
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

Kerstsfeer 
bij 
gipsyjazz

Uitreiking 
erkenningen 
Mantelzorg 
Vriendelijk 
Werkgeverschap

Kinderen uit 
kwetsbare 
gezinnen
beleven warme 
momenten
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina voor meer informatie.

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!
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KORTING

Start vrijdag 27 december 2019

ELKE ZONDAGELKE
OPEN

Nuenen Kapperdoesweg 8

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

I.v.m. Oud & Nieuw (week 1) 
verschijnt Rond de Linde 

 donderdag 2 januari. 

AANLEVERTERMIJN
Redactioneel: maandag 

30 december voor 12.00 uur
Advertenties: dinsdag 

31 december voor 10.00 uur

Herdenking Lindeboom
Komende zaterdag 28 december 2019 is het precies 25 jaar geleden dat de 
lindeboom van zijn fantastische kroon is ontdaan. De boom was ernstig 
ziek. Hij was aangetast door een Tonderzwam. De avond voorafgaande aan 
deze droeve gebeurtenis werd op gepaste wijze stilgestaan bij het heen-
gaan van deze boom.

Vele belangstellenden voelden zich 
betrokken en waren bij deze afscheids-
bijeenkomst aanwezig. Ook de lin-
despelers waren daarbij verkleed als 
zwarte kraaien aanwezig en namen op 
hun gepaste wijze afscheid van de 
boom. Allen wilden een laatste groet 
brengen aan deze Nuenense trots die 
sinds 1650 een kenmerkend en ge-
zichtsbepalend hoogtepunt was van 
het Nuenense centrum.
De Oud Prinsen van CV de Dwèrsklip-
pels herdenken komende zaterdag op 
gepaste en ludieke wijze het droeve 
feit dat de Lindeboom is heengegaan. 
Ze verzamelen rond de klok van 19.00 
uur onder de boom. Onder het genot 
van glühwein worden herinneringen 
aan de Lindeboom gedeeld. Iedereen 
die zich betrokken voelt, is van harte 
welkom om aan te sluiten bij deze 
waardige herdenking.

Helpt Elkander schenkt ruim € 25.000,-   
aan Nuenense gemeenschap tijdens jubileum
Door Gerrit van Ginkel

Directeur Ben Maasen van Helpt Elkander toont de cheque met het voorlopige bedrag

ijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Woningbouw Coöpe-
ratie Helpt Elkander op het Vincent van Goghplein is een cheque aan-
geboden van ruim € 25.000,- aan de LEV groep die een fonds zal behe-

ren met dit bedrag. Het bedrag is ter ondersteuning van inwoners die door 
allerlei oorzaken in � nanciële problemen zijn geraakt en waarvoor geen an-
dere mogelijkheden zijn. 

T
Directeur Ben Maassen van Helpt Elk-
ander maakte dit bedrag bekend tij-
dens een groot feestprogramma.
Het bedrag is onder meer tot stand 
gekomen door een bijdrage van de 
coöperatie, de gages van de optre-
dende artiesten (o.a. Django Wagner, 
Mark Elbers en Paulus Schäfer) en di-
verse relaties uit het netwerk van 
Helpt Elkander.
Omdat er nog steeds giften binnenko-
men voor het fonds wordt het uitein-
delijke bedrag over enkele weken be-
kend gemaakt. 
Ook voor de huurders was het feest. Zij 
ontvingen een brief met een waarde-
bon, die ze konden verzilveren tegen 
muntjes. Deze muntjes konden ze weer 
inleveren bij verschillende winkeliers.
Tijdens de bui die losbarstte tijdens de 
bekendmaking van het voorlopige 
eindbedrag, konden de bezoekers een 
droge plek vinden in de pagodetenten 
die het plein omzoomden.

Scouting Panta Rhei   
bakt ze bruin
Op oudjaarsdag bakken de leden en vrijwilligers van scouting Panta Rhei weer 
oliebollen! Dit wordt het vijfde achtereenvolgende jaar dat ze dit doen. De op-
brengst gebruikt de groep om de kachel van de blokhut te kunnen laten bran-
den maar ook om in april een stoer junior-survival weekend voor de jeugdleden 
te organiseren. Hebt u zin in lekkere 
vers gebakken oliebollen? Bestel ze dan 
bij één van de leden of kom op 31 de-
cember tussen 12.00 en 15.00 uur naar 
de blokhut op de Pastoorsmast 12.

Scouting Panta Rhei   



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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AFVALWEETJE

Lever uw vuurwerkafval in 
op 2 januari 2020

en maak kans op een leuke prijs! Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

UITNODIGING     
NIEUWJAARSONTMOETING
Zo’n prachtig rond jaartal als 2020 moeten we samen vieren. Een 
feestelijke ontmoeting, gelegenheid om met elkaar op een goede 
gezondheid te proosten. Dat is direct een prachtige gelegenheid om 
de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje te zetten. Kortom, we 
nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op donder-
dag 2 januari 2020. Van 16.00 uur tot 18.00 uur. Cultureel centrum 
Het Klooster, Park 1, Nuenen.

AFVALINZAMELING    
RONDOM FEESTDAGEN 
PMD en restafvalinzameling 
Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is er geen afvalinzameling voor 
de PMD en containers. Dit betreft de inzameling in gedeelte Nuenen 
(Keizershof en omgeving), Nuenen West, Gerwen, Eeneind en Ne-
derwetten. De vervangende ophaaldag is zaterdag 4 januari 2020. 
Plaats uw afval niet te vroeg buiten.
Op donderdag 26 december is er ook geen afvalinzameling van PMD 
en container in Nuenen. De vervangende ophaaldag is zaterdag 28 
december. Ook de papierroute kan een andere inzameldag zijn. Kijkt 
u voor alle route’s in uw persoonlijke afvalkalender.

Milieustraat
De milieustraat is op oudjaarsdag open tot 16.00 uur en met nieuw-
jaarsdag gesloten. 

Sluiten container en afvalbakken 
Rond oudjaar worden alle gele afvalbakken gesloten of weggehaald. 
De ondergrondse papiercontainers worden ook afgesloten. 

Brievenbus dicht
Rond de jaarwisseling kunt u niets in de brievenbus gooien bij het 
gemeentehuis. De brievenbus is afgesloten van vrijdag 27 december 
t/m woensdag 1 januari. Dus pas weer op donderdag 2 januari kunt 
u post in de bus gooien.

Glas container
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrondse containers 
gebracht. Daardoor zit de container eerder vol. Plaats geen glas 
erbij, wacht liever een weekje.

Vuurwerkafval
Op 2 januari hebben we inleverpunten voor uw vuurwerkafval (zie 
elders in de gemeenteberichten). In de eerste week van 2020 kunt u 
uw vuurwerkafval gratis aanbieden op de milieustraat.

BLADKORVEN EN KERSTBOMEN
Het bladseizoen is ten einde en eind december halen we de bijna 
140 bladkorven weer weg. Als u begin januari 2020 uw kerstboom 
opruimt kunt u deze deponeren bij een van de 14 permanente groen-
bakken of afgeven bij de milieustraat. 

AFVALKALENDER 2020
In de eerste week van januari is de nieuwe digitale afvalkalender 
2020 beschikbaar. Op dit moment is wel de maand januari 2020 
zichtbaar. Wilt u voor u zelf een printje maken voor het hele jaar 
2020, wacht dan even tot de nieuwe versie 2020 online is. 

ACTIE INZAMELING VUURWERKAFVAL  
OP 2 JANUARI 
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het 
vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van 
vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval 
in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op 
donderdag 2 januari in bij een inzamelpunt:
• Vincent van Goghplein in Nuenen van 12.00 uur tot 16.15 uur
• Heuvelplein in Gerwen van 13.00 uur tot 14.00 uur
• Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 14.15 uur 

tot 15.00 uur
• Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 4 ja-

nuari do. en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur). 
Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan maakt u 
kans op een leuke prijs. De winnaar wordt in januari 2020 bekend 
gemaakt.

VUURWERK OVERLAST MELDEN: 
0900-8844
De jaarwisseling moet voor iedereen in 
Nuenen een feest zijn. Toch zorgt het 
afsteken of opslaan van zwaar (meestal 
illegaal) vuurwerk ieder jaar voor veel 
overlast, gevaarlijke situaties en schade. 
Wij willen de schade als gevolg van vuur-
werk terugdringen. Wie schade veroor-
zaakt door afsteken van vuurwerk heeft 
kans op een sanctie. De gemeente zet 
zich samen met de politie in om de over-
last zoveel mogelijk te beperken. Daar 
kunnen we uw hulp goed bij gebruiken! 
Ziet u dat iemand schade veroorzaakt 
door het afsteken van vuurwerk of ziet u 
vernielingen in uw omgeving? Meld dit 
dan via 112. Als de daders al weg zijn kunt 
u de vernielingen melden door te bellen 
met politie: 0900-8844. 

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur. Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in 
overtreding. 
Op de volgende locaties is het niet toegestaan om vuurwerk af te 
steken:

• Nabij en op het terrein van: De Akkers; Savant van Lenthof; 
Weverkeshof; Jo van Dijkhof;

• In/op/aan/onder: abri’s; bruggen; overkappingen; tunnels; tele-
fooncellen; vuilnisbakken; brievenbussen; in of nabij als zodanig 
ingerichte kinderboerderijen;

• In en nabij winkelcentra (semi overdekt)

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet 
is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk?
 
Meld dit dan bij de politie: 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Lees meer op onze website: 
www.nuenen.nl/vuurwerk

VEILIGHEID:     
DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Tijdens het Donkere Dagen Offensief geven we wekelijks 
informatie en tips voor een veilige woonomgeving. Deze week: 
Wanneer loopt een inbreker uw woning voorbij? Lees meer op 
onze website: www.nuenen.nl/ddo 

MANTELZORG    
VRIENDELIJK WERKGEVERSCHAP

Op 19 december mochten 
de Gemeente Nuenen en de 
LE Vgroep de erkenning 
Mantelzorg Vr iendeli jk 
Werkgeverschap ontvan-
gen. Het doel van mantel-
zorgvriendelijk werkgever-
schap is om werk en mantel-
zorg bespreekbaar te maken 
op de werkvloer. Zo kan 
ziekteverzuim en overbelas-
ting worden voorkomen. 
Een mantelzorgvriendelijke 
organisatie levert winst op 
voor de werkgever en de 
werkende mantelzorger. 
Werkgevers die hun mede-
werkers in deze combinatie 
steunen, kunnen een erken-
ning voor mantelzorgvrien-

delijk werken krijgen. De erkenning bestaat uit een schildje dat door 
Werk&Mantelzorg wordt uitgereikt, mits men aan een aantal voorwaar-
den voldoet. De gemeente Nuenen en de LEVgroep hebben hard gewerkt 
om aan al deze voorwaarden te voldoen. Daarmee zetten zij hopelijk 
de toon voor andere ondernemingen in de gemeente Nuenen.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 16-12-2019 EN 23-12-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Europalaan 104 Uitbreiden woonhuis 
Hoge Brake  Tijdelijk plaatsen snackbar 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 5 Vervangen handelsreclame 
Collse Heide 28 Plaatsen entresolvloer 
Dwerspad 2 Plaatsen dakkapel 
Bakelaer 6 Oprichten woonhuis 
Dennenlaan 22 Plaatsen dakkapel 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Grote Ronde van Gerwen 13 april 
Nuenen c.a. Loterijvergunning Z&PV Nuenen tot 28 maart 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving 
Park  Standplaats Corrie’s Visstekje 21-25 feb 
Broekdijk/Gerwenseweg Natuurijsbaan 2019-2020
 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
23-12-2019 Alvershool nabij 3 Melding voor het hebben van
  een uitweg 
19-12-2019 De Geer- Helsestraat Ontwerp bestemmingsplan  
  ‘De Geer-Helsestraat
  Nuenen’ 
19-12-2019 Thv Beekstraat 52-52a Vooraankondiging, ontwerp   
  bestemmingsplan bouw  
  horecagelegenheid, twee   
  bed&breakfast huisjes en be-  
  drijfswoning ‘Recreatieve   
  Poort Beekstraat Nuenen’, ter  
  hoogte van Beekstraat 52-52a,  
  gemeente Nuenen. 
18-12-2019 Nuenen c.a. Mandaatbesluit arbeidsover-
  eenkomsten 

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.

Nuenen 

Nieuwjaarsontmoeting



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

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, -START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Je bent welkom op Park 26-28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 26 35 900 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Zakelijk advies, 
gewoon om de hoek.
Team Veldsink Advies, Nuenen

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

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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www.henryengels.nl

Een bruisend en 
sprankelend 2020
Een bruisend en 
sprankelend 2020

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 

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

Er is weer een presentje voor 
iedere klant op 31 december!

Wij wensen u 
een gezond 2020.

Bedankt 
voor het vertrouwen dat u 

in ons had het afgelopen jaar. 

Wij gaan in het nieuwe jaar 
weer geweldig ons best 
doen om er een heerlijk 

2020 van te maken!
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Sunny Blues Nuenen presenteert:

Big Ritch &    
Blacksmith Company
Op zondagmiddag 29 december vanaf 15.30 uur speelt Big Ritch & The 
Blacksmith Company op het blues podium van Nuenen: Café Schafrath.

Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath blues 
optredens in Nuenen en deze zijn al-
tijd gratis te bezoeken. Interesse? 
Meldt u dan aan voor de gratis nieuws-
brief via de website: www.sunnyblue-
snuenen.nl. Dan mist u nooit een op-
treden en veel gezelligheid.
Datum: 29 december. 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen

Deze Bluesband zoekt zijn heil in de 
50’s & 60’s style Blues en spelen num-
mers van onder andere Freddie King, 
Little Walter, Johnny guitar Watson en 
George harmonica Smith. De uitmun-
tende harpsolo’s van Big Ritch, onder-
steund door de opzwepende ritmes 
van The Blacksmith Company staan 
garant voor een stampende, dampen-
de en dansende tent. Stilstaan is geen 
optie. “You got to move”.

Kerstsfeer bij gipsyjazz 
Vier topmuzikanten onthaalden de concertgangers afgelopen maandag 23 
december in muziekcafé De Stam op ‘Gipsyjazz in Kerstsfeer’. De aangekon-
digde gastspeler was Dominique Paats, de virtuoze accordeonist uit Maas-
tricht. En gipsyjazz-gitarist Paulus Schäfer had als extra verrassing voor deze 
‘Paulus Schäfer invites’ ook nog eens twee zangeressen uitgenodigd: Chris-
tien van Helden en Monique van Grunsven. En de bezoekers zongen spon-
taan mee: Stille nacht, heilige nacht en een Witte Kerst voor iedereen…. 

Vanwege de grote belangstelling voor 
het avondoptreden werd om drie uur 
’s middags een extra concert gegeven. 
De drie gitaristen: Martin Limberger, 
Paulus en Noah Schäfer, accordeonist 
Dominique Paats en de twee zange-
ressen zorgden voor twee optredens 
in een gezellige kerstsfeer op deze 
donkere en natte maandag in Gerwen. 

Zangeres Monique van Grunsven met links 
Paulus Schäfer en rechts Martin Limberger

Gipsyjazz in Gerwen met v.l.n.r. sologitarist 
Paulus Schäfer, ritmegitarist Martin Limber-
ger, bassist Noah Schäfer en accordeonist 
Dominique Paats. Foto’s Cees van Keulen

Nuenense urbex fotograaf   
in Galerie De Ruimte
Fotograaf Wil Crooymans uit Nuenen werkt met een selecte groep van avon-
tuurlijke modellen om de magie van verlaten gebouwen op geheel eigen 
wijze vast te leggen. De schoonheid van de modellen staat zowel in contrast 
als harmonie met vervallen kastelen, stervende industrie en aan hun lot 
overgelaten kerken. 

Te bezoeken van 10 januari t/m 15 
maart. Vernissage op zondag 12 ja-
nuari van 15.00-16.30 uur.

Galerie De Ruimte - Molenstraat 2 - 
Geldrop. Geopend woensdag, vrijdag, 
zaterdag, zondag van 13.30-16.30 uur. 
Gratis parkeren en rolstoeltoeganke-
lijk.

Laat je ontroeren door de prachtige fo-
to’s van gebouwen, in verzet tegen de 
tand des tijds, tot leven gebracht met 
vrouwelijke schoonheid in KunstExpo 
#30 in Galerie De Ruimte. KunstExpo 
#30 is een prachtige, zorgvuldig sa-
mengestelde kunstcollectie voor jong 
en oud, in een sfeervolle ambiance nét 
even wat anders.

Het Neva Ensemble,    
wat een stemmen
Donderdagavond om 20.00 uur traden ze voor de veertiende keer op in Nue-
nen. En om 19.00 uur waren de eerste rijen al bezet. “Wij willen er zeker van 
zijn dat we alles van nabij meemaken.” Maar ook of je nu midden of achter in 
de kerk zit, deze stemmen bereiken elke hoek van de kerk. Dat geldt voor de 
solisten zowel als voor het hele Ensemble.

Na het ingetogen programma voor de 
pauze met overwegend Russische en 
Slavische koormuziek genoot iedereen 
na de pauze van de opgewekte Russi-
sche volksmuziek. Toen afgesloten 
werd met een heel mooi ‘Stille Nacht’ 
kwam men weer in Kerststemming en 
ging iedereen voldaan en met een 
goed Kerstgevoel naar huis.

Inderdaad wat een stemmen ”ze gaan 
dwars door je lijf”, zei iemand achteraf.
En de kerk was weer goed gevuld met 
mensen die het Neva Ensemble al 
meer dan tien jaar niet meer willen 
missen. Dat merkte je aan het sponta-
ne applaus toen bekend werd dat ze 
volgend jaar op dinsdag 22 december 
weer hier zijn.

Het Neva Ensemble voor de veertiende keer te gast in Nuenen. (foto Petra van Laarhoven)

Traditioneel Vaste Mannen              
kerstconcert in zonnige sferen

anne Knegt, Ankie Keultjes en Cyril 
Smals. Rozenknop-uitbater Niek van de 
Klundert bleek zelf ook zeer goed te 
kunnen piano spelen en zingen. Het 
werd een gezellig en zeer gevarieerd 
kerstconcert met originele nieuwe en 
traditionele kerstnummers, duetten en 

Gemoedelijk, ontspannen en met veel 
humor presenteerde en begeleidde 
Bart als altijd zijn band en de vocalisten 
die hij speciaal voor dit concert had uit-
genodigd. Naast Nikos en Davina wa-
ren dat Frank Strokap op bas, Martijn 
Soeterbroek op drums, zijn vrouw Ari-

Foto’s door Ronald Rietman en Nicolette Verhoeven

Historie van Gerwen
Gerwen heeft een rijke historie.
Eens stond de oude kerk nog in volle glo-
rie.
Die heeft veel Gerwenaren zien komen 
en gaan.
Ook heeft er nog een oude pastorie bij 
gestaan.

Met een kerkhof en een heg erom henen.
Met bomen en groen maar dat alles is 
verdwenen
We hebben nu een kiosk en een plein 
Waar we ook heel trots op zijn.

We hadden ook café de Linden
Maar die kunnen we niet meer vinden.
Ook Café Aarts en het winkeltje van Van 
de Maat
Nu staat er een restaurant aan de straat.

De Clemens school is nu Heuvelrijk gehe-
ten
en we kregen ook appartementen toe-
gemeten
De oude school is nu gemeenschaps-
huis.
Daar voelen de bejaarden zich thuis.

Er wordt gegymd en gekiend.
En met kaarten menig prijsje verdiend
Dan kwam de super Sanders van Tiny en 
Martien
Daar werd ook iedereen graag gezien.

Zij stonden altijd voor iedereen klaar
En altijd met een vriendelijk gebaar
Ook hadden ze altijd een luisterend oor.
En daar ging menigeen voor.

Op het Laar stond ook een pakhuis.
Daar voelden de fam. Bastiaans zich 
thuis.
Daar konden ook de boeren terecht,
Voor hun benodigdheden en die waren 
niet slecht

Daar naast het Dovens huis.
Daar voelden de bovenmeester zich 
thuis.
Dan komt de nieuwe kerk.
Voor de eredienst heel sterk.

Dan kwam de winkel van de Win.
Daar kon je van alles krijgen naar ieders 
zin.
Daarnaast het huis van Bert van Lierop.
Dat was een aannemer aan de top.

Aan de overkant staat nog een boerderij.
Daar hoorde toen de fam. van Gastel bij.
Daar tegenover stond café van Roosma-
len.
Daar kwam menig reiziger een borreltje 
halen.

Dan kwam de smederij van firma van de 
Pas
Dat kwam voor de boeren goed van pas.
Dan het huis van fam Smulders met hun 
grote gezin.
Naast hen daar zit nu een frietzaak in.

Dan kwam het huis Tijn en Tokke van de 
mister.
Dat weet in Gerwen iedereen als de dag 
van gister.
Tijn speelde op het orgel in de kerk
En Tokke deed het huishoudelijk werk,

Daarnaast staat nog een herenhuis.
Daar voelt familie Lonen zich thuis.
Dit is een greep van de kom van Gerwen 
van toen
En daar zullen we het mee moeten doen.

Elma Saris Gevers

Door Nannie van den Eijnden

De laatste zondag voor kerst geeft Bart de Win traditiegetrouw een hartver-
warmend concert in café De Rozenknop met de Vaste Kerstmannen (ooit ge-
boren uit de Vaste Mannen van Gerard van Maasakkers). Gitarist Harry Hen-
driks is op reis rond de evenaar en kon er niet bij zijn. Bart vond aanstormend 
toptalent in het zonnige zuiden van Europa om hem te vervangen: de Griek 
Nikos Tsop haalde al bij het tweede nummer het dak eraf. De Italiaanse zan-
geres Davina Marinozzi zong een zelfgeschreven liedje en een traditioneel 
kerstlied in haar eigen taal. Nikos en Davina krijgen les van Bart op het con-
servatorium in Utrecht en Rotterdam.

zelfs gospel. Cyril zong een speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven lied 
vanuit het perspectief van zijn herders-
hond die de kersttaferelen gadeslaat. 
Jonathan Heywood zorgde voor goed 
geluid en mooi licht. 
Gewoontegetrouw ontstaat een con-
cert van Bart met gastmuzikanten 
spontaan en loopt vanzelf. Een concert 
waar je warm en blij van wordt, dat je 
niet mag missen. Hou de agenda van 
De Rozenknop in de gaten, want Bart 
zit vol plannen voor het nieuwe jaar. 
Dus zorg dat je erbij bent in 2020 en 
zet dit Vaste Kerstmannen-concert 
maar alvast in je agenda. Kan niet mis-
sen; de laatste zondag voor kerst.

Traditioneel Vaste Mannen              Traditioneel Vaste Mannen              

zelfs gospel. Cyril zong een speciaal 

Traditioneel Vaste Mannen              
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Wonen in Nuenen in de nabije toekomst
Op 16 december jl. behandelde het Tv-programma Radar de problemen op de Nederlandse 
woningmarkt. Voor grote aantallen Nederlanders blijkt al jaren geen betaalbare woning te 
koop of te huur. Als de meest voor de hand liggende oplossing voor dit problemen werd het 
bouwen van nieuwe woningen genoemd. En dan bij voorkeur niet binnen de bestaande be-
bouwing, maar liever in het buitengebied.

Ik hoorde onlangs, dat onze gemeente Nuenen een probleem heeft met het vinden van onder-
nemingen voor een nieuw te ontwikkelen industrieterrein op het Eeneind. Een enorm terrein 
aan de Collse Hoefdijk, waar nu (nog) een tuindersbedrijf is gevestigd.
Zou het niet beter zijn om géén industrieterrein te ontwikkelen waar klaarblijkelijk geen be-
hoefte aan is, maar de ruimte gebruiken voor een nieuwe wijk met betaalbare woningen voor 
de vele woningzoekenden in onze gemeente en regio.
Een moderne wijk, waarin de laatste inzichten en technieken op gebied van bouwen, milieu-
bescherming, energiebesparing enz. worden toegepast. 
De Faculteit Bouwkunde van de Universiteit Eindhoven zou haar kennis op dit gebied kunnen 
inzetten, (boeiende afstudeerprojecten voor studenten) en een delegatie van toekomstige be-
woners zou kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van de noodzakelijke plannen.
En liever geen prijsopdrijvende projectontwikkelaars, maar een onder verantwoordelijkheid 
van en in dienst van de gemeente opererend projectteam van enthousiaste, kundige denkers 
en doeners. De gemeente zou de grond kunnen verpachten aan de toekomstige bewoners 
waardoor de kostprijs van de woningen een stuk lager zou kunnen uitvallen en de gemeente 
pachtpenningen kan ontvangen tot in lengte van jaren. 
Ik heb horen zeggen, dat het terrein aan de Collse Hoefdijk niet geschikt zou zijn als woonge-
bied. Maar dat was het Haarlemmermeer tot de droogmaking in 1852 ook niet en nu wonen 
er ruim 150.000 mensen in de Haarlemmermeer polder. Het voor bewoning geschikt maken 
van het terrein aan de Collse Hoefdijk kan niet moeilijker zijn dan het droogmaken van het 
Haarlemmermeer! 
Stelt u zich eens voor, dat over pakweg vier jaar de eerste bewoners naar hun nieuwe woning 
aan de Collse Hoefdijk kunnen verhuizen!
En dat ons dorp Nuenen heeft bewezen dat met creativiteit, doorzettingsvermogen, doelge-
richtheid, vernieuwingsdrang, organisatievermogen en openheid een toekomstbestendige 
en aantrekkelijke woonwijk kon worden gerealiseerd. Het is Nuenen ook gelukt om als eerste 
gemeente van Nederland een glasvezelnet te realiseren, dus waarom zou een mooie trendset-
tende nieuwe wijk aan de Collse Hoefdijk niet lukken? 
Wat zou dat goed zijn voor de bewoners en het imago van ons dorp!

Frits Wesenbeek, De Vroente 71, 5672TV Nuenen

Wanneer wordt Eindhoven    
een ‘kleine wereldstad’?
In een ingezonden opinie in het ED van 20/12 sprak een Eindhovenaar zijn ontzettende erger-
nis uit dat sommige Eindhovenaren (en naar mijn mening ook menig randbewoner van deze 
stad), zich ergeren over de toekomstplannen (hoogbouw en verdichting) van Eindhoven. Op 
zich niet zo’n vreemde constatering aangezien Eindhoven kampt met plaatsgebrek om te 
kunnen bouwen en om haar infrastructuur te kunnen realiseren. Ik was het dan met deze opi-
nieschrijver helemaal eens met zijn opmerking dat de Eindhovense wethouder Yasin Toru-
noglu met zijn team Stadsontwikkeling de ruimte gegeven moet worden om van Eindhoven 
een ‘kleine wereldstad’ te maken door de skyline een betere uitstraling te geven. Klagers en 
tegenstanders blijf je altijd houden, maar die praten natuurlijk en in vele gevallen voor eigen 
gewin en vergeten gemakshalve daarbij welke vele voordelen zij aan voorzieningen enz. van 
een grote stad hebben. Doch die gevreesde en uitstralende skyline zou niet hoeven of in min-
der mate toegepast behoeven te worden wanneer de aangrenzende dorpen bereid zouden 
zijn de stad de ruimte te geven om uit te kunnen breiden om de nodige voorzieningen te kun-
nen treffen op een groter grondgebied. Of anders gezegd: de stad zou haar grondgebied 
moeten kunnen verruimen met de aangrenzende dorpen. Maar de dorpse politieke bestuur-
ders en een deel van hun inwoners blijven het liefst op hun eigen krent zitten en willen niets 
van de grote stad weten en hebben. Wel willen ze profiteren van de voordelen die de grote 
stad hen biedt en als het kan ook nog een graantje er van mee te pikken. Enige zelfreflectie 
zou hen hier wel passen. Het wordt de hoogste tijd dat onze regio een (kleine wereld)stad van 
formaat en allure krijgt die mee kan draaien in het totale geheel en concurrerend met de an-
dere grote steden in ons land en daarbuiten zijn positie kan innemen. Dat kan alleen door de 
ontwikkelingen, die thans worden ingezet, voortvarend ter hand te blijven nemen en te on-
dersteunen. Dat kan alleen wanneer Eindhoven de mogelijkheden krijgt om haar grenzen uit 
te kunnen leggen naar de omliggende dorpen. De huidige regionale samenwerking met 
haar grote diversiteit aan samenwerkingsvormen is mooi zolang het goed gaat, doch maar 
al te vaak bespeuren we toch ook dat men uiteindelijk zijn eigen toko wil blijven runnen, het-
geen dikwijls getuigt van tegen beter weten in proberen de eigen broek op te houden en te 
volharden in behoud van zelfstandigheid waarvan men weet dat dit niet eeuwig is. 100 Jaar 
geleden (1920) vond de eerste grote fusie plaats van een aantal dorpjes en gehuchtjes rond 
en met de kern Eindhoven. Het is voor het huidige Eindhoven niet te hopen dat het weer 100 
jaar moet gaat duren voor een tweede grote en noodzakelijke fusie met de nu omliggende 
dorpen kan en zal plaatsvinden.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Zorgen over horeca in Nuenen Oost!
Aan de rand van ons dorp, op de hoek van de Beekstraat en fietspad de Oude Landen, ligt 
nu een weiland. De gemeente heeft verregaande plannen om daar de bouw van een hore-
caonderneming toe te staan. Wij als omwonenden hebben daar grote bezwaren tegen.
De schrik bij ons als buurtbewoners was groot toen we hoorden dat er plannen zijn om het 
bestemmingsplan voor dit weiland te wijzigen van agrarische grond naar een perceel met 
horecabestemming. De eigenaar van de grond wil een bedrijfswoning met horecavoor-
ziening en twee bed & breakfast-units bouwen. Ook komt er een buitenterras.
We wonen nu rustig aan de rand van het dorp. Voor veel buurtbewoners was de rust en het 
uitzicht op de mooie Nuenense natuur reden om voor deze locatie te kiezen. 
Door deze horecaonderneming zal het lawaai niet alleen overdag maar ook ’s avonds toe-
nemen. De omwonenden zullen hier naar verwachting veel overlast van ondervinden.
Ook zijn we erg bezorgd over de verkeerssituatie rondom dit weiland. De Beekstraat is een 
oude Nuenense weg die niet berekend is op deze toenemende verkeersstromen. Nu al zijn 
er regelmatig gevaarlijke situaties. Er wordt bijvoorbeeld erg hard gereden. Daarnaast 
parkeren ouders die hun kinderen met de auto naar brede school De Rietpluim brengen in 
deze smalle straat, wat de situatie nog onoverzichtelijker maakt.
We voelen ons aan de kant gezet door het college van de gemeente Nuenen. Ons wordt als 
Nuenense burgers een stuk woongenot afgenomen.
In 2015 heeft het college van B&W al ingestemd met het principeverzoek van de initiatief-
nemer zonder dat wij als buurt daarvan op de hoogte waren. Het kan toch niet de bedoe-
ling zijn dat B&W de belangen van een ondernemer boven de belangen van ons stelt.
Kom zelf eens kijken hoe mooi dit stukje oud-Nuenen is. We stellen het op prijs als u ons 
wilt steunen door de petitie te tekenen. https://weilandnaastrietpluim.petities.nl

Namens de bezwaargroep omwonenden,
Annemiek Olthuis, De Heijbloem 46

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 te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brievenUitreiking erkenningen Mantelzorg 
Vriendelijk Werkgeverschap
Door Gerrit van Ginkel

In de intieme sfeer van de trouwzaal werden op 19 december twee erkennin-
gen uitgereikt aan de Gemeente Nuenen en de LEV groep. De erkenning 
werd uitgereikt omdat deze ondernemingen voldoen aan de voorwaarden 
van Mantelzorg Vriendelijk Ondernemerschap. 

opleveren voor de werkgever en de 
werknemer. De uitreiking van het bord-
je dat bij de erkenning hoort, kan aan-
leiding zijn voor andere Nuenense on-
dernemers om ook te ijveren voor Man-
telzorg Vriendelijk Ondernemerschap. 
De Stichting Werk en Mantelzorg laat 
weten dat men in bespreking is met en-
kele Nuenense ondernemers om te ko-
men tot toetreding van het Mantelzorg 
Vriendelijk Ondernemerschap.

Het doel is om mantelzorg bespreek-
baar te maken op de werkvloer. Zo kan 
een werknemer vragen om een extra 
uurtje verlof om zijn zorgtaak te ver-
vullen. Tevens kan hij/zij medewerking 
vragen voor doktersbezoek van zijn 
zorgbehoevende. Door deze wissel-
werking kan ziekteverzuim of overbe-
lasting van de werknemer voorkomen 
worden. Een organisatie die begrip 
heeft voor de mantelzorger kan winst 

Vlnr. Mr. Van Vlerken van Gemeente Nuenen, wethouder Stultiëns en directeur LEV groep 
de heer Ragetli

Oliebollen   
van     
Jongerenkoor 
Jocanto
Oud en nieuw komt er weer aan en 
daar horen natuurlijk oliebollen bij, 
daarom gaat Jongerenkoor Jocanto op 
31 december van dit jaar oliebollen 
bakken. Als u Jongerenkoor Jocanto 
wilt sponsoren en met oudjaar wilt ge-
nieten van lekkere zelfgebakken olie-
bollen, dan kunt u tot en met 28 de-
cember uw bestelling mailen naar olie-
bollen@jocanto.nl. Op 31 december 
tussen 12.00 en 15.00 kunt u de olie-
bollen ophalen aan de Weverstraat 
110 in Nuenen.

Jong Nederland Gerwen  
bakt oliebollen
Ook dit jaar bakt Jong Nederland Gerwen op dinsdag 31 december weer 
overheerlijke oliebollen voor u. Wilt u deze oliebollen ook proeven, dat is 
natuurlijk mogelijk. De oliebollen worden vers gebakken op oudejaarsdag. 
U kunt deze overheerlijke oliebollen bestellen via email of kom gerust even 
langs op ’t Huysven, Huikert 35, vanaf 13.00 uur.

Bestellen via email: 
Geef je naam, adres, telefoonnummer 
en het aantal oliebollen / rozijnenbol-
len dat u wilt door op:
oliebollen@jongnederlandgerwen.nl

Namens alle kinderen, leiding en be-
stuur willen we u danken voor uw 
steun en willen we iedereen een Ge-
zond en speels 2020 wensen.

Bent u vergeten te bestellen, kom dan 
gewoon even langs op ´t Huysven, 
vanaf 13.00 uur.

Jong Nederland Gerwen

U kunt de oliebollen tussen 12.00 uur en 
14.00 uur op komen halen bij ’t Huysven 
aan de Huikert 35 maar wij willen de 
oliebollen ook graag bij u thuis bezor-
gen, voor slecht €1.50 per bestelling 
(tussen 10.00 en 12.00 uur).
We hebben naast onze traditionele 
oliebollen ook oliebollen met rozijnen.

• Oliebol a € 0,60 p/st.
 x10 Oliebollen a € 5,00 p/zak
• Rozijnenbollen a € 0,75 p/st.
 x10 Rozijnenbollen a € 6,00 p/zak
• x10 om 10 voor € 10,00  
 (10 oliebollen met 10 rozijnenbollen)
• Bezorgen + € 1,50
    

Soe�  Centrum 
Op zondag 5 januari houdt het Soefi 
Centrum Eindhoven een Universele 
Eredienst. Martin van der Graaff zal het 
thema ´Je hoort erbij’, vanuit het Uni-
verseel Soefisme en met teksten uit de 
grote Wereldreligies belichten. De 
bijeenkomst vindt plaats in de boven-
zaal van ‘de Herberg’ op het terrein van 
Woonpark Eckartdal, Nuenenseweg 1, 
5631 KB Eindhoven. Aanvang 11.00 
uur. Na afloop is er koffie en thee, een 
boekentafel en gelegenheid tot een 
nagesprek. Iedereen is van harte wel-
kom. De toegang is vrij.

Nieuwe AED en trainingsmateriaal 
aangeschaft dankzij gulle donatie
Bij ongelukken is het belangrijk om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en de 
juiste assistentie te bieden. Daarom zijn de hulpverleners van EHBO-vereni-
ging Nuenen c.a. aanwezig bij evenementen en zijn er op diverse plekken in 
de gemeente verbandposten en AED’s te vinden. 

dere plaatsen tegelijk hulp bieden met 
een AED indien nodig. Hierbij onze 
hartelijke dank aan Fonds Scarabee en 
dhr. Jansen van AED Voordelig, die dit 
mogelijk hebben gemaakt!

EHBO-vereniging Nuenen c.a. assis-
teert op aanvraag op evenementen in 
de gemeente, zodat er altijd eerste 
hulp kan worden verleend wanneer 
dat nodig is. Ook verzorgen we ieder 
jaar diverse cursussen op het gebied 
van eerstehulpverlening en reanima-
tie voor volwassenen én jeugd.
Interesse? Kijk voor meer informatie 
op www.ehbonuenen.nl of stuur een 
mail naar: ehbo.nuenen@onsnet.nu

Het bedienen van een AED is een re-
animatietechniek waardoor EHBO-ers 
in korte tijd goede hulp kunnen geven 
aan hun patiënten. Met de aanschaf 
van een extra AED kunnen we meer 
mensen helpen.
Onze vereniging is volledig afhankelijk 
van vrijwilligers, sponsors en dona-
teurs. Dankzij een grote gift van Fonds 
Scarabee en een zeer vriendelijke ex-
tra bijdrage van sponsor AED Voorde-
lig hebben wij een nieuwe AED kun-
nen aanschaffen, plus een trainerver-
sie die bedoeld is om veilig te kunnen 
oefenen met deze reanimatietechniek. 
Hierdoor kunnen we niet alleen men-
sen beter opleiden, maar ook op meer-
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2019 in beeld

Dreigende sluiting 

Gasterij Jo van Dijkhof

Gasloze woningen 
Helpt Elkander

Blauwe Zone
Foppe de Lang overleden

Heedoedemee

Jan Akkerman bij Paulus Schafer

Stichting 

Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

200 jaar

Witte Voetje voor 

Agnes Leijten

Thea van Nuenen 
met pensioen

Opening Het Goed

Asperges aan het veld

Opening Veldsink Campus

Pronkzitting nieuwe stijl

KPJ Nederwetten 90 jaar

HSCN 50 jaar

Prinses Femme

Kringgildedag bij 

775 jaar gilde, Gerwen

Ezeltjesdag 75 jaar bevrijding

Dikke banden race 

Steven Kruijswijk

Restauratie Roosdonck

Kostershuisje geopend

Vrijwilligersprijs 
Janny Alberts (p5)

Geert Smulders overleden

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Nieuwe predikant 
PGN
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Stichting Het Vergeten Kind in Winter Efteling 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen     
beleven warme momenten 

ben hier zo blij mee. Wij komen uit een 
verschrikkelijke situatie en vinden het 
heel fijn dat we nu een gezellige dag 
uit kunnen beleven. Wat een prachtig 
kerstcadeau.” 

Een dag lang plezier 
’s Morgens rond 10.30 uur kwamen de 
eerste bussen vol kinderen al het par-
keerterrein op rijden, vergezeld door 
burgemeesters en wethouders uit hun 
gemeente. Na een warm welkom door 
Efteling-mascotte Pardoes en andere 
Efteling-bewoners, renden de kinde-
ren het park in. Voor de burgemeesters 
en wethouders uit de deelnemende 
gemeenten organiseerde Het Verge-
ten Kind een inspiratiesessie om ken-
nis uit te wisselen en elkaar te ontmoe-
ten. Na deze sessie voegden de lokale 
bestuurders zich weer bij hun inwo-
ners om samen het prachtige park, dat 
in winterse sferen gehuld was, te ver-
kennen. 

Verbindende inspiratiesessie 
Burgemeesters en wethouders gingen 
mee om de gezinnen te vergezellen, 

100.000 kwetsbare kinderen
in Nederland 
Naar schatting is in drie tot vijf procent 
van alle gezinnen in Nederland sprake 
van meervoudige en complexe pro-
blematiek (bron: richtlijnenjeugdhulp.
nl). Het gaat om ruim 100.000 kwets-
bare kinderen die wonen in een gezin 
waar minimaal één ouder en één kind 
langdurig kampen met een combina-
tie van sociaaleconomische en psy-
chosociale problemen. Kinderen in 
deze gezinnen zijn veelal ingesloten 
door een veelvoud van problemen zo-
als schulden, psychische problemen, 
verslavingen en onvermogen van ou-
ders. Stichting Het Vergeten Kind richt 
zich op kinderen uit deze gezinnen en 
organiseert het hele jaar door activitei-
ten, zodat deze kwetsbare kinderen 
weer even gewoon kind kunnen zijn. 
Dowayna (11): “Ik vind het een hele 
leuke dag omdat we normaal zoiets 
niet kunnen doen. We hebben een 
hele slechte tijd gehad en daarom is 
een fijne dag nu extra leuk.” Roxanne 
(37), moeder van twee kinderen en 
wonend in een vrouwenopvang: “Ik 

Op 21 december organiseerde Stichting Het Vergeten Kind een Heppie Win-
tertour-dag naar de Winter Efteling. Vanuit 34 Nederlandse gemeenten, zo 
ook uit Nuenen, vertrokken circa 1.500 kwetsbare kinderen uit heel Neder-
land met hun ouder(s) of opvoeders per bus naar het park voor een winter-
se dag vol kinderplezier. Ze werden vergezeld door burgemeesters en wet-
houders uit hun gemeente. Het Vergeten Kind organiseert deze activiteit 
speciaal in de decembermaand, omdat deze feestmaand voor kwetsbare 
kinderen een extra moeilijke en eenzame periode is. 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen     

Kunst na kanker in Nuenen
Kunst na kanker maakt het mogelijk voor mensen die geraakt zijn door kan-
ker zich te uiten door beeldende expressie. De kracht en helende werking 
die hiervan uitgaat, maakt dat je balans creëert tussen je draaglast en draag-
kracht. Je geeft kleur en vorm aan dat wat kanker met je doet, wat resulteert 
in een bijzondere, unieke beeldtaal. Kunst na kanker heeft een tweeledige 
betekenis. Het is levenskunst als je de veerkracht toont die nodig is om ver-
der te gaan na kanker. Het is beeldende kunst als je met het hoofd en je han-
den maakt wat er leeft in je hart.

omgaan met de emoties die kanker te-
weegbrengt. Om weer balans te krij-
gen tussen je draagkracht en draag-
last. Creatieve en beeldende expressie 
vanuit verwerking van kanker gaat 
niet alleen over het maken van kunst, 
het maakt wat onbesproken is be-
spreekbaar en het onzichtbare zicht-
baar.

Initiatiefneemster Ellen Selder Berens 
uit Nuenen weet als geen ander hoe 
belangrijk en helend beeldende ex-
pressie kan zijn in het proces van ziek-
te, verwerking en acceptie. Zij kreeg in 
2002 de diagnose ongeneeslijke kan-
ker en belandde in een woud van emo-
ties. Zij had zich voorgenomen een 
manier te vinden om hiermee om te 
kunnen gaan. Sindsdien maakt ze met 
haar hoofd en handen wat er leeft in 
haar hart en begeleidt zij mensen die 
vanuit hun ervaring met kanker kleur 
en vorm willen geven aan dat wat hun 
bezighoudt. De komst van immuno-
therapie biedt haar weer een leven 
met perspectief. Het is vooral belang-
rijk om weer vooruit te durven kijken, 

Waarom is beeldende expressie 
rondom kanker zo belangrijk? 
De impact van kanker raakt tot in de 
kern van je fundament. De bodem 
wordt onder je voeten weggeslagen. 
Dan is het belangrijk om op zoek te 
gaan naar een manier om te kunnen 

Project Goede Buren    
niet onopgemerkt gebleven
Het project Goede Buren, een initiatief van Nuenens College krijgt een staar-
tje. Het project waarbij scholieren wekelijkst de buurt rondom de school 
schoonmaken, is niet onopgemerkt gebleven. Gemeente Nuenen en woning-
stichting Helpt Elkander brachten een bezoek aan de middelbare school. Hier 
werd onder andere gesproken over intensivering van de samenwerking.

Sociale cohesie
Wethouder Tindemans draagt vooral 
de maatschappelijke rol van de school 
een warm hart toe en ondersteunt het 
initiatief daarom met materiaal. ‘We 
merken dat het project erg leeft in de 
buurt. Jongeren en ouderen komen 
met elkaar in contact en de sociale co-
hesie neemt door het project toe. Als 
gemeente willen we hieraan bijdra-
gen’, aldus Tindemans. Ook woning-
stichting Helpt Elkander ziet het be-
lang van het project. ‘Er kwamen diver-
se signalen vanuit appartementen-
complex Hugo Brouwershof en de 
omliggende woningen. Prachtig dat 
dat signaal meteen door de school is 
opgepikt. Onbekend maakt vaak on-
bemind en op deze manier komen ver-
schillende culturen dichter bij elkaar’, 
vertelt Bas Maassen, directeur van de 
woningstichting. 
Op dit moment wordt nog nagedacht 
over een intensievere samenwerking 
tussen gemeente, Nuenens College en 
de woningstichting.

Het project van Nuenens College loopt 
nu al een paar maanden. Omwonen-
den klaagden over de rommel die 
werd achtergelaten door leerlingen. 
De school besloot daarom met een 
wekelijkse opruimactie te komen. Ka-
rel Somers, directeur van Nuenens Col-
lege: ‘Wij zijn onderdeel van de Nue-
nense samenleving en dat voelen wij 
ook zo. Onze deuren staan wagenwijd 
open en met ons project willen wij 
onze leerlingen leren om actief naar 
buiten te treden met respect voor el-
kaar en voor de omgeving waarin wij 
leven.’

De actie is inmiddels een groot succes. 
Gemeente Nuenen en Woningstichting 
Helpt Elkander spraken eerder al hun 
lof uit over het initiatief en gaven aan te 
willen samenwerken met de school. Op 
donderdag 12 december bracht zowel 
Wethouder Hetty Tindemans als direc-
teur-bestuurder Bas Maassen van wo-
ningstichting Helpt Elkander op bezoek 
bij Nuenens College.

tussen gemeente, Nuenens College en ningstichting Helpt Elkander op bezoek 
bij Nuenens College.

tussen gemeente, Nuenens College en 
de woningstichting.

ningstichting Helpt Elkander op bezoek 
bij Nuenens College.

tussen gemeente, Nuenens College en ningstichting Helpt Elkander op bezoek 
bij Nuenens College.

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

Aan het begin van de landelijk gelegen Vorsterdijk te Op-
wetten staan enkele lage woninkjes waar de nostalgie vanaf straalt. Ze zijn 
al meer dan een eeuw oud en dat is te zien. Hier bloeide de liefde op tussen 
mutsenplooister Hanneke Bukkems van de Vorsterdijk 1 (foto) en klompen-
maker Hannes van de Ven, die met zijn broer Piet in het huisje aan de overkant 
(Vorsterdijk 8) woonde. Na jaren lonken besloot Hanneke zich over de broers 
te ontfermen. Ze trouwde in 1912 met Hannes, de jongste. Aan de idylle 

kwam met de dood van Hanneke in 
1941 een einde. In het huisje aan de 
Vorsterdijk 1 woonde later de fami-
lie Jeucken. Op de foto Harrie Jeuc-
ken voor de Vorsterdijk 8. Meer le-
zen? Kijk ook eens in het boek Nue-
nen op het randje op blz. 115-121-
122.

kwam met de dood van Hanneke in 
1941 een einde. In het huisje aan de 
Vorsterdijk 1 woonde later de fami-
lie Jeucken. Op de foto Harrie Jeuc-
ken voor de Vorsterdijk 8. Meer le-
zen? Kijk ook eens in het boek Nue-
nen op het randje op blz. 115-121-
122.122.

verder dan vandaag. Geluk en innerlij-
ke kracht hebben Ellen gebracht tot 
waar ze nu staat. Realistisch positief en 
gelukkig bewust van alle moois dat er 
is. Beeldende expressie is een mooie 
manier om erkenning te geven aan je 
verliezen en gevoelens van hoop en 
daarnaast het gevoel hebben dat je 
weer de regie in eigen hand neemt. Zo 
kun je jezelf helen en je veerkracht ver-
groten. 

Doelstelling
Mensen die geraakt zijn door kanker 
stimuleren en begeleiden in hun pro-
ces van beeldende expressie en deze 
kunstenaars samen brengen om expo-
sities te organiseren. De kunstwerken 
van elke deelnemer zal worden ge-
toond op de site. Bij verkoop wordt 
een deel van de opbrengst gedoneerd 
aan een organisatie die zich inzet voor 
het welzijn van mensen met kanker. 
Door verbindend en inspirerend te zijn 
hoopt Kunst na kanker hier een steen-
tje aan bij te dragen.

Wil jij vorm geven aan jouw emoties 
rondom kanker en hierin begeleid 
worden? Of ben je al verder en wil jij je 
met jouw kunst verbinden, exposeren 
en bijdragen aan een goed doel ten 
bate van mensen met kanker? Dan no-
dig ik je van harte uit om te reageren 
en vrijblijvend contact met me op te 
nemen via www.ellenberens@gmail.
com - www.kunstnakanker.nl

Met warme groet, 
Ellen Selder Berens

én om zelf meer te weten te komen 
over de problematiek. Tijdens het in-
houdelijk programma voor burge-
meesters en wethouders werd stilge-
staan bij het belang van een uitje zoals 
deze, maar ook gesproken over het be-
lang van stabiliteit en veiligheid voor 
kwetsbare kinderen en waarom de ge-
meenten hier een sleutelrol in spelen. 
Margot Ende, directeur bij Het Verge-
ten Kind: “Het was een fantastische 
dag. Juist voor deze kinderen is het zo 
belangrijk om zo’n bijzondere dag mee 
te maken, zonder zorgen en met veel 
lol en avontuur. Hier kunnen ze na de 
vakantie op school over vertellen en 
nog lang met plezier op terugkijken. 
Herinneringen maken wie je bent.” 

Campagne ‘Wat is jouw kerstwens 
voor vergeten kinderen in Nederland?’ 
De Heppie Wintertour-dag op 21 de-
cember is onderdeel van de landelijke 
kerstcampagne ‘Wat is jouw kerstwens 
voor vergeten kinderen in Nederland?’. 
Het Vergeten Kind wil met de campag-
ne in december aandacht vragen voor 
de 100.000 kwetsbare kinderen in Ne-
derland. De mooiste kerstwensen wor-
den opgehangen in een grote kerst-
boom bij de Winter Efteling, zodat de 
kinderen de wensen kunnen lezen en 
weten dat ze niet vergeten worden. 

Zie voor meer info over de campagne: 
https://www.hetvergetenkind.nl/
kerstwens 

Foto’s Hans van Leur
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Kerst bij Taalkabaal
Wat was het vol op 19 december in 
de ́ Herberg´ , de ́ Goudvinkhof´. Het 
was de laatste taalles van 2019 en 
dat hebben we uitbundig gevierd! 
Alle cursisten mochten een introdu-
cé meenemen. Er waren ook oud-
cursisten aanwezig. Behalve de do-
centen van de donderdagmorgen 
kwamen er ook medewerkers van 
het Taalcafé van de dinsdagmiddag. 
De tafels waren gezellig gedekt met 
kaarsjes en allerlei lekkere koek, 
chocolaatjes en tiramisu. Het zag er 
heel sfeervol uit.

Bovendien hadden we een muziek-
groep te gast: ´Zobi la Mouche´. Zij 
brachten met 6 instrumenten en een 
geweldige zangeres allerlei wereldlie-
deren ten gehore. Van Arabisch tot 
Spaans tot Afrikaans enz. Veel cursis-
ten herkenden liederen uit hun land 
en zongen van harte mee. Ook konden 
enkelen niet blijven zitten op hun stoel 
en werd er heerlijk geswingd. De stem-
ming was super gezellig.

We kijken terug op een goed jaar met 
veel cursisten, die onze taalles bezoe-
ken.

We werken op 4 niveaus, van begin-
ners t/m B1. En wij, als docenten, ge-
nieten van de verbindingen, die hier 
ontstaan tussen de diverse nationali-
teiten. Ook zo wordt eenzaamheid 
voorkomen.

Nederlands voor anderstaligen. Elke 
donderdag tussen 9.30 uur en 11.30 
uur. Goudvinkhof 12a. Contact: 283 
4363 of 283 2670.
We willen weer beginnen in 2020 met 
Taalcafé: dinsdag 7 januari van 13.30 
uur tot 15.00 uur,
Taalkabaal:  donderdag 9 januari van 
9.30 uur tot 11.30 uur.

NUENEN

Kerstviering op de Crijnsschool
De kerstviering op de Crijnsschool begon dit jaar met een sfeervolle kerst-
tocht door de wijken Heikampen en Zuiderklamp. Groep 8 had allerlei leuke 
spelletjes en opdrachten bedacht voor de hele school. De kinderen liepen 
met hun zelfgemaakte lampion in het donker van post naar post. Dat was na-
tuurlijk best een beetje spannend in het donker, maar vooral heel erg leuk! 

glühwijntje of warme chocolademelk. 
De opbrengst van de kerstattentie 
komt dit jaar ten goede aan de eigen 
school. Er worden namelijk spullen ge-
kocht voor de dramalessen. Kortom 
het was weer een geslaagde avond.
We wensen iedereen fijne feestdagen 
en een Gelukkig nieuw jaar

Team Crijnsschool

Op het podium bij school waren vier 
‘muziekknappe’ kinderen die zorgden 
voor een muzikaal intermezzo. Daarna 
gingen alle kinderen met hun eigen 
klas genieten van hun heerlijke zelfge-
maakt kerstdiner. Er waren gezonde 
voorgerechtjes, heerlijke hoofdge-
rechten en smakelijke toetjes. De ou-
ders konden hun kerstattenties opha-
len en ondertussen genieten van een 

Kerst op KC De Wentelwiek!
Op donderdag 19 december werden alle kinderen en ouders feestelijk ont-
vangen over een rode loper in een sfeervol versierde school. De kinderen 
kregen bij binnenkomst in hun eigen groep een heerlijk glas kindercham-
pagne, om te proosten op een hele mooie feestavond. Ze mochten genieten 
van een heerlijk driegangen diner, geserveerd door echte obers. Het leek 
wel een echt restaurant! 

ben daarna nog genoten van een 
heerlijke kerstlunch, terwijl de basis-
school kinderen konden ‘proosten’ op 
het kerstkind en een lekker beschuitje 
met muisjes kregen.
Mede door de hulp van vele ouders 
was het kerstfeest op Kindcentrum de 
Wentelwiek weer een mooi en ge-
slaagd feest! Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een goed 2020! 

De ouders hadden de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten in de aula. Daar 
konden ze genieten van heerlijke vers 
bereidde broodjes en een drankje. De 
ouderraad schonk uiteraard een glaas-
je Glühwein. De drankjes en de brood-
jes voor de ouders werden goed ver-
kocht, en de opbrengst hiervan komt 
ten goede van het vernieuwen van het 
groene schoolplein. De kinderen on-
der vier jaar waren van harte welkom 
bij Kinderopvang Korein in ons Kind-
centrum, waar ze fijn konden spelen 
en iets lekkers konden eten. 
Zo was iedereen goed verzorgd en 
hebben we er samen met alle partners 
in ons Kindcentrum en de ouderraad 
een fantastische avond van gemaakt! 
Op vrijdagmorgen was er in de aula 
een sfeervolle kerstviering, door en 
voor alle kinderen van de basisschool 
en voor de peuters. De peuters heb-

Kerstmarkt door en voor 
kinderen op St. Jozefschool
Op donderdag 19 december werden alle leerlingen om 17.00 uur op de Sint Jo-
zefschool in Nederwetten verwacht. De school en de tafel waren erg mooi en 
feestelijk versierd. Kookgroep Onder de Pannen had weer een lekkere kerst-
maaltijd voorbereid. Iedereen genoot van de diverse kleine kersthapjes. 

Om half 7 gingen de schooldeuren 
open voor alle Nederwettenaren: de 
kerstmarkt ging van start! Er was van 
alles te koop en te zien! In iedere klas 
was er door de leerlingen geknutseld 
voor deze kerstmarkt, zoals kerst-
boomversieringen, kerstmannen van 
hout, mooie kerststukjes, kerstballen 
met een leerling erin, kerstlichtjes en 
opgeschreven kerstverhalen. En ook 

Boekpresentatie ‘Karlijn het konijn in een caviavacht’.

Het verhaal van een 
transgender konijntje
Door Karin Aarts-Janssen

Een beetje zenuwachtig maar trots op haar boekje presenteerde Patricia 
van Laerhoven, op zondag 22 december in de gezellige huiskamer van We-
verkeshof, haar prentenboekje over een konijntje dat in een verkeerde 
vacht was geboren.

haar dochter. Hoe haar man Koen, Kim 
werd en de weg daar naar toe. Een heel 
persoonlijk verhaal. Patricia won met 
dit aangrijpende verhaal, deze verha-
lenwedstrijd en vanaf dat moment viel 
er een grote last van haar schouders. 

Met dit prentenboekje hoopt ze ook 
voor kinderen datzelfde te bereiken.

De illustraties in het boekje zijn van 
haar vriendin Karin Claassen, samen 
hebben zij er een prachtig boekje van 
gemaakt.

Het prentenboekje is te koop via de 
website van Patricia: 
patriciavanlaerhoven.auteursblog.nl 

Op een kinderboerderij met allerlei 
dieren in een weide, trekt Carel de ca-
via zich vaak terug. Hij voelt zich niet 
gelukkig . Hij wil net zo’n grote oren als 
konijn Pipijn en hij wil Karlijn heten. Hij 
is heel verdrietig. De andere dieren 
snappen er niets van, waarom ge-
draagt Carel zich zo vreemd? Gelukkig 
is er iemand die naar hem luistert en 
hem gaat helpen. Karlijn wordt uitein-
delijk het gelukkigste konijn in de die-
renweide.

Een prachtig boekje voor alle leeftij-
den over hoe het is als je niet gelukkig 
bent in je eigen lichaam en niemand je 
begrijpt . Wat als je een jongen bent en 
eigenlijk een meisje wil zijn of anders-
om? In dit boekje lees je hoe dat kan.

Deze middag werd georganiseerd in 
samenwerking met Cultuur Overdag.
In het voorjaar van 2019 organiseerde 
Cultuur Overdag een verhalenwed-
strijd. Patricia deed hier aan mee met 
haar verhaal ‘de moeder, de vrouw’. 
Een prachtig verhaal over de vrouwen 
in haar leven, haar man, nu vrouw en 

Geslaagde uitvoering   
van Levend Kerstverhaal 
’s Morgens viel er nog een lichte regen, maar, zoals voorspeld, bleef het vanaf de 
middag droog. Het weer kon dus geen spelbreker zijn. Alles verliep goed tijdens 
de twaalfde editie van het Levend Kerstverhaal op 21 december. Met een bezoe-
kersaantal van rond de 1000 mensen toch een mooi resultaat. Na afloop was er 
een heel goed gevoel bij zowel de bezoekers, de deelnemers als bij de organisatie 
van dit evenement. De decors waren dit jaar nog mooier, de verlichting was 
prachtig, de catering met chocolademelk, glühwein en gebrande pinda’s verliep 
goed. De spelers deden er alles aan om een goed verhaal neer te zetten en er was 
prachtige harp- en gitaarmuziek. Om het wachtende publiek te vermaken was er 
een smid, die prachtige dingen kon smeden, een goochelaar, die je liet verbazen 
en koren, die kerstmuziek zongen. 

Foto: Anneriet Driessen

de vogels in Nederwetten werden blij 
van de mooi versierde dennenappels. 
Terwijl iedereen in alle lokalen alle 
werkjes bewonderden, vonden er in de 
hal optredens van leerlingen plaats. Er 
werden kerstverhalen voorgelezen, 
liedjes gezongen en op de gitaar ge-
speeld. Natuurlijk was er ook heerlijk 

zelfgemaakt eten en drank verkrijg-
baar: warme chocolademelk, kerstcake, 
appeltaart en samosa uit Tanzania.

De opbrengst van de kerstmarkt is be-
stemd voor de kinderen van een wees-
huis in Tanzania. De kinderen krijgen 
schoolspullen en een gratis warme 
maaltijd aangeboden. Er is een prach-
tig bedrag verzameld en dat zal door 
Louis Staals overhandigd worden aan 
Pater Camille die er voor zorgt dat het 
geld bij de juiste kinderen in Tanzania 
terecht zal komen.
Hierbij willen we iedereen die meege-
werkt heeft aan deze kerstviering van 
harte bedanken! Het was een erg ge-
zellige avond! Verder hopen we dat 
alle kinderen fijne feestdagen hebben 
en we wensen iedereen het beste voor 
2020!

Kortom: tevredenheid bij iedereen. 
De tocht door de donkere avond naar 
de stilte en het licht van een stal maakt 
toch elk jaar weer indruk op jong en 
oud. Het maakt iets los bij mensen, na-
melijk dat Kerst toch iets meer is dan 
schetterende muziek, overvloedig ge-
dekte tafels en veel glamour. De ge-
dachte aan een stukje hoop spreekt 
toch blijkbaar veel mensen aan en 
komt ook over bij de bezoekers. Via de 
site levendkerstverhaal.nl kunt u 
prachtige foto’s en filmimpressies be-
wonderen. De volgende editie zal zijn 
op 19 december 2020. 
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

Kerkberichten

Zondag 5 januari
14.00 uur Nieuwjaarsreceptie RKSV

kantine sportpark Oude Landen

Maandag 6 januari
13.30 uur WLG: 

Nieuwjaarsontmoetingsmiddag
D’n Heuvel Gerwen

Maandag 6 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst OCN en Gala-avond 

‘Ondernemer van het Jaar’

Woensdag 8 januari
19.00-20.00 uur Inschrijfavond 

SeniorWeb Nuenen 
Cursuslokaal in bibliotheek Nuenen

Zaterdag 4 januari
14.00 uur Nieuwjaarstoernooi 

en -receptie bij RKGSV
 De Polder 1 Gerwen

Zaterdag 4 januari
17.00 uur Nieuwjaarsreceptie

bij RKGSV Nuenen

Zondag 5 januari
09.00-14.00 uur Gezellige rommelmarkt

in verwarmde rollerhal
Lage Heesweg 1 - Beek en Donk

Zondag 5 januari
14.00 uur WLG-nieuwjaarsconcert 

Singer-songwriter Eva Wiselius 
en haar muzikanten 

in muziekcafé De Stam in Gerwen

Donderdag 2 januari
20.00 uur Theatervoorstelling ‘LEEF’ 

van Lichtstad Revue Theater
Het Klooster

Vrijdag 3 januari
14.00-16.00 uur Muzikale middag 

in de Koppelaar te Nederwetten 
met the Old-timers

dorpshuis de Koppelaar in Nederwetten

Vrijdag 3 januari
21.00 uur PvdA Nieuwjaarsborrel 

bij café Schafrath

Zaterdag 4 januari
10.00 tot 15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen 
Cursuslokaal in bibliotheek Nuenen

Zondag 29 december
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

Big Ritch & Blacksmith
Café Schafrath Nuenen

Maandag 30 december
13.30 uur Even stilstaan bij afgelopen jaar 

en elkaar al een goed oud en nieuwjaar 
toewensen

D’n Inloop Gerwen

Woensdag 1 januari
16.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen

Donderdag 2 januari
16.00-18.00 uur Gemeentelijke 

Nieuwjaarsontmoeting 
Het Klooster Nuenen

t/m 26 december en 2 t/m 7 januari
14.00-17.00 uur Kerststal in Oude Kerk 

en Napolitaans kerstdorp
in de priorij te Gerwen

Vrijdag 27 december
20.00 uur Rikavond 

in kantine van RKVV Nederwetten
20.00 uur Rikavond supportersclub RKSV 
Nuenen. ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

Zaterdag 28 december
19.00 uur Herdenking Lindeboom 

door Oud Prinsen van CV de Dwèrsklippels 
verzamelen onder de boom

Zondag 29 december
13.00 uur Lezing: Vincents wevers 

in Vincentre door Gerard Netten
Vincentre

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

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

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm.
Als ’n ieder was zoals jij,
was de wereld niet zo arm.

Verdrietig, maar vervuld van mooie en fi jne herinneringen, is te midden 
van haar gezin ingeslapen, onze zorgzame moeder en lieve oma

Narda Schrurs - de Louw
echtgenote van

Rinus Schrurs †

in de leeftijd van 85 jaar.

 Jan en Ina
 Benni en Marja 
  Myrte  en Job
  Esther en Luuc

Best, 22 december 2019

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 28 december om 10.30 uur in 
de St. Clemenskerk aan de Heuvel in Gerwen. Aansluitend zullen we haar 
te rusten leggen bij ons pap op de parochiebegraafplaats aan De Huikert.

Correspondentieadres: Langlaar 6, 5674 SK Nuenen

Prachti ge jaren samen,
Niet treuren dat ze voorbij zijn,
Glimlachen dat ze er waren

Wij bedanken iedereen voor de enorme steun en belangstelling bij het 
overlijden van mijn man, onze vader en (super)opa

Noud Renders
 Jo Renders-Rooijackers,
Breugel, 9 december 2019 Kinderen en (achter)kleinkinderen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 28 december 18.30 uur: 
géén viering. 
Zondag 29 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker P. 
Peters.
Dinsdag 31 december 19.00 uur: Oe-
cumenische vesperviering in de Re-
genboogkerk.
Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 
10.00 uur: viering, parochiekoor, alle 
voorgangers.

Misintenties
Zondag 29 december 11.00 uur: Paul 
Perrée; Flor van Aalst; Henk Donath; 
Ad van de Rijt (vanwege sterfdag); 
Fred van Seeters.
Woensdag 1 januari 10.00 uur: geen 
intenties.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Cees 
IJzermans, Jan Monicxgaarde 11 en 
Kees Burtner, Constantijnstraat 21. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Op 30 en 31 december is het secreta-
riaat van de parochie gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 december 11.00 uur vie-
ring, , voorganger pastor J. Vossenaar.
Dinsdag 31 december 19.00 uur: Oe-
cumenische vesperviering in de Re-
genboogkerk.

Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 
alleen in Nuenen een viering om 
11.00 uur.

Mededelingen
Op 30 en 31 december is het secreta-
riaat van de parochie gesloten. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 december 9.30 uur viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Dinsdag 31 december 19.00 uur: Oe-
cumenische vesperviering in de Re-
genboogkerk.
Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 
alleen in Nuenen een viering om 
11.00 uur.

Mededelingen
Op 30 en 31 december is het secreta-
riaat van de parochie gesloten. 

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

U bent van harte welkom om één of 
meerdere kerkdiensten met ons mee 
te vieren.

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 26 december. Tweede 
Kerstdag, 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, H. Stefanus, eerste martelaar; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerst-
mis.
Vrijdag 27 december. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes, apostel en evangelist; 
gedachtenis van het octaaf van Kerst-
mis. 
Zaterdag 28 december 09.00 uur H. 
Mis, Heilige Onnozele Kinderen; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerst-
mis; kinderzegen.
Zondag 29 december. Zondag onder 
het octaaf van Kerstmis. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 30 december. 18.30 uur H. 
Mis van het octaaf van Kerstmis.
Dinsdag 31 december. 16.00 uur H. 
Mis van het octaaf van Kerstmis; ge-
dachtenis van H. Silvester, paus en be-
lijder; daarna Lof met Te Deum. 
Woensdag 1 januari. Octaafdag van 
Kerstmis; Besnijdenis van de Heer. 
Voor de Mis de hymne Veni Creator. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook (‘Kerken in Peelland’) en op 
YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

Maand december
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. ingang van het tennispaviljoen op sportpark de Lissevoort.
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
• Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
• 20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.

Rechtzetten
In het artikel over luchtvervuiling van Jacques Ribot vorige week (wk 51) is bij het 
onderschrift door de redactie een verkeerde weergave van het beroep van Jac-
ques Ribot vermeld, waarvoor onze excuses. Het onderschrift had moeten luiden: 
Ik werkte van 1973 tot 2007 als radiotherapeut (bestralingsarts).

Kerstgroet in de stijl  
van Ramses Sha� y  
voor alle Nuenenaren
Verwarm, omarm 
vergeef en leef
zoek naar een wonder
wees bijzonder

Vecht door, bid zacht
vermijd en strijd
en lach
omdat je leven mag

Huil als het kan
werk met je hart
zing de stilte
die soms verwart

Verwarm, omarm
vergeef en leef
zoek naar een wonder
wees bijzonder

Annemieke Soethout
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PUZZELHOEKWeek 52

Horizontaal: 1 tel 6 rijke nietsnut 12 fraai 13 eikschiller 14 dun 16 schaaldier 18 treksluiting 
19 karaat 20 dromerig 22 tennisterm 24 streling 25 niet origineel 27 brede sjaal 29 baantje 
30 na Christus 31 pluk 33 tapkast 35 en andere 37 eenheid van weerstand 38 kwast 
39 melkproduct 40 persoonlijk record 41 voertuig 42 pl. in Gelderland 44 jongstleden 
45 loofboom 47 tamelijk 50 muziekgenre 52 kous 54 troefkaart 56 bewaarblik 58 hectometer 
59 grote dure auto 61 verwonding 64 wereldkampioenschap 65 hoofddeksel 
66 miljardste deel 68 glanzen 69 puinhoop.66 miljardste deel 68 glanzen 69 puinhoop.
Verticaal: Verticaal: 1 amandelvulsel 2 centimeter 3 eveneens 4 maatstaf 5 projectieplaatje 
7 grijs gesteente 8 deel v.e. toneelstuk 9 Engelse bevestiging 10 bruto 11 Himalayamonster 7 grijs gesteente 8 deel v.e. toneelstuk 9 Engelse bevestiging 10 bruto 11 Himalayamonster 
15 eetgelegenheid 17 slagplank 18 incident 19 zeevis 21 symbool voor ijzer 15 eetgelegenheid 17 slagplank 18 incident 19 zeevis 21 symbool voor ijzer 
23 bloemversiersel 24 als onder 26 per dag 27 zeevogel 28 loofboom 29 junior 30 wolvlokje 23 bloemversiersel 24 als onder 26 per dag 27 zeevogel 28 loofboom 29 junior 30 wolvlokje 
32 grootvader 34 hoge berg 36 slangvormige vis 41 kilometer 43 loofboom 32 grootvader 34 hoge berg 36 slangvormige vis 41 kilometer 43 loofboom 
46 laatste kwartier 48 Engels telwoord 49 indien 51 Koninklijk Besluit 52 rookgerei 46 laatste kwartier 48 Engels telwoord 49 indien 51 Koninklijk Besluit 52 rookgerei 
53 in de knel 55 muziekritme 57 kunstleer 59 optelling 60 pl. in Gelderland 53 in de knel 55 muziekritme 57 kunstleer 59 optelling 60 pl. in Gelderland 
62 noordnoordoost 63 enzovoort 65 huns inziens 67 onderofficier.62 noordnoordoost 63 enzovoort 65 huns inziens 67 onderofficier.

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

B O A G U L
P S A U N A D E L E N N
R E E T T R O O N R A R E
I E R E N I P M M IJ T
M A E S T R O E L E M E N T
A E I R E O M A N O

I N K E E R P R O O S T

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

Oplossingen wk 51
M E N I L E P P E Z W O E S T

R E C O E G A N D A T S R H A

O N I I O S O M B E R T C E A

N A E T V T O R E C L A M E R

E K G Z A R H M U H J C M R D

V T E K R C E C N P T A W S E

I E L W W E I S O E I R D N N

U R E I Z I V L T L E A I E E

W E I S U F K A B E L V U V D

E P T S B A I D J U N A R E N

O U B E N E N F A V P N K G E

T S U L P O O K O M A F S E W

L R S E E H C U O L P R E G N

T E N N E S S E E G U E I D A

R E K A M E C A P A T I N A A

T R E U R W I L GT R E U R W I L G

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.

BREED
CADET
ENIGMA
ERWTEN
EXAMENBOEK
GEHORIG
GOEDDUNKEN
GROND
HAKJE
HUMEUR
IMMERS
ISLAM
ISRAEL
JUSLEPEL
KALMOESKALMOES
KANTONKANTON
KARAFKARAF
KIESMANKIESMAN
KORSTKORST
LAVENLAVEN
LEEFNETLEEFNET
MUZIEKSTUKMUZIEKSTUK
OPMONTERENOPMONTEREN
OPTAKELENOPTAKELEN
PROTECTIEPROTECTIE
REDENERINGREDENERING
REMSYSTEEMREMSYSTEEM
SCHAVUIT
SENSITIEF
SMOUS
TANKER
TAXFREE
TELER
TREIN
VAALT
VEERMAN
VEILINGHAL
VENUS
VERNAUWEN
WAZIG
WEEKENDTAS
WEIDS

R W G R O N D R K I E S M A N
G E H O R I G E S A S H J N T
N I M M E R S L L S L U A A S
I D Z S T D A E A A S M G M R
R S S A Y M D T V L G E O R O
E K R E W S D U E I E U P E K
N U N A N N T P N R S R M E S
E T E N E S E E F K O U O V C
D S L K W L I X E T E B N T H
E K E A U D A T E M N N T E A
R E K N A T E C I E I E E N V
W I A T N V T E M E D J R F U
T Z T O R I K A R A F K E E I
E U P N E A X T C B T A N E T
N M O I V E I L I N G H A L 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 66 67

68 69

4 7 3 5
5 6 2 7

8 4 6
3 6 9

1 3 5
5 4 8

8 2 3 6
7 6 2 1

Sudoku

week 50, Mw. H. van der Els, Nuenen.

Aangepaste dienstregeling 
tijdens de feestdagen
Tijdens de kerstvakantie van zondag 22 december 2019 tot en met zaterdag 
4 januari 2020 rijden de bussen van Hermes volgens de vakantiedienstrege-
ling. Dit betekent dat op een aantal buslijnen minder vaak wordt gereden. 
Er zijn ook lijnen die geheel of gedeeltelijk vervallen. 

ken de laatste ritten tussen 20.00 en 
20.15 uur in aansluiting op de binnen-
komende treinen.
Bravoflex op Oudejaarsavond: rijdt op 
Oudejaarsavond tot 19.00 uur in Hel-
mond en tot 20.00 uur in Eindhoven.
Nieuwjaarsdag 1 januari 2020: Op 
Nieuwjaarsdag geldt de dienstrege-
ling als op zondag.
Op 1 januari 2020 worden de tarieven 
in Zuidoost-Brabant gewijzigd.

Kijk voor meer info: www.hermes.nl

Speciale data
Kerstavond 24 december: De bussen 
van Hermes in de regio Eindhoven rij-
den volgens de normale dienstrege-
ling.
Eerste en tweede kerstdag 25 en 26 
december: Op eerste en tweede kerst-
dag geldt de dienstregeling als op 
zondag.
Oudejaarsdag 31 december: Op Oude-
jaarsavond vertrekken de laatste bus-
sen vrijwel allemaal tussen ca. 19.00 en 
20.15 uur. Vanaf Eindhoven CS vertrek-

Open Dag SeniorWeb Nuenen 
Onze Open Dag is dit keer op 4 januari van 10.00 tot 15.00 uur met nog een 
inschrijfavond op 8 januari van 19.00 tot 20.00 uur. Locatie: het cursuslokaal 
in de bieb; Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Op deze dagen 10% korting op de 
cursusprijs.

gen in het werken met de computer. 
Dat gebeurt in eigen tempo en onder 
begeleiding.

Startdata cursussen:
iPad Basis: 6 lessen, start op 13 januari.
iPad Vervolg: 5 lessen, start op 2 maart.
Android Smartphone Basis: 4 lessen, 
start op 14 januari.
Android Smartphone Vervolg: 4 les-
sen, start op 11 februari.
Windows 10 Beginners: 5 lessen, start 
op 22 januari.
Windows 10 Orde op PC: 4 lessen, start 
op 4 maart.
Windows 10 Vervolg: 5 lessen, start op 
3maart.
MAC: 5 lessen: start op 15 januari.
MAC Vervolg: 5 lessen, start op 4 maart.
Klik & Tik: 6 lessen: start op 17 januari.
Werken met de E-overheid: 4 lessen, 
start op 13 en ook op 14 januari.

Helpdesk
De vertrouwde helpdesk op de maan-
dagmiddag blijft in principe gratis, 
maar er wordt wel een bus geplaatst 

De afgelopen maanden bleek heel dui-
delijk dat de smartphone zeer populair 
is bij senioren. De smartphone-cursus 
zat snel vol en de deelnemers merkten 
dat het steeds leuker werd naarmate 
ze er beter mee overweg konden. 
Ook de cursussen Werken met de E-
overheid zaten razendsnel vol en staan 
natuurlijk komende maanden weer op 
het programma.
Wat Windows betreft zullen er zeker 
mensen zijn die nu pas gaan overstap-
pen naar Windows 10, omdat de on-
dersteuning van Windows 7 gaat stop-
pen. Iedereen kan bij de Windows-cur-
sussen instappen op het gewenste ni-
veau. Windows-beginners of Windows 
Orde op de PC ( 4 lessen) voor wie be-
standen snel wil terugvinden of Win-
dows 10-vervolgcursus (5 lessen) voor 
wie zelf probleempjes wil kunnen op-
lossen.
En natuurlijk zijn er de iPad-cursussen 
en de MAC-lessen die ervoor zorgen 
dat u nog meer haalt uit uw apparaat.
De Klik & Tik cursussen zijn voor begin-
ners heel geschikt om plezier te krij-

St. Vrijwilligerszorg Thuis  info@vrijwilligerszorgthuis.nl
• vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
____________________________________________________________________________

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren
____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen
____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin 
• projectleider boekenteam zomermarkt (vindt plaats in de zomer, periode van 3 weken)
____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen), 1-2 x p. wk 1 ochtend i.o.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg  
____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd
____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  
____________________________________________________________________________

Wijksteunpunt Lunetzorg  wijkpuntnuenen@lunetzorg.nl
• vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten in het wijksteunpunt, tijden i.o. 
____________________________________________________________________________

De SOOS  info: soos_2012@live.nl
• begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking, do 18.45-21.45 uur. 
____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste: o.a. winkelmedewerker, secretaris en PR-medewerker. Tijden i.o. 
____________________________________________________________________________

Senioren Kiengroep in Steunpunt de Goudvink Info: thea.alting@onsnet.nu
•  vraagt een vrijw. voor o.a. prijzen kopen en inpakken, donderdag, even weken van 14.00-16.00 uur.
____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers meer info: dhr. P. Verbraak, T: 06 29043905
• vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad, ca. 4-6 u./mnd 
____________________________________________________________________________

AutoMaatje Nuenen meer info: www.automaatjenuenen.nl
•  vrijwillige chauffeurs om dorpsgenoten met eigen auto te vervoeren (km-vergoeding) 
____________________________________________________________________________

Club Sam meer info: www.clubsam.nl
•  dringend! vrijw. begeleiders gevraagd voor activiteiten voor kinderen met meervoudige beperkingen, 
 za 13.00-16.30 uur.
____________________________________________________________________________

Stg. Leergeld info: hr. Hendrickx (voorz.) T: tel. 06 - 13938146
• coördinator voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij spreekuur op maandag van 10.00-12.00 u
____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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De vliezen breken
Doe de kerkdeur maar dicht:
de kou is achteraan te voelen.
Het kind staat met
de weeën van de moeder
voor de wereldpoort:
ontsluiting tussen 
prikkend stro.

Kom maar naar voren
en aanschouw 
wat geitenhoeders
destijds mochten ervaren.

Zij zongen zich warm
een hoopten op een dronk
om die gloed vast te houden.

De ezel zonder doorgezakte rug
mocht het echtpaar
voor de vlucht voor een psychopate
heerser lenen.

Maar dat was later
zei het gerucht.

Klaas de Graaff

Wij wensen u 
een 

voorspoedig 
en gezond 

2020!
Namens 
redactie 

 bezorgers
administratie 

en uitgever

voor een vrijwillige bijdrage. Mocht de 
hulpvraag echter een echte les zijn, 
dan kan er een afspraak gemaakt wor-
den voor een privéles (tegen betaling 
van 10 euro per uur) door een van de 
docenten op de maandag- of woens-
dagmiddag.

Computercafé
WhatsApp wordt heel veel gebruikt en 
daarom hebben we daar in onze Com-
putercafé’s de nodige aandacht aan 
besteed. Het Computercafé over het 
beeldbewerkingsprogramma Faststo-
ne leidde tot een vraag naar een cur-
sus over dit onderwerp. De Faststone-
cursus zal ingepland worden in april 
op donderdagochtend.
En natuurlijk kunt u op de Open Dag 
over alle cursussen meer informatie 
krijgen.
Meer informatie komt op onze website 
https://www.seniorwebnuenen.nl/
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SPORT

Sylvesterloop en LONU
Op zondagmorgen 22 december om 11.00 uur ging alweer de 35e Sylvesterloop 
in Heeze van start. Een hardloopevenement waar jaarlijks meerdere leden van de 
Nuenense loopclub LONU aan meedoen. De start is bij camping Heezerbosch en 
het parcours loopt over verharde fietspaden van de Groote Heide.
Er kon gekozen worden uit de afstanden 5, 9 en 15 km. De 12 leden van de LONU 
hadden allen gekozen voor de 9 of 15 kilometer. Hoewel het deze dag veel had 
geregend viel het tijdens het lopen gelukkig mee. De looptemperatuur was erg 
lekker en de route over de heide was erg mooi. 
Een erg leuke loop waar je bij de finish, lekker nostalgisch, nog een handgeschre-
ven tijdbriefje overhandigd krijgt en bij inlevering van je startnummer nog een 
mooie herinnering. 

Toine Raaijmakers prima 
winnaar negende wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans

Na een paar weken van afwezigheid was het Toine Raaijmakers die de ne-
gende wedstrijd winnend afsloot. De eerste ronde voor de pauze was het 
Frits Roijakkers die de leiding had genomen met 89 punten voor de altijd er 
vol voor gaande Frans Foolen uit Lieshout met 70 punten. 

Toine Raaijmakers (rechts) ontvangt de felicitaties van Hoofdjury Ludo van den Berg.
(Foto Harold van Bree)

Nikita van den Ouden   
pakt brons op NK
Door Martin de Wildt

Bij de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan 2019 heeft Nikita 
van den Ouden van Z&PV Nuenen brons gepakt op de 400m wisselslag. Met 
een dik persoonlijk record van 4.57.36 hield ze de nummer 4 uit Friesland 
slechts 0.54 seconden achter zich.

standen. De 200m beëindigde hij met 
een 15e plaats, op de 100m kwam hij 
tot plek 14 en de kortste afstand lever-
de een 13e plaats op. Colet pakte 
eveneens een 15e plaats in de B-finale 
van de 100school.
Robin zwom de B-finale op de 200wis-
sel en 200school. De eerste leverde 
een 14e plaats totaal op, maar de 
tweede won ze en dus werd ze in de 
eindrangschikking de nummer 9 van 
Nederland.
Voor Diede waren er 2 paralympische 
finales. Op de 100rug werd ze daarin 
4e, op de halve afstand de nummer 6.

Estafettes
Naast een hoop individuele starts was 
de ploeg ook vertegenwoordigd op 

Daarnaast haalde ze ook nog de A-fi-
nale op de 400vrij en 200wissel, met 
als resultaat een 8e en 7e plaats en in 
de B-finale op de 100wissel kwam ze 
tot plek 10.
De zwemmers van Z&PV Nuenen wa-
ren sowieso goed vertegenwoordigd 
in de finales, want ook Bram Zwetsloot, 
Alexander Nijst, Diede Struijk, Robin 
Goossens en Colet Claessens wisten 1 
of meerdere finales te halen.
Zo was er voor Bram een B-finale op 
de 50 en 100school en 100wissel en 
een A-finale op de 200school. Daarin 
was hij helaas de nummer 4, maar met 
een persoonlijk record van 2.14.49 
was hij toch uitermate tevreden.
Voor Alexander waren er B-finale 
plaatsen op alle 3 de vlinderslag af-

Nikita brons op 400wissel

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,-
€ 65,-

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Nuenenaar Steven Kruijswijk kopman Vuelta

Supertrio met Steven op jacht 
naar Tour-geel
De Nuenense profwielrenner Steven Kruijswijk is de kopman van de Jumbo-
Vismaploeg voor de Ronde van Spanje, de Vuelta. Steven gaat 14 augustus 
met zijn zeven ploegmaten van start in Utecht. Want de eerste drie Vuelta-
etappes worden verreden in ons land. In en om Utrecht wordt een ploegen-
tijdrit van ruim twintig kilometer verreden. Daarna volgt de 2e etappe van 
Den Bosch naar Utrecht en de 3e etappe met start en � nish in Breda. 

mende Ronde van Spanje: “Elke grote 
ronde die in Nederland start heeft 
voor ons wat extra’s als Nederlandse 
ploeg. Dat brengt extra motivatie 
voor onze ploeg. Zeker nu met een 
ploegentijdrit want dat is tegenwoor-
dig een van onze sterkere wapens. 
Dan kunnen we gelijk voor de winst 
gaan.’’ En ‘klimgeit’ Kruijswijk ver-
volgt: ‘’Voor mij steken er twee etap-
pes echt bovenuit met finish op de 
Tourmalet en Angliru. Dat zijn be-
klimmingen die ik allebei ken. Dat zijn 
wel ritten die mij echt goed liggen en 
op mijn lijf zijn geschreven.’’ 

Maar eerst gaat de Nuenenaar van 
start in de Tour, die zaterdag 27 juni 
begint in Nice. En dat is op bekend 
terrein voor Steven Kruijswijk. Hij rijdt 
vanuit zijn woonplaats Monaco veel 
trainingsrondjes in en rond Nice. 

Op de ploegenpresentatie van Jumbo-
Visma, afgelopen vrijdag 20 december, 
werd duidelijk dat Jumbo-Visma met 
drie kopmannen naar de Tour de Fran-
ce gaat. Het supertrio Steven Kruijs-
wijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic 
gaat met vijf knechten op jacht naar de 
eindzege in deze Tour. Dumoulin won 
al een keer de Giro, Roglic won de Vuel-
ta 2019 en Steven Kruijswijk werd der-
de in de afgelopen Tour.
Steven Kruijswijk rijdt dus in het ko-
mende wielerseizoen opnieuw de 
Ronde van Frankrijk en ook de Ronde 
van Spanje. Steven kwam dit jaar in 
Spanje zo ongelukkig ten val dat hij 
moest opgeven. Hij finishte in het 
eindklassement van de Vuelta 2018 als 
vierde. 

Klimgeit Kruijswijk: extra motivatie
Steven aan het woord over de ko-

De drie Jumbo-Vismakopmannen voor de Tour met v.l.n.r.: 
Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic foto Cees van Keulen

Nieuwjaars-
receptie    
RKSV Nuenen
Om de start van het nieuwe jaar te vie-
ren, nodigt het bestuur van de RKSV 
Nuenen iedereen uit voor de Nieuw-
jaarsreceptie op zondag 5 januari 2020 
vanaf 14.00 uur in de kantine op het 
sportpark Oude Landen.

Onder het genot van een hapje en 
drankje is er gelegenheid om de goe-
de voornemens met elkaar te delen en 
gaan we, zoals al vele jaren gebruike-
lijk, onze jubilarissen huldigen. Cor 
Molenaar, Peer van de Biggelaar, Hans 
van de Reek, Charles van Engelen, Pe-
ter Adelaars, Kai Luijten, Mark Snoeijs, 
Tim Soethout en Pim van Gerwen zul-
len op gepaste wijze in het zonnetje 
worden gezet voor hun jarenlange 
trouw aan onze club.
Het bestuur hoopt u in grote getale te 
zien op de Nieuwjaarsreceptie en 
wenst iedereen een gelukkig, sportief 
maar bovenal gezond 2020 toe.

Bestuur RKSV Nuenen

Zwemmen Wielersport

Hardlopen

Rikken
Ondanks de komende feestdagen was 
er weer een mooie opkomst en ook de 
winnaar mocht er weer zijn. Toine wist 
het tot de laatste ronde spannend te 
houden en uiteindelijk met 93 punten 
winnend af te sluiten.
Komende vrijdag 27 december spe-
len wij alweer de laatste wedstrijd van 
het jaar 2019.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Thea Elbers.

Uitslag rikken 20 december
1 Toine Raaijmakers   93 punten
2 Frits Roijakkers  86 punten
3 Frans Foolen  70 punten
4 Jan Bertelink   64 punten
5 Gerard van Oorsouw  53 punten 
6 Mia Marquenie  53 punten
7 Riny Schepers  51 punten
8 Adriaan schepers  48 punten
9 Naud Leenders  48 punten
10 Henny van Os  46 punten

Vrijdag 27 december is weer de vol-
gende rikavond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, voor zo-
wel leden als niet leden. Nog niet ge-
weest jammer, uitstellen niet doen.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

een groot aantal estafettes. Zo wer-
den de ploeg met Milan Meurs, 
Alexander Nijst, Susan Teijken en Niki-
ta 13e en de ploeg met Wouter Sij-
mons, Joeri Phaff, Richenne Zeebregts 
en Anneloes Peulen 20e op de 
4x50vrij mixed. Op de 4x100vrij da-
mes was er een 11e plaats voor Susan, 
Nikita, Merel Phaff en Anneloes. Op de 
4x100wissel bij de dames eindigden 
Merel, Robin, Nikita en Susan als 10e, 
terwijl Silke Voets, Flore Meulendijks, 
Kayley McAteer en Richenne daarop 
16e werden. Bij de heren was er nog 
een 11e plaats op de 4x100vrij en een 
mooie 7e op de 4x200vrij.



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.

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

BEDANKT EN EEN GOED  2020
Burchrhornen B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven
NASEC BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck . . . . . . . . . . . . Nuenen
Bosch & Van Oers Bouwkundigen  . . . . . . . . . . . . Heeswijk Dinther
Zandenbouw BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarle Rixtel
GEMCO Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son
EW Facility Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
Bakeplus BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haaften
Stichting Oud Prinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
SpartnerS Organisatieadvies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
Lavans BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helmond

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

RELAXFAUTEUILS
in leder of stof - 
maatwerkMeer dan 100 modellen 

in de winkel

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERZondag 29 december 
geopend 11.00 - 17.00 uur

PEDICURE ALTA GRACE 
wenst u hele fijne feestda-
gen en een gezond 2020 
toe.Tot volgend jaar! Tel: 
06-50 57 11 83. 

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit” al 
25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dog-
proof professioneel om-
heind bos ! 06-1250 8487 
www.snuffelendesnuit.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.

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.

Kortmann 
Adviesgroep wenst u 
een voorspoedig 2020!

Bedankt voor uw vertrouwen!

Vincent van Goghstraat 46  5671 GZ Nuenen | +31 (0)40 295 10 80 | info@kortmann-adviesgroep.nl | www.kortmann-adviesgroep.nl

Nog geen klant? Ook in 2020 verwelkomt ons team u graag voor een deskundig en persoonlijk verzekerings of- hypotheekadvies.
Wij worden niet voor niets door onze relaties gewaardeerd met een  9.9  op Advieskeuze.nl. Neem gerust contact met ons op!
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