
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
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Paul 
v/d Velden 
40 jaar 
meubel-
sto� eerder

Gerwen 
verrast 
met singer-
songwriter 
Eva Wiselius

Nuenens 
hobbycentrum 
krijgt AED dankzij 
actie Rabo 
ClubSupport
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

KOOP
ZONDAGKOOP
ZONDAG5 

jan 
13:00-17:00

Eind van dit jaar heb ik moeten beslui-
ten mijn werk als huisarts in praktijk 
laan ter Catten te stoppen.
Op deze wat onpersoonlijke manier wil 
ik iedereen bedanken voor alle brieven, 
cadeaus en bloemen die ik van u de afge-
lopen maanden heb mogen ontvangen.
Uw meer dan hartelijke reacties zijn 
voor mij overweldigend en heel troos-
tend geweest.
Ik hoop u, in redelijke gezondheid in 
Nuenen te ontmoeten.

Arthur Gieles

Een bijzondere gebeurtenis

Unne neije Linde
Door Mariët Jonkhout

25 jaar geleden - op de kop af - was het afgelopen zaterdag de 28ste decem-
ber dat, onder begeleiding van treurmuziek en zwarte kraaien, de trots van 
Nuenen ontdaan werd van zijn kroon. Onze linde was zo zwaar ziek van de 
tonderzwam dat er geen redden mee aan was en gekozen werd voor een 
soort van amputatie. Om de kroon niet te vergeten, werd deze als monu-
ment geplaatst in Het Klooster en op de Berg doet men het sindsdien met al-
leen de krans, die ieder voorjaar opnieuw prachtig uitloopt. 

Oud-Prinsen zouden de Oud-Prinsen  
niet zijn als ze hier geen oplossing voor 
hadden weten te vinden.
Rond de klok van 19 uur stroomde het 
plein aan de Berg vol met nieuwsgieri-
ge belangstellenden, die de ietwat 
cryptische aankondiging in onze krant 
hadden gelezen en onder het genot 

Maar toch… Er ontbreekt iets en dat 
blijft steken. Tot vandaag. Want op 28 
december 2019 hebben de Oud-Prin-
sen van Nuenen het heft in handen ge-
nomen om de kroonloze linde van een 
nieuwe kroon te voorzien en te zorgen 
dat de aanblik van onze dorpslinde 
weer ‘als vanouds’ wordt. Hoe? Nou de 

van heerlijke glühwein en het toezicht 
van tuinmeester Fons Linders voltrok 
zich een klein wonder. Met behulp van 
een kraan werd met de grootste preci-
sie een jonge zomerlinde gehesen in 
de holle stam van de oude linde. “De 
aanwezigheid van zeer vruchtbaar ma-
teriaal in die holle stam - dat hebben 
we onderzocht - en de opvulling door 
ons met een speciaal samengestelde 
potgrond, biedt optimale condities 
voor een lang en gezond leven van de-
ze jonge linde”, vertelt Fons Linders. 
“Daarnaast ga ik haar natuurlijk koeste-
ren door regelmatig te controleren en 
water te geven. De boom is nu zeven 
meter maar zal snel groter worden”.

Nadat de boom op indrukwekkende 
wijze op haar plek is gehesen, wordt ze 
‘ingehuldigd’ met een lied ‘We hebben 
unne neie linde’ en felicitaties. “Er zal 
nog wel hier en daar een boompje 
over opgezet worden” lacht een van de 
Oud-Prinsen. “Het is een echte dwèrse 
activiteit, zoals bij ons Nuenen hoort”. 

Protest aan de Beekstraat 
Een groep burgers heeft als protest spandoeken opgehangen rond het per-
ceel aan de hoek van de Beekstraat en de Oude Landen. Recentelijk heeft 
het college van B&W plannen gepubliceerd om het bestemmingsplan van 
dit weiland aan de rand van Nuenen Oost te veranderen naar horeca.

De eigenaar van het weiland heeft het 
verzoek ingediend tot het wijzigen van 
het bestemmingsplan. Ook heeft hij 
een omgevingsvergunning aange-
vraagd voor het bouwen van een tijde-
lijke woonunit. Op 20 december jl. 
heeft het college daarop deze plannen 
ter inzage gelegd.

In de publicatie is te lezen dat de wens 
bestaat om het bestemmingsplan van 
agrarisch naar horeca te wijzigen. Ver-
volgens zullen twee gebouwen op het 
perceel neergezet worden. Eén ge-

bouw krijgt de bestemming van zowel 
woonhuis als horecaonderneming. In 
het andere gebouw zullen twee bed 
and breakfast appartementen beschik-
baar komen. Bovendien wordt een om-
gevingsvergunning aangevraagd om 
de bouw van een tijdelijke woonunit 
alvast te kunnen starten, voordat het 
bestemmingsplan is gewijzigd. 

De buurtbewoners zijn intussen in ac-
tie gekomen omdat in hun optiek de 
gemeente plannen lijkt te maken zon-
der rekening te houden met zorgen 
over belasting van de bestaande infra-
structuur en verkeersveiligheid. Daar-
naast heeft de buurt moeite met de 
komst van een horecagelegenheid, 
precies tegen de grens van een buurt 
en basisschool. Daarom zijn spandoe-
ken opgehangen.
De plannen zijn tot 30 januari 2020 in 
te zien op het gemeentehuis en op 
ruimtelijkeplannen.nl, met de naam 
‘recreatieve poort’. In deze periode kan 
iedereen zijn zienswijze over dit plan 
bij de gemeente indienen. 

Foto’s LAVfotografie
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Bij een hittegolf:
•  Drink per dag twee liter water.
• Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Ordeverstoring
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
• Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de

autoriteiten op.
• Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 

batterijen.
• Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 

om overbelasting van het net te voorkomen.
• Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 

van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 

Schakel gas en elektriciteit uit.
• Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
• Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
etenswaren.

• Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.

• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
u kan zien.

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
• Loop niet onnodig over de snelweg.
• Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 

en ambulance.
• Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
• Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
• Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van 

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

gebruik meteen weggooit.
• Was regelmatig uw handen.
• Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.

• Gebruik geen liften.
• Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 

afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
• Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 

water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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DONKERE DAGEN OFFENSIEF: 
HOE KAN GOED CONTACT MET 
DE BUREN BIJDRAGEN AAN 
HET VOORKOMEN VAN EEN 
WONINGINBRAAK?
Tijdens het Donkere Dagen O� ensief geven we wekelijks 
informatie en tips voor een veilige woonomgeving. Deze 
week: hoe kan goed contact met de buren bijdragen aan het 
voorkomen van een woninginbraak?
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/ddo

Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan 
maakt u kans op een leuke prijs! De winnaar wordt in januari 
2020 bekend gemaakt.

GEMEENTENBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende 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 mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

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

 AFVALWEETJE:
Afgedankte kerstbomen kunt u kwijt in één van de 
16 groenkorven die overal in de gemeente staan. 
Precieze locaties vind u op de afvalkalender.

ACTIE INZAMELING 
VUURWERKAFVAL OP 2 JANUARI 
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om 
het vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkoop-
punten van vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, 
maar dichtbij Nuenen) 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 januari do. en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur). 

 VERGUNNINGEN PERIODE  
 23-12-2019 EN 30-12-2019

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn 
de volgende besluiten gepubliceerd:

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum  Locatie  Omschrijving 
24-12-2019     Vaststelling bestemmingsplan
        Alvershool 1, Nuenen 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o�  ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ontvan-
gen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Voorverkoop      
Gerwense Zwamavonden
Dit carnavalsseizoen organiseert CV De Narre-Kappen alweer de 36e editie 
van deze gezellige Zwamavonden in de grote tent op het Heuvelplein in 
Gerwen. Tijdens deze knotsgezellige tonpraatavond krijgt u een reeks van 
topartiesten voorgeschoteld. Naast de bekende tonpraters Rob Bouwman, 
Erik Mulder, Rob van Elst en Jasper van Gerwen wordt de avond compleet 
gemaakt met optredens van de dans mariekes, showdans, onze huiskapel en 
natuurlijk de Gouwe Ouwe. 

De voorverkoop voor de Zwamavon-
den vindt plaats op woensdag 8 janua-
ri van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Huysven 
aan De Huikert 35 in Gerwen. Vanaf 
donderdag 9 januari zijn de kaarten 
verkrijgbaar bij de bekende voorver-
koopadressen: Cafetaria Heuvelplein 
en Tuindersbedrijf André van Rooij in 
Gerwen. Wees er snel bij want vol is vol!

Om de avond nog een extra dimensie 
te geven is er ook nog een optreden 
van amusementsgroep Tadaa! De 
combinatie van entertainment, hu-
mor, muziek en cabaret is voor jong en 
oud een gezellig feestavondje waarbij 
de lachspieren op volle kracht zullen 
moeten werken. De eerste avond is op 
vrijdag 14 februari, gevolgd door de 
tweede avond op zaterdag 15 februari. 
De laatste avond is op vrijdag 21 fe-
bruari.

Dit carnavalsseizoen organiseert CV De Narre-Kappen alweer de 36e editie 

Erik Mulder tussen presentatoren 
Gert Ketelaars en Rick van de Sande

ENZuid       
vanaf het nieuwe jaar van start
Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid. Zo heet het nieuwe, 
per 1 januari 2020 o�  cieel te lanceren strategische samenwerkingsverband 
van acht Zuid-Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg. Het gaat om een uniek sterke bundeling van regionale krachten 
die schaal- en netwerkvoordelen oplevert, goed voor versnelde innovatie, 
economische ontwikkeling en welvaart.

onze beurt zijn we een vaste waarde 
voor ENZuid met ons kleinschalig, veel-
zijdig en innovatief MKB dat snel kan 
schakelen en maakt dat we minder con-
junctuurgevoelig zijn.”

Jeanine Hoffius van de provincie Zee-
land: “Zeeland is grensland. Gelegen tus-
sen de Vlaamse Ruit en het stedelijk ge-
bied van Zuid-Holland en Noord-Brabant 
werken we veel samen met buurprovin-
cies. De Zeeuwse economie steunt op 
verschillende pijlers. Sterke havens, een 
veelzijdige toeristisch-recreatieve sector, 
een gevarieerde detailhandel, een tradi-
tioneel sterke en innovatieve landbouw- 
en visserijsector en een stevig industrie-
cluster en heeft ruimte om te pionieren 
met het toepassen van innovatie en ver-
duurzaming. Voor de komende jaren lo-
pen innovatie en circulaire economie als 
rode draden door het hele economische 
beleid heen. Samen met de Economic 
Board Zeeland en Economische Impuls 
Zeeland wil de regio aan deze opgave 
werken en zoekt daarop de samenwer-
king binnen ENZuid.”

Gerard Keurentjes, Waarnemend Regio-
ambassadeur Zuid van de ministeries 
van EZK en LNV: “Den Haag hecht aan 
partnerschap met regio’s. De ministeries 
van EZK en LNV vinden het dan ook 
waardevol om zowel beleidsinput te 
krijgen vanuit een netwerk als ENZuid, 
als te bezien waar samenwerking in de 
beleidsuitvoering mogelijk is. ENZuid is 
een unieke regionale partner door de 
schaalgrootte op het niveau van Zuid-

ENZuid verknoopt en bouwt voort op 
regionale triple helix netwerken van 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstel-
lingen. Centraal staat business maken 
van missiegedreven innovatie. Ofwel: in-
spelen op maatschappelijk urgente, 
geen geografische grenzen kennende 
uitdagingen zoals het klimaat, de ener-
gietransitie, duurzaamheid en een even-
wichtige arbeidsmarkt. Dat met hulp 
van krachtige interregionale verbindin-
gen en een optimale gezamenlijke inno-
vatiestrategie in Europees verband.

ENZuid verbindt de netwerkpartnersen 
fungeert als springplank voor acties 
vanuit het gehele netwerk of vanuit coa-
lities van deelnemers. Enkele quotes van 
deelnemers:

Roel Schutten, AgriFood Capital (Noord-
oost-Brabant): “Alle ENZuid partners 
hebben hun eigen sterke punten waar-
mee ze het netwerk als geheel verster-
ken. Waardevol daarnaast is dat ‘de 
kracht van het verschil’ interessante 
cross-overs oplevert. Vanuit ons speer-
punt, agrifood, leggen we graag de link 
met bijvoorbeeld hightech en logistiek. 
ENZuid biedt daarvoor uitgelezen mo-
gelijkheden.”

Ton Hagelstein, Keyport (Midden-Lim-
burg): “Als partner in ENZuid wint Key-
port aan schaalgrootte en daarmee aan 
inhoudelijke kracht. Dat telt in het bij-
zonder bij het optimaliseren van de ar-
beidsmarkt en het ontsluiten van ken-
nis- en ondernemersnetwerken. Op 

E-Book spreekuren 
in Bibliotheek 
Dommeldal 
In de derde week van januari is er elke 
dag in één van de 5 vestigingen van Bi-
bliotheek Dommeldal, een E-Book 
spreekuur. Van 14.00-17.00 uur. t. 
Kom maar op met al die vragen over 
de E-reader! Of met vragen over het 
(gratis) downloaden van E-books door 
Bibliotheekleden. Onze E-book specia-
list heeft bijna overal het antwoord op. 
En samen met hem komt u een stuk 
verder. Vergeet niet uw reader, tablet 
of smartphone mee te nemen!

Wanneer
De hele week, van 14.00 tot 17.00 uur:
maandag 13 januari in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Son en Breugel
dinsdag 14 januari in Bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Geldrop
woensdag 15 januari in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Mierlo
donderdag 16 januari in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen
vrijdag 17 januari in Bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Heeze-Leende

Nederland in combinatie met de triple 
helix samenstelling en bovendien in-
houdelijk interessant door de focus op 
onder andere missiegedreven innovatie 
en het klimaatbeleid.”

Deelnemers
ENZuid bestaat uit Economic Board Zee-
land, REWIN, Midpoint Brabant, Brain-
port Eindhoven, AgriFood Capital, Cross-
roads Limburg, Keyport, Economische 
Samenwerking Zuid-Limburg (E.S.Z.L.) 
en de provincies Zeeland, Noord-Bra-
bant en Limburg. Voorloper van ENZuid 
is Brainport Network als ‘netwerk van 
netwerken’ in Zuidoost-Nederland. 
Brainport Network gaat over in ENZuid 
samen met West-Brabant en Zeeland.
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KOPEN 
MET 

KORTING

José Cuypers Mode   |   Parkstraat 7, Nuenen   |   040 283 64 41   |   mode@josecuypers.nl   |   www.josecuypers.nl
José Cuypers Lingerie   |   Parkhof 1, Nuenen   |   040 763 04 15   |   lingerie@josecuypers.nl   |   www.josecuyperslingerie.nl

1 artikel

2 artikelen

3 artikelen

20% korting

30% korting

40% korting

UITVERKOOP EERSTE RONDE!

VOLOP NIEUWE COLLECTIE: MODE & LINGERIE 
Een eerste knipoog naar het voorjaar!

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

Een gezond en 
gezellig 2020 gewenst

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus .................. 7,45
Saté pakket
500 gram vlees + Satésaus ................................ 7,95
Gekookte achterham
........................................................150 gram 3,25
Kalfs Schnitzels
........................................................100 gram 2,95
Beierse frikadel
...........................................................4 s tuks 6,00
Zwiebeln Rol
Schnitzel - Zoete ui - Ontbijtspek .....100 gram 2,25

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

1 stuk – 25%
2 stuks – 30%
3 stuks – 35%
4 stuks – 45%
5 stuks (of meer) – 50%

Sla je slag en shop restanten van de  wintercollectie 
van 2018 en ouder met ronde prijzen!

€ 7,50 | € 10,00 | 12,50 | € 15,00 
€ 25,00 | € 35,00 | € 75,00 | € 100,00

Stapelkorting

Winteroutlet

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde iedere donderdag 
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Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

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

Donderdag 9 januari
18.30-19.45 uur EHBO informatie les voor 

kinderen. Dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
De Koppel 1 te Nederwetten.

Vrijdag 10 januari
09.30 uur WLG Museumbezoek naar DAF

museum in Eindhoven. 
Vanaf parkeerterrein op de Heuvel in Gerwen

Vrijdag 10 januari
20.00 uur KBO Kienen

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 11 januari 
20.00 uur Maestro Drumfanfare Jong Leven 

Theaterzaal van Het Klooster

Maandag 6 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst OCN en Gala-avond 

‘Ondernemer van het Jaar’

Dinsdag 7 januari
1000-12.00 uur Nieuwjaarsinloop KBO 
Lieshout. Locatie Dorpshuis Lieshout
Kienen VrouwenVereniging Nuenen

Scarabee Nuenen

Woensdag 8 januari
19.00-20.00 uur Inschrijfavond 

SeniorWeb Nuenen 
Cursuslokaal in bibliotheek Nuenen

Donderdag 9 januari
10.30 uur Cultuur Overdag 

fi lm ‘Capharnaüm’
Het Klooster

Zondag 5 januari
14.00 uur WLG-nieuwjaarsconcert 

Singer-songwriter Eva Wiselius 
en haar muzikanten 

in muziekcafé De Stam in Gerwen

Zondag 5 januari
14.00 uur Nieuwjaarsreceptie RKSV

kantine sportpark Oude Landen

Zondag 5 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert 

Nuenens Mannenkoor
De Watermolen van Opwetten Nuenen

Maandag 6 januari
13.30 uur WLG: 

Nieuwjaarsontmoetingsmiddag
D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 3 januari
20.00 uur Rikken bij de RKSV: 

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen
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
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

t/m 7 januari
14.00-17.00 uur Kerststal in Oude Kerk 

en Napolitaans kerstdorp
in de priorij te Gerwen

Donderdag 2 januari
16.00-18.00 uur Gemeentelijke 

Nieuwjaarsontmoeting 
Het Klooster Nuenen

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

Maand januari
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.

Paul v/d Velden 40 jaar meubelstoffeerder

Je moet een meubel   
kunnen lezen
Door Mariët Jonkhout

Deze week is het veertig jaar geleden dat Paul v/d Velden voor zichzelf be-
gon, na negen jaar werkzaam te zijn geweest bij diverse kleine bedrijven 
om het vak van meubelsto� eerder onder de knie te krijgen. Veertig jaar je 
eigen bedrijf runnen, is een mooie aanleiding voor een gesprek. Over de 
ins en outs van het vak van meubelsto� eerder maar ook naar de gedreven 
man erachter. 

Onder het genot van een ouderwets 
lekker bakje koffie praten we over het 
begin van Pauls carrière als meubel-
stoffeerder. “Eigenlijk is dat niet waar-
voor ik wilde gaan toen ik jong was. Ik 
heb de LTS timmeren gedaan omdat 
ik graag meubelmaker wilde worden, 
maar hierin lagen de banen niet voor 
het oprapen. Toen ben ik stoffeerder 
geworden. Best een lastig vak dat je 
volledig in de praktijk moet leren, het 
liefst van ervaren meubelstoffeerders 
en dat heb ik dan ook gedaan. Voor-
dat ik veertig jaar geleden voor me-
zelf begon, heb ik een kleine negen 
jaar alle facetten van het vak mogen 
leren. Daarna ben ik in de garage van 
mijn toenmalige huis aan de Daal in 
Gerwen aan de slag gegaan. In die tijd 
werkte ik wel regelmatig voor ver-
schillende vaste bedrijven, zoals voor 
een bedrijf dat onder andere rolstoe-
len herstoffeerde en voor Smulders 

Ik zoek hem op in zijn werkplaats aan 
Achter de heggen waar ik bij binnen-
komst hartelijk begroet wordt door 
de logé van de familie, de hond van 
een van de zonen van Paul. Even was 
ik met het vinden van zijn werkplaats 
de weg kwijt. In mijn beleving zit hij 
aan de Berg, maar de oude werk-
plaats/winkel staat te huur. Gelukkig 
zie ik vrij snel dat ik achterom moet lo-
pen en dan vind ik het direct. “Ik zit al 
enige tijd hier achter” vertelt Paul. 
“Mijn oude werkplaats en magazijn 
werden te groot voor een man alleen 
en toen ben ik naar achter verhuisd. 
Hier kan ik alles doen wat ik moet 
doen en ik kan het als ik er een keer 
mee ophoud, mooi ombouwen tot 
hobbyruimte, wat het nu eigenlijk 
ook al een klein beetje is. Ik heb het 
voorste gedeelte van mijn pand te 
huur gezet, dus als er iemand interes-
se heeft, je kunt er zo in.”

Lou:        
nieuwe inwoner in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer een berichtgeving binnen over een nieuwe inwoner in 
Nuenen. Een foto van de door hun vrienden en familie versierde voortuin in de 
Beekstraat. Ze hebben op deze feestelijke wijze de dochter van Mart en Remy een 
(ludiek) warm welkom thuis gegeven. Lou, welkom in onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de 
redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redac-
tie weten: redactie@ronddelinde.nl. tie weten: redactie@ronddelinde.nl. 

Kijk gerust mee bij de  
EHBO-lessen voor onder de 16
Wat doe je als iemand een ongeluk(je) krijgt? Hoe kan je iemand die zich 
brandt of iemand die valt het beste helpen? Niet alleen volwassenen willen 
daar graag meer over weten. 

dorpshuis ‘De Koppelaar’ te Nederwet-
ten, van 18.30 tot 19.45 uur. Adres: De 
Koppel 1, 5674 NW Nuenen.

Wilt u meer informatie of iemand aan-
melden? Neem gerust contact op met 
onze coördinator Jeugd, mevr. Yvonne 
Dankers: tel. 040-2839533 of e-mail: 
dankersnuenen@gmail.com.

EHBO-vereniging Nuenen c.a. biedt 
daarom ook EHBO-lessen aan voor de 
jeugd. De lessen zijn erkend door het 
Oranje Kruis en zijn speciaal ontwik-
keld voor kinderen van 12 tot en met 
15 jaar. Zodra iemand 16 wordt, kan hij 
via onze vereniging examen doen voor 
het diploma Eerstehulpverlener.
Ook organiseren wij ieder jaar een aan-
tal avonden waarop de jeugd hun ken-
nis kan opfrissen en nieuwe dingen 
kan bijleren. In iedere les staat een an-
der onderwerp centraal. Kent u ie-
mand in de leeftijd van 12 tot en met 
15 jaar die geïnteresseerd is in EHBO, 
of dat misschien leuk vindt?

Op donderdag 9 januari zijn kinderen 
van harte welkom om vrijblijvend een 
les bij te wonen. De les vindt plaats in 

Interieurgroep, maar dit was wel voor-
namelijk productie draaien. Later ben 
ik me steeds meer op de particuliere 
markt gaan richten, want dan is ieder 
meubelstuk anders en nu doe ik niet 
anders meer.

1991
In 1991 was ik wel uit de garage ge-
groeid en heb ik dit pand aan de Berg 
gekocht en nu zit ik hier alweer 29 jaar 
met veel plezier. Ik heb ook nog steeds 
geen genoeg van mijn werk, het blijft 
boeiend. Een stoel of bankstel te ‘lezen’ 
en inzicht te hebben hoe je het weer 
op kunt knappen zodat het weer jaren 
meekan.“ Paul wijst me op een leren 
fauteuil, die deels uit elkaar op een ver-
hoging staat. “Kijk die stoel is nu voor 
de tweede keer hier. Twintig jaar gele-
den heb ik hem opgeknapt en dat doe 
ik nu opnieuw. Nieuwe vulling in de 
kussens en in de armleuningen en 
nieuw leer erop. Dan kan die stoel met 
gemak weer twintig jaar mee. Dat 
komt door het frame van echt goed 
hout, dat maakt een meubel van goe-
de kwaliteit. Dat zie je eigenlijk ook bij-
na alleen maar bij echte merkmeubels 
dat hout. Tegenwoordig zijn veel ban-
ken en stoelen gemaakt van plaatma-
teriaal en dan ook nog eens met zach-
te kussens die na een aantal jaar voor 
geen meter meer zitten. Die knap ik 
meestal niet op want dat is het meubel 
niet waard. Ik adviseer dan ook vaak 
om iets nieuws te kopen, anders beta-
len ze bij mij meer dan de nieuwprijs. 
Om die reden kom ik ook vrijwel altijd 
eerst bij de mensen thuis. Dan kan ik 
zien hoe een meubel eruit ziet en ook 
wat de stijl van de rest van het meubi-
lair is. Dan kan ik het beste adviseren. 

Ik heb in mijn hele loopbaan nog 
geen moment zonder werk gezeten 
en dat is mooi toch? Ik weet nog niet 
hoe lang ik nog door wil gaan. Ik doe 
het gewoon zolang als dat ik nog zin 
heb en zolang mijn gezondheid het 
toelaat. Want het is best zwaar werk, 
vooral dat kussens vullen, maar die 
klem ik tussen mijn benen, die zijn 
veel sterker dan mijn armen. Als ik 
stop, hoop ik wat meer tijd te krijgen 
voor mijn hobby’s. Ik heb een Ameri-
kaan - een Chevrolet Corvette - in vijf 
jaar opgeknapt en mijn vrouw en ik 
houden enorm van reizen. We heb-
ben al een flink aantal mooie plekken 
op deze wereld mogen zien, maar er is 
ongetwijfeld meer. Ik ga als ik stop in 
ieder geval mijn bedrijfsbus ombou-
wen tot camper. Dan kunnen we daar-
mee door Europa trekken. De plannen 
liggen al klaar.

Maar voorlopig ga ik nog wel even 
door. Mijn jubileum vier ik met mijn 
gezin, met kinderen en kleinkinderen 
en daarna weer gewoon aan het werk.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Nieuw begin…

Wil je iets heel nieuws beginnen in het 
nieuwe jaar, echt iets achter je te laten?
Denk eens aan het krachtige symbool van de Phoenix: een vogel die herrijst 
uit vuur en hierdoor een geheel nieuw leven begint. Phoenix staat symbool 
voor overleving en onsterfelijkheid. Volgens sommige verhalen bouwt hij 
elke vijfhonderd jaar een nest van kruiden en steekt dat in brand, uit de as 
komt een nieuwe Phoenix tevoorschijn, jong stralend en krachtig. Andere 
verhalen zeggen dat hij zich na honderd jaar vernieuwd of zelfs elk jaar.

Verhalen hebben vaak een oorsprong 
die heel ver terug gaan. Ongeveer 
10.000 jaar geleden was er op de aarde 
een grote komeetinslag. Wat een on-
gelooflijke ervaring was dat voor de 
mensen uit de oudheid. Een ervaring 
die ze als les van de goden zagen. Ze 
hebben hier een eigen verhaal en sym-
boliek bij gemaakt.

Zo ontstond het verhaal van Phoenix, 
het symbool voor alles wat de mens-
heid kan doorstaan. De mensen van 
vroeger wisten: 
‘Wat er ook gebeurt, je kan er bovenop 
komen. Als mens heb je een grote veer-
kracht en je kan altijd iets achter je laten 
en het goede met je mee nemen om op-
nieuw te beginnen.’ 

Onze voorouders, hadden een grote 
wijsheid, dat gaf ze het vermogen om 
te vertrouwen op hun eigen innerlijke 
kracht.
Om iets nieuws te beginnen, is het 
soms nodig om iets drastisch achter je 
te laten. ‘Je schepen achter je verbran-
den’. Frappant dat dit gezegde ook met 
vuur te maken heeft.

Ik wens je een prachtig 2020.

Ineke Snelleman

Psychosociaal therapie
Begeleiding bij hoogsensitiviteit
Familieopstellingen

06 18850967
www.inekesnelleman.nl

advertorial

Het tweede   
museumbezoek
De WLG organiseert in de winter een aantal museumbezoeken, iedereen is 
welkom om mee te gaan. De eerste hebben we inmiddels gehad, we gingen 
naar het klompenmuseum, het was een zeer geslaagd uitje.

prototypen die nooit in productie 
zijn gegaan. Het archief van het DAF 
museum is een bijna onuitputtelijke 
bron van prachtig historisch materi-
aal. Wij hebben een aantal beelden 
uit het verleden vergeleken met het 
heden. Soms een wereld van verschil, 
soms verrassend veel overeenkom-
sten.

Heel veel te zien dus, we hopen dat u 
ook mee gaat. We zullen gaan met 
meerdere auto’s per auto indeling, de 
kosten hiervoor zijn €2,- De entree is 
€7,50 (65+) Maar heeft u een museum-
jaarkaart dan kunt u gratis binnen. 
Eventuele koffie of thee is voor eigen 
rekening. Aanmelden graag voor 4 ja-
nuari bij Paul Mol: paulmol1943@
gmail.com of telefoon: 06-22571242.

Deze winter zullen we ook nog naar 
Het Klooster Brabantse Kluis in Aarle 
Rixtel gaan op 24 januari en 7 februa-
ri naar Vincentre in Nuenen. En 6 
maart willen we graag een dagtocht 
met de bus naar Antwerpen. Maar 
over deze museumbezoeken later 
meer, eerst naar het DAFmuseum. 

Deze activiteit valt onder de WLG; werk-
groep leefbaarheid Gerwen. Mailadres: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. 
Kijk op de website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

De tweede zal zijn op 10 januari. Dan 
wordt het DAF museum in Eindhoven 
bezocht. We zullen vertrekken om 
09.30 uur vanaf het parkeerterrein op 
de Heuvel in Gerwen.

Op 1 april 1928 begon Hub van Door-
ne een kleine constructiewerkplaats 
in Eindhoven. Vanaf dit uiterst be-
scheiden begin heeft DAF zich uitein-
delijk ontwikkeld tot een toonaange-
vende wereldwijde truckfabrikant 
die zich sterk richt op innovatie, kwa-
liteit en efficiënt transport. In het DAF 
museum, wat onlangs helemaal is 
vernieuwd, valt men van de ene ver-
bazing in de andere. De vindingrijk-
heid die DAF voertuigen kenmerkt, 
vanaf 1928 tot heden, zal ook de niet-
deskundige bezoeker boeien. Een 
fraai dorpsplein, winkeltjes en een 
garage uit de jaren 30, een replica 
van het kantoor van de Van Doorne’s 
en een gezellig café. Maak op de be-
nedenverdieping kennis met de veel-
zijdigheid van DAF producten. Op 
deze verdieping staan ook de vracht-
wagens opgesteld met extra aan-
dacht voor de mijlpalen uit de DAF 
geschiedenis. Naast de DAF-bedrijfs-
wagens vindt u hier ook de militaire 
DAF-voertuigen, DAF-bussen en de 
DAF-rallyvoertuigen. Op de galerij 
boven staat een uitzonderlijke col-
lectie personenwagens te pronken, 
waaronder een aantal interessante 

KBO Lieshout      
vol activiteiten 2020 in
Het glas he� en en elkaar het beste toewensen, dat kan op de Nieuwjaarsin-
loop op dinsdagmorgen 7 januari. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst voor 
alle leden wordt ook de vrijwilliger van het jaar 2019 bekend gemaakt. Lo-
catie Dorpshuis, van 10.00 tot 12.00 uur.

opbrengst is voor de activiteiten van 
KBO Lieshout. Iedereen is welkom.

Bang voor vallen?  
Begin met tafeltennis.
Als je ouder wordt gaan je bewegin-
gen wat strammer worden, het risico 
op vallen wordt groter. En vallen is niet 
wat je wilt. Advies: ga tafeltennissen. 
Tafeltennissen is goed voor de oog-
handcoördinatie én u traint uw even-
wichtsorgaan door constant uw hoofd 
naar links en rechts te bewegen.
Tafeltennisvereniging Attc’77 in Aarle-
Rixtel weet dat al lang en heeft een 
grote groep spelende vijftigplussers. 
Wist u nog niet dat u mee kan doen? 
Kom dan naar de workshop van 
ATTC’77 die in samenwerking met se-
niorenvereniging KBO Lieshout wordt 
georganiseerd op dinsdagavond 14 ja-
nuari. De avond begint om 19.00 uur. 
Er wordt een lezing gehouden over 
valpreventie én u kunt daarna een bal-
letje slaan. Batjes en balletjes zijn bij de 
club aan de Jan van Rixtelstraat 30 in 
Aarle-Rixtel gratis te leen. Het wordt 
op prijs gesteld dat u gymschoenen 
met schone zolen gebruikt in de tafel-
tenniszaal. Aanmelden op het email-
adres van ATTC’77: Attc77@chello.nl 
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de site: www.attc77.nl of naar te-
lefoonnummer 06-51524540.

Kunstgeschiedenis:
Maandag 6 januari zet KBO Lieshout de 
activiteiten van 2020 in met de derde 
lezing kunstgeschiedenis van dit sei-
zoen. Vanavond is William Turner 
(1775-1851) aan de beurt. Met zijn felle 
kleuren was hij een van de meest ge-
liefde kunstenaars van romantische 
landschappen. Kunsthistorica Ine Pels 
vertelt over deze bijzondere Engelse 
kunstenaar. Locatie Dorpshuis, aan-
vang 20.00 uur.

Leesgroep:
De eerstvolgende bijeenkomst van de 
leesgroep is op dinsdag 14 januari . We 
bespreken dan ‘De Wintertuin’ van Jan 
Konst. Dit boek geeft een beeld van 
het leven van een Duitse familie in de 
vorige eeuw. Wilt u eens komen luiste-
ren en meepraten? U bent van harte 
welkom. De bijeenkomsten worden 
gehouden in de Hofkamer van Francis-
cushof en beginnen om 20.00 uur.

Kienavonden:
Op vrijdag 10 januari is de eerste KBO 
Lieshout kienavond van 2020. Er wordt 
gekiend om goed gevulde levensmid-
delentassen, koffiepakketten, enve-
loppen met geld en u maakt ook een 
kans om de Jackpot te winnen. Locatie 
Dorpshuis. Het kienen begint om 20.00 
uur. De zaal is open om 19.00 uur. De 

Rijbewijs-keuringen in Nuenen 
Automobilisten in Nuenen kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in 
Sportcentrum Laco De Drietip, Sportlaan 4/6 medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs en daarvoor een afspraak maken.

gende data: dinsdag 14 januari, dins-
dag 4 februari en dinsdag 3 maart via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen, tele-
foon: 088 23 23 300. U kunt ook zelf 
een datum plannen op de website.

Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 45,-. Voor houders van rijbe-
wijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 65,-. 

Houd zelf de einddatum van uw rijbe-
wijs in de gaten. Ondanks de coulance-
regeling adviseert Regelzorg toch een 
gezondheidsverklaring te kopen mini-
maal vier maanden voor de eindda-
tum van uw rijbewijs. Deze regeling 
maakt het 75 plussers mogelijk om een 
jaar met een verlopen rijbewijs te rij-
den. Meer informatie over de regeling 
vindt u op www.regelzorg.nl

Voordat u een afspraak maakt koopt u 
eerst een gezondheidsverklaring. Aan-
geraden wordt deze digitaal te kopen 
met behulp van uw DigiD met SMS 
code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is 
verkrijgbaar bij de gemeente, het CBR 
of Regelzorg. Deze verklaring moet u 
eerst invullen en opsturen naar het 
CBR. Het kan een paar weken duren al-
vorens u de papieren, die de arts moet 
invullen (het keuringsverslag), thuis 
gestuurd krijgt. Op dat moment kunt u 
pas een afspraak maken voor de keu-
ring. Aangeraden wordt een afspraak 
te maken bij een arts die uw formulier 
op de computer (digitaal) kan invullen. 

Een afspraak maken voor de medische 
keuring bij De Drietip kan op de vol-

...dit in jouw omgeving gebeurt?
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de 3-daagse 
cursus EHBO op:  8, 15 en 22 februari 2020
Locatie: Willem van Konijnenburglaan 6, Eindhoven
Interesse? Mail naar 

Wat als

ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl

...dit in jouw
omgeving gebeurt?
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de 3-daagse 
cursus EHBO op: 8, 15 en 22 februari 2020
Locatie: Willem van Konijnenburglaan 6, Eindhoven
Interesse? Mail naar 

Wat als

ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl

Rode Kruis     
District Brabant Zuidoost
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de drie daagse EHBO cursus die gege-
ven wordt op: 8, 15 en 22 februari 2020. Locatie: Willem van Konijnenburglaan 6 
5613 DW Eindhoven. 
Heb jij interesse? Stuur een mail naar ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl

Zelfhulpgroep     
´Hoe verder na ouderverstoting´  
is op zoek naar deelnemers!
Heb je te maken met ouderverstoting, zie je jouw kind niet zo vaak of hele-
maal niet? Of verstoort de andere ouder de omgang met je kind? Misschien 
kan lotgenotencontact helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Daarom no-
digen we jou uit om deel te nemen aan onze zelfhulpgroep ´hoe ga je om 
met ouderverstoting´. In de groep komen ouders van (jonge) kinderen bij 
elkaar die te maken hebben met ouderverstoting en hierdoor weinig of 
geen contact meer hebben met hun kinderen. 

mee brengt, bespreekbaar maken. In 
een zelfhulpgroep vind je (h)erken-
ning bij gelijkgestemden. Zij bieden 
elkaar steun door het delen van erva-
ringen om op die manier te werken 
aan groei en/of herstel. Iedereen in de 
groep is gelijkwaardig. De groep draait 
zonder professionele hulpverlening en 
wordt begeleid of voorgezeten door 
lotgenoten. Het samenkomen kan 
rust, (zelf )acceptatie en kracht geven. 
Je werkt op deze manier zelf aan jouw 
proces, maar niet alleen.

Zelfhulp Netwerk is een stichting die 
zelfhulpgroepen ondersteunt.

Voor meer informatie of aanmelding 
kun je contact opnemen via mail/tele-
foon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 
040-2118328 of kijken op onze web-
site: www.zelfhulpnetwerk.nl

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig samen 
zonder tussenkomst van de reguliere 
hulpverlening. In een groep kunnen 
deelnemers hun ervaringen delen en 
elkaar steunen. Vaak voelen zij zich 
dan beter begrepen, omdat ze herken-
ning vinden bij lotgenoten. 

Met ondersteuning van Stichting Net-
werk Zuidoost Brabant zal er maande-
lijks op maandagavond een bijeen-
komst plaats vinden in Eindhoven. 

Zelfhulpgroep voor PTSS is op zoek 
naar deelnemers!
Door je te verbinden met anderen kan 
je het isolement dat PTSS met zich 

Primeur in        
Catharina Ziekenhuis: 

Nieuw medisch 
hulpmiddel   
voor zeer   
complexe dotter-  
behandelingen
Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is 
het eerste centrum in Nederland dat 
een nieuw product in gebruik heeft 
genomen voor zeer complexe dotter-
behandelingen. Het gaat om de Tele-
scope Guide Extension Catheter van 
Medtronic. Deze katheter stelt gespe-
cialiseerde cardiologen in staat om op 
moeilijk te bereiken plekken binnen 
het vaatstelsel te komen. 
“Bij het dotteren breng ik via de lies of 
de pols een hol slangetje naar de 
plaats van de vernauwing in de krans-
slagader. Door dat slangetje kan ik een 
ballon opvoeren, die de vernauwing 
wegdrukt. Daarna kan ik een stent - 
een soort balpenveertje - door datzelf-
de slangetje vervoeren die de vaat-
wand extra ondersteuning geeft op de 
vernauwde plek. Dit nieuwe hulpmid-
del is een verlenging van dat slangetje. 
Hierdoor kan ik nog verder doordrin-
gen in kleine, vernauwde aderen waar-
door het mogelijk wordt om nog com-
plexere dotterbehandelingen uit te 
voeren,” aldus dr. Koen Teeuwen, inter-
ventiecardioloog in het Catharina Zie-
kenhuis en gespecialiseerd in com-
plexe dotterbehandelingen.
www.catharinaziekenhuis.nl
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Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Zondag 5 januari

geopend van

 12.00-17.00 uur

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

*

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 
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Nieuwjaarsconcert in muziekcafé De Stam Gerwen

Gerwen verrast met singer-
songwriter Eva Wiselius
Nederlandstalige liedjes die uiteenlopen van ‘Kleine Poëzie’ tot ‘Nederrock’. 
Dit wordt kort samengevat gepresenteerd op het nieuwjaarsconcert in mu-
ziekcafé De Stam in Gerwen op zondagmiddag 5 januari. Met op het podium 
singer-songwriter Eva Wiselius en haar muzikanten. En ieder lied heeft een 
eigen karakter dat naadloos aansluit op de vaak poëtische en ook humoris-
tische teksten.

WLG-activiteit
Het concert is een activiteit van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) 
en is het derde optreden in de reeks 
´Gerwen verrast met…´ in De Stam.
Het WLG-nieuwjaarsconcert begint zon-
dagmiddag 5 januari om twee uur. Be-
zoekers betalen bij binnenkomst € 7,50 
en voor kinderen tot 16 jaar is de toe-
gang gratis. Iedereen is welkom. Kom 
naar dit concert en laat u verrassen door 
dit muzikaal viertal….
Voor meer informatie: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com of tel. 06 
41102625.

Singer-songwriter Eva Wiselius komt 
dus niet alleen, ze treedt op met Janne 
Venhuizen (zang, gitaar, bas), Joris de 
Bont (percussie) en Erik Verhoef (gi-
taar). Er wordt meerstemmig gezon-
gen en na de pauze kunnen bezoekers 
meezingen met covers. 
ArtEZ en Nuenen
Eva Wiselius woont in Son en Breugel 
en ze genoot haar opleiding ‘Zang, lich-
te muziek’ aan het ArtEZ Conservato-
rium Arnhem. Ze is geen onbekende in 
onze gemeente. Zo werkte ze als diri-
gente van Dameskoor Enode en als mu-
sical-zangdocente bij Stichting CAN. 

Singer-songwriter Eva Wiselius (midden) met rechts Erik Verhoef en links Janne Venhuizen
(eigen foto Eva&Band)

vr 03 jan T/m vr 17 jan

ZA 04 jan 20:30 u

jan akkerman   
CLOSE BEAUTY TOUR  
vr 10 jan 20:30 u

lavinia meijer 
& michiel borstlap  
GHOSTS 
vr 17 jan 20:30 u

Absolutely Floyd   
ECHOES OF DISTANT TIME PART II   

za 25 jan 21:00 u

Bruce Soord   
EXCLUSIVE EUROPEAN CLUB SHOW    
zo 26 jan 16:00 u

merijn bisschops 
& rianne wilbers 
CLOSE BEAUTY TOUR
vr 31 jan 221:00 u

Terug naar Toen    
TERUG NAAR DE 80'S & 90'S     

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

JOJO RABBIT  NU
Satire over Duits jongetje tijdens WOII.

LA BELLE EPOQUE  NU
Man herleeft een deel van zijn leven.

ELVIS: THAT’S THE WAY IT IS 08 JAN
Muziekdocumentaire over ‘The King’. 

Marianne & Leonard: 
Words of Love V.A. 09 JAN
Liefdesverhaal van Leonard Cohen & Marianne.

NOG TE ZIEN TOT 19 JAN! 
Negen kunstenaars werd gevraagd om 

IKEA-meubels als uitgangspunt te 
gebruiken voor hun kunstwerken. 

world press photo 
exhibition 2019 helmond
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BINNENKORT

V.A. 6 MRT

VR 03 JAN T/M VR 17 JAN

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

WO 08 JAN  20:15 u CABARET

TVB NEW ARTIST
Grof Geschud

DO 09 JAN  20:15 u TONEEL

DE TOLK VAN JAVA 
Marie-Louise Stheins, Benja Bruining e.a.

VR 10 JAN  20:15 u MUZIEK

RICKY KOOLE, FRANK LAMMERS 
& OCOBAR
Frank en Ricky hebben de blues (uitverkocht)

ZA 11 JAN  20:15 u CABARET

DANIËL ARENDS
Meer van hetzelfde (deel 1) (uitverkocht)

ZO 12 JAN  10:30 u JEUGD

POPPENKAST PLUIM
Annemieke Brouwers (3+)

ZO 12 JAN  15:00 u MUZIEKTHEATER

WILLEM VERMANDERE
Heden, verleden en toekomst

WO 15 JAN  20:30 u MUZIEKTHEATER

ELKE VIERVEIJZER
Lucht

DO 16 JAN  20:15 u CABARET

KARIN BRUERS
Love is Wonderful

VR 17 JAN  20:15 u KLASSIEK

DOMINIC SELDIS 
Music, maestro! - try out

BINNENKORT:

ZA 18 JAN  20:15 u TONEEL

OPVLIEGERS 5
Op safari

ZO 19 JAN  15:00 u JEUGD

CONCERTANTES
Ans & Wilma

DI 21 JAN  15:00 u DANS

SCAPINO BALLET ROTTERDAM
Pearl

Laat je verwonderen in het meest unieke 
theater van Brabant.

HET SPEELHUIS
 WENST U EEN

  #INSPIREREND
EN #UITDAGEND 

2020!

Willie en zijn orkest     
‘The Oldtimers’
Willie en zijn orkest the oldtimers zijn op zoek naar bugel of trompetblazers, 
klarinetten en eufoniumspelers.

toe ’s avonds, vooral in zorginstellin-
gen, de Warrande en soms ook in het 
buitenland. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Willie van Ba-
kel tel. 06-15414964 of 040 2834208.
Zie ook www.the-old-timers.nl

We repeteren donderdag middag van 
14.00 tot 16.00 in gebouw LONU, Wet-
tenseind 28, Nuenen. Kom gerust eens 
luisteren naar onze repetitie waar u ons 
repertoire kunt bekijken. We hebben 
regelmatig optredens overdag en af en 

Willie en zijn orkest     

Nieuwe theatermakers    
in het speelhuis - deel 1 
Veelbelovende theatermakers, uniek en goed in hun soort. Het Speelhuis 
biedt hen graag een podium omdat ze de huidige tijd goed snappen of om-
dat zij anders durven te zijn. Ze zijn modern en vernieuwend. Zij zijn de toe-
komst van de theaterwereld. 

stelling De Eerste reist hij langs de Ne-
derlandse theaters. 

Een ander bijzonder verhaal is van het 
collectief Het Paradijs. Deze groep kent 
elkaar van de Mime Opleiding van de 
Academie voor Theater en Dans. Sa-
men met regisseur Ko van den Bosch 
hebben ze hun opleiding afgerond 
met Paradijsvertraging en die voorstel-
ling willen ze nu aan Nederland laten 
zien. 

Kijk voor meer info over het program-
ma op www.theaterspeelhuis.nl

Eén van deze nieuwe theatermakers is 
het duo Grof Geschud. Dit jaar door 
TVB Theaters uitgeroepen New Artist 
2019, een samenwerking tussen TVB 
Theaters en veertig andere theaters. 
Volgens de jury van Cameretten 2018: 
‘Twee mooie theatermakers met een 
krachtig samenspel.’

Daan Boom, bekend van het tv-pro-
gramma Streetlab, is een debuterende 
theatermaker. Nadat hij President van 
Amerika, profvoetballer of rapper wil-
de worden heeft hij nu zijn passie ge-
vonden. Met zijn show theatervoor-

Nuenens Mannenkoor    
in kerstsferen
Zo rond de feestdagen heeft het Nuenens Mannenkoor zoals elk jaar een 
druk programma. N.M.K. betekent dan niet alleen Nuenens Mannen Koor 
maar ook Nog Meer Kerst. De aftrap van de kerstactiviteiten vond plaats op 
maandag, 23 december met het traditionele kerstconcert voor alle bewo-
ners van De Akkers. Dat dit concert in een behoefte voorziet bleek wel uit de 
grote opkomst, de kapel was goed gevuld met senioren.

Spetterend nieuwjaarsconcert op 5 ja-
nuari 2020

De jaarwisseling is achter de rug, de 
oliebollen zijn gegeten en de cham-
pagneflessen zijn leeg. De laatste knal-
len van het (al dan niet illegale) vuur-
werk hebben geklonken. Allemaal tra-
dities die samenhangen met de over-
gang van het oude naar het nieuwe 
jaar.

Een andere traditie die bij de jaarwis-
seling hoort is het nieuwjaarsconcert 
van het Nuenens Mannenkoor. Dit 
gaat plaatsvinden op zondag, 5 januari 
2020 om 16.00. uur in de Watermolen 
van Opwetten. Het nieuwe jaar wordt 
dan muzikaal ingeluid met een spette-
rend concert.

Het koor brengt een gevarieerd pro-
gramma. Een swingend programma 
van Duitstalige en Engelstalige num-
mers, van So ein Tag tot Back to the Six-
ties. En als hoogtepunt van dit concert 
het nummer, dat al 20 jaar bijna jaar-
lijks de Top2000-lijst van Radio 2 aan-
voert ‘The Bohemian Rhapsody’.

Wilt u ervaren hoe anders dat nummer 
klinkt als dat door een mannenkoor 
wordt vertolkt, dan bent u van harte 
uitgenodigd. Voor de prijs hoeft u het 
niet te laten, de toegang is namelijk 
gratis.

Het programma bestond deels uit een 
optreden van het Nuenens Mannen-
koor alleen en deels in de vorm van sa-
menzang met de ouderen. En het was 
prachtig om te zien hoe de herinne-
ring aan die aloude kerstliedjes weer 
een fonkeling in de ogen bracht. Nog 
verrassender was dat veel van deze 
liedjes van meerdere coupletten volle-
dig uit het hoofd werden meegezon-
gen. En een ontroerend moment was 
er toen bij het kerstlied ‘Er is een kinde-
ke geboren op aard’ de beginregels 
steeds solo vertolkt werden door een 
meer dan 90 jaar oude bewoonster. De 
fragiele, breekbare stem van deze 
dame contrasteerde prachtig met en 
sonore geleid van het mannenkoor. 
Chapeau.

Prachtig om te zien hoe zo’n klein con-
cert voor een opleving zorgt bij deze 
mensen. En alleen daarom is het al ont-
zettend waardevol en dankbaar om 
deze traditie nog lang te handhaven.

Eerste kerstdag verzorgde het Nue-
nens Mannenkoor de muzikale omlijs-
ting van de dienst in de Clemenskerk, 
inmiddels ook al een jarenlange tradi-
tie. Voorafgaande daaraan werd een 
programma van kerstliederen gezon-
gen, dat de kerkgangers in een volle 
Clemenskerk konden waarderen. De 
Latijnse gezangen uit de mis van Gru-
ber brachten bij velen weer nostalgi-
sche gevoelens te weeg.
Ook tijdens de dienst werden nog en-
kele kerstliederen vertolkt, waarbij het 
Nuenens Mannenkoor vocaal werd bij-
gestaan door een solist en instrumen-
taal door een tweetal trompettisten.
Dat de kerkgangers deze muzikale 
omlijsting wisten te waarderen bleek 
wel uit het daverende applaus, dat het 
koor na afloop ten deel viel.

Wèttegij’t Quiz 2020: DOEN!
Teams opgelet! Het is vanaf vandaag mogelijk om je in te schrijven voor de 
4de editie van de Wèttegij’t Quiz. 

Op vrijdagavond 3 april 2020 kan je, 
met je team het quizboek ophalen. De 
hele avond heb je dan tijd, om op een 
eigen locatie, alle antwoorden op alle 
vragen en puzzels te vinden. Een week 
later, op zaterdagavond 11 april 2020, 
volgt dan de laatste opdracht, de prijs-
uitreiking en natuurlijk maken we er 
weer een gezellig afsluitend feestje van!
Denk jij alles van Nederwetten te we-
ten? Vind je het leuk om vragen, puz-
zels en raadsels op te lossen? Stel een 
team, van ongeveer 15 personen, sa-
men en doe mee! Je kunt je, vanaf van-
daag tot 1 maart 2020, inschrijven.
Bedrijven die graag een vraag of op-
dracht in het quizboek willen vermel-
den, kunnen tot 15 januari 2020, con-
tact opnemen met de organisatie.
Volg onze website en Facebook voor 
de laatste informatie en nieuwtjes!

MEER INFO EN INSCHIJVEN:QUIZ@DOENNEDERWETTEN.NL

&

DE KOPPELAAR 

20.00 - 1.00 UUR

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: QUIZ@DOENNEDERWETTEN.NL

OPGEVEN VOOR 1 MAART

MET LAATSTE OPDRACHT

EIGEN LOCATIE 

QUIZAVOND 3 APRIL 2020

FEESTAVOND 

PRIJSUITREIKING

19.00 - 23.15 UUR

11 APRIL 2020

Laat Nuenen  
het weten.....
AL UW verenigingsnieuws, 

zakelijk nieuws en al het nieuws 
wat u vindt dat Nuenen moet 

weten. Plaats gratis 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl
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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.

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

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

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

A A N B I E D I N G E N*

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

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 WONINGINRICHTER

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

*vraag naar de voorwaarden

Op afspraak:
Inloopkasten, 
schuifdeurkasten en 
draaideurkasten op maat

Zondag 5 januari
geopend 11.00 - 17.00 uur

Pullman Express 
boxspring Compleet: 
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

Auping Warme Winter Weken:
Tot € 500,- voordeel op alle 
Auping matrassen

Tempur winteractie:
Nu 2e artikel 50% korting

Lifetime winteractie:
Tot 15% voordeel op 
Lifetime kinderkamers

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--

Pullman Express boxspring Compleet: 
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

Boxspring Raikkinen 
compleet:
vast vanaf € 1.695,--
elektr. verstelbaar 
vanaf  € 2.595,--

PRANA YOGA STUDIO
Ontdek de genezende wer-
king van  ontspanningsyoga! 
Volg eerst 3 kennismakings-
lessen voor € 30,- Aanmel-
den en info: Corina van 
Dommelen, ’t Hofke 59, 
5641AJ Eindhoven. 040-
2840430 & 06-27055614 
www.pranayogastudio.nl

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
40 JAAR
ERVARING

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

SANITAIRCENTRUM – Jan Donkers
NUENEN

Wenst u allen een gelukkig en gezond 2020
Voor al uw sanitair van bekende 
kwaliteitsmerken, tegels, renovatie,
verwarming, service & onderhoud,
doe-het-zelf materialen.

  
Geopend: woensdag t/m vrijdag 13.30-18.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.  
 Overige tijden alleen op afspraak

De Pinckart 45, 5674 CB Nuenen. Tel. (040) 283 74 57 / 06 – 13 90 32 00 
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Kerkberichten

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.

Het was een druk baasje, altijd bezig
en wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen.

Onverwacht is van ons heengegaan, onze vader, opa en vriend

Henricus Martinus Vorstenbosch
echtgenoot van 

Maria Johanna Vorstenbosch - Eggelaar †

in liefde verbonden met

Mies Jansen

in de leeftijd van 74 jaar.

 Theo en Jhoanna
Thea, Gabriël

  
 Gerda en Sebastiaan

Senna 

 Mies Jansen
Diesel 

  
Gerwen, 27 december 2019

Correspondentieadres:
Ds. Martin Luther Kingweg 159H, 1504 DA Zaandam

De crematiedienst vond plaats op dinsdag 31 december.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 4 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.
Zondag 5 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker R. van Eck. 

Misintenties
Zaterdag 4 januari 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 5 januari 11.00 uur: Marinus 
Donkers (vanwege verjaardag); Marte 
Saris (vanwege sterfdag); Jo Michiels; 
Diny van Rijt; Lien Eliëns; Ad van den 
Akker; Lou Hulst; Koosje van der Vel-
den - Karremans; Familie van Hedel; 
Piet en Jaantje Coolen - van Poppel; 
Hann de Brouwer - Coolen.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Cor 
Maasakkers, Margot Begemannstraat 
9 en Sjaan Heijster-Kemp, Sien de 
Grootstraat 8. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 januari 11.00 uur viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties: 
Narda Schrurs - de Louw; Corrie en Piet 
Martens - Geven; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels.

Mededelingen
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zuster 
Bonnie, de zus van pastor Freek Groot. 
In de plaats van dit Driekoningen-zin-
gen zal er daarom in de kerk een extra 
collecte worden gehouden voor zuster 
Bonnie voor haar werkzaamheden op 

Kalimantan. 
We kunnen deze collecte van harte bij 
u aanbevelen. 
Ook kunt u eventueel uw gift in onze 
brievenbus aan de kerkdeur depone-
ren.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 januari 9.30 uur viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties:
Mia Teunissen; Maria van der Pol - Ren-
ders; Jan Coppelmans; Lie Tien Loan 
Hoeks; Ilse Renders en Piet Renders; 
Maria Sleegers - Toonders.

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

Zondag 5 januari zal om 10.00 onze 
kerkelijk werker Pieter Flach voorgaan. 
De collecte is deze keer bestemd voor 
het ZWO Oeganda voedselzekerheid. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. U bent van harte welkom om 
deze kerkdienst met ons mee te vie-
ren.

Donderdag 2 januari is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken of gewoon gezel-
lig bij elkaar te zijn.

Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 2 januari. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis Onze Heer Jezus 
Christus, Hogepriester.
Vrijdag 3 januari. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Votiefmis van het H. Hart 
van Jezus.
Zaterdag 4 januari. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur gezongen H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; daarna uitstelling tot 13.00 uur.
Zondag 5 januari. Feest van de H. 
Naam Jezus; kinderzegen en wijding 
van het Driekoningenwater.
Maandag 6 januari. Verschijning des 
Heren; Driekoningen. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis. Daarna zegening van wie-
rook en krijt.
Dinsdag 7 januari 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 8 januari 07.15 uur H. Mis.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book (‘Kerken in Peelland’) en op You-
Tube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

 Heel verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven voor 
ons heeft betekend, delen wij mede dat na een kort ziekbed van ons is 

heengegaan onze allerliefste moeder, schoonmoeder en oma. 
Tot op het laatste moment werd zij omringd door allen die zij liefhad.

Jeanne Cuppers-van der Kooij
Adriana Wilhelmina Maria

echtgenote van Berry Cuppers †

* Rotterdam, 16 februari 1937 † Eindhoven, 28 december 2019

 Oirschot: Ingeborg Cuppers en Frans Verlinden
   Just, Kirsten, Maura

 Rotterdam: Nicole en Aad van Well-Cuppers
   Emiel, Sascha, Janou

  Astrid Cuppers †

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Cuppers
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

De Eucharistieviering vindt plaats op vrijdag 3 januari om 13.00 uur in de 
H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Aansluitend wordt Jeanne door onze 
gezinnen naar het crematorium in Eindhoven begeleid.

In plaats van bloemen stellen wij een bijdrage aan KWF Kankerbestrijding 
erg op prijs. Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister in de 
kerk.

Met KBO Lieshout naar    
de Passiespelen in Tegelen
‘Hem achterna’ is de titel van het Passiespel, dat in 2020 van 10 mei t/m 13 septem-
ber in Tegelen wordt opgevoerd. Eens in de vijf jaar vindt dit spektakel plaats in 
Openluchttheater de Doolhof. Meer dan 400 vrijwilligers verlenen hun medewer-
king aan het aloude verhaal over het lijden en de dood van Jezus van Nazareth. 

in een betere wereld. Met KBO Lieshout 
kunt u op zondagmiddag 7 juni de voor-
stelling bezoeken. In verband met de feest-
dagen is de inschrijving met twee weken 
verlengd. T/m 14 januari kunt u zich nog 
aanmelden, er is nog een aantal plaatsen 
vrij. De prijs is 50 euro. Dat is incl. de bus, 
een toegangskaartje eerste rang, koffie of 
thee bij binnenkomst en een consumptie 
in de pauze. Deelname is voor iedereen, lid 
of geen lid. Maar er geldt: vol is vol. Opge-
ven kan via kbolieshout@gmail.com, of tij-
dens de Inloop op dinsdagochtend van 
tien tot half twaalf in het Dorpshuis.

Door tekstschrijvers Jan-Jaap Jansen en In-
eke ter Heege wordt deze editie opnieuw 
verteld, met hedendaagse accenten. Met 
Jezus meer als rebel dan als heiland, hefti-
ge kritiek op de terdoodveroordeling door 
Jozef van Arimathea, de rol van Judas van-
uit een ander perspectief, hangjongeren 
die worstelen met het geloof en een krach-
tige rol voor de vrouwen rond Jezus. Be-
kende en nieuwe verhalen smelten in ‘Hem 
achterna’ samen in een groots spektakel-
stuk over strijd, onderdrukking en verdriet, 
maar vooral ook over liefde en vriend-
schap, vurige hoop en een oprecht geloof 

Ans Kuipers-van Perlo

In liefde losgelaten

Leef sober, 
maar vier alles! 

echtgenote van

Theo Kuipers

Theo 

Debbie
Eline & Koen 

Leonie en Willy
Jasper & Niels 

Ans is thuis. Op zaterdag 4 januari kunt u van 14.00 tot 16.00 uur  
persoonlijk afscheid van haar nemen. 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 7 januari om  
13.00 uur in de H. Lambertuskerk, Hoekstraat 46 te Nederwetten. Later  
die middag nemen wij in besloten kring afscheid in het crematorium. 

Avondwake, maandag 6 januari om 19.00 uur in bovenstaande  kerk. 

Zij overleed op 30 december 2019 in de leeftijd van 75 jaar.

Bloemhoefstraat 4, 5674 NT Nuenen

Mandala Tekenen 
en Persoonlijke 
Ontwikkeling 
Tekenen in de magische cirkel geeft 
rust en ontspanning. Stap voor stap 
richting meer zelfontplooiing en be-
wustwording van je kwaliteiten. Iedere 
tekening geeft nieuwe inzichten. Re-
gelmatig een mandala tekenen bevor-
dert je creativiteit. Ieder op zijn of haar 
eigen manier, in een tempo dat bij jou 
past. Een laagdrempelige creatieve 
manier om aan je persoonlijke ontwik-
keling te werken, is het regelmatig te-
kenen van een mandala. Mandala te-
kenen is het tekenen in een cirkel. De 
cirkel als veilige omsloten ruimte waar-
in alles er mag zijn. 
In de Voorjaarscursus Mandala Teke-
nen gaan we stap voor stap op weg. 
We beginnen iedere ochtend of avond 
met een korte meditatie of ontspan-
ningsoefening. Er is iedere keer een 
andere mandala tekenopdracht. Ze-
ven lessen op de donderdagochtend 
of de woensdagavond. Start 9 of 15 ja-
nuari (je kunt eventueel één les later 
instromen). Docente is Marjo van Meer 
(AvG), tekenen, schilderen en psycho-
synthese coach. De cursus vindt plaats 
in mijn atelier aan het Boord in Nue-
nen. Iedereen is welkom. Ervaring 
vooraf is niet nodig. 
Voor meer info zie website: 
www.marjovanmeer.weebly.com  

Publieksavond  
Jan Paagman 
Sterrenwacht
Vrijdag 3 januari om 19.00 uur is Jan 
Paagman weer open voor iedereen die 
wat meer wil weten over de sterrenhe-
mel en over de plaats van onze aarde 
in het oneindige heelal. Het is niet no-
dig een afspraak te maken of te reser-
veren, iedereen is deze avond welkom.
Harrie Eijsbouts geeft een presentatie in 
de filmzaal. Daarna neemt Martin Prick 
de groep mee naar het Pieterse planeta-
rium. Zelfs als het buiten waait, sneeuwt 
of onweert kunt u hier duizenden ster-
ren zien en krijgt u uitleg over de bewe-
gingen die hemelobjecten aan het fir-
mament maken. Tenslotte draaien we 
de koepel open voor een blik op het he-
melgewelf. De aanvang is om 19.00 uur 
en de entreeprijs voor volwassenen be-
draagt € 4,00, voor kinderen tot en met 
16 jaar € 2,00. Kom op tijd om het volle-
dige programma mee te kunnen maken. 
Jan Paagman Sterrenwacht 
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten
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PUZZELHOEKWeek 1

Horizontaal: 1 deel v.e. geschrift 6 godsspraak 11 bevel 12 vierhoek 13 krap 14 reeds 
16 proteïne 18 soort beeldscherm (afk.) 20 lichte houtsoort 22 zangvogel 23 groot in aantal 
25 slimheid 26 riv. in Oostenrijk 27 schaakterm 28 akker 30 vermoeid 31 riv. in Parijs 
33 grootspraak 35 circa 36 basisonderwijs 38 gesuikerd broodje 41 schaakstuk 
45 eerste vrouw 47 oostzuidoost 48 borstbeen 49 komisch nummer 51 hoofdstad van Italië 
53 kostbare stof 55 vrouw van Abraham 56 slijtage 58 pl. in Drenthe 59 liefdevol 60 te koop 
61 voldoende gekookt 63 bergtop 65 meterton 66 ophef 67 dessert.61 voldoende gekookt 63 bergtop 65 meterton 66 ophef 67 dessert.
Verticaal: Verticaal: 1 liefkozen 2 deel v.h. oog 3 baat 4 kippenproduct 5 sportvrouw 6 oppervlakkig 
7 rondhout 8 alstublieft 9 onuitstaanbaar mens 10 vangwerktuig 11 leemte 15 straks 7 rondhout 8 alstublieft 9 onuitstaanbaar mens 10 vangwerktuig 11 leemte 15 straks 
17 verlangen 19 centigram 21 hoofdstad van Peru 23 Local Area Network 24 oostnoordoost 17 verlangen 19 centigram 21 hoofdstad van Peru 23 Local Area Network 24 oostnoordoost 
27 toetsinstrument 29 Turks vleesgerecht 32 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 34 raamscherm 27 toetsinstrument 29 Turks vleesgerecht 32 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 34 raamscherm 
37 in het begin 38 deftige vrouw 39 pistoolmitrailleur 40 toverkunst 41 direct 37 in het begin 38 deftige vrouw 39 pistoolmitrailleur 40 toverkunst 41 direct 
42 hooghartige houding 43 bewuste handeling 44 aanvang 46 ordinair 42 hooghartige houding 43 bewuste handeling 44 aanvang 46 ordinair 
50 cosmetisch smeersel 52 echtgenote 54 ouderraad 55 mousserende Duitse wijn 50 cosmetisch smeersel 52 echtgenote 54 ouderraad 55 mousserende Duitse wijn 
57 niet wild 59 afslagplaats bij golf 62 a priori 64 in opdracht.57 niet wild 59 afslagplaats bij golf 62 a priori 64 in opdracht.

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

N E P S T O L A J O B
N C D O T R B A R E A
O H M P E N S E E L V L A
P R K A R A E P E J L

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

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

Oplossingen wk 52
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

S T A G N A T I ES T A G N A T I E

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

APOTHEOSE
BEZIT
DEELNAME
DONUT
DREEF
EERBIEDIG
EEUWIGHEID
ELLIPS
EMMER
FINITO
FONETISCH
GENIEPIG
INNIG
INZET
JETLAGJETLAG
JOCHIEJOCHIE
KETENKETEN
MELDEMELDE
OGIEFOGIEF
OLYMPIADEOLYMPIADE
ONDIEPONDIEP
ONGEVALONGEVAL
ORIGINE
PLATVLOERSPLATVLOERS
POMMADEPOMMADE
RABAT
RACISME
RACKET
ROMIG
SENILITEIT
START
TAART
TOETS
TOKIO
TOOIEN
TOORTS
TOUCHEREN
VERBANNEN
VILLA
ZALTBOMMEL
ZWAKKELING
ZWOERD

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

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

8 5 9 6 7
7 3

6 2 5 8 4
7 1 5

Sudoku

week 51, Dhr. N. Coolen, Nuenen.

Winterwandeling   
Boerderij Krakenburg 
gemoedelijk gezellig!
Op 22 december vond de jaarlijkse kerstviering plaats bij Boerderij Kraken-
burg. De deelnemers van de dagbesteding van de boerderij waren al vroeg 
aanwezig deze zondagochtend. Samen met de begeleiding beelden zij het 
kerstverhaal uit op en rond de boerderij aan de passerende wandelaars.

Als Maria en Jozef eindelijk in Nuenen 
arriveren is Maria erg moe. Ze gaan op 
zoek naar een slaapplaats. Bij een her-
berg in het gehuchtje Olen, klopt Jozef 
aan op de deur van de herberg. Helaas 

Ondanks de regenachtige dag vertrok-
ken, met een routeboekje en puzzel-
vragen in de hand, ruim 50 stoere wan-
delaars vanuit de boerderij. Bij de eer-
ste scene van het kerstverhaal komen 
de Engelen aan Maria vertellen dat zij 
zwanger is. “Maria je zult een zoon krij-
gen en het wordt een bijzonder kind. 
Een kind van vrede! De naam hoef je 
niet meer te bedenken want hij heet 
Jezus.”
Dan komen de boodschappers van Ko-
ning Willem Alexander tevoorschijn. 
Met belangrijk nieuws. Luister goed: 
“Alle mensen moeten zich in laten 
schrijven in hun geboortestad. Dus jul-
lie moeten meteen op reis, want de ko-
ning wil dit zo snel mogelijk weten.”

Boerderij Krakenburg 
heeft ook de Herbergier geen plaats 
meer voor Jozef en Maria. “Er zijn van-
daag zoveel mensen gekomen. Maar ik 
heb wel een plekje in de stal. Het is er 
warm en er is genoeg stro om te sla-
pen.” Na een mooie route is kindje Je-
zus dan eindelijk geboren in de warme 
stal bij Boerderij Krakenburg. De wan-
delaars bewonderen het kindje en krij-
gen van de engelen beschuit met 
muisjes. 

Met een loterij voor alle aanwezigen 
en muziek ten gehore gebracht door 
Blaaskapel de Wettertetters uit Neder-
wetten, Muziekvereniging de Allegret-
to’s uit Eerde en Blaaskapel Wa’n Klank 
uit Son en Breugel, is het in de Herberg 
de hele middag gemoedelijk gezellig!

Boerderij Krakenburg bedankt ie-
dereen die zijn steentje heeft bijgedra-
gen aan deze gezellige middag. Heel 
graag weer tot volgend jaar!

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Sate kip 2 st.

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Knoflook Speciaal

18,50

Subsidieregeling voor vergroening 
buitengebied Nuenen
Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap in het 
buitengebied? Lees dan zeker verder. Er zijn namelijk diverse regelingen waar-
mee grondeigenaren in het buitengebied van Nuenen subsidie kunnen ontvan-

gen voor de aanleg en/of het beheer van natuur- en land-
schapselementen.
Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt 
het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wo-
nen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer 
ruimte aan typische soorten van het boerenerf en het 
agrarisch cultuurlandschap. Voorbeelden hiervan zijn pa-
trijzen, kerk- en steenuilen, kikkers, zangvogels, honingbij-
en en wilde bijen. Voor bijen is zelfs een specifiek zaden-
pakket gemaakt met veel inheemse bloemen. Een tweetal 
regelingen worden hieronder verder toegelicht.
Als niet kan worden voldaan aan criteria van de Stika-re-
geling, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de 
‘Subsidieregeling Natuur’. De regeling is bedoeld voor de 
aanleg van beplanting met inheemse soorten en voor 
poelen ook binnen een straal van 150 m1 van het bouw-
vlak. Voor deze financieringsmogelijkheid kunt u tevens 
contact opnemen met Martien Vinken.
Bent u geïnteresseerd in de regeling, dan kunt u vrijblij-
vend contact opnemen met de veldcoördinator in uw re-
gio die u gratis een passend advies geeft. In uw woon-
plaats is dit Martien Vinken. U kunt hem bereiken via tel. 
06-2712 27 21 of mail: info@martienvinken.nl

Digitale dagkalender Luna geeft cliënten houvast en rust

“Ik zie nu wat ik    
vandaag moet doen”
Als eerste zorgorganisatie in Nederland test zorgorganisatie Savant Zorg de 
digitale dagkalender Luna. De Luna lijkt op een e-reader en toont de agenda 
van de cliënten. Dit geeft ze houvast en rust. Bovendien ontlast het mantel-
zorgers en is het een extra middel om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten wonen. Tien cliënten met een lichte vorm van dementie experimente-
ren samen met mantelzorgers en zorgmedewerkers een hal� aar lang met het 
apparaat van fabrikant Nedap. Na de experimentele fase kijkt Savant Zorg of 
de digitale dagkalender een vaste aanwinst kan zijn voor de zorg.

ben we de digitale kalender ook neer-
gezet bij cliënten met dementie die 
nog thuis wonen. De eerste ervaringen 
zijn heel positief. Zo merken zorgme-
dewerkers duidelijk meer rust bij cliën-
ten. Tevens past de eenvoud van het 
systeem prima bij de doelgroep. De 
Luna kan een mooie aanwinst zijn in 
ons assortiment van zorgtechnologi-
sche hulpmiddelen.”
www.savant-zorg.nl

Niet meer kunnen missen
Hera Dekkers is de dochter en mantel-
zorger van mevrouw Holtackers. Zij 
maakt via haar mobiele telefoon af-
spraken voor de Luna. Dat gaat heel 
gemakkelijk. Op haar smartphone 
opent ze het zorgportaal Carenzorgt.nl 
en klik op ‘Kalender’. “Dan kies ik één 
van de activiteitenpictogrammen. Dan 
zet ik de dag, het tijdstip en de tekst er-
bij, druk op de verzendknop en de af-
spraak verschijnt wanneer het moet op 
het scherm van de Luna. Zo stel ik we-
kelijks een schema op met afspraken 
en mededelingen voor bijvoorbeeld 
de pedicure, lunchtijd, bezoekjes en 
boodschappen doen etc. Zorgmede-
werkers van Savant zetten via hun ei-
gen digitale platform zorgafspraken op 
de Luna, zoals verzorgingstijden en 
medicijninname. Het werkt zelfs zo fijn 
dat we de digitale dagkalender eigen-
lijk al niet meer kunnen missen.”
“Medio januari 2020 volgt een belang-
rijke tussenevaluatie met alle gebrui-
kers. Als de testfase is afgelopen, be-
slist Savant of ze de Luna structureel 
gaat inzetten voor cliënten met een 
lichte vorm van dementie”, vertelt wijk-
verpleegkundige Jolanda Brands. Be-
halve lid van de kerngroep Zorgtech-
nologie bij Savant Zorg is zij centraal 
aanspreekpunt voor alle deelnemers 
van de Luna-test. “Om een goed beeld 
te krijgen van de mogelijkheden, heb-

Mevrouw Holtackers-Van Rijt leest op de 
Luna dat ze haar medicijn kan innemen. 
Terwijl dochter Hera Dekkers ondertussen 
met haar smartphone een afspraak maakt 
voor de digitale dagkalender.
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EMK JO17-1 ongeslagen 
kampioen derde klasse
Na een spannende competitie werd EMK JO17-1 kampioen. De spelers waren: 
Thijm, Gijs, Pieter, Jesse, Lucas, Tijs, Max, Finn, Marco, Nash, Thomas, Jard, Guus en 
Sem. Trainers: Ramôn Voorzaat en Arie van Schaijk (niet op foto).

RKSV Nuenen JO12-1 
kampioen! 
Zaterdag 14 december werd in Eindhoven een ouderwetse kampioenswedstrijd 
gespeeld tussen RKSV Nuenen JO12-1 en RPC JO12-1. De wedstrijd werd begon-
nen met een in punten gelijke stand op de ranglijst, maar met een licht voordeel 
in doelsaldo voor Nuenen, dus beide teams hadden de kans om kampioen te 
worden. Het was een hele koude en natte dag en het natuurgrasveld had meer 
weg van een modderig zwembad dan van een voetbalveld, maar beide teams 
gingen er des ondanks vol voor. Het was een spannende wedstrijd die op en neer 
ging, beide teams hadden kansen en het liep gelijk op. De eindstand werd uitein-
delijk een verdiende 3-5 overwinning voor Nuenen waarmee het kampioenschap 
opnieuw werd binnengehaald. Kampioenen proficiat!

Fientje van Eyk prima winnaar 
tiende wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Mooie afsluiting laatste wedstrijd 2019. Na de feestdagen is het altijd goed 
om wat ontspanning te zoeken en die wordt geboden door de supporters-
club RKSVNuenen. Dat dit gewaardeerd wordt bleek wel uit de grote op-
komst vrijdagavond met een bom volle rik arena en een prima sfeer. 

Uitslag Rikken 27 december
1 Fientje van Eyk   103 punten
2 John Verbakel  74 punten
3 Willy van den Heuvel  61 punten
4 Hub Marquenie   60 punten
5 Thea Elbers  59 punten 
6 Jan Bertelink  58 punten
7 Antoon Hurkmans  57 punten
8 Toine Raaijmakers  57 punten
9 Bennie de Louw  55 punten
10 Hans van de Reek  52 punten

Vrijdag 3 januari is weer de volgende ri-
kavond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Aanvang 20.00 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, voor zowel leden als 
niet leden. Nog niet geweest jammer, 
uitstellen niet doen. Locatie ‘Oude Lan-
den’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
info: 06 10289797 of 06 52696828.

Eindelijk was het dan zover, voor het 
eerst kon er dit seizoen een dame als 
winnaar gehuldigd worden. 
De eerste ronde voor de pauze was het 
vrij tam en de jury hoefde geen enkele 
keer in actie te komen.
Met een matige score van 60 punten 
was Hub Marquenie de leider. In de 
tweede ronde zou dit snel veranderen 
en zoals gewend van de ervaren spe-
lers werd er met veel beleid gestreden 
voor de overwinning, met uiteindelijk 
Fientje van Eyk met 103 punten en een 
grote voorsprong, op nummer twee 
John Verbakel met 74 punten.

De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Ria Hurkmans.

Fientje van Eyk (links) wordt hartelijk gefelici-
teerd door hoofd jurylid Ludo van den Berg.

Nuenens hobbycentrum  
krijgt AED dankzij    
actie Rabo ClubSupport
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats ontving in oktober een waardecheque 
van ruim tweeduizend euro. Het was dé topper van de actie Rabo ClubSup-
port 2019. Doel van het hobbycentrum: de aanschaf van een AED, onmis-
baar bij een acute hartstilstand. Nu pas konden in het hobbycentrum foto’s 
worden gemaakt van de nieuwe aanwinst.

En nu met z’n allen… op cursus!
Na de aanschaf van de AED was er nog 
een mooi bedrag over. Dit zal o.a. wor-
den gebruikt voor reanimatie-cursus-
sen. Afgelopen zaterdag was het eer-

Drukke, trotse veiligheidsman
Begeleider/hobbyist Frenk van Maasak-
kers laat vol trots het nieuwe apparaat 
zien. Hij is in en om het gebouw verant-
woordelijk voor de veiligheid. Hij heeft 
zich, ook als oud-brandweerman bij de 
Nuenense brandweer, met succes inge-
zet om het belang van de aanwezig-
heid van een AED te benadrukken. 
“Omdat we vorig jaar eigenaar zijn ge-
worden van het gebouw concentreren 
we ons, nog meer dan daarvoor, op het 
punt veiligheid. Daar wordt nu heel 
veel aandacht, tijd en geld in gestoken.” 
De nieuwe, semi-automatische AED 
past prima bij de veiligheidsdoelen die 
het Nuenense hobbycentrum nastreeft. 
Frenk: “Alles wordt nu uit de kast ge-
haald, we zijn met een groep vrijwilli-
gers en buitenfirma’s bezig met een 
mega veiligheidklus!” 

Voetbalste groepje aan de beurt. Op korte ter-
mijn krijgen alle hobbyisten van het 
Nuenense hobbycentrum de gelegen-
heid om zich aan te melden voor zo’n 
instructiebijeenkomst. Er staan de ko-
mende jaren ook herhalingscursussen 
op het programma. Hopelijk is het in 
de praktijk nooit nodig, maar weten 
hoe je iemand moet reanimeren en 
hoe je daarbij een AED kunt gebruiken 
kan van levensbelang zijn!

De Dorpswerkplaats bedankt Rabo-
bank en iedereen die tijdens de Rabo 
Clubsupport actie 2019 zijn stem op 
het hobbycentrum heeft uitgebracht!
Doe je mee in 2020?
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Clubs halen geld op     
met Grote Clubactie 2019
Zo’n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te 
verkopen tijdens de Grote Clubactie. Landelijk deden ruim 5.000 verenigin-
gen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij bijna € 8.500.000,- op 
door ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. 

nancieel) gezond verenigingsleven in 
Nederland. Door als vereniging loten 
te verkopen tijdens de Grote Clubactie 
halen clubs geld op, waarmee ze hun 
doelen kunnen realiseren. Zo kunnen 
bijvoorbeeld nieuwe materialen wor-
den aangeschaft, kan het clubhuis 
worden opgeknapt of kunnen evene-
menten worden georganiseerd. Van 
elk verkocht lot van € 3,- gaat maar 
liefst € 2,40 (80%) rechtstreeks naar de 
clubkas. 
De nostalgische lotenverkoop aan de 
deur blijft een enorm krachtige ver-
koopmethode, maar de Grote Clubac-
tie ontwikkelt ook de online verkoop-
methoden steeds verder door. Deze di-
gitalisering in de lotenverkoop brengt 
vele voordelen met zich mee.

Iedereen die een vereniging heeft ge-
steund, maakt kans op één van de 
32.000 prijzen uit de Grote Clubactie 
loterij, waaronder de hoofdprijs van 
€ 100.000,-! Check je lotnummer(s) op 
clubactie.nl om te kijken of er een prijs 
is gevallen op je lot.

In Nuenen c.a. lukte het verenigingen 
om in totaal € 8.196,- op te halen. Dit 
jaar deden in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten de volgende clubs mee en 
zij haalden de volgende bedragen op. 
Hiervan gaat 80% naar de club!
JUVENTUD € 627,- Voetbalvereniging 
E.M.K. € 2.988,- Volleybalvereniging 
Nuvo 68 € 525,- Zwem- en Polovereni-
ging Aegir € 1.137,- Zwem- en Polover-
eniging Nuenen € 1.890, Zwemver. De 
Watervrienden € 1.029,-.
Dit jaar deden in Laarbeek de volgen-
de clubs mee en zij haalden de volgen-
de bedragen op. Ook hiervan gaat 80% 
naar de club!
Aarle-Rixtel: ASV’33 € 3.432,-
Beek en Donk: B.C. de Ganzeveer 
€ 285,- Rolschaatsclub De Oude Molen 
€ 2.889,- Sport Ontspanning en Spel 
€ 4.035,- TV T Slotje € 1.581, Volleybal-
vereniging Bedovo € 357,-.
Mariahout: Flamingos € 1.341,-.
Lieshout: R.K.V.V. Eli € 4.500,-.

Dit jaar is alweer het 47e jaar dat de 
Grote Clubactie zich inzet voor een (fi-

Goede voornemens? Meer  
bewegen in het nieuwe jaar ?

Kom wandelen  
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de wekelijkse zon-
dagmorgenwandeling is in de maand 
januari de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis. Op zon-
dagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 
groepen, ieder in een eigen tempo, 
voor een sportieve wandeling van on-
geveer anderhalf uur in de omgeving 
van Nuenen. Voor de echte wandellief-
hebbers is er ook de mogelijkheid om 
een langere wandeling in groepsver-
band te maken.

Iedereen is welkom
Vooraanmelden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie. Voor 
nadere informatie kunt u mailen naar 
het secretariaat, secretariaat-wsv@
outlook.com. www.wsvnuenen.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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Nuenen Kapperdoesweg 8

Elke zondag 
open!

Areca
130cm hoog. In 24cm-
pot. Excl. mand. 29.95
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Rhipsalis 
Eenvoudig te verzorgen, 
verkrijgbaar in diverse 
soorten. In 17cm-pot. Excl. 
sierpot.

Varen
In 19cm-pot. 
9.95

7.99

11.99

Hertshoornvaren
Excl. mand. 14.99

Strelitzia
In 24cm-pot. 
Excl. mand. 49.99

11.99

17.99 19.99

37.50

Dracaena 
Marginata
130cm hoog. 
In 24cm-pot. 
Excl. Yara 
pot. 24.95

99

In 24cm-pot. 
Excl. Yara 
pot. 24.9524.95

Philo Xanadu
In 24cm-pot. Excl. 
Yara pot. 24.95

Zamioculcas
50cm hoog. In 17cm-
pot. Excl. Yara pot. 
9.95

5.99

Senecio 
Cephalophorus
In 15cm-pot. Excl. sier-
pot. 7.50

Pot Yara
Diam. 29 x 27cm hoog. Ver-
krijgbaar in diverse kleuren. 
Excl. plant. 24.95 19.99

18.99

7.99

sierpot.

5.99
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