
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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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
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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

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

zondag 3 februari 12:00-17:00

SHOPZONDAG
W I N K E L C E N T R U M  W O E N S E L

Diamanten huwelijksfeest in Gerwen

Mia en Noud zestig jaar een paar
Mia van Issum en Noud Leenders zijn begin februari zestig jaar een paar. Dat 
gaat zaterdag 9 februari gevierd worden in Dorpshuis Den Heuvel in Ger-
wen. De receptie is ´s avonds van zes tot half negen en op de uitnodiging 
staat: “Hopelijk zien we jullie dan!”. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
Mia en Noud te feliciteren met hun diamanten huwelijk.

Laar, Mgr. Frenkenstraat, De Bogerd
Mia en Noud trouwden begin 1959, in 
januari op het Nuenense gemeentehuis 
voor de wet en in februari in de paro-
chiekerk in Gerwen. Mia en Noud heb-
ben twee kinderen (Gerrie en Hans), 
vier kleinkinderen (Marijke, Hans, Koen 
en Mark) en vijf achterkleinkinderen. De 
achterkleinkinderen heten Sam, Daan, 
Lynn, Tessa en Willem. Dochter Gerrie 
zag 14 maart 1960 het daglicht, zoon 
Hans is twee jaar later op 24 februari ge-
boren en beiden wonen in Gerwen.
Mia en Noud woonden na hun huwelijk 
eerst aan het Laar 4 en toen op nummer 
6, daarna verhuisden ze naar 
de Mgr. Frenkenstraat 1 en 
nu wonen ze al bijna 
twintig jaar aan De 
Bogerd. De Bogerd 
2 staat min of meer 
in de tuin van hun 

Een aantal vrienden en bekenden heeft 
de 84-jarige Mia van Issum al gelukge-
wenst met het bereiken van deze mijl-
paal. ‘Mia, van harte gefeliciteerd en on-
voorstelbaar dat je het zestig jaar hebt 
volgehouden met Noud (87 jaar). Hier is 
zeker een proficiat op zijn plaats!”.

 Mariahout en Gerwen
Mia is geboren in Horst/America en ge-
togen in Gerwen in het gezin Van Issum 
met vijf dochters en drie zonen. Noud is 
een boerenzoon, geboren in Mariahout 
en het gezin Leenders telde vier zonen 
en twee dochters. Noud verdiende de 
kost onder meer als chauffeur bij Van 
Gend & Loos en bij wasserij Morgen-
licht. Samen was het echtpaar ook te 
vinden in de kantine van de plaatselijke 
voetbalclub RKGSV, Mia achter de bar 
en Noud meestal langs de lijn als fer-
vent supporter van zijn voetbaljongens. 

eerste huis aan het Laar. Zestig jaar ge-
trouwd en ook zestig jaar woonachtig in 
Gerwen. En Mia is nog eens ruim twintig 
jaar langer inwoner van dit dorp.

Mia: bezige bij
Mia was al een bezige bij toen ze verke-
ring kreeg met Noud. Ze werkte in het ge-
zin van Claartje en Piet Geven (vandaar 
de bruidsmeisjes Elly en Marlies Geven 
op bijgaande foto) en was leidster Akka 
van de plaatselijke afdeling van jeugd- en 
jongerenorganisatie Jong Nederland 
(vanaf 1955). Mia is belangstellend, vrien-
delijk en ‘wereldberoemd’ in Gerwen. Ze 
is van grote betekenis voor veel mensen 
in haar omgeving. Een kleine greep uit 
haar bezigheden en hobby’s: actief bij 
Kookgroep Ittemee, maaltijden klaarma-
ken en weggeven aan diverse oude of 
zieke Gerwenaren, creatief met papier en 
verf (ze gaf o.a. cursussen papiervouwen 
bij de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen), 
was ondersteuner van het Kiencomité en 
van de wielerronde. Mia was tien jaar kok 

in een gezinsvervangend tehuis, be-
hulpzaam met inzamelingen 

voor een brandwondencen-
trum, was dertig jaar lid 

van het Gerwens Ge-
mengd Koor en is nog 
steeds een fervent 
carnavalsvierder.

Noud: druk baasje
Noud is een druk 

baasje. Hij slaagt er 
steeds weer in om ie-

dereen nadrukkelijk van 
zijn aanwezigheid op de 

hoogte te brengen. Zo was hij in 
1978 Prins Noud Dun Urste bij de Ger-

wense carnavalsvereniging De Narre-
Kappen. En Mia werd op haar 80-ste 
door De Narre-Kappen uitgeroepen tot 
Senior van het Jaar 2015. Noud is een 

wielerfan van het eerste uur. Hij was 
supporter van zijn zwager Christ van Is-
sum en ondersteunde zijn zwager Toon 
Bouw bij de organisatie van de Grote 
Ronde van Gerwen, een wielerklassieker 
die al vanaf 1967 in wielerdorp Gerwen 
op het programma staat. Noud was in 
1987 mede-oprichter van De Gerwense 
Renners, een supportersclub voor jeug-
dige wielrenners die in de loop der jaren 
een toerclub van wegfietsers en moun-
tainbikers is geworden. Onlangs nog 
kwam Noud als sidekick van fietsprofes-

sor Wim Daniëls op het podium tijdens 
de presentatie van het boek ‘Fiets’ in 
wielercafé De Stam in Gerwen. Noud 
Leenders is ook invaller voor bezorgers 
van dit weekblad Rond de Linde.

Receptie
Zaterdag 9 februari is iedereen van harte 
uitgenodigd op de receptie van Mia en 
Noud. Ze zijn maar liefst 60 jaar ge-
trouwd! Van 18.00 tot 20.30 uur kan ie-
dereen het diamanten paar gelukwensen 
in het Dorpshuis, Heuvel 11 in Gerwen. 

Een verrassing met Valentijn
Donderdag 14 februari is het Valentijnsdag en wat is er romantischer dan 
uw geliefde op deze dag te verrassen met een liefdesboodschap in de 
krant. Wij van Rond de Linde, geven u dan ook de mogelijkheid om op de-
ze bijzondere dag een gratis berichtje aan uw geliefde te plaatsen. Stuur 
dit berichtje, van maximaal 20 woorden, voor dinsdag 12 februari naar va-
lentijn@ronddelinde.nl en wij zorgen ervoor dat het op Valentijnsdag ge-
plaatst wordt.

- CAFÉ - 
Omdat het fantastisch is iemand nog 
extra romantisch te verrassen op deze 
dag, verloten we onder alle inzenders 
een high beer/high wine arrangement 
voor twee personen, aangeboden 
door Café Ons dorp, een prachtig Va-
lentijnsboeket van Het Schuurke en 
een heerlijke fles wijn, beschikbaar ge-
steld door Slijterij André van Lieshout. 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
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Invaller-bezorger van Rond de Linde
De inmiddels 87-jarige Noud Leenders bezorgt 
soms het weekblad Rond de Linde - de enige 
échte Nuenense krant - in een wijkje in Gerwen. 
Noud loopt en fietst dan langs de brievenbus-
sen in diverse straten. Hij is invaller voor bezor-
gers die wel eens ziek zijn of een weekje met va-
kantie gaan. “Ik heb dat meiske van Rond de 
Linde gezegd dat ze de weekbladen maar bij 
ons moet afgeven als er uitvallers zijn. Ik doe dat 
graag en dan hebben de mensen wat te lezen. 
Rond de Linde bestaat zestig jaar en wij zijn al 
zo lang getrouwd. Wa goa den tijd toch snel….”, 
aldus Noud luid en duidelijk.

Mia en Noud op de bank in hun woning in Gerwen…   (foto Cees van Keulen)
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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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GEMEENTE NUENEN SLUIT WONINGEN 
NA DRUGSVONDST
Burgemeester Houben heeft op 19 november 2018 een woning aan 
Bij de toren voor een periode van 4 maanden gesloten vanwege de 
vondst van harddrugs. Op 8 januari 2019 heeft de burgemeester 
een woning aan De Doorn voor de periode van een maand gesloten 
vanwege de vondst van softdrugs. In de woningen zijn ook spullen 
gevonden die in verband kunnen worden gebracht met drugshandel. 

Op 26 september 2018 heeft de politie opsporingsonderzoek gedaan 
op hetzelfde moment bij woningen in Nuenen, Budel-Dorplein en 
Geldrop- Mierlo. Tijdens dat onderzoek is in de genoemde woningen 
drugs aangetroffen.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het zgn. Damoclesbeleid. Dat 
geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij de vondst van soft-
drugs direct over te gaan tot sluiting van een woning voor de duur 
van één maand. Bij een tweede constatering is dat vier maanden en 
na een derde keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Bij hard-
drugs zijn de periodes langer, namelijk 4 maanden, 6 maanden en 
onbepaalde tijd.

Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste con-
statering van hennep of softdrugs volgt een sluiting van 6 maanden, 
bij de tweede constatering is dat 12 maanden en na een derde over-
treding kan de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten. 
Voor harddrugs gelden nog ingrijpendere consequenties.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak 
genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugs-
handel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het 
pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw 
woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te 
maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u 
contact opnemen met de heer Spapens. Hij is bereikbaar via het 
Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 21-01-2019 EN 28-01-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Pinckart 34 Verbouwen bedrijfswoning 
Willemstraat 6 Plaatsen erfafscheiding 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boordseweg 79 Plaatsen buitenunit voor warmtepomp 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 53 Uitbreiden woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Beelden in het Park 2 juni 2019 
Nuenen c.a. Promotie Musical 30 maart 2019 
Parkstraat 1 Carnavalstent cafe Ons Dorp 1-5 maart 
De Koppel, 
Nederwetten Carnaval Nederwetten 1-5 maart 
BS de Dassenburcht Verkeersmaatregelen activiteit: 
  Sportdag 12 april 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Carnavalsactiviteiten CV De Dwersklippels

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-01-2019 De Geer 10 Melding Activiteitenbesluit 
  milieubeheer: 
  plaatsen propaantank 
28-01-2019 Prinsenweier 9 Melding Activiteitenbesluit 
  milieubeheer: 
  renoveren bedrijfshal 
23-01-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: 
  mevrouw L. Kariby, 
  geboren 1 mei 1987 
23-01-2019 Nuenen c.a. Mandaatregisters gemeente 
  Nuenen c.a. 
23-01-2019 Nuenen c.a. Bekendmaking 
  subsidieplafonds 2019 
22-01-2019 Soeterbeekseweg 13 Bekendmaking anterieure 
  plangebied 
  Soeterbeekseweg13 

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

Wekelijks halen we de PMD zak op. 
Hang de zak op tijd buiten, maar niet te vroeg! 
Samen houden we uw buurt schoon.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 5 februari komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. 
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van 
harte welkom. Voor meer informatie: www.eeneind.net/wijkraad.
html

UITNODIGING BIJEENKOMST   
‘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 dorp-
sraad willen wij u de gelegenheid geven 
om een plan te maken voor spelen en 
bewegen in Nederwetten, voor jong en 
oud. 
Kom maandagavond 11 februari naar de eerste van twee bewon-
ersbijeenkomsten (19.00-20.30 uur in de Koppelaar). Aanmelden 
kan tot en met 8 februari door een mail te sturen naar: spelen_be-
wegen@nuen en.nl . U kunt zich ook aanmelden tijdens de vergader-
ing van de dorpsraad op maandag 28 januari. 

Prachtige vertolking van 
� lmmuziek in van Goghkerkje
In het tijdperk van de stomme � lm was muziekbegeleiding in de bioscoop - 
vaak een piano - een gebruikelijk onderdeel van de voorstelling. En het was 
aan de pianist hoe deze dat invulde. Na introductie van de geluids� lm werd 
de soundtrack een essentieel onderdeel van het geheel, zoals de regisseur 
dat bedoelde. Veel muziek werd en wordt nog steeds voor een � lm zelf ge-
componeerd, vaak ook worden mooie klassieke werken gebruikt. Beide al-
tijd als ondersteuning van het beeld of de dramatiek van het verhaal. 

Voor solisten als Carolien of voor kleine 
ensembles is de intieme sfeer van het 
historische kerkje ideaal om hun talent 
goed tot zijn recht laten te komen. Bij 
Carolien is dat meer dan gelukt, getui-
ge ook het langdurig applaus van het 
publiek na de voorstelling. De mooie 
reeks Matineeconcerten van Cultuur 
Overdag heeft met dit optreden een 
prachtig vervolg gekregen dat nieuws-
gierig maakt naar het volgende con-
cert, door Fatima Zohra, op donderdag 
21 februari.

De klassiek geschoolde pianiste en 
zangeres Carolien Devilee bracht uit 
de grote beschikbare hoeveelheid 
mooie filmmuziek een aantal “magi-
sche” (zoals ze het zelf noemt) num-
mers samen in een prachtig luisterpro-
gramma. Ze bracht deze muziek ten 
gehore in het kader van de serie Mati-
neeconcerten door Cultuur Overdag 
op donderdagmiddag 24 januari jl. 
voor een ademloos toehorend publiek 
in het van Goghkerkje. 
Carolien speelde met veel gevoel en ex-
pressie mooie piano-arrangementen. Er 
kon bijvoorbeeld geluisterd worden 
naar bekende nummers, zoals ‘Send in 
the Clowns’ (film: ‘A little night music’) 
en ‘Tonight, Tonight’ (film: ‘West Side 
Story’). Maar er was ook een aria uit de 
bekende Goldberg variaties van J.S. 
Bach, die aan het indringende verhaal 
van de bekende film ‘Silence of the 
Lambs’ een extra emotionele lading gaf. 

Met haar mooie stem zong Carolien 
ook enkele nummers, onder andere de 
bekende song ‘Starry, Starry night’, ge-
bruikt in de soundtrack van de film ‘Lo-
ving Vincent’. Dit keer wel heel toepas-
selijk in de mooie ambiance van ons ei-
gen Nuenense van Goghkerkje. 

Vrijdag 1 februari: 
kamermuziek in Het Klooster
De Thuiskomst is een muzikaal duo dat 
de klankwerelden van viool en accor-
deon samenbrengt. Met deze bijzon-
dere combinatie van instrumenten 
weten Quirine van Hoek en Ellen Zijm 
het publiek telkens weer te verrassen, 
door de ongekende mogelijkheden in 
klank en repertoire.
Ze hebben lessen gevolgd bij onder 
andere Stefan Hussong, concerten ver-
zorgd bij onder andere het Grachten-
festival, Fringe programma’s van Oude 
Muziek festivals en opgetreden op ver-
schillende grote podia zoals Vreden-
burg en het Concertgebouw. Beide 
musici sloten hun Master of Music af 
met een 10!
Op verzoek van Cultuur Overdag, in sa-
menwerking met stichting Muziek in 
Huis, geven ze op vrijdag 1 februari 
een concert in Het Klooster (aanvang 
15.00 uur). De toegangsprijs is slechts 
€ 7,50 (inclusief een kopje koffie/thee 
na afloop van het concert). Kaarten 
zijn te koop aan de balie van Het Kloos-
ter of via www.cultuuroverdag.nl 
Op de website is ook meer informatie 
te vinden over de musici en het pro-
gramma.

Nuenens hobbycentrum  
groeit met tien procent
Op 14 december 2017 mocht Hobbycentrum de Dorpswerkplaats zijn 400ste 
deelnemer inschrijven, Henny Teunisse, actief bij de damestimmergroep op 
donderdagmorgen. De groei ging daarna onverminderd en gestaag door. 
Met 40 nieuwe aanmeldingen in 2018 staat de teller inmiddels op 440, een 
deelnemerstoename van maar liefst tien procent in één jaar. De verwach-
ting is dat deze trend zich in 2019 doorzet.

maakt voor het oprichten van een spe-
ciale houtbewerkingsgroep die zich 
specifiek wil gaan toeleggen op het ma-
ken van meubels en mooi houten speel-
goed. De houtbewerkingsfaciliteiten 
die in het gebouw aan het Park beschik-
baar zijn (werkbanken en een reeks pro-
fessionele houtbewerkingsmachines, 
handgereedschappen en hulpmidde-
len in een grote ruimte met centrale 
stofafzuiging) wil het hobbycentrum 
graag optimaal benutten. U leest er bin-
nenkort meer over in deze krant. 

 
Het ruime aanbod van hobbyactivitei-
ten met volop ruimte voor creativiteit 
en gezelligheid trekt voortdurend 
nieuwe deelnemers aan, ook via 
mond-tot-mondreclame. De vele hob-
byfaciliteiten, die worden aangebo-
den in een goed verwarmd gebouw 
zonder poespas, maken het meedoen 
aantrekkelijk, ook tijdens de winter. 
Wie vrijblijvend een kijkje komt nemen 
in het Nuenense hobbycentrum krijgt 
alle uitleg over de mogelijkheden om 
actief mee te doen voor slechts € 100,- 
per jaar, omgerekend 2 euro per week.
Op de site www.dorpswerkplaatsnue-
nen.nl vindt u veel informatie.

Nieuwe houtbewerkingsgroep?
Op dit moment worden er plannen ge-



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

Wijngaardplein 1 Eindhoven
T 040-2411085 | www.buismanbrillen.nl

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE

Op mooie locatie gelegen bedrijfsruimte
Adres: Spegelt 31 5674 CE Nuenen

Bedrijfshal ±300 m2 (ook in gedeeltes te huur)
Hoogte 6,5 m. Kantoor 90 m2.

Voldoende parkeerruimte aanwezig.
Alle ruimtes zijn netjes afgewerkt.
Alle voorzieningen zijn aanwezig.

Voor informatie kunt u bellen naar
KARMA VASTGOED EN BEHEER BV
040 283 31 63 of 06 34 94 00 70

  

 

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

Onze Kant-en-Klaar maaltijden: 
Vers en vol van smaak, uit eigen keuken!

Boomstammetjes
........................................................... 4 stuks 5,95
Chicken Hasselback
“Kipfi let met kaas, ui en rauwe ham” 100 gram 1,95
Gekookte Achterham
“Ouderwets lekker”  ........................150 gram 2,95
Entrecote
“Ook gemarineerd”  ........................ 100 gram 2,20
Deze week bij onze zelfgemaakt Beenham
Een bakje Honing-Mosterdsaus   GRATIS

KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Kers Verse Loempia’s ............................GRATIS

KOOPJE

SPECIAL

MAALTIJD

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 
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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

Woensdag 6 februari
14.00 - 17.00 uur Natuurspeelmiddag 

Imkerij De Walhut
Heerendonk Nederwetten

Donderdag 7 februari
09.30 uur Greenscreen foto/fi lm

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 7 februari
14.00 tot 16.00 uur Kienen 

Gasterij Jo van Dijkhof
19.30 uur Spirituele avond 

Bio-Kracht, Parkstraat 3F Nuenen

Donderdag 7 februari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft

Inschrijven t/m 3 februari  € 15,- p.p.
  Jo van Dijkhof

Maandag 4 en 25 februari
13.30 uur Papiermache

 voor volwassenen
D’n Heuvel Gerwen

5 februari t/m 26 februari
Expositie van de schilderclub

 Jo van Dijkhof

Dinsdag 5 februari
10.30 uur Cultuur Overdag -

fi lm ‘Three Billboards ...’ 
Het Klooster

Dinsdag 5 februari
20.00 uur Kienen met VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen:
Wijkcentrum Scarabee 
Mantelmeeuwlaan 10

Zaterdag 2 februari
11.30-12.00 uur Voorlezen in de bibliotheek

uit Een huis voor Harry
Bibliotheek Nuenen

Zondag 3 februari
14.30-16.30 uur; Optreden 

‘Louis Staal Entertainer’
 Jo van Dijkhof

Zondag 3 februari
14.00 uur winterwandeling IVN
Start Scouting Rudyard Kipling

Zondag 3 februari
19.30 uur Taizé-vesper in het Van Gogh 

Kerkje
Papenvoort in Nuenen

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 

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

RKVV Nederwetten

Vrijdag 1 februari
21.00 uur PvdA-inloop 

Café Schafrath

t/m zaterdag 2 februari 
Collecte Hersenstichting

Donderdag 31 januari
09.30 uur Energiek Schuifl ezing over 

‘den Duuk’
Trefpuntzaal Het Klooster

Donderdag 31 januari
09.30 uur Linux Mint

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 31 januari
14.00 uur KBO Lieshout Leesclub

Zonnehof van Franciscushof Lieshout

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Maand januari

  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

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: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, Berg 24. www.salon-
nuneville.nl

Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling in februari. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

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

Een fijn gevoel:
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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 februari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 
Zondag 3 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Zaterdag 2 februari 18.30 uur: Marietje 
van Rooij - van Lith.
Zondag 3 februari 11.00 uur: Willy en 
Mieke Spaanjaars - Vossen; Tiny Matt-
hijsse - Lemmens; Riet van Wijk - Ver-
hallen; Jet van Kronenburg - Smulders; 
Jos de Bar; Marie-Anne Koster - Schul-
ten; Annie Molenaar - van Happen; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen; 
overleden ouders Johan Scheepens en 
Doca Scheepens - van Hoof; Berry Cup-
pers; Anna en Nard Rooijakkers.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Max Kus-
cielek, Vosseveld 7. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie is overleden Jos Collin, 
Lies de Kruifgaarde 6. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties 
Overleden familie Raaijmakers.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties 
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Cor 
Dekkers; Mia Teunisse. 

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

Zondag 3 februari zal onze nieuwe 
predikant ds. Marlies Schulz om 10.00 
uur voorgaan. Afgelopen zondag 27 
januari deed zij haar intrede. U bent 
van harte welkom om deze dienst met 
ons mee te vieren! Voor kinderen van 
de basisschool zal er kinderneven-
dienst zijn.
De collecte is deze keer voor het We-
reld diaconaat.
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 31 januari. 17.30 Lof; 18.30 
uur. Mis, H. Johannes Bosco, belijder. 
Vrijdag 1 februari. Eerste vrijdag van 
de maand. Votiefmis van het H. Hart 
van Jezus; gedachtenis van H. Ignatius, 
bisschop en martelaar. 
Zaterdag 2 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. Opdracht van Jezus in 
de tempel. Feest van Maria Lichtmis. 
Kaarswijding en processie. 08.30 uur 
gezongen H. Mis. Daarna uitstelling tot 
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 3 februari. Vierde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Na de hoogmis kinder- en 
Blasiuszegen. 
Maandag 4 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Andreas Corsini, bisschop en belij-
der. 

Dinsdag 5 februari. 18.30 uur H. Mis, H. 
Agatha, maagd en martelares. 
Woensdag 6 februari. 07.15 uur H. Mis, 
H. Titus, bisschop en belijder en H. 
Dorothea, maagd en martelares. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag is er weer een Tai-
zévesper in het Kleine Van Goghkerkje 
in Nuenen. De laatste weken is het 
weer wat onbestemd: noch winter, 
noch lente. Maar toch, het is alweer 
vroeger ‘licht’ en later ‘donker. Binnen-
kort is het weer feest, we kijken er naar 
uit: Nieuwe Leven! Het thema van de 
Taizé vesper kijkt ook naar de compas-
sie en het vertrouwen in de ‘Ontfer-
ming’, die geboden wordt.
Zo verwachten we een nieuwe tijd, en 
ook het voorjaar. En zijn we altijd wel 
een beetje benieuwd hoe het gaat 
worden….

Deze laagdrempelige kerkdiensten 
worden bezocht door veel mensen uit 
de regio. Er is belangstelling bij een 
hele grote groep geïnteresseerden, 
het aantal mensen dat de vespers 
meemaakt is altijd rond de 20-25. De 
vespers zijn altijd stemmig en bezin-
nend, het is om die reden vaak een 
rustpunt in het leven van alledag. Fijn 
ook om even een moment te vinden, 
om even stil te staan bij de geheimen 
van het dagelijkse leven. 
In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal ke-
ren achter elkaar gezongen, ze worden 
ook wel ervaren als een mantra. Paul 
Weijmans begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Kerkbalans 2019, voor een 
vitale kerk nu en in de toekomst
De parochie Heilig Kruis Nuenen staat letterlijk en � guurlijk midden in de 
Nuenense samenleving. Met ruim 450 vrijwilligers, een pastoraalteam en 
deuren die voor iedereen openstaan, is de parochie Nuenen een verbinden-
de factor in Nuenen.

mers NL26 RABO 0137 4046 46 (voor 
Nuenen), NL54 RABO 0137 4042 39 
(voor Gerwen) en NL55 RABO 0137 
4980 20 (voor Nederwetten).

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Samen houden we de Parochie Nue-
nen vitaal…

De parochie is een gemeenschap van 
mensen die zich met elkaar verbonden 
voelen in hun levenshouding en geloof. 
Een open gemeenschap met veel vriend-
schappen en samenwerkingen met an-
dere organisaties en gemeenschappen 
in Nuenen en (ver) daarbuiten.
De parochie heeft als doel om mensen 
te inspireren, te helpen bij levensvra-
gen en te steunen als dat gewenst is. 
Met het recent gepresenteerde plan 
‘Geloven in de toekomst’ heeft de paro-
chie haar visie laten zien hoe in Nuenen 
een vitale kerk te zijn en in de toekomst 
te blijven. Hierbij worden moeilijke the-
ma’s en veranderingen in de samenle-
ving niet uit de weg gegaan maar juist 
open en met respect besproken.

Om ons werk te kunnen blijven voort-
zetten vragen we, net als andere jaren, 
een financiële bijdrage aan alle Nuene-
naren die zich verbonden voelen met 
de parochie. Wij hopen weer op uw fi-
nanciële bijdrage te kunnen rekenen 
tijdens de actie ‘Kerk-balans’ . U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnum-

Verloren trouwring
Trouwring, witgoud inscriptie 8-7-88 
AnneMarie. Omgeving Kernkwartier. 
Wil de vinder contact opnemen met 
06-53 77 79 76.
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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:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Kienavond 
 VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
organiseert weer een Kienavond op 
dinsdag 5 februari in wijkcentrum Sca-
rabee Mantelmeeuwlaan 10. Aanvang: 
20.00 uur. Ook niet leden zijn van harte 
welkom.

Werkgroep       
Leefbaar Gerwen

Maandoverzicht 
activiteiten
4 en 25 februari: papier-maché opberg 
/ snack bakjes maken met volwasse-
nen, kosten € 2,00 aanvang 13.30 uur 
in D’n Heuvel.

17 februari: koffieconcert met de Losse 
Tongen en Petits Fours in D’n Heuvel.
14.00 uur concert. Vanaf 13.30 uur is de 
zaal open.

18 februari: boeiend reisverslag Sula-
wesi door Lola Braun. in D’n Heuvel .
14.00 uur. Vanaf 13.30 uur staat de kof-
fie klaar.

22 februari: Dagtocht met bus naar de 
havens in Rotterdam.
Aanmelden via de website.

25 februari en 11 maart: gekke pen-
nenbakjes maken van brooddeeg,
kinderactiviteit van 5 tot 10 jaar, kos-
ten € 2,00 
Aanvang 15.30 uur tot 17.00 uur in D’n 
Heuvel.

Aanmelden via de website WLG, mail 
of 06-41102625.

Alternatieve natuurijs‘pret’ langs   
het Kikkerpad / Spelen en Bewegen 

Nadat de gemeente een deel van het loop/
fietspad van tegels had laten ontdoen, kon 
het alternatieve Spelen en Bewegen begin-
nen. Vele stoeptegels belandden, door het 
uitbundig ‘spelen en bewegen’ van diverse 
groepjes tieners, op het ijs en zijn inmiddels 
naar de bodem verdwenen. En dit geduren-
de al die dagen dat er ijs lag. Aanspreken 
van de tieners resulteerde veelal in een 
scheldkanonnade vanuit die tieners. Be-
richtgeving richting gemeente leidde tot 
niets. Een oproep aan de Boa's leidde tot 
een kort gesprekje met de op dat moment 
aanwezige groep tieners. Maar de Boa's 
waren nog niet weg of er vlogen weer tegels 
het ijs op. Ook waarschuwingspalen bij een 
grondverzakking verdwenen op het ijs. Die 
zijn wel door de gemeentemedewerkers 
van het ijs afgehaald. Het tegelpad werd 
overigens opgenomen in het kader van het 
verleggen van het pad voor het aan kunnen 
leggen van voorzieningen voor het project 
‘Spelen en Bewegen’. Alleen niet slim om dit 
te doen op een moment dat het al duidelijk 
is dat je de eerstkomende weken niet aan 

het verleggen van het tegelpad toe komt omdat de vorst in de grond zit en blijft zitten. Maar 
het zal wel ingepland hebben gestaan. En dan voer je het werk natuurlijk uit, ook al kun je bij 
voorbaat inschatten dat de tegels op het ijs en onder water verdwijnen. Verspilling van ma-
teriaal en vervuiling van het water. En als de tegels onbeheerd blijven liggen en het water ko-
mende week weer dicht vriest zal het schouwspel zich herhalen. 

G. Lameij ten Cate, Puyven, Nuenen

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

 PvdA-inloop bij Schafrath 
Of de Provincie de knoop over de herindeling nog vóór de provinciale ver-
kiezingen doorhakt, is zeer de vraag. Wij zouden er overigens wel blij mee 
zijn. Hoe de beslissing dan ook uitvalt - uiteraard hopen wij dat Provinciale 
Staten kiezen voor fusie met Eindhoven - Nuenen moet verder. Met beleid 
dat goed wordt uitgevoerd en wordt gesteund door haar inwoners.

Als wij aanstaande vrijdagavond op 1 
februari met fractie, bestuur, ombuds-
team en hopelijk u bij Schafrath bij el-
kaar zijn, staat er weer veel op de agen-
da van de raad. Wij noemen hier de Con-
ceptstructuurvisie Nuenen-Zuid met als 
directe aanleiding de nieuwbouw van 
De Hongerman. Veel insprekers in de 
commissie Ruimte, spannend wat de 
raad in februari gaat beslissen. Verder 
zijn het bestemmingsplan De Luistruik 
en het beeldkwaliteitsplan van de laat-
ste fase van De Luistruik aan de orde. De 
huidige bewoners van De Luistruik, die 
destijds kozen voor Wonen in weelde, 
vragen zich af of met dit nieuwe plan 
die titel nog steeds geldt. En wij van de 
PvdA betreuren het zeer dat in de nieu-
we plannen onvoldoende wordt tege-
moet gekomen aan het grote tekort aan 
woningen voor starters en senioren. 
Maar natuurlijk speelt er meer in Nue-
nen. Er ligt een voorstel voor het weg-
werken van het achterstallig onder-

houd van Het Klooster en de renovatie 
van de theaterzaal. Daar komt bij de 
verhuizing van de bibliotheek (nieu-
we) stijl naar Het Klooster. Er is veel 
geld mee gemoeid en dan hebben we 
het nog niet eens over de kosten van 
verduurzaming van het 19de eeuwse 
gebouw. 
Eveneens op de agenda van de commis-
sie Samenleving staat de nieuwe moni-
tor Sociaal Domein. Daaruit komt naar 
voren dat de kosten van de Wmo toene-
men, wat o.a. verklaarbaar is als gevolg 
van de vergrijzing van ons dorp. 
Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl 
Dit geldt voor leden en niet-leden. Gratis. 
Wilt u lid worden van de Partij van de 
Arbeid, graag natuurlijk, kijk dan op 
pvda.nl of nuenen.pvda.nl 
Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. Naast PvdA-leden zijn ook an-
dere geïnteresseerden van harte wel-
kom. Breng gerust je familie of je bu-
ren mee. Graag tot ziens op vrijdag-
avond 1 februari vanaf 21.00 uur bij 
Café Schafrath.

Grootste collectie kinderbrillen 
in de regio

 ✪ Bij iedere kinderbril, aangeschaft in april,

ÉÉN  BRILLENGLAS GRATIS!

 ✪ Ieder kind dat op onze Facebookpagina wil 
met de nieuwe bril, maakt kans op een  
GRATIS KINDERBRIL!

 ✪ Orthoptie 

Wijngaardplein 1  EINDHOVEN  T 040-2411085 www.buismanbrillen.nl

 Primeur bij Buisman Brillen
Tot op heden kon een goede opticien drie oogfouten corrigeren. Dankzij de 
DNEye scanner, een revolutionair oogmeetapparaat, kunnen er nu achttien 
worden gecorrigeerd. Het resultaat: een compleet nieuwe generatie glazen. 
Meer details, meer kleur en meer contrast.

Oogmeting 3.0
Buisman Brillen in Eindhoven introdu-
ceert de nieuwe techniek, ontwikkeld 
door Rodenstock met trots. ‘Met dit 
oogmeetapparaat meten we zeker 25x 
nauwkeuriger,’ vertellen Willem en 
Liesbeth Buisman van Buisman Brillen, 
dat gevestigd is aan het Wijngaard-
plein in Eindhoven. ‘Het betekent een 
enorme stap vooruit. Over tien jaar 
staat dit apparaat bij alle opticiens. En 
wij hebben hem nu alvast.’

 ____________________

“ Wij willen gewoon de 
beste zijn“
 ____________________

Hoe werkt het?
De DNEye scanner doet niet één oog-
meting. Het scant het oog, waarbij het 
1500 hypernauwkeurige metingen 
verricht. Zo wordt duidelijk wat de pre-
cieze afwijking is voor verschillende 
gebieden van de pupil. 
Daarnaast levert de DNEye scanner ex-
tra informatie op voor een eventueel 
leesdeel, zodat ook dit deel nog nauw-
keuriger kan worden geslepen. 

____________________

“Tijdens de introductie dagen 
een DNEye scan-meting 
gehad? Voor wie kiest voor 
glazen met DNEye technologie 
is de DNEye toeslag GRATIS”
 ____________________

HD-glazen
De uitkomst van deze scan maakt een 
compleet nieuwe generatie glazen 
mogelijk. Buisman vergelijkt het met 
de ontwikkeling van beeldschermen. 
‘Dankzij nieuwe technieken leggen fo-
tocamera’s meer details vast en wor-

den beeldschermen steeds scherper. 
Deze glazen doen hetzelfde. Ze geven 
meer details, kleur en contrast weer; 
niet alleen overdag, maar ook tijdens 
schemering en nacht.’

 ____________________

“Over 10 jaar staat dit 
apparaat bij alle opticiens. 
Wij hebben ‘m nu alvast!“
 ____________________

Nachtblindheid
‘Veel mensen komen bij ons omdat ze 
denken dat ze nachtblind zijn,’ zegt 
Buisman. ‘In werkelijkheid is hun oog-
afwijking in het (half-)donker anders 
dan overdag. Hierdoor zien ze ’s nachts 
minder goed met de bril waarmee ze 
overdag prima zien. Dit verschil heeft 
te maken met de pupil, die ’s nachts 
groter is. De DNEye scanner bootst ver-
schillende lichtomstandigheden na en 
meet vervolgens de exacte afwijking 
bij diverse pupilgroottes. Zo heb je al-
tijd optimaal zicht: overdag, tijdens de 
schemer en ’s nachts.’ 

Gesproken rouwkaart is een wereldprimeur

 Snel, duurzaam      
en zeker milieubesparend
Nabestaanden kunnen voortaan gesproken rouwkaarten, -brieven en dank-
betuigingen per e-mail versturen, zodat de geadresseerden die op de com-
puter, tablet of smartphone kunnen a� uisteren. Uitvaart Spierings heeft 
hiermee de primeur in onze regio.

Een rouwkaart versturen is volgens 
hem relatief duur. Inclusief ontwerpen, 
drukken, postzegel, de envelop en 
speciale verzending kost dat relatief 
toch veel geld. Ook duurt het een paar 
dagen voor de kaart aankomt. 
Dit met zorg uitgevoerde digitale al-
ternatief wordt doorgaans binnen en-
kele uren verzonden en is daardoor 
goedkoper én sneller.
De tekst wordt door professionele 
voice-overs ingesproken en wordt sa-
men met de digitaal opgemaakte 
rouwkaart of dankbetuiging per e-
mail verstuurd. Door de digitale kaar-
ten die worden meegestuurd kunnen 
mensen tijden en plaatsen nog chec-
ken en hoeven ze die niet te onthou-
den. 
Er zijn honderden afbeeldingen voor 
de kaarten beschikbaar waaruit geko-
zen kan worden maar een eigen foto, 
bijvoorbeeld van de overledene, kan 
ook op de kaart worden geplaatst.

Uitvaart Spierings staat als uitvaarton-
derneming bekend als innovatief bin-
nen de uitvaartbranche, ook dit con-
cept past daardoor perfect binnen hun 
dienstverlening.

Meer informatie is te vinden op de 
website van de Uitvaart Spierings 
http://www.spierings.com

De uitvaartonderneming wil met de 
gesproken boodschappen het verstu-
ren van uitnodigingen en dankbetui-
gingen bij uitvaarten goedkoper en 
minder milieubelastend maken.
“Tien jaar geleden zou dit niet levens-
vatbaar zijn geweest, maar inmiddels 
is internet ingeburgerd in het dagelijk-
se leven en is het milieubesef in de sa-
menleving enorm gegroeid. Daarom is 
een ingesproken rouwbrief of dankbe-
tuiging echt iets van deze tijd, al zullen 
we er misschien even aan moeten 
wennen” zegt Frits Spierings van Uit-
vaart Spierings in Helmond.

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 
150.000 mensen, die gemiddeld 75 
rouwkaarten laten drukken en per 
post bezorgen. Dat zijn dus ruim 11 
miljoen kaarten en 11 miljoen enve-
loppen per jaar. 
De helft stuurt na de uitvaart een 
dankbetuiging, nog eens 5,5 miljoen 
kaarten en enveloppen. “Dat is een 
enorme stapel papier waarvoor een 
flink bos moet worden gekapt, elk jaar 
opnieuw. 
Als je ook nog eens beseft dat er voor 
de papierproductie veel water wordt 
gebruikt en dat het meeste rouwdruk-
werk wordt geprint met toners, dan zie 
je hoe milieubelastend dat is.” aldus 
Frits Spierings.

 Verkiezing van het 
leukste restaurant
Vanaf afgelopen dinsdag kunnen de in-
woners van de gemeente Nuenen c.a. 
hun stem uitbrengen op het restaurant 
dat zij het leukste vinden in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen, Nederwetten. 
"Bij het stemmen mogen gasten van 
de restaurants cijfers geven voor zaken 
als prijs/kwaliteitverhouding, de me-
nukaart en klantvriendelijkheid. Voor 
deelnemende restaurants levert de 
verkiezing positieve aandacht, trotse 
medewerkers en nieuwe gasten op", 
aldus Kim Meeuwissen van Vote Com-
pany dat de verkiezing samen met de 
vakkbladen Horeca Vizier en Gastrono-
mie organiseert.
Het restaurant dat gemeentewinnaar 
wordt kan zich op 15 april aanstaande la-
ten huldigen en op de foto met Miss Ne-
derland tijdens een Award Festival voor 
alle gemeentewinnaars van Nederland.
Restaurants in de gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten kunnen zich nog 
gratis aanmelden voor de verkiezing 
via www.restaurantverkiezing.nl

Soe�  Centrum
Op zondag 3 februari houdt het Soefi 
Centrum Eindhoven een Universele 
Eredienst. Mevrouw Rabia Molendijk 
zal het thema De onzichtbare Leiding, 
vanuit het Universeel Soefisme en met 
teksten uit de grote Wereldreligies be-
lichten.
Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen 
oost en west; volgen van het mystieke 
pad. De bijeenkomst vindt plaats in de 
bovenzaal van ‘de Herberg’  op het ter-
rein van Woonpark Eckartdal, Nue-
nenseweg 1, 5631 KB Eindhoven. Aan-
vang 11.00 uur. Na afloop is er koffie en 
thee, een boekentafel en gelegenheid 
tot een nagesprek. Iedereen is van har-
te welkom. De toegang is vrij.

Alzheimer Café Eindhoven 
Het Alzheimer Café Eindhoven heeft iedere derde maandag van de maand 
een informele avond voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzor-
gers, hulpverleners en belangstellenden. In verband met de verbouwing 
van het DAF museum is 18 februari even de laatste café-avond. We starten 
dan weer op 20 mei!

 Voor elke café-avond wordt een spre-
ker uitgenodigd die door de gespreks-
leider van die avond een half uur geïn-
terviewd wordt over een bepaald on-
derwerp. Op 18 februari zal dat gaan 
over gedrag en dementie.

DAF museum - Tongelresestraat 27 - 
5613DA Eindhoven. Vrij entree - café 
open vanaf 19.00 uur. Contactadres; 
Thea Sturme, 040-2158000
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
zuidoost-brabant



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 5

Horizontaal: 1 drug 7 wintervoertuig 13 slee 14 keukengerei 15 per expresse 16 mat 
17 rivier in Schotland 18 als gast 20 als onder 21 afslagplaats bij golf 23 Koninklijk Besluit 
25 sine die 26 lor 28 sterrenbeeld 30 hoekpilaster 32 eens 34 palingsteker 
36 op de wijze van 37 projectieplaatje 38 gat 41 bastion 44 rivier in Rusland 
45 plaats in Senegal 47 profeet 48 oude lengtemaat 49 knokploeg 51 houding 
52 te zijner plaatse 53 stuurboord 54 bloeiwijze 56 vierhandig zoogdier 58 namelijk 
6060 Nederlandse vuurtoren 62 van een 63 uitbarsting 64 brompot

Verticaal: Verticaal: 11 sofa 2 ondernemingsraad 3 spil 4 halfbloed 5 nieuw (in samenstellingen) 
6 sportploeg 7sportploeg 7 wijnhuis 8wijnhuis 8 in orde 9 watertje 10 de oudste 11 Europees Parlement 12 vroeger 
19 sloot 20 weerjaarboek 22weerjaarboek 22 en andere 24 futiliteit 25 trammelant 27 United Nations 
28 deel van het jaar 29deel van het jaar 29 pleger 31pleger 31 neon 33 sprookjesfiguur 35 waterplant 38 olievetstof 
39 voegwoord 40 graag 41graag 41 reptiel 42reptiel 42 ter plaatse 43 vriend 46 kunstmatige inseminatie 
50 deel 52 keg 55 streling 57streling 57 vlaktemaat 59vlaktemaat 59 lage rivierstand 60 before present 61 heilige 
62 soort onderwijs

F O N T E I N R E F E R E E
I V A N T I Q U A I R O F
L E N G K U L B E K F
M O R G E N A M E N A G E
E L K L E I U U R N O C
R E E K E L A N D I N K T

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

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

Oplossingen wk 4
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

A A N V A L S L I N I EA A N V A L S L I N I E

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.

AANBOUWEN
AANVALLER
ACTEUR
BLAASORKEST
CHEETAH
COCON
CONCIERGE
GEWAS
GEWIN
GISTERMIDDAG
GRAUW
HEIDE
HORDE
HUIVERIG
INLEGINLEG
JUMPERJUMPER
KAPELKAPEL
KEUZEKEUZE
KOKERKOKER
KRAAKBEENKRAAKBEEN
LEDER
OEDEEMOEDEEM
ORGEL
OTTER
PEZIG
PRACHT
PUDDINGBROODJEPUDDINGBROODJE
RANDGROEP
RELAXEN
RODODENDRONRODODENDRON
SAMBAL
SCHRIFTGELEERDESCHRIFTGELEERDE
START
SUPPORTER
TRUCK
VAREN
VILLA
VITAAL
WERKMETHODE
ZAAGEEND
ZANDZAK

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

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

9 2
7 9 6

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

4 3 9
5 4 1

3 5

Sudoku

week 3, Mw. A. van Kemenade, 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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.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 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

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

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.

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

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

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

Wij zijn opzoek naar 
een representatieve 

VERKOOPMEDEWERKER 
voor in onze aspergewinkel. 

Dit is een tijdelijke  functie vanaf  
april t/m juni (aspergeseizoen) 

en jaarlijks terug kerend. 

Steek jij graag je handen uit 
de mouwen en weet jij van 

aanpakken, dan zijn we op zoek 
naar jou!! Vanaf 18 jaar. 

Aantal uren bespreekbaar. 

Graag een cv sturen naar: 
info@kwekerij-jansen.nl

Wij zijn opzoek naar 
een representatieve 

VERKOOPMEDEWERKER 
voor in onze kwekerij. 

Enige kennis van planten is een 
vereiste. Dit vanaf maart tot 

november en jaarlijks terugkerend.

Steek jij graag je handen uit 
de mouwen en weet jij van 

aanpakken, dan zijn we op zoek 
naar jou!! Vanaf 18 jaar. 

Aantal uren bespreekbaar. 

Graag een cv sturen naar: 
info@kwekerij-jansen.nl

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Zin in (model)tekenen of schilderen?

Het nieuwe seizoen is van start!
Bij Ruimte in Beeld kun je je verbeelding de 
vrije loop laten in de teken- en schilderlessen 
van Noor Geurts. Je kunt je creativiteit hele-
maal uitleven en naar hartenlust experimente-
ren met materialen en technieken. Er is nog 
plaats in de cursus modeltekenen op dinsdag-
avond 12, 19 en 26 februari van 19.45 tot 21.45 
uur. Je betaalt hiervoor € 72,50, dat is inclusief 
modelkosten en materiaal. 

Kijk op de website voor informatie over alle les-
sen: www.ruimteinbeeld.nl. Je kunt ook met 
Noor contact opnemen, telefoon: 06 - 49 73 08 
28. Haar website is: www.noorgeurts.nl

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.



Rond de Linde  Nr. 5 Donderdag 31 januari 2019

Boekenweek 2019: 23 maart t/m 31 maart

Wie schrijft het beste verhaal 
over ‘de moeder, de vrouw’
Het thema van de Boekenweek 2019 is ‘de moeder, de vrouw’ en in het kader 
daarvan organiseert Cultuur Overdag i.s.m. Bibliotheek Dommeldal, Nue-
nen een verhalenwedstrijd over dit thema.

De winnaar krijgt bovendien een prijs, 
eeuwige roem en publicatie in diverse 
media.

Stuur je verhaal voor 1 maart naar 
info@cultuuroverdag.nl 

of naar Bibliotheek Dommeldal, vesti-
ging Nuenen t.a.v. Verhalenwedstrijd.
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671CH 
Nuenen.

Waarschijnlijk kent, [of heeft gekend], 
iedereen wel een speciale vrouw in zijn 
of haar leven, een, sterke, moedige, au-
tonome vrouw, die iets speciaals voor 
je betekent [of heeft betekend] of iets 
heel speciaals gedaan heeft. Of dit nou 
je moeder, je zus, je oma, je tante of 
welke vrouw dan ook is, maakt niet uit. 

Maak over deze vrouw een mooi en 
pakkend verhaal, schrijf het op en 
stuur het in.
Het verhaal moet op 1 A4-tje passen.
Een  3 koppige jury beoordeelt de ver-
halen en de 5 beste inzendingen mo-
gen op 24 maart 2019 hun eigen ver-
haal komen (of laten) (voorlezen bij de 
dorpsboerderij Weverkeshof tijdens 
een feestelijke afsluiting. Hierover 
volgt later nog informatie.
In Nuenen is heel veel schrijftalent dus 
doe mee!! 

	  

Kliederen    
bij de WLG
Bijna wekelijks schrijven we een stukje 
in deze krant over activiteiten die er 
georganiseerd worden voor jong en 
oud door de WLG (werkgroep leefbaar-
heid Gerwen). Iedere maandagmiddag 
is iedereen welkom tijdens de inloop 
voor een kopje koffie of thee en een ge-
zellig praatje. Maar er wordt die middag 
ook gewandeld voor wie dat wil. Op 
vrijdagen zijn er fietstochten en één 
keer in de maand kunt u mee-eten. Ik 
hoef u niet te vertellen dat de WLG nog 
veel meer organiseert, zoals koffiecon-
certen en musea-uitjes. De WLG is een 
zeer actieve organisatie en daar mogen 
we ons petje wel eens voor afnemen, 
want uiteraard zijn het mensen die dit 
op vrijwillige basis organiseren. Zie de 
website voor alle activiteiten. 
Ook voor aanstaande maandag 4 fe-
bruari, 13.30 uur, is er weer een leuke 
workshop georganiseerd tijdens de in-
loop. We gaan leuke bakjes maken van 
papier-maché. U weet wel dat geklie-
der met papier snippers en behang-
lijm. Maar oh, wat is dat leuk om weer 
eens lekker te mogen kliederen. En de 
resultaten zijn vaak prachtig. Het bakje 
kunt u gebruiken als snackbakje, op-
bergbakje of kunstvoorwerp. Neem 
een bakje mee voor de vorm, de WLG 
zorgt voor de rest. Met mooi gekleurd 
papier krijgt u straks de mooiste crea-
ties. Op 25 februari gaan we verder 
met het bakje, de lijm is dan goed op-
gedroogd. De kosten voor deze work-
shop zijn € 2,-. U kunt u aanmelden via 
email of even bellen.
 Iedere maandag inloop of wandelen 
vanaf 13.30 uur. Adres D’n Heuvel, 
Heuvel 11 Gerwen. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Telefoon: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Twee bijzondere concerten       
door het Projectkoor Paul Gieles

No Pasaran!
Het Projectkoor Paul Gieles geeft in het weekend van 8-10 februari twee uit-
voeringen met bijzondere koormuziek onder de titel ‘No Pasaran!’.

Dirigent Paul Gieles is de initiatiefne-
mer van het projectkoor. Hij organi-
seert regelmatig een koorproject met 
muziek die je anders niet zo vaak zingt 
of hoort. Na afloop van het concert 
gaan de deelnemers weer elk hun ei-
gen weg om elkaar mogelijk weer te 
ontmoeten in een nieuw project. Meer 
informatie over en audiovisuele im-
pressies van de vorige projecten zijn te 
vinden op de website www.project-
koorpg.nl 

Wilt u meer over de achtergronden 
weten, dan kunt u bellen met Paul Gie-
les op telefoonnummer 06-13217998.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Eind-
hoven en zuidelijk Nederland werden 
bevrijd. Het was de opmaat naar het 
einde van de Tweede Wereldoorlog in 
mei 1945. Vaak wordt vergeten dat al 
voor het begin van die oorlog vele vrij-
willigers uit diverse landen tijdens de 
Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) het 
leven lieten in een poging het fascisme 
een halt toe te roepen. De hartenkreet 
“No pasarán!” - ‘ze komen er niet door!’ 
- verwoordde de strijdbaarheid en het 
verzet. Hoewel voor ons de bevrijding 
eind 1944 en begin 1945 volgde, duur-
de het voor de Spanjaarden nog tot de 
dood van Franco in 1975.
Het projectkoor stelt deze minder be-
lichte kant van ‘oorlog en vrede’ rond-
om de Tweede Wereldoorlog centraal 
door uitvoering van de ‘Tien liederen 
rond de Spaanse Burgeroorlog’. Een 
compositie van Peter Berman voor ge-
mengd koor, sopraansolo, twee gitaren 
en percussie. De liederen beschrijven 
zowel de historie in aanloop naar de 
Burgeroorlog als de jaren 1936 -1939 
zelf. Met aangrijpende teksten maar 
ook herkenbaar zuidelijk temperament 
in de muziek. De thematiek wordt door 
liederen van Juan del Encina, Paul Ben-
Haim en Javier Busto in een nog groter 
historisch perspectief geplaatst.
Op vrijdag 8 februari om 20.15 uur is 
het gezelschap te horen in de St. Anto-
nius van Paduakerk te Nijnsel en op 
zondag 10 februari om 15.00 uur in het 
van Maerlantlyceum te Eindhoven. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal 
voor € 10,- (contant) per persoon inclu-
sief programmaboekje en consumptie.

Twee bijzondere concerten       Twee bijzondere concerten       
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Vrijdag 8 februari, 20.15 u Ð  St Antonius van Paduakerk, NijnselZondag 10 februari 15.00 u Ð  van Maerlantlyceum, EindhovenEntree €10,- kaarten aan de kassa. Meer informatie op www.projectkoorpg.nl
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De Zonnebloemdrive
De laatste zaterdag van januari was er weer een Zonnebloemdrive! In zaal 
Enode in Nuenen - Eeneind. 

voor de gezelligheid waren gekomen 
om te bridge voor het goede doel. Met 
veel plezier, want samen is er weer veel 
bereikt! 

De bridgers hebben met z’n allen, met 
veel gezelligheid en sportiviteit er een 
mooie middag van gemaakt en tegelij-
kertijd ruim € 950,00 bij elkaar ge-
bracht voor de Zonnebloem afdeling 
Nuenen c.a. Dus ook dit jaar nam Ria 
Hoefnagels, bezoekwerk van afdeling 
Nuenen, heel blij de nieuw cheque van 
2019 in ontvangst. 
Nu kan de Zonnebloem weer mooie 
plannen maken met dit geld. Ria be-
dankte  alle deelnemers, sponsors, ar-
biter Frank Horck en de organisatoren 
Lies, Jos, en Wiel voor de vele keren dat 
ze zich ingezet hebben voor de oude-
ren van de Zonnebloem die gebruik 
maken van de bijdrage van het goede 
doel van de Bridgeclub Common 
sense Nuenen. 

Bezoekwerk afdeling Nuenen, Ria 
Hoefnagels, was heel enthousiast en 
vond het een voorrecht om bij de 
bridgeclub Common sense Nuenen te 
mogen komen vertellen dat de che-
que van 2018 gebruikt is voor de 
Nieuwjaarslunch en dat de ouderen 
genoten hebben van deze heerlijke 
lunch. Het toetje sprong er deze keer 
echt uit en was voor sommige een ma-
tje te groot. Maar daar wordt nog 
steeds over na gepraat bij de ouderen 
in de wandelgangen. 

De Zonnebloem probeert, dat oude-
ren zoveel mogelijk mee doen en zo el-
kaar ontmoeten. Dat houdt ze jong. Zo 
worden ze weer wat wijzer, gezonder, 
blijer en gelukkiger. Het is zeker beter 
dan thuis achter de geraniums zitten. 
We hebben er een geweldige middag 
van gemaakt. 

Lies v/d Akker en Wiel Veugelers waren 
getuigen van dit alles op 14 januari van 
dit jaar in de Jo van Dijkhof waar het ge-
vierd werd. Zonder deze kanjers zoals 
Wiel Veugelers, Lies v/d Akker en Jos 
Horvath krijgen veel mensen normaal 
geen aandacht en komen velen ner-
gens. De waardering en dankbaarheid 
is groot en wij worden er zelf gelukki-
ger door, als je iets doet voor een ander.

Maar de maand was nog niet om en wij 
mochten wederom komen, op zater-
dag 26 januari, naar de Zonnebloem-
drive 2019 om weer een nieuwe che-
que in ontvangst te nemen. De zaal 
Enode was gevuld met bridgers die 

Twee keer naar musea    
met de WLG
Het zal u niet ontgaan zijn, binnenkort is het weer carnaval! En ook al valt 
het dit jaar pas vrij laat, in het eerste weekend van maart, toch kun je er niet 
omheen. In de kranten zijn de prinsen van dit jaar alweer voorgesteld, bij de 
supermarkt vragen ze of u stickers wil voor in het carnavalsboek en in de fol-
ders worden de verkleedkleren alweer aangeboden. 

carnaval ook wel Oeteldonk genoemd. 
Dit uitje zal plaatsvinden op 8 februari. 
De toegangsprijs is €5,50, met een mu-
seumjaarkaart krijgt u 50% korting. U 
krijgt een rondleiding, er zijn filmbeel-
den, kostuums en attributen te bewon-
deren en ook zult u leren over de typi-
sche carnavalsmuziek en nog veel 
meer. Helaas is dit uitje niet geschikt 
voor rolstoelgebruikers. U kunt zich op-
geven, of informatie vragen, via onder-
staand emailadres of telefoonnummer. 

Rotterdam Futureland
Een volgend museum bezoek is ook al 
gepland. Een dagtocht met de bus 
naar Rotterdam! Het vertrek is al vroeg 
om 7 uur vanuit Gerwen en 7.15 uur 
vanuit Nuenen op 22 februari. Onder-
weg stoppen we even voor een kopje 
koffie, waarna we rond half elf zullen 

Carnavalsmuseum
Maar wat is eigenlijk de historie van dit 
knotsgekke feest? Om daar achter te 
komen en nog veel meer, nodigen we 
u uit om mee te gaan naar het Carna-
valsmuseum in den Bosch, tijdens de 

 arriveren bij Futureland. In dit informa-
tiecentrum laat men zien hoe de 
nieuwste havens van Rotterdam zijn 
opgespoten. Het havengebied van 
Rotterdam is de laatste jaren flink ge-
groeid. Hierover krijgt u een presenta-
tie met daarna een exclusieve rond-
vaart door de Maasvlakte.

’s Middags rijden we met de bus door 
naar het centrum van Rotterdam, hier 
bent u vrij om zelf de stad te bekijken. 
U kunt winkelen, een bezoek brengen 
aan de Euromast, de Markthal of rond-
wandelen. Om 17.30 uur zullen we 
weer terugrijden naar Nuenen en Ger-
wen. 

De organisatie van deze dagen zijn in 
handen van Paul Mol (06-22571242) 
en Annemarie Tenback (06-53847886) 
De kosten zijn € 35,- We hopen dat u 
gezellig met ons mee gaat, geef u op 
door te mailen of te bellen voor 14 fe-
bruari!

Deze museumuitjes zijn onderdeel 
van de WLG, werkgroep leefbaarheid 
Gerwen. E-mail: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com Tel. 06-41102625.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Winterwandeling 
Het IVN organiseert op zondag 3 fe-
bruari  een winterwandeling en deze 
start om 14.00 uur.
Wij verzamelen ons op de parkeer-
plaats van scouting Rudyard Kipling, 
Papenvoortse Heide 5b.
Hier gaan we op de Papenvoortse Hei-
de wandelen en kijken wat er allemaal 
te zien is.
Als afsluiter hebben wij een warme 
verrassing.
Zie de website voor meer informatie 
en voor de contactpersoon.
www.ivn.nl/nuenen

Natuurspeelmiddag bij    
St. Vrienden van de Walhut  
Stichting Vrienden van de Walhut wil kinderen de gelegenheid bieden om lek-
ker buiten te spelen in de natuur. De locatie Heerendonk in Nederwetten leent 
zich daar uitstekend voor. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandig-
heden is er het hele jaar door van alles te beleven. Elke eerste woensdag van de 
maand kunnen kinderen komen spelen op de Heerendonk in Nederwetten. 

Op woensdag 6 februari gaan we aan 
de slag met wilgentenen vlechten. Ver-
der gaan we broodjes bakken en appels 
poffen. En natuurlijk is er ook genoeg 
tijd om nog lekker te ravotten en buiten 
te spelen. Dus, heb je zin om te komen? 
Geef je dan zo snel mogelijk op. 

Praktische zaken 
Datum: Woensdag 6 februari, van 
14.00 uur tot 17.00 uur. Leeftijd: Ideaal 
voor kinderen van ongeveer 5 t/m 12 
jaar. Locatie: Imkerij de Walhut, Hee-
rendonk in Nederwetten. Als je je op-
geeft sturen wij je een routebeschrij-
ving. Prijs: Je kunt een knipkaart ko-
pen. Dan mag je 5 keer meedoen voor 
€ 30,-. Je kunt ook een los kaartje ko-
pen voor € 7,50. Begeleiders hoeven 
niet te betalen. Aanmelden: Stuur een 
mail naar info@imkerijdewalhut.nl en 
geef aan met hoeveel kinderen je komt 
en wat de leeftijd is. Groepsgrootte: Er 
kunnen maximaal 20 kinderen mee-
doen. Geef je snel op want vol is vol. 
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Nuenense WielerVrienden fan van Mathieu van der Poel

Brabantse veldrijder in topvorm 
naar WK in Denemarken 
 
De 24-jarige Mathieu van der Poel heeft op de Brabantse Wal in Hoogerhei-
de de � nale van de wereldbeker veldrijden gewonnen. Deze wedstrijd 
draagt de naam van zijn vader, de GP Adrie van der Poel. Voor de ogen van 
een groep enthousiaste Nuenense Wielervrienden (NWV) klopte Mathieu 
zijn Belgische rivalen Toon Aerts en Wout Van Aert gedecideerd. Mathieu 
heeft er weer een paar fans bij. De Van der Poel-supportersclub in Hooger-
heide telt nu zo’n 650 leden.

Nuenense Wielervrienden (NWV)
De Nuenense WielerVrienden (NWV) 
hebben voor dit wielerseizoen nog een 
paar belangrijke wielerevenementen 
op hun programma staan. Dat zijn de 
Amstel Gold Race en de start van de 
Tour de France in Brussel. Voor 50 euro 
ben je lid van de NWV en krijg je een 
aantal busreizen gratis aangeboden. 
Belangstellende wielersupporters kun-
nen voor meer informatie over de Nue-
nense WielerVrienden (NWV) terecht 
bij de bestuursleden René Coolen, 
Martien Jansen, Jan van Maasakkers en 
Jan Wesenbeek of via Nuenensewieler-
vrienden@gmail.com.

 
Bij de vrouwen veroverde Marianne 
Vos (31 jaar) de wereldbeker en zege-
vierde Lucinda Brand in deze laatste 
wereldbekerwedstrijd. 
 
Bijna volle VIP-bus
Afgelopen zondag 27 januari bezochten 
de Nuenense Wielervrienden (NWV) deze 
internationale wielerwedstrijd, met ruim 
250 deelnemers uit twintig verschillende 
landen behorende tot de topevenemen-
ten bij het veldrijden. Met een bijna volle 
VIP-bus vertrokken de enthousiaste wiel-
erfans naar het West-Brabantse Hooger-
heide. Veel Nederlandse wielervrienden 
en ook de talrijke Belgische wielerfanaten 
genoten van de spectaculaire en sportie-
ve strijd om de ereplaatsen.
In de geboorteplaats van zijn vader 
Adrie van der Poel liet zoon Mathieu 
zien dat hij nu al in topvorm verkeert. 
Aanstaand weekeinde wordt in het 
Deense Bogense het WK Veldrijden ver-
reden. Kanshebbers uit ons land: Mari-
anne Vos, winnares Wereldbeker 
2019, Lucinda Brand, Nederlands 
kampioene 2019, Ceylin Alvara-
do, Europees kampioene onder 
23 jaar en Mathieu van der Poel, 
Europees kampioen en Neder-
lands kampioen 2019. 
 

 Zondag 10 februari ATB-tocht in Nuenen

Iedereen kan het DAK op
Zondag 10 februari kan iedere ATB-liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’ met vertrek vanuit Nuenen. ‘Dak van Brabant’ is een 
mountainbiketocht voor ATB-ers. Deelnemers vertrekken bij de NKV-kanti-
ne op sportpark Wettenseind. Er is keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilome-
ter met de mogelijkheid om het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen, met 60 me-
ter het hoogste punt in onze provincie. 

 
Inschrijven en starten
De deelnemers starten zondagmorgen 
10 februari tussen half negen en tien 
uur vanaf het inschrijfpunt op sport-
park Wettenseind. Inschrijven kost drie 
euro voor deelnemers met NTFU- of 
KNWU-pasje en voor niet-leden een 
euro extra, inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Jeugdige starters tot en 
met 16 jaar mogen gratis meedoen. 
Voor meer informatie over het Dak van 
Brabant: www.tcnuenen.nl

 
Honderden ATB-ers nemen jaarlijks 
deel aan dit goed georganiseerde eve-
nement. De tocht wordt georgani-
seerd door de kleurrijke Toerclub Nue-
nen onder de vlag van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie (NTFU). 
 
Spectaculaire afdalingen
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, via 
fietspaden en halfverharde landweg-
getjes. Het hoogste punt van het ‘Dak 
van Brabant’ ligt op het Landgoed Gul-
bergen tussen Nuenen en Geldrop-
Mierlo. In het parcours zitten steile 
klimmetjes en spectaculaire afdalin-
gen. Halfweg de routes krijgen deelne-
mers soep, thee en koek aangeboden. 
Bij de finish is een afspuitplaats voor 
fietsen en kunnen deelnemers dou-
chen.

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant in Nuenen….  (foto’s Cees van Keulen)

Wielersport

Gratis proe� essen 
aquagym 
 
Zaterdag 16 februari zijn er gratis proe� essen 
aquagym in het Ottenbad speciaal voor 
senioren. 

Geheel vrijblijvend kan men op deze manier erva-
ren of dit een prettige manier van bewegen voor 
iemand is. Wel graag aanmelden; liefst vóór 1 fe-
bruari bij het volgende telefoonnummer: 06-
81465639 of per mail bij: 
aangepaszwemmen@� eldlabswimming.com
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 Boerenbruiloft     
CV De Wetters

Een week geleden hebben we bij CV De Wetters een 
schitterende start van het carnavalsseizoen gehad 

en we hebben de carnaval zelf natuur-
lijk nog in het verschiet!

Zo treedt op zaterdag 2 maart 
ons boerenbruidspaar in het 
huwelijksbootje. Altijd al 
eens een dag in de huid wil-
len kruipen van uw favorie-

te artiest, acteur, presentator 
of tekenfilmfiguur? Dat kan! 
Kom gezellig een kijkje ne-
men hoe Danny Zuko (Bart 
Sengers) en Sandy Olsson 
(Joyce Bekkers) beloven el-
kaar de hele carnaval trouw 
te blijven tijdens hun Cele-
brity Wedding!

Alle celebrities zijn welkom om 
19.00 uur in onze residentie de 
Bekstage, de Koppel 7 te Ne-
derwetten. Graag tot dan!

Mathieu van der Poel gaat zondag hoge 
ogen gooien bij het WK Veldrijden in Dene-
marken. Hier op het podium als winnaar 
van de GP in Hoogerheide met links Toon 
Aerts en rechts Wout Van Aert….

Voorzitter van TC Nuenen Maarten Klomp 
(links) begroette oud-profrenner Jo de Roo 
tijdens de GP Adrie van der Poel…..

In februari start er een nieuwe 
introductiecursus voor mentoren
Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen 
van initiatief. Zoals personen met een verstandelijke beperking, dementie 
of psychiatrische aandoening. Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse han-
delingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken 
naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behande-
ling. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt of daartoe niet in staat is, 
dan kan een mentor uitkomst bieden als wettelijk vertegenwoordiger.

Als mentor krijgt u ondersteuning 
van Stichting Mentorschap Zuidoost 
Brabant. Dit is een organisatie die vrij-
willigers werft en tot mentor opleidt 
en begeleidt. Informatie en advies 
over mentorschap geeft en zorgt 
voor een goede match tussen cliënt 
en mentor.

Belangstelling?
Dan maken wij graag een afspraak met u! 
St. Mentorschap Zuidoost Brabant
www.mentorschapzobrabant.nl

Mentor
Een mentor is iemand die over de per-
soonlijke belangen van de betrokkene 
waakt. Over zijn gezondheid en wel-
zijn, niet over zijn financiën. Als men-
tor bouwt u een goede vertrouwensre-
latie op en bekijkt u samen met de cli-
ent of deze een goede verzorging, ver-
pleging en begeleiding krijgt. U 
overlegt met de hulpverlener en ziet 
erop toe dat de zorg wordt gegeven 
volgens de afspraken. Een mentor 
streeft er altijd naar om de cliënt zelf 
beslissingen te laten nemen. U bent er 
in de eerste plaats voor om de weg te 
wijzen en te sturen. Is de betrokkene 
niet in staat om te beslissen, dan zal de 
mentor een keus maken.

 Bijgaande beeldimpressie van de GP 
Adrie van der Poel is van de hand van 
fotograaf en NWV-lid Cees van Keulen 
uit Gerwen. 

  

 

Zaterdag 16 februari zijn er gratis proe� essen 

Carnaval
Vecteezy.com

 Boerenbruiloft      Boerenbruiloft      Boerenbruiloft     
Vecteezy.com
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Programma
 VOETBAL
EMK
Vrijdag 1 februari 
SV Unitas’59 2 - EMK 1 (zaal)  . . . 22.00
Zondag 3 februari 
EMK 1 - RKDSV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Beerse Boys 4  . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Acht 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - EFC 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
SV Unitas’59 6 - EMK 5  . . . . . . . . 12.00
Tivoli 5 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . . . . 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 3 februari
Nederwetten 1 - SPV 1  . . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - W. Boys 7  . . . . 10.00
Gestel 5 - Nederwetten 4  . . . . . 10.00
De Valk VR1 - Nederwetten VR1 10.00
UNA VR1 - Nederwetten VR2  . . 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 3 februari 
RKGSV 1 - S.V. Brandevoort 1  . . 14.30
SV Unitas’59 5 - RKGSV 2  . . . . . . 10.00
RKGSV 3 - SV Valkenswaard 9  . . 11.00
RPC 5 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 14.00
RKGSV VR1 - ST RKSV Heeze VR1 11. 00

NKV KORFBAL
Zaterdag 2 februari 
Animo 4 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . . 19.00
Zondag 3 februari
NKV 3 - Fortuna 5  . . . . . . . . . . . . . 15.30
NKV 2 - DSC 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.45
NKV 1 - Maastricht 1  . . . . . . . . . . 18.00

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WandelSport-
Vereniging (WSV) is in de maand 
februari de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie. Voor nadere informatie kunt u 
mailen naar het secretariaat, secretari-
aat-wsv@outlook.com.
www.wsvnuenen.nl

Gezelligste loop van Brabant: 
Gerwen-Nederwetten Prestatieloop!
 
De  Gerwen-Nederwetten Loop editie 2019 is zaterdag 16 maart met start en 
� nish aan de Heerendonk in Nederwetten. Deze prestatieloop is vanaf 2016 
een jaarlijks evenement en wordt georganiseerd door Stichting Gerwen-Ne-
derwetten Loop. De vierde editie wordt gesponsord door een aantal bedrij-
ven en zowel sponsoring als inschrijving voor deelnemers is geopend.
 

kampen, Rullen, Laar, Hooidonkse 
Brug en Oude Toren.
De organisatie biedt de deelnemers 
een puike prestatieloop en de op-
brengst is bestemd voor een nog na-
der te bepalen goed doel in de naaste 
omgeving (foto Cees van Keulen).
Voor meer info en voor inschrijving: 
www.gerwennederwettenloop.nl

In de omgeving van de dorpen Ger-
wen en Nederwetten is een prachtig 
verhard parcours uitgezet om te lopen 
en te genieten van de natuur. De rou-
tes (er is keuze uit 10 of 15 km) gaan 
door het prachtige buitengebied van 
Gerwen en door het centrum van Ne-
derwetten. Op de route onder meer: 
Trollenbos, Stad van Gerwen, Eikel-

#5 KWIEK snelwandelen

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? 

Probeer gedurende 30 meter zo snel 
en veilig mogelijk te wandelen, maar 
niet te rennen. Wat is een stevige wan-
delpas? Een matig intensief wandel-
tempo voor 55-plussers ligt op onge-
veer 4 km per uur. Dat wil zeggen dat u 
in 10 minuten een afstand van 666 me-
ter kunt afleggen. Probeer uw grenzen 
te verleggen door te versnellen. Loop-
snelheid en op een goede manier lo-
pen, is naar mate we ouder worden 
een belangrijke factor om vitaal te blij-
ven en valpartijen te voorkomen. 

fysiotherapie •

Driemaal eremetaal voor Z&PV Nuenen 
Door Martin de Wildt

Tijdens de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen kortebaan in 
Zwolle hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen driemaal eremetaal be-
haald. Ruud van Heerbeek haalde zilver op de 100m schoolslag heren 25+, 
Nikita van den Ouden greep op diezelfde afstand ook zilver en brons op de 
400m wisselslag dames 20+.

Spanjers en Koen van den Wildenberg 
en goud en brons voor Ralph Spanjers. 
Voeg daarbij nog 2x brons voor Stijn 
van der Velden, het zilver van Arlyn 
Schouten en het brons van Tristan van 
der Wel en debutante Britt van Gastel 
en ook hier was de ploeg uit Nuenen 
nadrukkelijk aanwezig.

Na de verdeling over wedstrijden afge-
lopen weekend, mag het team de ko-
mende twee weekenden weer geza-
menlijk aan de start verschijnen. Eerst 
bij de 5e ronde van de solo in St. Oe-
denrode en op 10 februari bij de 3e 
ronde van de competitie. Dan gaat de 
ploeg in Papendrecht proberen de plek 
met recht op promotie te handhaven. 

Masters
In Nederland mag je vanaf 20 jaar mee-
doen bij de masters en daar maakten 
Nikita en Richenne Zeebregts (21 jaar) 
direct gebruik van. Samen met Danila 
van den Hoogenband wisten ze naast 
3x het podium ook nog 5 top 10 klas-
seringen te behalen, voor Richenne als 
hoogste plaats 5 op de 50vrij, voor Da-
nila plaats 6 op de 200vlinder.
En dat zwemmen een sport is voor jong 
tot oud bleek dit weekend wel weer, 
want naast de masters in Zwolle waren 
er in Helmond 10 kinderen van 12 jaar 
en jonger die het water in mochten. En 
ook hier werden stevig wat ereplaatsen 
behaald. Zo pakte Julie van Nispen 2x 
goud, was er goud en zilver voor Hugo 

De succesvolle zwemmertjes van Z&PV Nuenen

Gerry Dekkers uit Lieshout   
is een goede winnaar
Door Antoon Hurkmans

De deelnemers lieten zich niet afschrikken door het slechte weer. Ondanks 
de aankondigingen betre� ende het weer om maar beter thuis te blijven, 
kan de organisatie toch ook weer met een goed gevoel terug kijken op een 
zeer geslaagde avond rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen. 

leiding met 82 punten. Na de pauze 
was het vooral Bernard de Louw en 
Hans van de Reek die nog alles in het 
werk stelden om nog in aanmerking te 
komen voor de eerste prijs maar met 
77 en 74 punten moesten zij uiteinde-
lijk genoegen nemen met plaats twee 
en drie.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Bart van de Ven.

De organisatie kan maar wat trots zijn 
op de deelnemers uit het Lieshoutse. 
Deze avond was het Gerry Dekkers die 
de avond winnend afsloot en het goe-
de voorbeeld van zijn dorpsgenoten 
volgde. Ook deze avond was de eerste 
ronde weer bepalend voor de over-
winning. Met goed en degelijk spel en 
niet teveel risico nemend ging bij het 
opmaken van de stand Gerry aan de 

Gerrie Dekkers tussen een aantal deelnemers die iedere vrijdagavond actief zijn op de wekelijkse rikavond van de supportersclub RKSV 

TV Wettenseind feliciteert     
de kampioenen van de wintercompetitie
Deze winter zijn er bij TVW tijdens de wintercompetitie vier seniorenteams 
kampioen geworden. TV Wettenseind feliciteert deze kampioenen. Op naar 
de voorjaarscompetitie, waaraan in 2019 een recordaantal van 46 teams 
deelnemen.

Damesdubbel 17+ zaterdagmiddag 
eerste klasse:

Noortje van Luijt, Marloes Brouwers, 
Margit Santegoeds en Joeraya Jansen.

Gemengd dubbel 17+ donderdag-
avond tweede klasse:
Harma Timmer, Nando Timmer, Marlies 
van Megen, Franke van Haendel, Jo-
han Bongers en Joost van Laarhoven.

 Gemengd dubbel 17+ vrijdagavond derde klasse: v.l.n.r.: 
Jowen Mei, Robert Lamers (invaller), Manon van de Wiel, Corianne Wijnands.
Niet op de foto: Erik den Boer, Sanne Cuppen-Bruines.

Damesdubbel 35+ zaterdagmiddag eerste klasse: v.b.n.b. en v.l.n.r.:
Lia Ketelaars, Annelies Hoek, Danielle van Erp, Ingrid van den Nieuwenhof en Jolande 
Maartens. Niet op de foto: Elke Huijbers

Tennis Zwemmen

Uitslag rikken 25 januari
1 Gerry Dekkers   82 punten
2 Bernard de Louw  77 punten
3 Hans van de Reek  74 punten
4 Janes Tuhumury   68 punten
5 Ria Hurkmans   61 punten 
6 Gerton van Leenders  61 punten
7 Henny van de Velden  60 punten
8 Leo Arts   58 punten
9 Noud Leenders  55 punten
10 Fientje van Eyk  54 punten

Vrijdag 1 februari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Aanvang 20.00 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, voor zowel le-
den als niet leden. 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nue-
nen. Tel: 06 10289797 / 06 52696828.

 

Wandelsport



“Honing is ècht een 
wondermiddel voor de huid”
aldus Tineke Cremer die jarenlang het onderzoek 

aan de Wageningen Universiteit leidde.

Door eczeem, allergie en verminderde 
weerstand krijgen steeds meer mensen 
hinder van huidirritaties. Mensen met een 
zeer droge huid zijn ook nog eens gevoeliger 
voor huidproblemen, zoals kloven in handen 
en voeten en rode, jeukende plekjes. Door 
te krabben kunnen kleine oppervlakkige 
wondjes ontstaan.

Dermagiq Skin is een zalf met enzymrijke 
honing en is ontwikkeld op de universiteit 
van Wageningen. De zalf is onderzocht in 
verschillende poliklinieken dermatologie, deze 
zijn gespecialiseerd in de behandeling van 

eczeem. Niet alleen bij volwassenen, maar ook 
bij kinderen met eczeem en met wondjes door 
krabben bij eczeem, verbeterde de huidconditie 
aanzienlijk door het gebruik van Dermagiq Skin.

Mevrouw S. (26) vertelt: ”Al sinds mijn 
geboorte heb ik last van eczeem, de huid jeukt 
constant, is rood, opgezet, nattig en schilferig. 
Door het vele krabben zijn veel wondjes op mijn 
benen ontstaan. Ik kan geen enkele zalf op mijn 
huid verdragen, ze geven stuk voor stuk een 
heftige reactie. Nu behandel ik mijn huid eenmaal 
per dag, ’s avonds, met Dermagiq Skin. Echt 
maar een dun laagje breng ik aan. Na een week 
zag ik al een vooruitgang! Er trad een duidelijke 
verbetering op in de conditie van mijn huid”. 

Dermagiq Skin is hormoonvrij en al geschikt 
vanaf babyleeftijd. Ook verlicht het de jeuk bij 
insectenbeten en waterwratjes.

Eczeem of huidirritaties?
Honing laat de huid stralen!

Skin

GRATIS
Body Wash

Bij aankoop van een 
verpakking Dermagiq 

Skin nu tijdelijk 
Dermagiq Body Wash

(verzorgende reiniging 
voor huid&haar)

 250 ml t.w.v. 
€ 10,95 gratis!

(Dermagiq Skin 
30 gr. € 13,45 / 
50 gr. € 20,45)

verschillende poliklinieken dermatologie, deze 
zijn gespecialiseerd in de behandeling van 

30 gr. € 13,45 / 
50 gr. € 20,45)

Vraag uw 
gezondheidsadviseur 

naar een gratis 
proefsachet en 
ervaar het zelf!

Eerste hulp 

bij eczeem en 

huidirritaties

EHBO

eczeem. Niet alleen bij volwassenen, maar ook 
bij kinderen met eczeem en met wondjes door 
krabben bij eczeem, verbeterde de huidconditie 
aanzienlijk door het gebruik van Dermagiq Skin.

geboorte heb ik last van eczeem, de huid jeukt 
constant, is rood, opgezet, nattig en schilferig. 
Door het vele krabben zijn veel wondjes op mijn 
benen ontstaan. Ik kan geen enkele zalf op mijn 

heftige reactie. Nu behandel ik mijn huid eenmaal 

Eerste hulp 

bij eczeem en 

huidirritaties

EHBO

DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld  Hoge Brake 72, 5672 GM Nuenen
DA Drogisterij & Parfumerie Mark  Dorpsstraat 5, 5737 GA Lieshoutverkrijgbaar bij:

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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