
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Kantoor 
Veldsink Advies 
opent haar deuren 
in hartje centrum

Extra concert 
Internationale 
gipsyjazz in 
De Stam Gerwen

NKV wint 
belangrijke 
wedstrijd 
en behoudt 
koppositie
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A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!Aanleveren programma 2019 

Carnavalsactiviteiten
Rond de Linde plaatst in 
week 9 (donderdag 28 februari) 
het programma van alle 
horecagelegenheden 
en verenigingen op onze 
speciale carnavalspagina. 

Iedereen die zijn of haar 
activiteiten/programma 
in deze uitgave vermeld 
wil zien, kan dit voor vrijdag 22 februari 
aanleveren via mail: marietjonkhout@ronddelinde.nl 
Advertenties voor deze pagina naar drij.mes@iae.nl

week 9 (donderdag 28 februari) 

wil zien, kan dit voor vrijdag 22 februari 

Meld je aan voor de PRE SALE:
meubelpleinekkersrijt.nl/outlet

26 & 27 januari

(design)meubels 

tegen outletprijzen

PLEIN       

      O
UTLET

op de 1e etage

Krijg als eerste toegang tot 
de jaarlijkse Outlet met 
(design)meubels tegen 
outletprijzen!

 Rens Kuijten ontvangt zilveren 
eremedaille St. Gregorius
Afgelopen zondag werd de drukbezochte oecumenische viering in de H. 
Clemenskerk in Nuenen onverwachts feestelijk afgesloten. Gregoriaans 
koorlid Rens Kuijten werd aan het einde van de dienst naar voren gevraagd 
om onderscheiden te worden met een zilveren eremedaille van de St. Grego-
riusvereniging. Dit gebeurde bij gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap 
van het gregoriaans koor Sint-Andries van de parochie Heilig Kruis Nuenen. 

Foto: Petra van Laarhoven

Pastoor Hans Vossenaar speldde hem 
het zilveren versiersel met pauselijke 
geelwitte kleuren op. Koorvoorzitter 
Peter van Overbruggen overhandigde 
hem de zilveren draagspeld en de bij-
behorende oorkonde. Hij memoreer-
de de bijzondere verdiensten van de 
zilveren jubilaris als ervaren zanger in 
de parochie Heilig Kruis. Rens Kuijten 
heeft vanaf 1993 vijfentwintig jaar 
lang de gregoriaanse mis met Latijnse 
gezangen mede opgeluisterd, eerst in 
de Sint-Andrieskerk en na de fusie van 
beide parochies, in de H. Clemenskerk. 
Bovendien heeft hij zich ook buiten de 
liturgie actief voor het koor ingezet. Zo 
is hij vanaf 2011 bestuurslid van het 
koor en vervult hij de functie van se-
cretaris van de schola. Ook in andere 
opzichten is Rens Kuijten verdienstelijk 
voor de Nuenense kerk. Jarenlang was 
hij redactielid voor het parochieblad 
en ook nu nog assisteert hij als acoliet 
bij uitvaartvieringen. Het is voor Rens 
Kuijten overigens niet de eerste onder-
scheiding die hem in Nuenen is toege-
kend. Eerder al ontving hij voor zijn 
maatschappelijke verdiensten officiële 

waardering in de vorm van een ko-
ninklijk lintje als lid in de Orde van 
Oranje-Nassau én een gemeentelijke 
gouden erepenning. 

Lied voor de jubilaris
Na afloop van de viering werd de jubi-
laris door de kerkgangers toegezon-
gen. Vervolgens brachten zijn collega-
zangers de zilveren jubilaris in de kring 
van zijn familie een toepasselijke zang-
hulde met een speciale versie van het 
Latijnse lied ‘Io Vivat’. 

Openbare Dorpsraadvergadering Nederwetten 

Opruimdag
De Dorpsraad organiseert op zaterdag-
middag 30 maart een opschoondag. 
Met hulp van zo veel mogelijk vrijwilli-
gers willen we alle zwerfafval in Neder-
wetten gaan opruimen. Tijdens de ver-
gadering wordt dit verder toegelicht en 
vrijwilligers kunnen zich aanmelden.

Asbestverwijdering 
Op 13 april is er de asbestverwijde-
ringsdag in Nederwetten. Wie mee wil 
doen, graag opgeven bij info@neder-
wetten.org. Bij twijfel of dakbedekking 
uit asbest bestaat is contact ook ver-
standig. We zoeken eveneens vrijwilli-
gers die op 13 april mee willen helpen. 
Op de dorpsraadsvergadering wordt 
e.e.a. toegelicht.

Agenda:
• Update Broekdijk/Eikelkampen 
• Groenvoorziening
• Asbestopschoning 
• Opruimdag 
• Spelen en bewegen 
• Ontwikkelingen op woongebied 
• Mededelingen 

Maandag 28 januari is de eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering 
voor inwoners van Nederwetten en andere geïnteresseerden. U bent van 
harte welkom op maandag 28 januari om 20.00 in MFA de Koppelaar 

Spelen, bewegen en ontmoeten 
bijeenkomsten
Kom meepraten, ontwerpen, plannen 
maken en ideeën ontwikkelen aan 
‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ voor 
jong en oud in Nederwetten. De eerste 
bijeenkomst is op maandagavond 11 
februari van 19.00 tot 20.30 uur in de 
MFA.
In een tweede bijeenkomst zullen de 
plannen definitief bepaald worden zo-
dat medio 2019 de uitvoering gereali-
seerd kan worden. Deze avonden wor-
den begeleid door medewerkers van 
de gemeente Nuenen. Voor de uitvoe-
ring van dit beleidsplan is budget be-
schikbaar.
Dit is een unieke gelegenheid voor in-
woners van ons dorp om zelf mee te be-
palen en richting te geven aan spelen, 
bewegen en ontmoeten in de openba-
re ruimte. U moet u wel aanmelden 
voor deze avond. Inschrijfformulieren 
liggen klaar tijdens de openbare dorps-
raad vergadering of aanmelden via e-
mail: spelen_bewegen@nuenen.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

UITNODIGING BEWONERSBIJEENKOMST 
‘SPELEN EN BEWEGEN’ NEDERWETTEN
Woont u in Nederwetten? Voelt u zich 
jong, oud of iets daar tussen in? Dan 
vragen wij uw hulp. Samen met de dorps-
raad willen wij u de gelegenheid geven om 
een plan te maken voor spelen en bewe-
gen in Nederwetten, voor jong en oud. 
Kom maandagavond 11 februari 2019 naar de eerste van twee 
bewonersbijeenkomsten (19.00-20.30 uur in de Koppelaar). Aan-
melden kan tot en met 8 februari door een mail te sturen naar spe-
len_bewegen@nuenen.nl. U kunt zich ook aanmelden tijdens de 
vergadering van de dorpsraad op maandag 28 januari. 

VEILIG VUURWERK WEGGOOIEN  
WORDT BELOOND!
Op 2 januari hebben inwoners vuurwerkafval opgeruimd en inge-
leverd op de speciale inzamelplekken. Deze mogelijkheid bieden we 
alweer voor het zevende jaar. Ieder jaar reiken we een prijs uit aan 
een van de inzamelaars.
De familie Kortmann ontving op dinsdag 22 januari uit handen van 
wethouder Pernot een cadeaubon van Vincentre met aansluitend 
een lunch voor 2 personen. Wij wensen hen veel plezier! 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 15-01-2019 EN 21-01-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Huufkes 34 Wijzigen gebruik exploiteren kunstgalerie
De Geer 7 Plaatsen tijdelijke woonunits 
Europalaan 102 Uitbreiden woning 
Ter Warden 38 en 44 Uitbreiden woningen 
Ouwlandsedijk 27 Dichtleggen vides (vloeren) 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 34 Vestigen atelier met verblijf 
Opwettenseweg 86 Verbouwen en uitbreiden woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen Ameezing Carnaval 3 maart 2019 
Papenvoortse Heide 5b Neuzelmarkt Scouting 6-13-22 april 2019
Park Nuenen Nachtwacht rally 30 juni 2019 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen Ameezing Carnaval 3 maart 2019 
Nuenen c.a. Collecte Showkorps O&V 29 april – 4 mei
Park Nuenen Blues’em Nuenen 9 juni 2019 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
17-01-2019 Nuenen c.a. Beleidsregel Bibob 2018 gemeente 
  Nuenen c.a. 

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Woensdag 30 januari is er huis aan huis een textiel-
inzameling. U ontvangt een sticker van Sympany in 
de brievenbus. Plak de sticker zichtbaar op de zak.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

FOUTEN AANGEPAST IN    
NIEUWE DIGITALE AFVALKALENDER 
In 2019 heeft de gemeente Nuenen een nieuwe digitale afvalkalender 
geïntroduceerd. Helaas zijn er enkele fouten geconstateerd bij de ge-
toonde inzameldagen. Deze zijn inmiddels aangepast naar de werke-
lijke inzameldagen want hierin is niets veranderd ten opzichte van 
2018. We gaan er van uit dat alles nu goed is vermeld. Raadpleeg uw 
digitale kalender op de inzameldagen en print deze opnieuw uit. Mocht 
u toch nog zaken zien die niet kloppen, meld het dan via de klanten-
service Blink gratis telefoonnummer 0800 0492 of stuur een mail aan 
klantenservice@mijnblink.nl

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

29 januari 2019 Commissie Ruimte
•	 Centrale	voorziening	spelen	en	bewegen
•	 Structuurvisie	Nuenen	Zuid
•	 Bestemmingsplan	Luistruik
•	 Gewijzigde	vaststelling	bestemmingsplan	Olen	22a	Nuenen
30 januari 2019 Commissie Samenleving
•	 Vervolgstappen	Klooster
•	 Kadernota	WSD	2020-2023
•	 Monitor	Sociaal	domein
31 januari 2019 Commissie Algemene Zaken (voorheen ABZFin) 
•	 Verhaalbare	kosten	Explosievenonderzoek	Luistruik
•	 Nota	reserves	en	voorzieningen	2019
•	 Regionaal	Risicoprofiel	2019	VeiligheidsRegio	Brabant	Zuidoost	

(VRBZO)
•	 Zienswijze	op	Samenwerkingsakkoord	2019	-	2022	en	Werkpro-

gramma 2019 MRE

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 4Het stamboomcafé
Op zaterdag 26 januari gaat het Stamboomcafé weer open in de Bibliotheek 
in Geldrop. Van 11.00-14.00 uur is iedereen uit Brabant welkom met vragen 
over stamboom, afkomst en familiegegevens. 

Medewerkers van De NGV, Nederlandse 
Genealogische Vereniging, afdeling 
Kempen- en Peelland zijn aanwezig om 
je te helpen bij jouw zoektocht naar het 
verborgen verleden. Zij geven uitleg en 
demonstraties bij speciale computerpro-
gramma’s rond genealogie. En natuurlijk 
kun je terecht met specifieke vragen.
De ervaren stamboomonderzoekers van 
de NGV laten je zien hoe en waar je op in-
ternet handig kunt zoeken. Hoe je zo niet 
alleen verre familieleden vindt, maar ook 
hoe en waar je mogelijk nog meer kunt 
vinden over je familiegeschiedenis. Zo 
wijzen ze de weg naar de notariële aktes 
en het kadaster. Waar je vrij in kunt kij-
ken, in de originele stukken. Je ontdekt 
zo ook het belang van invoer van de ge-
gevens in een computerprogramma, 
voor Windows en Mac.
De Bibliotheek presenteert daarbij diver-
se genealogieboeken uit de collectie en 
genealogieprogramma’s op de Multi 
Touch tafel. Weet je nog niet of je jouw 
familiegeschiedenis op internet of in een 
boek wilt vastleggen? Ook bij die keuze 
kunnen de onderzoekers je adviseren. 
De toegang is gratis. 

Ontdek jouw verborgen verleden in het 
Stamboomcafé.

Verloren
Op zaterdagmiddag, 19 januari ben ik 
mijn gouden armband verloren (zie 
foto) in de omgeving van de Margot 
Begemannstraat, Pastoor Aldenhuij-
senstraat, Park en De Berg. De vinder 
ervan verzoek ik contact met mij op te 
nemen via tel.nr. 06 27048220.



Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

ElectrischeElectrische

electrische componentenelectrische componenten

€ 35,-€ 35,-€ 35,-
€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-

€ 45,-
€ 65,-

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag
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Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Meubelshow
Zondag 27 januari ‘19 geopend 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 

Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, pocketvering 
interieur en Low Back Support, 2 gesto� eerde 7-zone 
pocketveringmatrassen Iris, 21 cm hoog, afgedekt met 
koudschuim, voorzien van Low Back Support. Koudschuim 
topdekmatras. Ronde houten poten en ook leverbaar in 210 
en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofsteunen en stijlvollen 
chromen poten. Breedte 270x241 cm

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 

voor

1199,-

3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Vers bereide Kant-en-Klaar maaltijden, 
diverse soorten uit eigen keuken!

Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden .....................7,45
Chicken Hasselback
“Kipfi let met kaas, ui en rauwe ham” 100 gram 1,95
Winters Vinken
“Gevuld met rookworst en ontbijtspek” 4 stuks 6,95
100 gr. Gebraden Gehakt +
150 gr. Eiersalade  .....................samen 3,50
Gevulde Tortillas
per stuk ..........................................................3,00
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
500 gram Gehakt ......................................GRATIS

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL
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Kantoor Veldsink Advies opent 
haar deuren in hartje centrum
Het was lange tijd rustig in het pand aan Park 26-28 (schuin tegenover café 
‘Ons Dorp’) maar daar komt in februari echt een eind aan. Na jaren gehuis-
vest te zijn geweest op industrieterrein De Pinckart, is Veldsink Advies van-
af 4 februari in hartje centrum te vinden. Hiermee onderschrijft het bedrijf 
het belang van “altijd dichtbij” zijn, door centraal in Nuenen mét veel Nue-
nense mensen hun dienstverlening aan te bieden.

nagers Frank den Toonder en Niels Klie-
bisch onderschrijven dit. “Dicht bij de 
klanten zijn creëert saamhorigheid en 
schept vertrouwen, en dat maakt de 
verhuizing naar hartje Nuenen zo waar-
devol. Door de centrale ligging loop je 
gemakkelijk ‘even binnen’ voor een 
persoonlijk en vrijblijvend advies. 

Wij geloven dat ieder contactmoment 
aanleiding is om de persoon achter de 
klant beter te leren kennen. Dat is pre-
cies wat ons advies nóg gerichter en 
persoonlijker maakt. 

Ontstaan, groei en succes
Veldsink Advies is een Nuenens fami-
liebedrijf dat zich richt op onafhanke-
lijk financieel advies op het gebied 
van hypotheken, verzekeringen en 
pensioenen voor zowel bedrijven als 
particulieren. Wat 40 jaar geleden van-
af de slaapkamer door Jan Veldsink is 
gestart, is uitgegroeid tot een organi-
satie met maar liefst 36 vestigingen en 
950 medewerkers door heel Neder-
land en dit aantal stijgt nog steeds. 

Veldsink Advies; 
onderdeel van een groter geheel 
Het bedrijf is onderdeel van de even-
eens in Nuenen gevestigde Veldsink 
Groep, die alle mogelijke specialismes 
in huis heeft op het gebied van finan-
cieel advies. Veldsink Groep heeft nu 
- na 40 jaar - Henri en Jeannette Veld-
sink aan het roer staan. Jeannette, 
jarenlang werkzaam geweest als hypo-
theekadviseur in Nuenen, voelt zich 
nog steeds nauw verbonden met het 
adviesvak. Hun belofte aan de klant 
blijft hetzelfde, wat zorgt voor conti-
nuïteit en herkenbaarheid. “Wij gelo-
ven sterk in de kracht van dichtbij. Zo 
weten we wat er speelt en loopt u een-
voudig bij ons binnen voor een goed 
advies, ook zonder afspraak!”, aldus 
Henri Veldsink, algemeen directeur 
van de Veldsink Groep. 

De kracht van dichtbij
Daar waar veel banken de afgelopen ja-
ren een terugtrekkende beweging heb-
ben gemaakt, gelooft Veldsink Advies 
nog steeds sterk in de kracht van fysiek 
dicht bij de klanten zijn. Vestigingsma-

Dit waarderen onze klanten enorm en 
dat uit zich in de vele langlopende rela-
ties die Veldsink Advies kent”, aldus 
Niels.
Om het lokale en vertrouwde karakter 
kracht bij te zetten, zullen er veel Nue-
nense gezichten op het kantoor aan-
wezig zijn. Frank: “Dit is een bewuste 
keuze. Als lokale speler vinden wij het 
namelijk erg belangrijk dat onze men-
sen de taal spreken van de Nuenenaar 
en dus weten wat er in de gemeen-
schap speelt. Niels en ik zullen er - met 
ons team en de ondersteuning van 
Veldsink Groep - alles aan doen om te 
bewijzen dat we op financieel vlak 
écht van toegevoegde waarde zijn, zo-
wel zakelijk als privé. Tenslotte zullen 
we onze maatschappelijke betrokken-
heid laten zien. Wat er in het dorp ook 
te doen is, wíj zullen zichtbaar zijn. 
Nuenenaren kunnen straks, ook letter-
lijk, niet meer om ons heen!”

Het nieuwe kantoor is vanaf maandag 
4 februari te bezoeken op Park 26-28. 

V.l.n.r. Jeannette en Henri Veldsink (Veldsink Groep), 
Frank den Toonder en Niels Kliebisch (Veldsink Advies, vestiging Nuenen)

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Veldsink
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Vanaf 4 februari ben je welkom op Park 26 - 28 
in Nuenen, óók zonder afspraak. 
Bel 040 - 26 35 900 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl.

Rabobank  
deelt haar pand 
in Nuenen vanaf 
1 februari met 
Schäfer Notarissen
Vanaf vrijdag 1 februari deelt Rabo-
bank Dommelstreek haar kantoor 
aan het Park in Nuenen met Schäfer 
Notarissen. 

Kantoor
‘Bankieren doen we tegenwoordig 
steeds meer mobiel en online’, aldus 
Edwin Leenes, directievoorzitter van 
Rabobank Dommelstreek. ‘Het kan-
toor is te groot geworden voor het 
aantal adviesgesprekken dat op deze 
locatie plaatsvindt. Door ons kantoor 
te delen met Schäfer Notarissen blijft 
onze bank fysiek aanwezig en dichtbij 
voor onze klanten in  Nuenen en kun-
nen we onze kosten reduceren.’ De 
dienstverlening van Rabobank blijft 
volledig in Nuenen gehandhaafd.

Verbouwing
Inmiddels is de verbouwing van het 
kantoor gestart. Jessica van Somme-
ren, manager Dagelijkse Bankzaken, 
legt uit: ‘Er komt een servicebalie, in-
ternetplek en twee Rabobank spreek-
kamers, zodat we klanten de service 
kunnen blijven bieden die ze van ons 
gewend zijn.’ Tijdens de verbouwing 
blijft het kantoor geopend voor dage-
lijkse bankzaken en afspraken.
 

Always Forever wedding event 
in Nuenen
Trouwplannen? Kom kijken, proeven en inspiratie opdoen bij de leukste 
trouwbeurs in de regio, van Always Forever, op zondag 17 februari bij de Wa-
termolen van Opwetten in Nuenen. De leukste bedrijven uit de trouwsector 
staan klaar en geven vrijblijvend informatie en advies. 

een feest. Always Forever hecht er veel 
waarde aan dat dit ook uitgestraald 
wordt op de trouwbeurzen die ze or-
ganiseren op een sfeervolle locatie. 
Geen agressieve verkooppraatjes maar 
eerlijke en enthousiaste ondernemers 
die passie hebben voor hun vak zullen 
de bezoekers te woord staan. 

Goodiebag 
Elke bezoeker ontvangt na afloop een 
goed gevulde goodiebag met leuke 
producten. Het  Always Forever wed-
ding event vindt plaats op zondag 17 
februari van 11.00 uur tot 16.00 uur bij 
de Watermolen van Opwetten in Nue-
nen. Kijk voor meer informatie op www.
alwaysforever.nu en de social media ka-
nalen Facebook, Instagram of Pinterest. 

Sinds 2015 is Always Forever wedding 
events de specialist in het organiseren 
van trouwbeurzen. Ze presenteren een 
mix van alles wat er komt kijken op het 
gebied van trouwen. Van fotografie, vi-
sagie en decoratie tot de DJ of band, de 
juwelier én die onvergetelijke huwelijks-
reis. Aan alle details is gedacht zodat het 
aankomende bruidspaar zo goed moge-
lijk geïnformeerd wordt. De leukste be-
drijven uit de trouwsector zijn verza-
meld en elke discipline heeft maximaal 2 
professionals om het overzichtelijk te 
houden. Daarnaast is er een doorlopen-
de modeshow met de nieuwste trends 
op het gebied van bruidsmode. 

Vrijblijvend en sfeervol 
De aanloopperiode naar een bruiloft is 

Opbrengst 
kerstmarkt brede 
school Heuvelrijk
Op donderdagavond 21 december or-
ganiseerde brede school Heuvelrijk een 
kerstmarkt. De kinder-meedenkraad, 
bestaande uit Teun, Kim, Elise, Iris, Isol-
de en Lucas, bedachten het goede doel: 
het KIKA kinderkankerfonds. Jules was 
de ontwerper van de cheque. 
De kerstmarkt werd een groot succes! 
De opbrengst is deze week geteld en 
€ 850,- zal binnenkort worden overhan-
digd aan het KIKA kinderkankerfonds.
 

Sneller, sneller, sneller
De afgelopen maand zijn er weer heel wat voorspellingen gedaan over de ont-
wikkeling van de woningmarkt. Het is altijd leuk om te lezen hoe economische af-
delingen van banken zich proberen te profileren met het antwoord op een bran-
dende vraag als: gaan de huizenprijzen dit jaar met 6, 8 of 10 procent omhoog? 
ABN Amro verlaagde onlangs de prognose van 7 naar 6 procent. Hoe spannend 
kun je het maken? Gelukkig voor de heren en dames trendwatchers wordt aan 
het eind van het jaar zelden meer teruggekeken naar hun voorspellingen.

Waar iedereen het over eens is: nieuwbouw van woningen is hét antwoord op de 
heersende krapte en die nieuwbouw blijft zwaar achter bij de behoefte. Natuur-
lijk wordt er dan vervolgens (te) lang gediscussieerd over de vraag op welke plek 
en in welke differentiatie (huur/koop/groot/klein) moet worden gebouwd. Mijn 
standpunt is bekend: de grootste behoefte ligt in de stad en dus moet daar het 
accent liggen, maar we redden het niet wanneer we uitsluitend binnenstedelijk 
bouwen. Ook in de groene randen aan de steden is woningbouw nodig om aan 
de behoefte te kunnen voldoen.

Die discussie loopt al een tijdje en hoewel het aantal voorstanders van bouwen in 
het groen aan de rand van de stad groeit, worden er niet veel meters gemaakt. Ik 
wijs nog maar eens op de recente voorspelling van topmannen van drie grote 

bouwbedrijven. Zij voorzien dat in 2030 hooguit de helft is gereali-
seerd van de miljoen woningen die volgens het kabinet no-

dig zijn in Nederland. “Er wordt over woningbouw gepraat 
in tegenstellingen, dus óf binnenstedelijk bouwen óf in 
het groen. We moeten beide doen”, zeggen zij. De Tele-
graaf berichtte deze week dat investeerders en bou-
wers steden als Amsterdam en Utrecht gaan mijden 
vanwege de strenge regelgeving en de stijgende 
grondprijzen. Ze zoeken hun heil dan maar elders in die 
provincies.

Je hoeft geen gecertificeerd toekomstvoorspeller te zijn om 
te zien dat de woningmarkt echt gaat vastlopen als er 

geen werkelijke versnelling van planontwikkeling, 
planprocedures en realisering komt. Het moet snel-
ler, sneller, sneller!

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

 All You can Asian     
bij New Oriental
New Oriental heeft vanaf vorig jaar november een nieuw concept; All you 
can Asian. Dat is in Nuenen en omgeving een groot succes gebleken en van 
onze gasten hebben wij tot op heden dan ook veel lovende woorden mogen 
ontvangen.

Wij hebben de conclusie getrokken dat 
‘Restaurant New Oriental’ onder onze 
gasten een uitstekende plek is om ver-
jaardagen, jubilea en familiefeestjes te 
vieren. Wij hebben daarom als team 
besloten alle jarigen op een cadeau te 
trakteren. Iedere jarige krijgt op ver-
toon van legitimatie een ‘Dinerarran-
gement’ cadeau van New Oriental.

Uiteraard zijn ook niet jarigen en/of 
‘kleinere’ gezelschappen welkom bij 
New Oriental. We verzorgen voor ie-
dereen graag een gezellige máár nog 
belangrijker een heerlijke avond. Wij 
hopen u en uw gezelschap snel te mo-
gen ontvangen in ons prachtige res-
taurant, met een ruime variatie aan 
overheerlijke gerechten.

Brocante d’hiver in Kasteel Geldrop 
Landgoed en kasteelhoeve Geldrop vormen op 26 en 27 januari het decor voor 
de fair ‘Brocante d’Hiver’. Ruim 25 brocanteurs tonen hun mooiste schatten en 
vondsten uit o.a. Frankrijk, België en Engeland in de vertrekken van het 17e 
-eeuws Kasteel, zoals in de Blauwe kamer, de Baron z’n kamer, de trouwzaal enz. 
Ook bent u welkom in de Kasteelhoeve, waar de Pronckzaal is omgetoverd in een 
prachtige Brocante wereld. Zowel in de Taveerne als in de Oranjerie staat verse 
koffie klaar, en diverse lekkernijen. 
Zaterdag 26 januari: 10.30-16.30. Zondag 27 januari: 10.30-16.30 u. Entree: € 3,50, kin-
deren tot 12 jaar: gratis. Parkeren gratis. Adres: Landgoed en Kasteelhoeve Geldrop 
Helze 8, 5662 JG Geldrop. 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Senergiek brengt het kleurrijk 
verhaal van ‘den Duuk’
De eerste Senergiek Schuif-lezing van het nieuwe jaar heeft een echt bijzon-
der Nuenens thema. Lambert Vermeulen, oud-Nuenenaar, komt vertellen 
over de kleurrijke Nuenense paradijsvogel Baron Duco Van Hardenbroek en 
diens bijzondere nalatenschap.

De mensen uit het dorp noemden de 
zonderlinge edelman kortweg ‘den 
Duuk’, maar Guwaltherus Gijsbert Duco 
Baron Van Hardenbroek van de Kleine 
Lindt was zijn volledige naam. En daar 
was hij, gegeven zijn oude voorname 
afstamming, meer dan trots op.

De Baron was, zeker in de brave jaren 
van de vorige eeuw toen Nuenen nog 
een gesloten Brabants dorpje was, een 
heel bijzondere verschijning, met zijn 
lifestyle als edelman, maar ook als 
homo en naturist, als erudiet man die 
zijn talen sprak, of als actief lid van de 

Nuenense Protestantse Gemeente. 
Landelijk haalde hij alle nieuwsmedia 
toen hij een oproep plaatste om da-
mes te werven die, tegen bijzondere 
privileges, bereid waren om een bij 
hen te verwekken nakomeling voor 
Duco op de wereld te zetten.

Toen die manoeuvre mislukte, besloot 
de Baron om zijn aanzienlijke finan-
ciële nalatenschap te stoppen in een 
stichting, die door ondersteuning van 
goede maatschappelijke doelen zijn 
oude adellijke familienaam zou ver-
eeuwigen. Het stichtingsbestuur be-
staat uit voorname adellijke lieden en 
de jaarlijkse donaties worden voorbe-
reid en begeleid door hun secretaris 
Lambert Vermeulen.

Duco’s stichting helpt kleine en grote 
initiatieven die een prijzenswaardig 
maatschappelijk- of gezondheidsdoel 
nastreven. Dat gebeurt in Nuenen, in 
het hele land, maar ook ver daarbuiten 
op andere continenten. Zo is zijn naam 
en die van zijn roemrijk geslacht toch 
onsterfelijk.

Het verhaal van deze paradijsvogel 
laat zich vertellen als een roman. Hoog 
geboren en met een unieke opvoe-
ding, maar vaak ook onbegrepen, mis-
kend of veroordeeld om zijn leefwijze. 
Lambert vertelt zowel het boeiende 
verhaal over het werk van de stichting 
als over de man die aan de wieg van dit 
initiatief heeft gestaan.

Senergiek nodigt eenieder die geïnte-
resseerd is in deze presentatie uit om 
op 31 januari om 09.30 uur aanwezig 
te zijn in de Trefpuntzaal van Het Kloos-
ter. Entree en pauzeconsumptie gratis.

11 t/m 15 juni

Oranje Fonds Collecte
 
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in gemeente Nue-
nen c.a. uit om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Hiermee 
kunnen zij niet alleen de eigen kas spekken, maar ook een groot verschil 
maken voor Nederlanders die in een sociaal isolement zitten of dreigen te 
komen. In Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn 4 collectegebieden be-
schikbaar voor de Oranje Fonds collecteweek, die van 11 t/m 15 juni gehou-
den wordt. Een collectegebied claimen kan via www.oranjefonds.nl/collec-
te. Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk tot 1 april.

deren met een beperking mee kunnen 
doen in de maatschappij.
 
Iedere euro goed besteed
Het is de vijfde keer dat het Oranje 
Fonds deze landelijke collecteweek or-
ganiseert. Alle kosten van de collecte 
(organisatie, materiaal) zijn voor reke-
ning van het Oranje Fonds. RegioBank 
neemt de kosten voor het geldtrans-
port op zich. Hierdoor wordt iedere 
euro uit de collectebussen besteed aan 
projecten die onze samenleving socia-
ler maken.

 
Deelnemende stichtingen en verenigin-
gen mogen de helft van de opbrengst 
houden om aan hun eigen maatschap-
pelijke doelstellingen te besteden. 
Voorwaarde is dat het geld in Neder-
land besteed wordt. De andere helft 
gaat naar sociale projecten in de provin-
cie waar gecollecteerd is. Zo wordt alle 
opbrengst lokaal besteed. Projecten die 
ervoor zorgen dat niemand in Neder-
land er alleen voor hoeft te staan. Denk 
bijvoorbeeld aan Voedselbanken, pro-
jecten die eenzaamheid onder ouderen 
tegengaan of die ervoor zorgen dat kin-

Wereldgebedsdag 
2019 uit Slovenië 
De Wereldgebedsdag die altijd op 
de eerste vrijdag van maart gevierd 
wordt (dit jaar 1 maart) is door chris-
tenvrouwen in Slovenië voorbereid. 
In Nuenen wordt deze viering weer 
’s middags om half 3 in de Kapel van 
‘Archipel Akkers’ gehouden. Maar 
eer het zover is, is er nog wat voor-
bereidend werk te doen.

Daarom vragen wij mensen om op eni-
gerlei wijze medewerking te verlenen. 
Zijn er in Nuenen of omgeving men-
sen uit Slovenië afkomstig? Altijd fijn 
als er mensen uit het voorbereidende 
land mee willen doen. Ze kunnen mis-
schien iets over het land vertellen, of 
muziek uit het land spelen/zingen. En 
mocht u vóórafgaande aan 1 maart 
nog eens meer willen horen en zien 
van wat Wereldgebedsdag inhoudt, en 
dit jaar speciaal met accent op Slove-
nië, dan kunt u, als u met minimaal tien 
mensen bent, ook om een presentatie 
van ongeveer een uur voor uw groep 
vragen. Voor alle vragen, aanbiedin-
gen en info kunt u contact opnemen 
met: Dieuwertje Kaper, tel: 3683778, 
d.kaper@onsnet.nu

©Oranje Fonds

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen
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Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Tofste toilet in Nuenen?
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten is het � jn verblijven. Het is er prettig 
wonen en werken. In onze gemeente zijn onvoldoende openbare toiletten, 
welgeteld niet eentje. En met al die wandelende en � etsende Van Gogh-toe-
risten is er dus een hoge toiletnood voor de hoge nood. Voor de grote en 
kleine boodschappen, voor jongeren en ouderen, voor dames en heren. Er 
lijkt licht te schijnen aan het einde van de toilettunnel….

Want Nuenen is een fijn dorp voor de 
inwoners en ook voor de bezoekers uit 
buiten- en binnenland. Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten is een bezoekje 
meer dan waard, en dat wil het ge-
meentebestuur ook graag zo houden 
en waar nodig verder verbeteren.
Gemeentebesturen spelen een be-
langrijke rol in het terugdringen van 
het tekort aan openbare, toegankelij-
ke en schone toiletten. Het schrijnen-
de tekort aan dergelijke toiletten moet 
worden opgelost. In de landelijke 
ranglijst Tofste Toiletten bengelt Nue-
nen c.a.  onderaan. Geen openbare toi-
let te vinden.
Iedere Nederlander moet een open-
baar toilet delen met meer dan 2.500 
anderen. Dat is te veel. Niet alleen on-
dervinden de ruim twee miljoen buik-
patiënten in ons land daar hinder van, 
iedereen wordt blij van meer openba-
re, toegankelijke  toiletten. Het lande-
lijk streven is dat er binnen vijf jaar - ui-
terlijk in 2023 -   voldoende openbare 
of opengestelde toiletten zijn in Ne-
derland. Liefst schoon, rolstoeltoegan-
kelijk en voorzien van een prullenbak. 
Vandaar dat de lokale politiek het toi-
lettekort in onze gemeente gaat aan-
pakken.  

Een openbaar toilet kan zich ook in 
een winkel of restaurant bevinden, als 
het maar goed toegankelijk is. Zo heeft 
het gemeentebestuur van Rotterdam 
besloten om subsidie te verlenen aan 
horecazaken die hun toiletten be-
schikbaar stellen, zonder dat de ge-
bruikers verplicht zijn om een con-
sumptie te nuttigen. Deze dienstverle-
ning wordt buiten aan de zaak goed 
zichtbaar aangeboden. Horecazaken 
dus waar iedereen naar de wc kan! En 
het zal niet waar zijn, daar is ook al een 
app voor beschikbaar: HogeNood app.

Het gemeentebestuur wil in Nuenen 
c.a. een schone woon- en leefomge-
ving, met voldoende toiletten voor ie-
dereen. Toiletten die in goede staat 
verkeren, gebruiksvriendelijk en even-
tueel ook zelfreinigend. Er wordt naar-
stig gezocht naar gepaste locaties. On-
langs was er al een proefopstelling op 
de hoek Park / Boordseweg: ‘Voor een 
boodschap groot of klein, daarvoor 
moet je in Nuenen zijn’.  Wellicht dat de 
opening van de nieuwe vestiging van 
de Veldsink Adviesgroep of het 90-ja-
rig bestaan van ElektroTechnisch Buro 
(ETB) Van Keulen een eerste tof toilet in 
Nuenen oplevert. Wordt vervolgd…
 
  

Informatie over 
bedevaartreis  
naar Lourdes 
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogen-
bosch begeleidt al jaren de bede-
vaartreizen naar Lourdes die aange-
boden worden door het Huis voor 
de Pelgrim. Als u, uw familie, kennis-
sen en vrienden belangstelling heb-
ben voor een reis naar Lourdes, dan 
bent u allen van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst. 

Op deze bijeenkomst komt u alles te 
weten over de bedevaartreizen. Er 
wordt een presentatie en informatie 
gegeven over de reis, de bedevaart 
zelf, het leven van Bernadette en het 
heiligdom van Lourdes. U bent wel-
kom op: 
Zondag 27 januari, 14.00 uur.
Locatie: Parochiezaal van de Willibror-
duskerk, St.Willibrordusstraat 3 in Ber-
kel-Enschot. 
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogen-
bosch bestaat uit vrijwilligers die voor 
u vele hand- en spandiensten verrich-
ten tijdens de reis en in Lourdes. Bij ie-
dere reis zijn Nederlandse artsen en 
verpleegkundigen aanwezig en bijna 
alle voorkomende zorg kan worden 
geregeld. 

De reizen die door Lourdesgroep Bis-
dom ‘s Hertogenbosch in 2019 worden 
ondersteund en begeleid zijn:
• 9-daagse busreis van 29 mei t/m 6 juni 
• 6-daagse vliegreis van 31 mei t/m 5 juni  
• 6-daagse vliegreis van 6 t/m 11 september.

Voor inlichtingen en het aanvragen 
van een brochure kunt u terecht bij:
Joke Hoekman 013 - 5216701of 06-
42347729, Wilma Caiffa 06-12157507 
(na 18.00 uur), Diaken Philip Weijers 
06-53887641.

Voor info: www.lourdes-groep.nl en de 
Facebook pagina: Lourdesgroep

Liederentafel 
Schafrath
De liederentafel Schafrath is voor 
zangers en meezingers en een ieder 
die van zingen houdt. Zondag 27 ja-
nuari starten we het nieuwe jaar bij-
zonder, uitdagend maar beslist 
weer gezellig.

Bijzonder, omdat onze vaste begelei-
der Hans Bloos er voor het eerst in 
twaalf jaar niet bij is. Uitdagend, omdat 
de muzikale begeleiding verzorgd 
wordt door de bekende Nuenense pia-
nist Evert Kielen. Gezellig,  omdat Daan 
Warners ons weer door het muzikale 
repertoire leidt. Kom luisteren (dat is 
ook gezellig), maar kom vooral meezin-
gen en geniet. Zondag avond 27 janua-
ri aanvang 20.30 uur in café Schafrath.

Een muziek-theatervoorstelling 
over zelfdoding in de familie

‘Oplosko�  e’ 
Een dierbare verliezen door zelfdo-
ding is zeer ingrijpend voor de na-
bestaanden. Naast het intense ver-
driet en de ‘waarom-vraag’ zijn er 
vaak gevoelens van boosheid en 
schaamte. Nabestaanden vinden 
het dikwijls moeilijk om over de 
zelfdoding te praten. Ook ondervin-
den zij vaak onbegrip of ontwijkend 
gedrag van de mensen in hun 
omgeving.

Om meer aandacht te vragen voor de 
moeilijke situatie van nabestaanden 
na een zelfdoding nodigen we u uit 
voor de voorstelling ‘Oploskoffie’ van 
theatermaakster Eva Nagel. Wat doe je 
als je zus suïcide pleegt? Hebben we 
de dood nodig als oplossing om het le-
ven te begrijpen? In deze voorstelling 
neemt Anna je mee op haar reis in het 
willen begrijpen van en betekenis ge-
ven aan de zelfdoding van haar zus.
Deze voorstelling wordt georgani-
seerd door Indigo Brabant. De afdeling 
Preventie van Indigo Brabant biedt on-
dersteuning aan familieleden en 
naastbetrokkenen van mensen die suï-
cide hebben gepleegd of daartoe een 
poging hebben gedaan.

Plaats: Cacaofabriek, Helmond, Aan-
vang: 19.30 uur, ticketprijs: € 7,50. 
www.cacaofabriek.nl

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact 
opnemen met Stichting 113 Zelf-
moordpreventie via 0900 0113 en 113.
nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 
24/7 beschikbaar. 
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Spannende opvolger van ‘Vruger waar alles bitter’

‘Nawdèwir’       
Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders houden zaterdag 26 januari hun 
nieuwe theaterprogramma ten doop in Ons Tejater in Lieshout. Het pro-
gramma heet ‘Nawdèwir’ en is een vervolg op hun eersteling ‘Vruger waar 
alles bitter’, waarmee ze vorig seizoen met succes door Oost-Brabant toer-
den. ‘Nawdèwir’ beleeft na enkele besloten try-outs zijn theaterpremière in 
de hot spot van het Brabantse dialect. 

deur dicht en de plaid over m’n knie-
en?’ 
Nawdèwir, Brabants literair entertain-
ment, waarin de drie mannen hun nu-
en-straks onderzoeken in een nieuw 
theaterprogramma waarin (theater)
wetten er zijn om te worden overtre-
den en (leeftijds)grenzen om te wor-
den genegeerd.
Zaterdag 26 januari, 20.30 uur, Ons Teja-
ter, Dorpshuis Lieshout entree: € 17,50 
(incl. 1 consumptie) Reserveren kan via: 
www.vierbinden.nl/onstejater 

In ‘Nawdèwir’ diepen de drie mannen 
uit Asten en Someren het door hen be-
dachte ‘Brabants literair entertain-
ment’ uit. Het trio bestaat uit een thea-
termaker/clown, een troubadour en 
een schrijver/dichter. De bundeling 
van die kwaliteiten leidt tot een attrac-
tieve theatrale mix. 
In Nawdèwir gaan milde maatschap-
pijkritiek, poëtische beschouwingen 
en absurdisme hand in hand. Soms op 
‘t randje, maar nooit eroverheen, want 
de platte lol is aan dit trio (nagenoeg) 
niet besteed. 
Inhoudelijk gaat Nawdèwir over de ge-
makken en ongemakken van het ou-
der worden, een realiteit waarmee in-
tussen ook de ‘generatie van ‘68’ wordt 
geconfronteerd. Ooit dachten ze als 
vrije vogels / de kleinburgerlijkheid te 
foppen / zonder te bevroeden dat / het 
klimmen der jaren/ ook hen in ‘t gareel 
zou proppen. Als Maas, Van Gorp & 
Snijders ‘horen, zien & zingen’ gaat het 
over pillen en pijntjes en alles wat je 
niet wilt, maar overkomt; over slikken 
en niet pikken en verdomme, wat den-
ken ze wel/niet? en over ‘Schat, mag de 

Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders. 
Foto: Kees Martens 

Thijs:   
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Onze fotograaf zag weer een opval-
lend geboortekaartje in een voor-
tuin van de Egelantierlaan. Thijs, je 
bent van harte welkom in onze 
gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Oók in de 
SALE
Merken als 

L’Argentina - 
Oui - Le Comte -
Comma - HV Polo

Nickjean e.a.
Nu tot 

70% korting
*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Lazy Sonnie Afternoon 
Na een onvergetelijke start van 2019 
presenteren we met trots de artiesten 
van februari: het trio Spanjers, Dijssel-
donk en Planteijdt, voorafgegaan door 
the Chaps Cabin. Het beloofd weder-
om een prachtige akoestische middag 
te worden op 3 februari in de Kapelzaal 
van de Sonnerie. 

Lazy Sonnie Afternoon begint om 
15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 
uur. De zaal is vanaf 15.00 uur open. Er 
wordt geen entree geheven maar na 
het optreden vragen wij om een bij-
drage in de hoed. Jullie gifts zijn nood-
zakelijk om deze unieke optredens 
voor de toekomst veilig te stellen. 
De muzikale optredens vinden plaats 
in een luisterambiance en zijn geschikt 
voor alle leeftijden. 
Kijk op de website www.lazysonnieaf-
ternoon.nl voor de jaaragenda en/ of 
meld je aan voor onze Nieuwsbrief. 
Ook vrienden en sponsoren kunnen 
zich op onze website aanmelden. 
 

Tip Jar in het Van Goghkerkje 
Het voorjaarsconcert van Tip Jar in het Van Goghkerkje is inmiddels een jaar-
lijkse traditie. Dit jaar presenteert de band bovendien het gloednieuwe vier-
de album Onward, dat geweldige recensies krijgt. Zo noemde muziekblad 
OOR Tip Jar deze maand de beste americanaband van Nederland. “De plaat 
verovert je hart zodra je de eerste noten hoort. Alle nummers behalen het-
zelfde hoge niveau en dat kom je niet al te vaak tegen. 

Een optelsom van echte instrumenten, 
compacte songs uit het hart, pakken-
de melodieën en een oprechtheid 
waar je als muziekliefhebber gretig U 
tegen zegt.” Musicmaker vindt het al-
bum “topklasse”, volgens Lust for Life 
steekt Tip Jar “ver boven het maaiveld 
uit” en het Eindhovens Dagblad ver-
baasde zich erover “dat zulke authen-
tieke rootsmuziek ‘gewoon’ uit Neder-
land komt”.

Het Nuenense kerkje, wereldberoemd 
door het schilderij van Vincent van 
Gogh, bleek al eerder de perfecte am-
biance te zijn voor de melodieuze lied-
jes van Tip Jar.

Bart de Win en Harry Hendriks waren 
gedurende 15 jaar Vaste Man bij Ge-
rard van Maasakkers en bundelden sa-
men met zangeres Arianne Knegt op-
nieuw hun krachten in Tip Jar, dat het 
publiek aan de hand van hun originele 
liedjes en de nodige anekdotes mee-
neemt over plattelandswegen en ach-
terafstraatjes. In het Van Goghkerkje 
wordt de band aangevuld met violist 
Joost van Es, die regelmatig op de 
planken staat met o.a. Ilse DeLange en 
Douwe Bob.

Zaterdag 16 februari 20.30 uur. Voor in-
formatie en reserveringen: 
info@bartdewin.nl

Bart de Win: toetsen, gitaar, zang.
Arianne Knegt: zang.
Harry Hendriks: gitaar, banjo, ukelele, zang.
Joos van Es: viool.

Nuenense ondernemer   
inventief en vooruitstrevend in kader 
van duurzaamheid en recycling
In misschien wel het kleinste winkeltje van Nuenen aan Park 13A is 
het winkeltje gevestigd van Gerrie van den Wildenberg. Zij doet daar 
zaken onder de naam Haar en Wonderwaar. Groot is zij echter in haar 
ideeën over duurzaamheid en hergebruik.
Als zij een tasje meegeeft aan haar klanten doet zij dat middels een 
papieren versie van Rond de Linde die zo gevouwen is als een mee-
neemtasje. Natuurlijk is ons weekblad trots op dit hergebruik. Een 
bezoek aan de website www.haarenwonderwaar.nl zal u aangenaam 
verrassen dat er zoveel moois en unieks te koop is in ons dorp en dat 
een bezoek aan het winkeltje beslist de moeite waard is.

#4 KWIEK kniehe� en

Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van 
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee?

Bij knieheffen is een actieve houding 
waarbij u goed rechtop staat van be-
lang. De voeten staan op heupbreedte 
en wijzen naar voren. De schouders 
zijn laag, borst op en buikspieren licht-
jes aangespannen. Nu gaat u wisse-
lend de knieën optillen. Bij een actieve 
houding gaat knieheffen makkelijker 
en staan we stabieler. De fietsenrekken 
dienen als extra steun indien nodig. 
Deze oefening is goed voor de sou-
plesse van de heupgewrichten en voor 
uw balans. Bij balans moeten de spie-
ren samenwerken.

Lukt het ook om de armen tegenge-
steld omhoog te zwaaien?

fysiotherapie •

Zondag 4 februari

Wereldkankerdag bij Anna
Op 4 februari is het Wereldkankerdag, een dag waarop mensen in de hele 
wereld stilstaan bij kanker. Het St. Anna Ziekenhuis besteedt aandacht aan 
Wereldkankerdag middels twee lezingen, waarin niet-medische zaken rond-
om kanker aan bod komen.

De lezingen worden gehouden van 
13.30 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 
20.30 uur. Tijdens de 1,5 uur durende le-
zingen komen de volgende onderwer-
pen aan bod:
Maatschappelijk werk: Kanker zet niet 
alleen jouw wereld op z'n kop, maar 
ook die van je omgeving'.
Diëtetiek: 'Feiten en fabels rondom 
voeding bij kanker'.
Fysiotherapie 'Het belang van bewe-
gen bij kanker & ontspanningsoefe-
ningen'.

Dienst geestelijke verzorging: 'Kanker 
zet je wereld op z'n kop, wat nu?'
De lezingen worden gegeven in het St. 
Anna Ziekenhuis, polikliniek route 3. 
Wereldkankerdag is bedoeld om het 
bewustzijn rondkom kanker te vergro-
ten en om preventie, detectie en be-
handelingen aan te moedigen. Maar 
ook om het belang van een goede 
kwaliteit van leven voor mensen met 
kanker en hun omgeving te onderstre-
pen. Kijk voor meer info op  www.we-
reldkankerdag.nl en www.st-anna.nl

Donderdag 7 februari extra concert in De Stam Gerwen

Internationale gipsyjazz
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer heeft vier gitaristen uitgenodigd om sa-
men met hem op te treden in De Stam in Gerwen. Dit extra concert in de se-
rie ‘Paulus Schäfer Invites’ is donderdagavond 7 februari en dus niet op de 
gebruikelijke maandagavond.

De vier muzikanten op een rij zijn: To-
mas Honsa uit Tsjechië en Samuel 
Farthing, Armando Lasa en Ron Fitz-
gerald, alle drie uit de Verenigde Sta-
ten van Amerika.
De gitaristen hebben in juni vorig jaar 
de master class van Paulus doorlopen 
en staan weer te trappelen om deel te 
nemen aan de volgende master class: 
het Sinti Jazz Guitar Camp in Gerwen 
van 25 tot 29 juni aanstaande. De vier 
zijn zo enthousiast dat ze een extra 

week naar Gerwen komen om les te 
nemen bij Paulus en zijn maten. In die 
week gaan de gitaristen met Paulus 
donderdag 7 februari het podium op. 
Natuurlijk is dit concert in het stamcafé 
van Paulus in Gerwen.

Kaarten reserveren Voor dit extra con-
cert kunnen kaarten (tien euro per 
stuk) gereserveerd worden via Sinti 
Music, 06 8193 5569 en op info@sinti-
music.nl

De vier gitaristen die in februari naar Gerwen komen zitten ook bij de deelnemers aan het 
Sinti Jazz Guitar Camp in Gerwen 2018, hier  op excursie bij Vincent van Gogh in Nuenen…..
(foto Monique van Grunsven)
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In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Open brief aan alle winkeliers in Nuenen!
Ik roep alle winkeliers in Nuenen op om gezamenlijk af te spreken de deuren allemaal 
‘dicht’ te doen. Uiteraard niet ‘sluiten’, maar de deuren dicht tegen het onnodige verlies 
van (duur!) opgewarmde lucht in de winter en (duur!) afgekoelde lucht in de zomer! Ge-
woon om te laten zien: wij nemen de klimaatproblemen serieus. En als er dan een marke-
ting-’expert’ begint te zeuren over klanten die om die reden niet meer binnen zouden ko-
men, zou ik zeggen: Nuenen Dwérs! Gezond Nuenens verstand in plaats van ‘wijsheid’ uit 
een boekje! Alsof Nuenenaren bij een ‘dichte’ deur massaal in Eindhoven zouden gaan 
winkelen uit protest! Wij klanten kunnen echt wel een deur openmaken …
U kunt het juist marketingtechnisch fantastisch uitdragen! “Wij nemen onze verantwoor-
delijkheid als gezamenlijke winkeliers! Wij nemen onze klanten én het klimaat serieus”.
Er zijn niet enkel lange termijn (klimaat-)voordelen, op korte termijn zal uw energiereke-
ning (fors) minder worden, snel verdiend zou ik zeggen …

Wat een geweldig positief signaal wanneer u dit allemaal samen zou steunen! Voor het 
dorp, maar zeker ook regionaal. En natuurlijk even Omroep Brabant bellen voor een posi-
tief item over Nuenense daadkracht!
Want geneuzeld wordt er al genoeg, ‘niet lullen maar poetsen’ lijkt me een betere mentaliteit!

Ik hoop dat u hier enthousiast over bent,
In gespannen afwachting,

Marjan van der Donk, Schutterijakker 8, Nuenen

Houtrijk zonder nummer
Vorige week stond hier de reactie van Ad en Ria Manders, de bewoners van Houtrijk 4-6, op 
het bijschrift bij een oude foto die ik in de Nuenense Krant geplaatst had. In dat bijschrift, 
geen artikel, zouden nogal wat fouten zitten. “De titel begon al met een fout Houtrijk zon-
der nummer”. Ik bedoelde hiermee dat er weer een stukje Houtrijk zijn nummer verloren 
had. Misschien een beetje een doordenkertje, maar geen fout. Dat het huis nr 8 had, wist ik 
natuurlijk ook wel; de huisnummering in Nuenen is één van mijn hobby’s.
Dan sommen de schrijvers een aantal gegevens op die ik niet kende en die ik dus niet ver-
meld heb. En wat ik niet vermeld heb, kan ook niet fout zijn. 
Fout was misschien mijn veronderstelling dat de eigenaars het expres hebben laten ver-
kommeren om het te kunnen slopen. Zij hebben mij er ondertussen van overtuigd dat dat 
zeker niet het geval geweest is. Conclusie: zij vinden het waarschijnlijk net zo jammer als 
ik, dat dit oude, karakteri stieke gebouw niet behouden is kunnen blijven.

Louis Bressers, Waterhoenhof 3, Nuenen

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan drie 
keer per week ververst met nieuwe 
onderwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 4 
en 5 ( onder voorbehoud ) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Open dag bij het Nuenens Col-

lege
• Kennismaking met nieuwe pre-

dikant Marlies Schultz
• Nieuwe expositie bij Galerie 

Bonnard
• Het Bijna Thuis Huis Latesteijn, 

deel 2
• Brouwerij de Deftige Aap
• Nieuwe oversteekplaats bij de 

Oude Kerkdijk
• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-

boren’: Huub van Leuken
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ worden 
binnenkort herhaald.

De programma’s van LON TV zijn ook 
te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op 
deze website actuele nieuwsberich-
ten lezen en oude LON-opnames be-
kijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via www.youtube.com/lo-
kaleomroepnuenen.

Nieuw: Autohopper autoverhuur Nuenen

Goedkoop een auto     
of bestelbus huren in Nuenen
Door Caroline van Nes

Heesbeen Attractieverhuur werd bijna veertig jaar geleden opgericht door 
de vader van Je� rey Heesbeen. Ze verhuren attracties, zoals springkussens 
en draaimolens, maar ook partymaterialen en promotie artikelen. Om al die 
spullen te vervoeren naar de klanten zijn veel auto’s nodig. Maar die auto’s 
en bestelbusjes worden vooral gebruikt in het seizoen, dat loopt van half 
april tot half oktober. Dus kreeg Je� rey een paar jaar geleden het idee om 
de auto’s en busjes buiten het seizoen te gaan verhuren. Het heeft even ge-
duurd voordat de juiste franchise formule werd gevonden, maar sinds 1 de-
cember is Autohopper autoverhuur Nuenen in bedrijf en het loopt vanaf het 
begin erg goed.

ogen had. Het is echt no-nonsense au-
toverhuur; je huurt een auto voor een 
scherpe en ronde prijs, met heldere 
voorwaarden en zonder addertjes on-
der het gras. We verhuren personenau-
to’s al vanaf 25  euro tot en met grote 
verhuisbussen met laadklep, die met 
een normaal rijbewijs gereden mogen 
worden.”

Nieuwe auto’s
De auto’s van Autohopper autover-
huur Nuenen zijn altijd nieuw, na on-

“Mensen vroegen mij regelmatig of ze 
een busje konden lenen, bijvoorbeeld 
om te verhuizen”, begint Jeffrey. “Prima 
natuurlijk, maar als ondernemer be-
dacht ik op een gegeven moment dat 
ik dit eigenlijk best professioneel kon 
gaan doen. Van de verzekering moet je 
aangesloten zijn bij een franchise for-
mule, dus ik ben gaan rondkijken en 
gaan praten bij verschillende verhuur-
bedrijven. Daar is uiteindelijk Auto-
hopper uitgekomen, omdat deze for-
mule het beste past bij wat ik voor 

geveer een jaar worden ze ingeruild. 
De klant krijgt altijd een auto mee in 
goede staat, die luxe uitgevoerd is en 
er perfect uitziet. “Dat vinden de klan-
ten erg prettig en soms is het ook echt 
belangrijk voor het doel waarvoor ze 
de auto huren. Ik had laatst een jongen 
die hier aan kwam rijden in een oud 
Peugootje 205. Hij had een nette auto 
nodig, want hij moest naar een be-
langrijk sollicitatiegesprek in Antwer-
pen. Na het gesprek is hij bij zijn hele 
familie langs gegaan, hij was helemaal 
blij met de auto”, voegt Jeffrey er la-
chend aan toe. 

Bedrijf aan huis
Nadat hij jarenlang op een bedrijven-
terrein op Esp zat, is Jeffrey blij dat hij 
nu weer terug is in Nuenen en zijn be-
drijf weer aan huis heeft. “Het heeft 
veel voordelen”, vertelt Jeffrey. “Behal-
ve dat ik het voor mezelf erg prettig 
vind om wonen en werken op één plek 
te hebben, is het voor de klanten ook 
handig. Als ze bijvoorbeeld een auto 
nodig hebben voor de zaterdag, hoe-
ven ze die niet op vrijdag op te halen 
en pas op maandagochtend terug te 
brengen. Ik ben door het verhuurbe-
drijf aan huis erg flexibel. Het loopt nu 
al goed, het komt zelfs voor dat er 
meerdere aanvragen voor dezelfde 
auto zijn op één dag, dus mijn streven 
is om volgend jaar een verdubbeling 
van het aantal auto’s en bestelbusjes te 
hebben.”

Wilt u meer weten of een auto huren? 
www.heesbeen.nl www.autohopper.nl

F*ck de gele hesjes!
(In elk geval: die hesjes die slopen belangrijker vinden dan maken)
 
Zijn jullie er ook een beetje klaar mee?
Die verhalen over de ‘gele hesjes’; over mensen die de dagen vullen met kapot maken wat 
anderen hebben opgebouwd?
Over mensen die elkaar gevonden hebben in het overal tegen zijn, en alle vormen van 
landsbestuur zien als gegraai door een clubje elite?
Volgens mij weten ze zelf niet eens precies waar ze eigenlijk tegen zijn, maar ze lijken in elk 
geval niet erg gedreven om iets bij te dragen aan de maatschappij waarin ze leven.
(Er zullen best wat misstanden zijn, waarvoor het vragen van aandacht een goede zaak is, 
maar de manier waarop, geeft toch te denken...)
Inmiddels hebben ze de Franse economie serieuze schade berokkend; dat zullen hun 
mede landgenoten weer moeten compenseren met extra werk.
En kennelijk zijn ze ook op zoek naar uitbreiding over de grenzen...

Maar zover laten we het hier in ons mooie Nuenen niet komen, zou ik zeggen!
Daarom wil ik bij deze iedereen die bovenstaande gedachte omarmt, oproepen om even-
eens de straat op te gaan voor een TEGENBEWEGING, en wel de: ‘Zwarte Jassen’- Beweging!
Om blijk te geven van protest tegen de gele hesjes, roep ik iedereen op om voortaan met 
regelmaat in een ZWARTE JAS de straat op te gaan.
Ik reken op jullie.

Leo van der Linden, Wilhelminastraat 6,  Nuenen

Lets Nuenen:

Daan Verbaan     
stopt als voorzitter
Na ongeveer 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de ruilkring Lets Nuenen, 
heeft Daan Verbaan (88) deze rol afgelopen zondag tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst teruggegeven aan de groep. Daan Verbaan: “Bijna tien jaar lang 
heb ik jullie voorzitter mogen zijn. Ik heb dit alleen kunnen doen met jullie 
toestemming en steun. Daarvoor ben ik jullie uiterst dankbaar. Ik ben al vele 
malen met pensioen gegaan. Het wordt tijd om ook nu weer het stokje over 
te dragen en wie weet komen er wel weer dingen op mijn pad waar ik nu nog 
geen weet van heb. Een pad is immers pas een pad als het gelopen is.”

bels maken, boeken schrijven, tuinie-
ren of op vakantie gaan. Dus ‘met pen-
sioen gaan’ is voor hem eigenlijk een 
onbekend begrip, hij staat altijd open 
voor iets nieuws en wie weet wat er 
nog allemaal door hem gestart of ont-
dekt wordt. 
Daan heeft zijn voorzitterschap naast 
zich neergelegd maar blijft wel lid van 
Lets Nuenen en zijn aanwezigheid zal 
zeker niet onopgemerkt blijven. Daan 
kennende zal hij zich ongetwijfeld nog 
steeds met volle overtuiging, passie en 
inspiratie inzetten voor deze bijzonde-
re groep van actieve mensen. 

Mocht u interesse hebben in deze leu-
ke manier van ruilen van diensten of 
goederen met andere mensen? Kijk 
dan eens op de website www.letsnue-
nen.nl en neem contact op. Een van de 
leden zal dan een afspraak met u ma-
ken om alvast kennis te maken. 

In 2008 heeft Daan Verbaan in samen-
werking met de gemeente Nuenen 
deze ruilkring opgezet. In 2008 werd 
gestart met 4 mensen maar inmiddels 
is deze club flink gegroeid en heeft nu 
64 leden. LETS staat voor de afkorting 
‘Local Exchange Trading Systeem’. Het 
is een systeem waarbij op lokaal ni-
veau (bijvoorbeeld een dorp zoals 
Nuenen) diensten en soms ook pro-
ducten worden geruild binnen een 
groep van ingeschreven leden. Er 
wordt gebruik gemaakt van een fictief 
betaalmiddel. In Nuenen is dit betaal-
middel een @ (apenstaartje). Eén uur 
dienstverlening komt overeen met 4 
@. In principe kan iedereen in Nuenen 
lid worden. Vergelijk het met de hulp 
die mensen kunnen krijgen van familie 
of buren maar niet iedereen kan of wil 
dit soort hulp inroepen. Dan is Lets 
Nuenen een bijzondere uitkomst: met 
gesloten beurzen elkaar helpen bin-
nen een groep van gelijkgestemden.

Daan vertelt verder: “In de loop van die 
tien jaar is meer en meer gebleken dat 
zulk soort vormen van onderling 
dienstbetoon een tegenwicht kunnen 
vormen voor grootschaligheid en de 
heersende vorm van economie bedrij-
ven. De menselijke maat met een fic-
tief betaalmiddel. Een soort van scha-
duweconomie. Kleine druppels in het 
grotere geheel.”
 
Tijdens zijn afscheid werd hem o.a. een 
beeldje aangeboden (gemaakt door 
Lets-lid Josiane Clement-Richer) als 
dank en blijk van waardering voor zijn 
voorzitterschap en zijn bevlogenheid 
voor Lets Nuenen in de afgelopen ja-
ren. Hij krijgt nu meer tijd voor zijn an-
dere hobby’s zoals schilderen, meu-

Daan Verbaan met het beeldje in de vorm 
van een @, het fictieve betaalmiddel van 
Lets Nuenen

Concert 
Strijkkwartet 
Alcyone
Op vrijdag 15 februari om 20.00 uur 
geeft het strijkkwartet Alcyone een 
concert in het Van Goghkerkje in 
Nuenen.

Alcyone bestaat uit de violisten Jan-Pie-
ter van Coolwijk en Evert Jan Schuur, de 
altist Niek Idema en de cellist Jan-Wil-
lem Troost. Medewerking wordt deze 
avond verleend door de celliste Eline 
Toebes. Deze avond kunt u luisteren 
naar een strijkkwintet van de Italiaanse 
componist Luigi Boccherini (1743-
1805) en het strijkkwintet van Franz 
Schubert (1797-1828).
 
Het strijkkwintet van Schubert schreef 
hij twee maanden voor zijn dood en is 
het laatste instrumentale werk wat hij 
geschreven heeft. De première van dit 
werk was pas in 1850. Het kwintet be-
hoort tot de topwerken van het com-
plete kamermuziekrepertoire.
 
Na afloop van het concert wordt een 
vrije bijdrage vanaf € 10,- zeer op prijs 
gesteld.

ING steunt lokale initiatieven
Heel Nederland kan  stemmen op 260 genomineerde stichtingen voor de ac-
tie Help Nederland vooruit van het ING Nederland fonds. De actie wordt dit 
jaar voor de vierde keer opgezet om lokale initiatieven een steuntje in de 
rug te geven. In de afgelopen maanden hebben honderden stichtingen zich 
hiervoor aangemeld. De komende drie weken kan iedereen in Nederland 
een stem uitbrengen. Alle 260 stichtingen ontvangen een donatie van het 
ING Nederland fonds. Hoe meer stemmen een stichting krijgt, hoe hoger de 
donatie uit het fonds zal zijn.

De stichtingen gaan zelf ook aan de slag 
om zoveel mogelijk stemmen te wer-
ven. Het aantal stemmen bepaalt de 
hoogte van de donatie die varieert van 
€ 5.000,- voor de winnaar tot € 1.000,- 
voor de nummer vijf. Op zaterdag 9 
maart worden de winnaars bekend ge-
maakt op verschillende ING-kantoren in 
Nederland.

Over het ING Nederland fonds
Als Nederlandse bank is ING nauw ver-
bonden met de Nederlandse samenle-
ving. Het is de ambitie van ING om 
mensen en bedrijven vooruit te helpen 
en in staat te stellen hun eigen ideeën 
voor een betere toekomst te realiseren. 
Het in 2015 opgerichte ING Nederland 
fonds draagt actief bij aan onze samen-
leving door initiatieven te ondersteu-
nen die Nederland sterker maken. Het 
fonds investeert hiervoor in omvangrij-
ke landelijke maatschappelijke initia-
tieven en ideeën, en in lokale projecten 
door middel van donaties, maar ook 
door het delen van kennis.

Een steuntje in de rug
Kirsten Ottens, directeur ING Neder-
land fonds: “Nederland barst van de lo-
kale initiatieven. Denk aan initiatieven 
als lokale reddingsbrigades tot aan 
stichtingen die leuke activiteiten voor 
ouderen, hulp aan alleenstaande moe-
ders of taalcursussen organiseren. 
Door te stemmen kunnen Nederlan-
ders hun favoriete lokale initiatief een 
mooi compliment geven en de kans 
op een hoog donatiebedrag vergro-
ten. Met Help Nederland vooruit ge-
ven we deze lokale initiatieven een 
steuntje in de rug.”

Stem op jouw 
favoriete buurtverbeteraar!
Nederland is voor deze actie opgedeeld 
in 52 regio’s. In elke regio zijn vijf stich-
tingen geselecteerd om mee te doen 
aan de stemronde. Van 21 januari tot en 
met 10 februari kunnen alle Nederlan-
ders stemmen op hun favoriete buurt-
verbeteraar. Dit kan via een speciale 
website: www.helpnederlandvooruit.nl. 

Goedkoop een auto     



LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 4

Horizontaal: 1 springbron 7 scheidsrechter 13 in voce 14 beroep 16 voegwoord 17 nauw 
18 nonsens 19 dierenmond 21 deel van de dag 24 huishouden 26 ieder 27 steensoort 
29 tijdstip 30 Nederlands Olympisch Comité 31 landbouwwerktuig 33 groot hert 
34 schrijfvloeistof 35 bijwoord 36 Zwitsers kanton 37 wapen 39 opnieuw 41 wachthuisje 
44 profeet 45 nageslacht 46 heks 48 vat 49 sofa 52 erbarmen 54 plaats in Frankrijk 
55 verhoogde toon 57 troefkaart 58 voorzetsel 60 deel van de mond 63 aartsbisschop 
6464 terugkeer 65terugkeer 65 balspel

Verticaal: Verticaal: 11 cineast 2 Oude Verbond 3 gereedschap 4 hemelgeest 5 evenzo 6 hoofdgroet 
7 los 8 en andere 9en andere 9 katoenvezel 10 roemen 11 en omstreken 12 aandeel 15 betreffend 
17 waardering 20waardering 20 menseneter 22menseneter 22 Spaanse uitroep 23 ontkenning 24 inhoudsmaat 
25 waagstuk 28 rivier in Duitsland 29rivier in Duitsland 29 enig 32 Grieks eiland 34 Ierse verzetsgroep 37 beroep 
38 op de wijze van 39 vragend voornaamwoord 40vragend voornaamwoord 40 vis 42 wiel 43 denkbeeldig 45 hooimijt 
47 jaargetijde 50 kroonappel 51kroonappel 51 horizon 53 familielid 55 sprookjesfiguur 56 tennisterm 
59 per expresse 61 hoc est 62hoc est 62 lage rivierstand 63lage rivierstand 63 ad acta

D E B E T O C H A G A A T
R T I E R E M I R R
E R W T N A A K T I G L O
N A R E D E R S P L E E T
S T O R E A B T A L L E S

I K S L I E T D G
K O S T U N T E L I G L L

N B Y S R F E S O
D E U G D B A S N A P P A
R E K E S T G S T R E E K
E L S T R O E S T E T R E
E A D A M K A A N L
F R E L E A A I T A R R A

1 5 6 2 8 3 9 4 7
8 3 9 7 1 4 2 5 6
4 2 7 5 6 9 8 3 1
2 8 1 3 4 7 6 9 5
5 9 3 1 2 6 7 8 4
6 7 4 8 9 5 1 2 3
7 4 2 6 5 8 3 1 9
3 1 5 9 7 2 4 6 8
9 6 8 4 3 1 5 7 2

Oplossingen wk 3
S K E I L B U P L E K N I W H

U O H L E F A R V N E T L E K

R N U V S L U I M E R O R U F

P B M K E I E N R T D S V O O

Y R O H A N D E L O E E E K P

C A R R E K S P O N S O R I N

G N I R O T S N O O F E L E T

I D S R N S B N I U W A O R T

E B T A C E D M V T V I V G S

T A W H D E P U A L P O E H A

E A U E R E I A R O E B N N A

R R K Z R S M A K O A K E E R

K T O I T E R E E K S T K D A

R E U N I E L D N E T H C E R

K M K A G N I D E O V S T H N

VOORRAADKASTVOORRAADKAST

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AAIBAAR
AAIEN
BITTER
BLEEK
EINDPUNT
FURORE
GRENDEL
GUNST
HALSTER
HAVENKRAAN
KIESMAN
KREUK
LERAAR
LOPER
MARMOT
MULCHMULCH
MYTHEMYTHE
NAREDENAREDE
NUMERONUMERO
ORDEVERSTORINGORDEVERSTORING
PLAATSVERVANGERPLAATSVERVANGER
POTENPOTEN
PSYCHOSOMATISCHPSYCHOSOMATISCH
RELAAS
ROZET
RUINE
SEDERT
SIERTEGEL
SNERT
STEEN
STOET
TREIN
UPGRADE
VAKMAN
VANCOUVER
VAREN
VLIET
VREDIG
WOORD
ZEELT
ZIENER
ZONNECEL
ZOUTELOOS

A T K A L W P V N E R A V P N
E N U S O O L E T U O Z V S R
D U E O P I A V A K M A N Y E
A P R L E R A A R O Z E T C N
R D K T R E T B I T T E R H E
G N I R O T S R E V E D R O I
P I A Z R S V A E N I U R S Z
U E D E U L E A A D N N L O O
T N N E F A R B B L E E K M N
O S E L R H V I K I E S M A N
M S N T M V A A A L T R R T E
R E V U O C N A V O S E R I C
A I L N G P G R E N D E L S E
M C I L E G E T R E I S E C L
H A V E N K R A A N M Y T H E

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN NUENEN 
Los de woordzoekerwoordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus:  per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

3 4 7 5
6 2

9 2 1 8 3
6 1 4 5

5 6 2 4
1 9 5 6 7

2 4
4 7 3 8

Sudoku

week 2, Dhr. J. Lindeman, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

VACATURES 
Wij zoeken vlotte jonge 

mensen voor in de bediening 
en om af te wassen in de 
keuken. Flexibele uren, 
vaak in het weekend, 

vanaf 17.00 - 23.00 uur. 
Interesse? Bel 040-2988913

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

Pedicure ALTA GRACE 
(ook voor diabetes en reu-
ma). LEKKER MAKKELIJK, 
IK KOM OOK AAN HUIS! 
Tel: 06-50571183.

Stichting LEVgroep AFD. 
VLUCHTELINGEN-
WERK NUENEN zoekt 
vrijwilligers om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

TE HUUR OPSLAGBOXEN 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Website zie “Den Opslag” 
of informeer naar de mo-
gelijkheden via telefoon 
0499-70 02 18.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Locatie Oude Bossche Baan
vmbo basis, kader en mavo
Maandag  4 februari  17.00 - 21.00 u
Dinsdag  5 februari  17.00 - 21.00 u
Woensdag  6 februari  13.00 - 16.00 u

Locatie Henegouwenlaan
(t)vwo - (t)havo - (t)mavo
Maandag 4 februari t/m
vrĳ dag 8 februari 2019

Meer informatie
Van maandag 28 januari t/m vrijdag
1 februari 2019 kunt u tijdens 
kantooruren telefonisch een afspraak 
maken op tel:
040-264 53 64 (Oude Bossche Baan) of
040-264 57 77 (Henegouwenlaan).

Kijk op www.stedelijkcollege.nl
of download onze gratis app.

Volg ons online: @sc_eindhoven

AANMELDING LEERLINGEN
MET EXTRA ONDERSTEUNING

OPEN 
DAGEN

25 & 26 JANUARI

Werk je graag met je han-
den? Wij zoeken mede-
werkers voor ons auto-
banden magazijn. Limado 
Autobanden Export, Lies-
hout 0499-421014

Uitverkoop complete bed-
den (ledikant met bodems 
en matrassen) uit show-
room! Zie beddenspecialist-
nuenen.nl of bezoek Stijn’s 
Slaapstudio.

Topdekmatrassen uit 
showroom nu heel scherp 
geprijsd!  Zie bedden-
specialistnuenen.nl of 
bezoek Stijn’s Slaapstudio.

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten   Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

Donderdag 31 januari
09.30 uur Linux Mint. Bibliotheek 

Dommeldal, Jhr. Hugo van Berckellaan 18
14.00 uur KBO Lieshout Leesclub.

Zonnehof van Franciscushof

Donderdag 31 januari
14.30-17.00 uur Gedichtendag 2019 

thema: vrijheid
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen

Vrijdag 1 februari 
15.00 uur Cultuur Overdag - 

De Thuiskomst (kamermuziek) 
Het Klooster

Vrijdag 1 februari 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
 20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

Maandag 28 januari
11.00-14.00 uur Hoffmans Modehuis

Gasterij Jo van Dijkhof
14.00 uur Lezing valpreventie door 

Fysiotherapie Nuenen. D’n Heuvel Gerwen

Woensdag 30 januari
09.15 en 10.15 uur Voorleesontbijt

Dorpsboerderij Weverkeshof

Woensdag 30 januari
20.00 uur De thema-avond: lezing 

Huub Schumacher: Een nieuwe visie op God
De Regenboog aan de Sportlaan

Donderdag 31 januari
09.30 uur Energiek Schuifl ezing 

over den Duuk
Trefpuntzaal Het Klooster

Zondag 27 januari 
10.00-15.00 uur Boekenmarkt

Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen

Zondag 27 januari 
15.00 uur Feestelijke dienst t.b.v. 

intrede ds. Marlies Schulz 
als voorganger van de PGN 

De Regenboog, Sportlaan Nuenen

Zondag 27 januari
20.30 uur Liederentafel Schafrath

Café Schafrath

Maandag 28 januari t/m 
zaterdag 2 februari 

Collecte Hersenstichting

Vrijdag 25 januari
09.00 uur Met de WLG 

naar museum Dansant in Hilvarenbeek
Vertrek vanuit Gerwen

Vrijdag 25 januari 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Grotenhof, in Lieshout

Zaterdag 26 januari
11.00-14.00 uur Stamboomcafe weer open

Bibliotheek Geldrop

Zaterdag 26 januari
20.30 uur NAWDEWIR door 
Maas, Van Gorp & Snijders

Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout
Reserveren: www.vierbinden.nl/onstejater

t/m zaterdag 2 februari
Nationale voorleesdagen 
Bibliotheek Dommeldal

vestiging Nuenen

Donderdag 24 januari
09.00 uur: Gratis Seniorweb Open Week

Computercafé: fotobewerken, 
fotoalbums maken en wenskaarten maken.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur Overdag - 
Carolien Devilee (fi lmmuziek) 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft

Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
 Gasterij Jo van Dijkhof

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl   www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Maand januari

Oranjelaan 54     5741 HH Beek en Donk     T 0492 730 031  
info@crematoriumtlaar.nl       www.crematoriumtlaar.nl

Een fijne gedachte:
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn.

Open dagen:
15 februari  13.00 - 17.00 uur
17 februari  11.00 - 17.00 uur

Geopend vanaf februari 2019

18 januari…hoe kunnen feest en verdriet samengaan?

Na bijna 80 jaar ging totaal onverwacht van ons heen,
mijn lieve Miek, onze geweldige mam en oma

Miek van Roij-Janssens
echtgenote van

Felix van Roij

 * Hooge en Lage Zwaluwe, 7 juli 1939 † Tilburg, 18 januari 2019

 Felix

 Janne en Evert-Jan
  Tyn 
  Jens

 Machiel en Karin
  Maud
  Juliët en Pierre
  Mees en Danique

 Thomas en Rianne
  Finn 
  Fem

De dankdienst wordt gehouden op donderdag 24 januari om 12.00 uur  
in Kerkelijk Centrum de Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen.

Aansluitend brengen we Miek naar haar laatste rustplaats op de 
Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a in Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters. 
Zondag 27 januari 11.00 uur: géén vie-
ring in Nuenen, maar in Gerwen. 

Misintenties 
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: Mies de 
Groof - de Meester; Marie Kuijten - van 
Kuijk; Marianne Schutte - Willems.

Zondag 27 januari 11.00 uur: De misin-
tenties worden gelezen tijdens de 
dienst in Gerwen!

Mededeling
In onze parochie zijn overleden Her-
man de Bree, Margot Begemanstraat 9, 
en Guus van der Meulen, Lyndakkers 
15. Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar, pastor S. Kuijpers, pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties 
Marietje Martens; Frits en Miet Meulen-
dijk de Haas; Paul Perrée; Jos van Gastel; 
Annie van Kemenade; Piet Saris (van-
wege sterfdag); Annie Molenaar - van 
Happen; Wouda Swinkels - Meeuws; 
Truce en Herman Campman - Heuijer-
jans; Flor van Aalst.

Mededeling
Zondag neemt Marieke Feuth afscheid 
van onze parochie. Na de eucharistie-
viering in onze kerk is er gelegenheid 
om onder het genot van een kopje kof-

fie afscheid van haar te nemen. Ui-
teraard bent u allen van harte welkom.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 jan. 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties 
Toon van Rooij; Cor Dekkers; Mia Teu-
nisse - Saris; Jos van Esch en Mien van 
Esch - v.d. Putten.

Mededeling
In onze parochie is overleden Mia Teu-
nisse-Saris, 84 jaar. Wij wensen familie 
en vrienden veel sterkte bij dit plotse-
linge verlies.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 27 januari zal onze nieuwe pre-
dikant ds. Marlies Schulz om 15.00 uur 
haar intrede doen. U bent van harte 
welkom om deze dienst met ons mee 
te vieren! Voor kinderen van de basis-
school zal er kindernevendienst zijn.
De collecte is voor Jeugdwerk (JOP).
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 24 januari. 17.30 Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Timotheus, bisschop en 
martelaar. 
Vrijdag 25 januari. 07.15 uur H. Mis, be-
kering van de H. apostel Paulus. 
Zaterdag 26 januari. 08.30 uur H. Mis, 
H. Polycarpus, bisschop en martelaar. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 27 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 28 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Petrus Nolascus, belijder; gedachte-
nis van H. Agnes, maagd en martela-
res. Dinsdag 29 januari. 18.30 uur H. 
Mis, H. Franciscus van Sales, bisschop 
en kerkleraar. 
Woensdag 30 januari. 07.15 uur H. Mis, 
H. Martina, maagd en martelares. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl

Wij	  danken	  iedereen	  voor	  de	  overweldigende	  hoeveelheid	  
belangstelling,	  mooie	  woorden,	  prach8ge	  bloemen,	  fijne	  brieven	  en	  
kaarten	  die	  wij	  mochten	  ontvangen	  na	  het	  overlijden	  van	  	  
	  

Ton	  Klunder	  
	  
De	  leegte	  blij>	  nog	  moeilijk	  te	  aanvaarden,	  maar	  zoveel	  
betrokkenheid	  verzacht	  het	  verdriet	  en	  is	  hartverwarmend.	  
	  
Ton	  Klunder-‐Michel,	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  

Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.

Elke donderdag:

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 

Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

Jocanto 
 Bent u aan het zoeken? Staat u soms 
op en weet u niet zo goed wat u gaat 
doen vandaag? Of waar de reis heen-
gaat? In de dienst van 27 Januari om 
11.00 uur in de Clemenskerk te Ger-
wen staat Jocanto stil bij deze vragen. 
Komt ook, dan slaat u meteen twee 
vliegen in een klap. 

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 25 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.
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Nieuwe vrienden 
maken
Het jaarthema voor de communie gaat 
over vriendschap en hoe maak je vrien-
den. Wat betekenen vrienden voor je. 
In deze viering staan we daar ook bij 
stil. Het verhaal van de doop van Jezus 
wordt verteld. Ook mogen onze com-
municanten bij een echte doop aanwe-
zig zijn in deze viering. Ze brengen al-
len een flesje water mee (ik-water) en 
dat voegen we samen tot wij-water. 
Met dat water wordt Max gedoopt in 
het bijzijn van zijn mede-communican-
ten, familieleden, vormelingen en an-
dere aanwezigen in de kerk. Wij nodi-
gen u van harte uit om aanwezig te zijn 
op zaterdag 26 januari om 18.30 uur. 

 De werkgroep.
 

 Een nieuwe visie op God
De bekende theoloog en schrijver Huub Schumacher komt spreken in kerke-
lijk centrum De Regenboog. Hij spreekt over ‘de fascinerende God van John 
D. Caputo (1940). De lezing wordt afgewisseld met improvisaties op de vleu-
gel door Paul Weijmans waardoor de lezing ook een meditatief accent krijgt.

Huub Schumacher is priester van het 
Bisdom van Breda, studeerde gods-
dienstwetenschappen aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen, werkte 
vanaf 1974 tot 1990 als pastor in het 
basispastoraat en is tot op vandaag ac-
tief met vele vormen van geloofsver-
dieping en geloofsvernieuwing in de 
vorm van lezingen, studiedagen, retrai-
tes, bezinningsdagen enz. 
Schumacher schreef alleen en samen 
met collega Bas Rentmeester een aantal 
boeken waaronder ‘In gewone taal ge-
zegd’, (vol met vieringen van Woord en 
gebed voor alle zondagen van het ker-
kelijk jaar), ‘God wat ben je veranderd…! 
Verleidelijke doorkijkjes op geloven’ en 
het moderne meditatieboek: ‘Elke dag 
één rozijn. Voedsel voor de geest’. 

De thema-avond wordt gehouden op 
woensdag 30 januari a.s. in De Regen-
boog aan de Sportlaan. Aanvang 20.00 
uur, maar vanaf 19.30 uur is er koffie. 
Toegangsprijs: € 3,- p.p.

Schumacher introduceert zijn lezing 
als volgt.
‘Ik kon in het begin geen touw vast-
knopen aan de theologie van John D. 
Caputo; ik kon echt niet voelen wat het 
godsbeeld dat hij voor ogen heeft, aan 
betekenis voor je leven kan hebben…. 
gaandeweg begon het te dagen en nú 
zeg ik: wat goed zeg! Wat bevrijdend, 
om zo te denken!
Dat vele mensen geen zin meer heb-
ben naar de kerk te gaan, zal vast aan 
een hele hoop dingen liggen, maar 
volgens mij in ieder geval óók aan het 
feit dat zij in de kerk jammer genoeg 
over God niet te horen krijgen wat ze 
in het fascinerende denken van de ge-
lovige Caputo wél te horen krijgen - en 
o zo graag te horen wíllen krijgen!’
Ik begin de avond met voorzichtig af te 
tasten wat ‘geloven’ kan betekenen, nu 
in onze postmoderne tijd. Daarna 
draaien alle schijnwerpers naar het 
post-theïstische godsbeeld van Capu-
to. Dat wordt spannend. Om niet te 
zeggen: heel spannend!!’
 

Avond bij Bio-Kracht: 

‘Thuiskomen in jezelf en de wereld’
In de landelijke maand van de spiritualiteit wordt extra aandacht gegeven 
aan het vinden van zin en betekenisgeving in onze complexe wereld. Dat is 
een onderwerp dat nogal wat mensen in deze tijd lijkt te raken. Velen van 
ons hebben de handen vol om zichzelf in de wereld staande te houden en 
zijn bezig met het zoeken naar antwoorden. Sommige mensen via therapie, 
anderen via coaching, weer anderen in yoga of mindfulness en een deel van 
de mensen vindt geen andere uitweg meer voor zichzelf dan in alcohol- en 
medicijngebruik. Weer anderen maken zich helemaal los uit onze maat-
schappij of vinden antwoorden in hun geloof.

bezochte ‘Hartlicht’ in december en 
schrijfster van ‘Het Boek van het Hart’ 
komt graag haar inspiratie, inzicht en 
belevingsgerichte oefening met je de-
len. Zij helpt jou in verbinding te ko-
men met de bron van jezelf en al het 
leven: de creatieve kracht van Liefde 
en verbondenheid met het geheel. 
‘Het Boek van het Hart’ over het licht in 
jou, is ook in de winkel te koop. 

Van tevoren graag aanmelden in de 
winkel of telefonisch: 040-3680084  of 
via email: info@bio-kracht.nl
Datum activiteit: 7 februari. Tijd: 19.30 
uur - 21.00 uur. Bijdrage: € 7,50 inclu-
sief koffie/thee en wat lekkers. Plaats: 
Bio-Kracht, Parkstraat 3F Nuenen. 
Meer informatie over Mirjam Langen-
huijsen en de weg die zij bewandelt, is 
te vinden op 
www.bewegingvanhetgoudenhart.nl 

Ons verlangen naar verbondenheid en 
innerlijke rust, activeert ons en roept 
om een fundamentele verandering in 
onszelf én in onze maatschappelijke 
omgeving. Eentje die pas plaatsvindt 
als het beeld wat we van ‘de mens’ heb-
ben, verandert naar een nieuw beeld, 
waarin het goede in elk mens centraal 
staat. Dat gebeurt als we ons realiseren 
dat we veel méér zijn dan we denken. 
Wereldwijd zal dat inzicht leiden tot 
een beweging om dieper en ruimer 
met jezelf in verbinding te komen. Een 
verbinding die liefdevol is voor jezelf, 
anderen en de aarde. 
Hoe kom je daarmee in aanraking, wat 
zijn de belemmeringen daarvoor en 
wat de gevolgen als die verbinding in 
jou hersteld wordt? 
We nodigen je graag uit voor de avond: 
‘Thuiskomen in jezelf en de wereld’.
Mirjam Langenhuijsen, van het goed 

 Protestantse Gemeente  
heeft een nieuwe predikant
Zondag 27 januari zal in een feestelijke dienst ds. Marlies Schulz intrede 
doen als voorganger van de Protestantse Gemeente in Nuenen (PGN). Haar 
voorganger, ds. Christien Crouwel, zal haar in het ambt bevestigen.

Marlies Schulz is afkomstig uit de Evangelisch Lu-
therse Gemeente in Breda, een wijkgemeente 
van de Protestantse Gemeente Breda. Zij woont 
nu nog in Eindhoven, maar zal binnenkort de 
pastorie aan de Berg betrekken.

De leden van de PGN zijn blij weer een vaste 
voorganger te hebben, na een jaar van gast-
predikanten.

De intrededienst begint om 15.00 uur in De 
Regenboog.

Marlies Schulz is afkomstig uit de Evangelisch Lu-
therse Gemeente in Breda, een wijkgemeente 
van de Protestantse Gemeente Breda. Zij woont 
nu nog in Eindhoven, maar zal binnenkort de 

De leden van de PGN zijn blij weer een vaste 

INTREDEDIENST
Protestantse Gemeente Nuenen

van ds. Marlies Schulz

KBO Lieshout  
leest en beweegt 
Ko�  e-uur 
Op de laatste vrijdag van de maand, op 
vrijdag 25 januari, bent u weer welkom 
in de Hofkamer van Franciscushof, ‘de 
gezelligste huiskamer van Lieshout’. 
Het Hofkamer Comité nodigt u uit om 
gezellig bij elkaar te zijn, wat te buur-
ten, kennis te maken met nieuwe men-
sen en bestaande kontakten te verste-
vigen, bij een kopje koffie (tegen een 
geringe vergoeding). 
Gasten deze keer zijn de Dorpsonder-
steuners Suzan de Koning en Henrie 
Bouwmans. Zij komen u vertellen over 
wat Vierbinden allemaal voor u kan 
doen en zij geven graag antwoord op 
al uw vragen over WMO, zorg, welzijn, 
mantelzorg, dagbesteding, huisves-
ting, financiën, gezinsrelaties, vervoer 
en sociale contacten. Het kan over 
uzelf gaan, maar ook over iemand an-
ders bij wie u betrokken bent. U bent 
van harte welkom. 

KBO Lieshout Leesclub 
Op donderdagmiddag 31 januari 
houdt de leesclub haar volgende 
bijeenkomst. Het boek dat gelezen 
wordt is: ‘De nacht van de begijnen’, 
van de schrijfster Aline Kiner. Het 
speelt zich af in het begin van de veer-
tiende eeuw in Parijs. In die periode 
heerst Filips IV, bijgenaamd de Schone, 
over Frankrijk. De positie van de begij-
nen als zelfstandige vrouwen komt erg 
onder druk te staan. Het boek is een 
echte aanrader! Iedereen is van harte 
welkom. Plaats van bijeenkomst is 
Zonnehof van Franciscushof. Aanvang 
14.00 uur. 

Bewegen 
Elke dinsdagmorgen en elke vrijdag-
morgen van 10.00 uur tot 11.00 uur 
staat in de KBO Beweegtuin achter 
Franciscushof de fysiotherapeut of de 
sportcoach van de gemeente Laar-
beek klaar, om een uurtje lekker ver-
antwoord te bewegen met senioren. 
Deelname is voor iedereen en is gratis. 
Gemakkelijk zittende kleding is vol-
doende. Inmiddels is de handfiets in 
de Beweegtuin vervangen door een 
betere versie waarvan ook gebruik ge-
maakt kan worden door mensen in 
een rolstoel, de airwalker is weer hele-
maal in orde en er is een aantal patro-
nen op de grond aangebracht waarop 
oefeningen gedaan worden. De KBO 
beweeguren worden goed bezocht, 
steeds zo’n 15 à 20 deelnemers. Dus, 
kom ook eens meedoen. 

Inloop 
Iedere dinsdagochtend van 10.00  uur 
tot half twaalf bent u van harte wel-
kom in het Dorpshuis om kennis te 
maken met onze dynamische vereni-
ging. Er zijn zoveel activiteiten, dus is 
er vast ook wat voor u bij. Kom gezellig 
op de koffie en laat u informeren en 
misschien aanmelden. 

WMO 2019 is veranderd
Sinds 2015 hebben gemeentes de verantwoordelijkheid om ondersteuning 
te geven en voorzieningen te leveren aan hun inwoners indien hun netwerk 
geen adequate hulp kan bieden. Je kunt hierbij denken aan huishoudelijke 
hulp, aanpassing van woningen, dagopvang, vervoer, etc.

In Nuenen wordt gelukkig geïndiceerd 
hoeveel uren per week men krijgt. In 
Brabant zijn veel gemeentes die niet 
werken met een uren indicatie en die 
zullen dus hun uitvoeringsbesluit 
moeten aanpassen.

Redt u het niet meer zo goed en kunt u 
onvoldoende een beroep doen op uw 
netwerk, neem dan contact op met 
één van de drie Cliëntondersteuners in 
Nuenen
Corrie Eshuis 06-82414353
Wil Walraven 06-30711472
Hans Bijleveld 06-20722386

Een initiatief van:
  

Als Cliëntondersteuner WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) on-
dersteunen wij de ouderen bij hun 
hulpvraag aan de gemeente, om daar-
door zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. In 2018 waren 
we bij 74 WMO-aanvragen betrokken. 
Als Cliëntondersteuner werken we van-
uit de 2 ouderenbonden in Nuenen en 
doen ons advieswerk geheel onafhan-
kelijk en gratis t.b.v. alle senioren in 
Nuenen, ook als u geen lid bent van een 
ouderenbond.

In 2019 is in de WMO een belangrij-
ke verandering ingevoerd. 
Iedereen die recht heeft op een voorzie-
ning betaalt een eigen bijdrage van 
€ 17,50 per 4 weken; voorheen betaalde 
men een eigen bijdrage op basis van in-
komen en vermogen. Dit geldt echter 
niet voor begeleid en beschermd wonen 
en niet voor een vervoersvoorziening 
waarbij per rit betaald moet worden.
Ook van belang is dat de Centrale Raad 
van Beroep een uitspraak heeft ge-
daan over het indiceren van huishou-
delijke hulp op basis van een ‘schoon 
en leefbaar huis’. In de indicatie moet 
vastgelegd worden, hoeveel uren hulp 
per tijdsperiode wordt geboden.

De Cliëntondersteuners in Nuenen

Geef aan de 
collectant van  
de Hersenstichting
Van 28 januari tot en met 2 februari 
2019 vraagt de Hersenstichting uw 
steun. Vele enthousiaste collectan-
ten gaan in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind op pad om geld 
in te zamelen voor al die mensen 
met een hersenaandoening. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken 
met een hersenaandoening. Hieron-
der vallen onder meer beroerte, de-
mentie, autisme, hersentumor, de ziek-
te van Parkinson en ADHD. Er komen 
per jaar 160.000 mensen met een her-
senziekte bij. Bijna een half miljoen 
mensen kampen met blijvende ernsti-
ge gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden en 
hersenaandoeningen te genezen. Om 
dit te bereiken laten we onderzoek 
doen, geven we voorlichting, voeren 
we vernieuwende projecten uit en 
werken we aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef 
daarom aan de collectant. 
U kunt ook uw gift overmaken op 
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting Nederland, Den Haag. 
 Hartelijk dank voor uw steun. Meer in-
formatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl

collectant van  

Nieuwjaarslunch voor   
gasten van de Zonnebloem
Omdat de decembermaand voor veel gasten van de Zonnebloem een erg druk-
ke maand is, heeft het bestuur gekozen om de jaarlijkse lunch te verzetten naar 
januari. De gasten waren uitgenodigd voor een Nieuwjaarslunch op 14 januari. 

vrijwilliger Theo van Woensel. Het was 
werkelijk muis stil. Dat werd even an-
ders toen iedereen een drankje met 
wat lekkers kreeg aangeboden. Er was 
dit jaar gekozen om als achtergrond-
muziek een concert van Andre Rieu te 
presenteren op het grote TV scherm. 
Wie wilde kon kijken en luisteren en an-
deren konden heerlijk bijpraten. Bij het 
naar huis gaan werd door veel  gasten 
een extra compliment gegeven voor de 
geweldige lunch, voor de bediening en 
voor alle vrijwilligers. Het was een zeer 
geslaagde middag voor iedereen.

Zoals gewoonlijk hadden velen van hen 
zich hiervoor ingeschreven. De gasten 
werden door de vrijwilligers opgehaald 
en weer thuis gebracht zodat iedereen 
volop kon genieten van deze heerlijke 
middag. De voorzitter (Yvonne On-
stenk) deed het welkomstwoordje en 
wenste alle aanwezigen een gelukkig 
en gezond nieuwjaar toe. Daarna kon 
iedereen genieten van de uitstekend 
verzorgde lunch, verzorgd door het 
personeel van Jo van Dijkhof onder lei-
ding van Andrea. Na de lunch werd er 
een prachtig verhaal voorgelezen door 
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SPORT
Programma Joop Wouters verdiend winnaar

Door Antoon Hurkmans

Vrijdag werd er zoals gewoonlijk weer gerikt bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Wisten wij vorige week nog te melden dat het aantal deelnemers 
nog steeds stijgend is, ook deze vrijdagavond hadden vele rik liefhebbers 
weer de weg naar de rik arena gevonden en met een gelijk aantal deelne-
mers was er weer volop strijd.

Bij het inschrijven voor deelname was 
het Joop Wouters die wist te melden 
dat het tijd werd om zich eens in de 
prijzen te spelen want hij was dit sei-
zoen nog niet in de uitslagen voor ge-
komen, en strijdbaar als altijd was het 
Joop die voor de pauze met een mooie 
score van 111 punten de leiding had 
genomen. Na de pauze ontspon zich 
een mooie strijd voor de overwinning 
en met name Frans Foolen uit Lies-
hout en Bennie de Louw uit Gerwen 
hadden alles uit de kast gehaald om 
de leider van voor de pauze van de 
eerste plaats te verdringen. Maar met 
107 punten moesten zij toch genoe-
gen nemen met een gedeelde tweede 
en derde plaats.

De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Wil Marquenie.
 

Uitslag rikken 18 januari 
1 Joop Wouters 111 punten
2 Frans Foolen 107 punten
3 Bennie de Louw 107 punten
4 Yorg van Dijk 85 punten
5 Hub Marquenie 84 punten 
6 John Verbakel 80 punten
7 Hennie Noyen 73 punten
8 Ted Warmerdam 70 punten
9 Geert Bons 65 punten
10 Ad Vogels 56 punten

Vrijdag 25 januari is weer de volgende 
rikavond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.00 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen, voor zowel leden als niet 
leden. Nog niet geweest, jammer, uitda-
ging aangaan. Locatie ‘Oude Landen’ 
Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor meer 
info: 06 - 10 28 97 97 of 06 - 52 69 68 28.

Rikken

Winnaar Joop Wouters met Jurylid Ludo van den Berg. (Foto Hub Marquenie) 

VOETBAL 
EMK
Vrijdag 25 januari 
Be'79 3 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . . . . 22.00
FCV 2 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . . . . . .  20.15
Zondag 27 januari 
De Raven 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . 14.30
Wilhelmina Boys 3 - EMK 3  . . . . 12.15
EMK 5 - Braakhuizen 4  . . . . . . . . 11.00

RKGSV GERWEN
Zondag 27 januari 
SJVV - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Rood wit V 5  . . . . . . . . 11.00
RKGSV VR 1 - Dommelen VR 1  . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 27 januari
Fc de Rakt 1 - Nederwetten 1 . . 14.30 
Nederwetten 2 - Braakhuizen 5  . 10.00 
Nederwetten 3 - Pusphaira 7 . . 12.00 
SVSOS 3 - Nederwetten 4 . . . . . . 10.00

KORFBAL
NKV
Zaterdag 26 januari 
NKV 4 - Rust Roest 6  . . . . . . . . . . 14.15
Zondag 27 januari 
NKV 3 - Conventus 2  . . . . . . . . . . 12.00
NKV 2 - Tilburg 4  . . . . . . . . . . . . . . 13.10
NKV 1 - Spring� eld 1  . . . . . . . . . . 14.20  

NKV wint belangrijke wedstrijd 
en behoudt koppositie 
Door Dennis Beemsterboer

Afgelopen zaterdag stond de absolute kraker in de 4e klasse
 op het programma, Attila 1 tegen NKV 1. Beide ploegen stonden 
na 4 wedstrijden ongeslagen bovenaan. NKV met een iets beter doelgemid-
delde, maar duidelijk was dat deze wedstrijd voor de winnaar een eerste 
stap naar het kampioenschap zou zijn.

Chantal Messerschmidt (rechts) van NKV 
in duel met Julia Geschiere van Attila 

(foto van Floor Steemvoorden)

In een redelijk verlaten sportgymzaal, 
zonder tribune, op de Eindhovense 
universiteitscampus, begon NKV ner-
veus aan de wedstrijd. Dit zorgde dan 
ook voor veel onnodige overtredin-
gen, vrije ballen en strafworpen tegen. 
Attila maakte daar goed gebruik van 
en kwam na ongeveer een kwartier 
spelen op een verdiende voorsprong 
van 6 - 3. Na dit kwartier gooide NKV 
het over een andere boeg, kwamen de 
dames veel meer in het spel voor en 
mede door een aantal doelpunten van 
aanvoerder Chantal Messerschmidt en 
Lieke Veldwijk stond er een ruststand 
van 8 - 14 in het voordeel voor NKV op 
het scorebord.

Na de rust was er van een echte topper 
geen sprake meer. NKV had niet meer 
de scherpte om veel verder uit te lo-
pen en Attila miste de kwaliteit om het 
nog spannend te maken. Uiteindelijk 
werd de wedstrijd afgefloten door een 
goed leidende scheidsrechter met een 
eindstand van 16 - 20.
Zoals gezegd doet NKV goede zaken 
richting het kampioenschap. Echter, er 
zijn nog voldoende wedstrijden om te 
spelen en NKV zal iedere week scherp 
moeten zijn om de punten binnen te 
blijven halen. 

De dag erna behaalde NKV 2 ook hele 
belangrijke punten in Best tegen DKB 
2. Na een spannende wedstrijd eindig-
de deze met een eindstand van 22-23 
in het voordeel van NKV, waarmee NKV 
2 eindelijk de laatste positie in de pou-
le weet te verlaten. Komend weekend 
beide ploegen weer op zondag in ei-
gen huis. Graag tot dan. 

 

Korfbal

 op het programma, Attila 1 tegen NKV 1. Beide ploegen stonden 

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Deze keer een foto van Boord 42-40 met de familie Boon-
man en enkele buurtgenoten. Op de plek van dit dubbelpand stond ooit de 
herberg van Cornelis Donkers, waar zich in 1789 een - toen al verboden - 
volksgericht heeft afgespeeld. Een volksgericht is een straf waarbij het volk 
het recht in eigen hand neemt, nadat het onrecht lange tijd door de vingers is 
gezien. Wat was namelijk het geval? Marten Bex, een jonge boer van het Wet-
tenseind had nogal losse handen, waarvan zijn vrouw telkens de dupe was. 
De buurt besloot hem flink te grazen te nemen. Gewapend met stokken en 
verdekt opgesteld, was het een koud kunstje om de man te overmeesteren en 
voor een ploeg te spannen. Onder luid gejoel en tromgeroffel ging het gezel-
schap zo richting Boord. Moegestreden legden zij aan bij de herberg van 
Donkers, waar het vrouwvolk een verfrissing nuttigde. De onverlaat wist ech-
ter te ontsnappen en door de velden naar het Achterbos te vluchten.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 53. 

Niet vallen!
Vallen is voor iedereen vervelend en 
zeker mocht je daarbij iets breken. 
De zwaartekracht is meedogenloos, 
je wankelt even en voor je het weet 
lig je op de grond. 

Als je ouder wordt en zelfstandig de 
dagelijkse dingen wilt blijven doen, wil 
je niet vallen en daardoor hulpbehoe-
vend worden. Het is belangrijk dat je je 
veilig en vertrouwd voelt met je eigen 
lichaam. Wie goed in balans is, is zeker-
der van zichzelf. Het verbeteren van 
spierkracht en evenwicht en inzicht in 
bewegen helpt bij een betere balans. 
En daarmee wordt de kans om te val-
len kleiner.
Roosmarijn Overmars werkt als fysio-
therapeut bij Fysiotherapie Nuenen en 
weet veel te vertellen over valpreven-
tie. Ze komt hierover vertellen bij de 
WLG op maandag 28 januari om 14.00 
uur in D’n Heuvel, Heuvel 11 te Ger-
wen. 
Roosmarijn zal uitleg geven over de 
oorzaak van vallen bij oudere en 
kwetsbare mensen. En je leren wat je 
er zelf aan kan doen om het te voorko-
men. Ook vertelt zij wat de omgeving 
voor je kan doen en daarnaast ga je 
met haar aan de slag om praktische za-
ken te oefenen.
Opgeven voor deze lezing hoeft niet, 
iedereen is welkom.

Georganiseerd door de WLG, werk-
groep leefbaarheid Gerwen. Iedere 
maandag inloop of wandelen vanaf 
13.30 uur. Mailadres: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com. Tel.: 06-
41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

 Fysiotherapie Nuenen

LON-tv en fotocollage

Gipsyjazz in Gerwen   
met familie Schäfer
 
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen nodigde zijn familie uit om samen 
met hem op te treden. Het concert in de serie ‘Paulus Schäfer invites’ vond 28 de-
cember plaats in café De Stam in Gerwen.
Van deze meer dan geslaagde muzikale avond is door Lokale Omroep Nuenen (LON) 
een tv-reportage gemaakt (ziehttps://www.youtube.com/user/LokaleOmroepNue-
nen) en fotograaf Peter Peels maakte bijgaande collage van dit unieke concert.
 

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkom-
sten in het Brandpunt aan de Biezen-
laan 29 in Brandevoort. De eerst vol-
gende avond is op vrijdag 1 februari 
aanvang 20.30 uur. De entree is vrij. 
Deze avond is dan voor iedereen toe-
gankelijk. 

Voor meer informa-
tie kunt u terecht 
bij: Jan van der 
Sanden, 
telefoon 
06-10 72 03 31.

SINGLECAFE BRANDEVOORT 

 
WANNEER? Vrijdag 1 februari 2019 vanaf 20.30 uur 

WAAR? Wijkhuis ‘t BrandPunt Biezenlaan 29, 5706 KG Helmond  
 
CONTACT VIA: Jan van der Sanden Telefoonnummer: 06-10720331 

 

 

 
ENTRÉE VRIJ 

 
VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK  

 
 

 

ONTMOET  NIEUWE MENSEN ONDER HET GENOT VAN EEN DRANKJE  

 



D.L.C. ZONWERING
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen
Tel.: 040-2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Buitenjalouzie*Rolluiken* Windvaste  screen*

Wist u dat de zomer van 2018 de warmste was in 300 jaar ?
schaf op tijd uw zonwering aan en houd de warmte buiten

GRATIS AFSTANDBEDIENING BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING 
*merk Somfy, aanbieding geldig tot en met 14 februari 2019

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen

Stedelijk

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

*Aanbiedingen zijn geldig van 24 januari t/m 6 februari en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP! Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

30%
korting*

KOOPJESWEKEN 
30% directe kassakorting 

op de merken
Lancôme Biotherm Collistar

& op alle geuren en geursets
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