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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Henk Struijk 
ontvangt de 
vrijwilligersprijs 
2019

Studio Sense 
heet u welkom 

Nuenenaren 
goedgeefs
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APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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

De beste wensen 
namens
Quik Service Nuenen.

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

Ondernemersprijs Nuenen 
voor Hans Duisters
Hans Duisters is maandag 6 januari tijdens het drukbezochte OCN-nieuw-
jaarsgala in De Collse Hoeve door het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2019. 
Hans is directeur van Sioux CCM, is creatief, mensgericht, verantwoorde-
lijk, open en eerlijk, professioneel en resultaatgericht, heeft passie en is 
gedreven; kortom een inspirerende ondernemer.

Historie
Met grote ambities en een kleine om-
vang begint 1 mei 1996 een bijzonder 
verhaal in de High Tech omgeving van 
Eindhoven. Hans Duisters en Erik van 
Rijswijk richten hightechbedrijf Sioux 
op, een bedrijf met een bijzondere 
cultuur, zich afzettend tegen de wes-
terse filosofie. Vandaar de naam Sioux, 
vernoemd naar een indianenstam; 
daar waar mensen centraal staan; 
waar gestuurd wordt op normen en 
waarden; waar slim zijn en de ander 
verrassen een belangrijke strategie is.

Uit het juryrapport van de commissie 
‘Ondernemer van het jaar’ (onder 
voorzitterschap van Arno Aarts, Wes-
selman Accountants | Adviseurs en 
met o.a. Jan Veldsink, Veldsink Groep 
en voorzitter OCN):
‘De commissie is unaniem van oor-
deel dat Hans in de afgelopen jaren, 
maar zeker in 2019 met de overname 
van het Duitse 4Plus en de ontwikke-
lingen in China heeft aangetoond een 
ondernemer te zijn die uitdagingen 
aan durft te gaan en kansen ziet die 
niemand anders voor ogen had. En 
met succes.
En daarmee een terechte winnaar van 
de prijs: ondernemer van het jaar 
2019. Namens het bestuur en de com-
missie: Van harte gefeliciteerd!’

Nieuwjaarstoespraak   
van de burgemeester 
Door Gerrit van Ginkel

Als aanhef van zijn toespraak gebruikte de burgemeester:  Vrienden van 
Nuenen” en met een slotzin: “Zorg goed voor elkaar” wilde hij aantonen 
dat hij wel heel dicht bij zijn inwoners staat. In zijn terugblik over het af-
gelopen jaar had hij geconstateerd dat er weer met Nuenen werd gespro-
ken in plaats van over Nuenen.

Hij refereerde aan een uitspraak van 
de Eindhovense burgemeester die 
zei dat je niet om Eindhoven heen 
kon. 
Nuenens eerste burger vulde dat aan 
met: “Maar je komt er ook niet door-
heen”.
De uitdaging in het succesverhaal 
van Brainport is te zorgen voor hen 
die niet mee kunnen komen.
Door de regeldrift van de overheid 
komt er meer druk bij anderen die 
daar niet altijd voor zijn ingericht.
De karper crisis zorgde voor de bur-
gemeester afgelopen jaar voor de 
grootste rimpeling.
Hij vroeg om begrip voor onze agra-
riërs waarvan het werk wel erg com-
plex wordt.
Het bestuur van de Stichting Nuenen 
120 jaar in 2021 gaf de burgemeester 
veel vertrouwen voor een spontaan 
dorpsfeest tegen die tijd.

Burgemeester Maarten Houben 
bezig met zijn nieuwjaarstoespraak

Kernactiviteit
Sioux ondersteunt de hightechindus-
trie bij het ontwikkelen en maken van 
complexe productiesystemen en pro-
ducten met als doel competitief voor-
deel te behalen. Sioux draagt bij aan 
het succes van klanten door voorop te 
lopen in kennis, ondernemerschap, 
creativiteit én door verantwoordelijk-
heid te nemen van concept tot en met 
levering.

Overname CCM Nuenen
In 1996 is Sioux gestart als een soft-
warehuis, anno 2019 is het een gere-
nommeerd technologiehuis. In die 
periode groeide het bedrijf signifi-
cant: in competenties, mensen én in 
marktpositie.
Door de overname van het Nuenense 
bedrijf CCM (Centre for Concepts in 
Mechatronics) is de combinatie, het 
grootste onafhankelijke technisch sys-
teemhuis van de Benelux. Waar Sioux 
gegroeid is als detacheringsbedrijf 
vanuit de software, is CCM – tegen-
woordig Sioux CCM - een krachtige 
speler op het gebied van mechatroni-
sche systemen. 

Het bedrijf van Hans Duisters heeft 
behalve in Nederland inmiddels ook 
vestigingen in België, Amerika, Viet-
nam en Rusland. En, zoals eerder ver-
meld; het Duitse bedrijf 4Plus is over-
genomen en China is in 2019 verder 
doorontwikkeld

En om in de woorden van Hans Duit-
sers te spreken:
“We zullen onze grenzen altijd blijven 
verleggen, uit noodzaak, maar ook 
omdat het leuk is”.
   
Hans staat bekend als inspirerende 
ondernemer. Hij ziet geen risico’s, en-
kel uitdagingen en hij blijft in kansen 
denken. Maatschappelijk verant-
woord ondernemen is ook belangrijk 
voor Hans, hij wil een bijdrage leveren 
aan de welvaart van de mens en om-
geving.

v.l.n.r.: Arno Aarts, Elise Vereijken en Jan Veldsink. (foto: LAVfotografie)

Hans Duisters. (foto: LAVfotografie)

Elise Vereijken verkozen  
tot Young Talent in Nuenen 
Tijdens het Nieuwjaarsgala van ondernemersvereniging OCN heeft Elise 
Vereijken van DekeukenvanElise de Young Talent Award gekregen. Elise 
werd verkozen door een stemming onder een vakjury (60%) en onder de 
aanwezigen in de zaal (40%).

De drie genomineerde bedrijven 
(overige genomineerden waren Mark 
Snoeijen van Axis International en 
Pieter Snoek van Fleetaccess) kregen 
alle drie de kans om een korte pitch 

te houden op het podium, waarna 
stemming de uitslag bepaalde. 

Elise werd met een gering verschil 
uitgeroepen tot winnaar. 

Hans is betrokken bij initiatieven om 
de technologische ontwikkelingen in 
de hightech sector te stimuleren, zoals 
techniekpromotie onder kinderen, 
kennisdelen via technische lezingen 
en investeringen in start-ups, kortom; 
Hans is een ondernemer pur sang.

Gemeente Nuenen 
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 AFVALWEETJE:
De nieuwe afvalkalender 2020 is beschikbaar. 
U kunt ook de afvalapp van Blink downloaden. 

AFVALKALENDER 2020  
De nieuwe digitale afvalkalender 2020 is beschikbaar. U 
kunt ook de afvalapp van Blink downloaden. 
Op onze website www.nuenen.nl kunt u via ‘Alles over 
afval’ naar ‘Direct naar de afvalkalender’. U komt dan op 
mijnblink.nl waar u uw adresgegevens kunt invullen (vul 
in: postcode en huisnummer). Via ‘Wanneer’ kunt u de 
jaarkalender 2020 aanklikken en ook printen. Inwoners die 
niet beschikken over (vaardigheid met) een computer of 
internet, kunnen de gemeente bellen (040-2631631). Ze 
krijgen dan een geprinte afvalkalender 2020 thuisgestuurd.

Glas container
Na de feestdagen wordt er veel glas naar de ondergrond-
se containers gebracht. Daardoor zit de container eerder 
vol. Plaats geen glas erbij, wacht liever een weekje.

Kerstbomen
Als u begin januari 2020 uw kerstboom opruimt, kunt u 
deze deponeren bij een van de 14 permanente groenbak-
ken of afgeven bij de milieustraat.
Aangezien de kerstbomen worden gecomposteerd moe-
ten ze worden aangeleverd zonder standaard, mand, em-
mer of plastic en alle kerstversieringen (ook engelenhaar) 
dienen te zijn verwijderd. De bomen mogen niet langer 
zijn dan 2 meter, anders kunnen ze niet worden verwerkt.

HERHAALDE OPROEP: 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES 
OPGELET!
Binnen de gemeente Nuenen nemen vrijwilligers en hun 
organisaties een niet meer weg te denken plaats in. Van-
daag de dag kunnen we niet meer zonder deze vrijwillige 
inzet. Zonder overdrijving kunnen we stellen dat vrijwil-
ligers het cement zijn waar onze samenleving op drijft.
Aan de andere kant hebben vrijwilligersorganisaties het 
tegenwoordig niet gemakkelijk. Het wordt steeds moei-

lijker om vrijwilligers te werven en te behouden. Daarnaast 
worden vrijwilligersorganisaties geconfronteerd met 
steeds meer regels waaraan men moet voldoen.

Hoe kunnen we helpen?
De gemeente Nuenen heeft vrijwilligers hoog in haar 
vaandel staan. Zij wil vrijwilligersorganisaties waar moge-
lijk ondersteunen. Dat kunnen wij alleen maar doen als wij 
weten waar uw organisatie tegenaan loopt en welke vra-
gen om ondersteuning bij u leven. Om deze informatie 
boven tafel te krijgen hebben we een korte digitale vra-
genlijst ontwikkeld.

Vragenlijst
Wij roepen alle vrijwilligersorganisaties in Nuenen op mee 
te werken aan dit onderzoek door het invullen van de vra-
genlijst. Dit kost u hooguit 10 minuten. De link van de 
vragenlijst vindt u op www.nuenen.nl/onderzoek. De 
resultaten van het onderzoek nemen we mee bij het uit-
werken van het ondersteuningsaanbod aan vrijwilligers-
organisaties en worden voor de zomer van volgend jaar 
met u gedeeld.

Doe mee!
U heeft tot 25 januari de tijd om de vragenlijst in te vullen. 
Maak gebruik van dit aanbod.
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Wethouder Hetty Tindemans. 

DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Hoe kan een BuurtWhatsApp-groep bijdragen aan veilig-
heid? Tijdens het Donkere Dagen O� ensief geven we 
wekelijks informatie en tips voor een veilige woonomge-
ving. Deze week: hoe kan een BuurtWhatsApp-groep 
bijdragen aan veiligheid? Lees meer op onze website: 
www.nuenen.nl/ddo

KEN JIJ IEMAND     
DIE EEN LINTJE VERDIENT?

Verraste blije gezichten. Spontane reacties en mooie her-
inneringen. De uitreiking van een Koninklijke onderschei-
ding blijft een bijzonder moment. Ken jij iemand die waar-
dering verdient, omdat hij of zij zich al vele jaren voor onze 
gemeenschap inzet? Meld deze kanjer dan aan voor een 
lintje. De aanvragen voor de Lintjesregen 2021 moeten 1 
juli 2020 bij de gemeente Nuenen binnen zijn.

Blijk van waardering
Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering 
voor jaren van intensieve maatschappelijke inzet. Concreet 
moet iemand minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de 
week vrijwilligerswerk verrichten. Deze verdiensten moe-
ten ook actueel zijn.

Lang traject
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? 
Er komt nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel in-
formatie verzamelen. Die informatie kan via de burge-
meester, de Commissaris van de Koning, het Kapittel als 
adviesorgaan, de betrokken minister en uiteindelijk Zijne 
Majesteit zelf leiden tot de ondertekening van het Konink-
lijk Besluit.

Begin tijdig
Ken je iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer in-
formatie over het aanvragen van een Koninklijke onder-
scheiding? Neem dan tijdig contact op met de medewerk-
ster Kabinetszaken via tel. 040-2631631 of mail: b.schul-
kes@nuenen.nl
Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmerking kan 
komen. En op welke manier de aanvraag het beste kan 
worden ingediend. Het aanvragen van een lintje is gratis. 

Bijzondere gelegenheid
Je kunt ook een lintje aanvragen dat tijdens een bijzon-
dere gelegenheid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor 
moet zes maanden van tevoren binnen zijn bij de ge-
meente. Er zijn wel regels aan verbonden. Neem voor de 
zekerheid even contact op met de gemeente.
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Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-
mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de 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 
De nieuwe afvalkalender 2020 is beschikbaar. U kunt ook de afvalapp van Blink downloaden. 

AFVALKALENDER 2020  
De nieuwe digitale afvalkalender 2020 is beschikbaar. U kunt ook 
de afvalapp van Blink downloaden. Op onze website 
www.nuenen.nl kunt u via ‘Alles over afval’ naar ‘Direct naar de 
afvalkalender’. U komt dan op mijnblink.nl waar u uw adresgegevens kunt invullen (vul in: 
postcode en huisnummer). Via ‘Wanneer’ kunt u de jaarkalender 2020 aanklikken en ook
printen. Inwoners die niet beschikken over (vaardigheid met) een computer of internet, 
kunnen de gemeente bellen (040-2631631). Ze krijgen dan een geprinte afvalkalender 2020 
thuisgestuurd.

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

Kerstbomen
Als u begin januari 2020 uw kerstboom opruimt, kunt u deze deponeren bij een van de 14 
permanente groenbakken of afgeven bij de milieustraat.
Aangezien de kerstbomen worden gecomposteerd moeten ze worden aangeleverd zonder 
standaard, mand, emmer of plastic en alle kerstversieringen (ook engelenhaar) dienen te zijn 
verwijderd. De bomen mogen niet langer zijn dan 2 meter, anders kunnen ze niet worden 
verwerkt.

DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Hoe kan een BuurtWhatsApp-groep bijdragen aan veiligheid? 
Tijdens het Donkere Dagen Offensief geven we wekelijks informatie en tips voor een veilige 
woonomgeving. Deze week: hoe kan een BuurtWhatsApp-groep bijdragen aan veiligheid? 
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/ddo

Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie. Bij het tabblad 
Voordragen vindt je ook het aanvraagformulier.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 30-12-2019 EN 06-01-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Stad van Gerwen 3B Oprichten bedrijfswoning 
Jan van 
Crieckenbeeklaan 4 Wijzigen gevel 
Geldropsedijk 7 Verbouwen woonhuis 
Stationsweg 1 Plaatsen erfafscheiding 
Boord 79 Verbouwen en splitsen 
 boerderij 
Alvershool 12 Plaatsen garage/berging 
Gerwenseweg 8 Verbouwen woonhuis 
Oude Dijk 37 Plaatsen dakopbouw 
Lucas 
van Hauthemlaan 12 Verbouwen woning 

Mededeling verlenging   
omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Luistruik, veld E Oprichten 28 
 appartementen 
Stad van Gerwen 4 Oprichten bedrijfswoning

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
31-12-2019 Nuenen c.a. Mandaatregeling ‘uit- 
  voering Huisvestings 
  verordening gemeen- 
  te Nuenen c.a. 2020- 
  2023’
31-12-2019 Nuenen c.a. Kader Grondprijzen en
   Exploitatiebijdragen  
  2020 
31-12-2019 Nuenen c.a. Vergunningenbeleid  
  Omgevingsrecht
   2020-2021 
31-12-2019 Nuenen c.a. Huisvestingsverorde-
  ning gemeente Nue- 
  nen c.a. 2020-2023 

31-12-2019 Nuenen c.a. Uitvoeringsregeling  
  subsidies Peuterop- 
  vang en Voorschoolse
   Educatie Nuenen 2020

31-12-2019 Nuenen c.a. Mandaatbesluit arbeids-
  overeenkomsten gri¤  e 

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 ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Op zaterdag 5 januari 2020 ontvingen vier brandweerman-
nen, te weten: Stefan Heijnsdijk, Jan van Kemenade, Eric 
Kuijten en Eric Seinstra, de Koninklijke onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maarten Houben 
reikte de onderscheidingen uit tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de brandweer in Nuenen. Van harte gefeliciteerd!

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING VOOR   
VIER BRANDWEERMANNEN
ONDERSCHEIDING VOOR   
VIER BRANDWEERMANNEN

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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

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.
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HERHAALDE OPROEP: VRIJWILLIGERSORGANISATIES OPGELET! 
Binnen de gemeente Nuenen nemen vrijwilligers en hun organisaties een niet meer weg te 
denken plaats in. Vandaag de dag kunnen we niet meer zonder deze vrijwillige inzet. Zonder 
overdrijving kunnen we stellen dat vrijwilligers het cement zijn waar onze samenleving op 
drijft. 
Aan de andere kant hebben vrijwilligersorganisaties het tegenwoordig niet gemakkelijk. Het 
wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te werven en te behouden. Daarnaast worden 
vrijwilligersorganisaties geconfronteerd met steeds meer regels waaraan men moet voldoen. 
 
Hoe kunnen we helpen? 
De gemeente Nuenen heeft vrijwilligers hoog in haar vaandel staan. Zij wil 
vrijwilligersorganisaties waar mogelijk ondersteunen. Dat kunnen wij alleen maar doen als wij 
weten waar uw organisatie tegenaan loopt en welke vragen om ondersteuning bij u leven. 
Om deze informatie boven tafel te krijgen hebben we een korte digitale vragenlijst 
ontwikkeld. 
 
Vragenlijst 
Wij roepen alle vrijwilligersorganisaties in Nuenen op mee te werken aan dit onderzoek door 
het invullen van de vragenlijst. Dit kost u hooguit 10 minuten. De link van de vragenlijst vindt 
u op www.nuenen.nl/onderzoek. De resultaten van het onderzoek nemen we mee bij het 
uitwerken van het ondersteuningsaanbod aan vrijwilligersorganisaties en worden voor de 
zomer van volgend jaar met u gedeeld. 
 
Doe mee! 
U heeft tot 25 januari de tijd om de vragenlijst in te vullen. Maak gebruik van dit aanbod. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
Wethouder Hetty Tindemans.  
 
 
KEN JIJ IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? 
Verraste blije gezichten. Spontane reacties en mooie 
herinneringen. De uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding blijft een bijzonder moment. Ken jij 
iemand die waardering verdient, omdat hij of zij zich 
al vele jaren voor onze gemeenschap inzet? Meld 
deze kanjer dan aan voor een lintje. De aanvragen 
voor de Lintjesregen 2021 moeten 1 juli 2020 bij de 
gemeente Nuenen binnen zijn. 
 
Blijk van waardering 
Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor jaren van intensieve 
maatschappelijke inzet. Concreet moet iemand minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de 
week vrijwilligerswerk verrichten. Deze verdiensten moeten ook actueel zijn. 
 
Lang traject 
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? Er komt nogal wat bij kijken. De 
aanvrager moet veel informatie verzamelen. Die informatie kan via de burgemeester, de 
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
LANTSC
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ONAFH
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ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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

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

Voor een goed en vertrouwd 
stukje vlees!!!

Gepaneerde
Kip Schnitzels  ............4 stuks 6,45
4 Slavinken +
500 gr. Gehakt ........... samen 7,95
Zwiebeln Rol
“Schnitzel, ui en ontbijtspek”  ........... 100 gram 2,25
100 gram Grillworst +
150 gram Gebr. Fricandeau ............. 2,90
Kalfs Oesters
 ......................................................... 100 gram 2,95
2 Rookworsten
“Super, met GOUD bekroond”  ....................... 5,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SUPER!

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Pronkzitting 2020 C.V. de Dwersklippels
zaterdag 15 februari 19.30-23.00 u. sluiting 01.00 u. 
 zondag 16 februari 14.00-17.30 u. sluiting 21.00 u. 

  In de ResiTentie op het van Goghplein in Nuenen
Entree € 12,50

Kaartverkoop via dwersklippels.nl/kaartverkoop

Programma met o.a. Dansgardes, Oud Prinsen, de Klippeleaters,
Rob Bouwman, Ben van der Walle, Striepke Veur, Berry Knapen, 

 Freddy van den Elzen en het van Binsbergen Trio!

Presentatie Mirte Peters
www.dwersklippels.nl

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Heikampen 40
5672 SM Nuenen
Telefoon 06 - 22 30 67 17
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.30. za t/m zo: 13.00-22.00. feestdagen: 13.00-22.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
JANUARI

Voor 2 personen

€1895
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Nieuwe cursussen    
bij Atelier Van Gogh 
Na de goede voornemens om gezonder te gaan leven, meer te gaan be-
wegen en minder schermtijd, is er nog een goed voornemen, namelijk 
lekker creatief bezig zijn. Het Atelier Van Gogh biedt daarom dit jaar weer 
een keur aan nieuwe cursussen. 

dige landschappen. En deze reis is 
niet gericht tegen een figuratieve 
werkwijze, integendeel, figuratie en 
gevoel is een inspiratiebron voor ab-
stractie. In deze korte cursus wordt 
geëxperimenteerd met kleur en 
vorm. Je vindt jouw maat, jouw kleur 
en vormen die bij je passen. Iedere 
les leert een andere manier van schil-
deren of een andere techniek. De cur-
sus bestaat uit acht lessen op de 
maandagavond van 19.30 uur tot 
22.00 uur. Gestart wordt op maandag 
13 januari. 
Alle cursussen worden gegeven in 
Het Klooster, Park 1 in Nuenen. Meer 
informatie en inschrijven via de web-
site van het Atelier Van Gogh: 
www.ateliervangogh.nl 

Wil je leren tekenen en schilderen of 
wil je je vaardigheden op dat gebied 
verder ontwikkelen, schrijf je dan in 
voor een cursus van Jose Jansen. 
Door te tekenen leer je kijken en leer 
je je omgeving te vertalen in verbeel-
ding. Tekenen is als schaken; je moet 
altijd een zet vooruit denken. Of je nu 
een beginnend of gevorderd teke-
naar-schilder bent, tekenen komt al-
tijd terug. En tekenen kun je overal. 
Als je even moet wachten op de bus, 
in de trein zit, op vakantie of gewoon 
tijdens een wandeling door je stad of 
dorp. Koop een tekendagboekje 
(handzaam A5 formaat), kijk om je 
heen en maak schetsjes. Er zijn on-
derwerpen genoeg: een hond, een 
boom, een weggegooid blikje fris of 
een bankje in het park. 
De teken- en schildercursus van Jose 
Jansen behandelt verschillende on-
derdelen van het tekenen zoals lijn-
vorm, verhoudingen, compositie, 
licht-donker en ruimtelijkheid. Er 
wordt zoveel mogelijk getekend naar 
de waarneming. De lessen zijn ge-
schikt voor beginners en gevorder-
den. De cursus start op 15 januari en 
bestaat uit elf lessen op de woensdag-
ochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Wil je liever abstract werken dan kun 
je de cursus van Marjo van Meer vol-
gen. Marjo van Meer zegt dat voor 
deze cursus abstractie het vertrek-
punt is. Het is een vertrekpunt voor 
een ontdekkingsreis door denkbeel-

Gerwen in kerstsfeer wil (door 
vandalisme) maar niet lukken
Op initiatief van Dorpsraad Gerwen werd afgelopen jaar de kiosk versierd 
met kerstverlichting. Midden in de kiosk werd ook nog een (verlichte) 
kerstboom geplaatst waar de kinderen van de basisschool, kinderopvang 
en peuterspeelzaal leuke eigengemaakte versierselen in mochten 
hangen.

plaats gevonden op donderdag-
avond 2 januari tussen 21.00 en 24.00 
uur.

Wij zouden het erg fijn vinden als 
eventuele getuigen zich bij ons mel-
den. We doen er alles aan om Gerwen 
leefbaar te maken en te houden. 
Mocht u iets gezien of gehoord heb-
ben, meld dit dan op https://www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl/
dorpsraad-gerwen

Het geheel zag er fantastisch sfeervol 
uit en uit vele monden van Gerwena-
ren werd er zeer lovend gesproken 
over dit initiatief. Een nieuwe traditie 
was geboren!

Tot ons groot verdriet en vooral er-
gernis bleek op Kerstavond rond 
23.30 uur de gehele verlichting kapot 
getrokken en verschillende versierse-
len uit de kerstboom geslingerd. Een 
toevallige voorbijganger had twee 
jongens in de leeftijd van ca. 15 jaar 
betrapt, waarna deze er snel vandoor 
zijn gegaan.

Wij, Dorpsraad Gerwen, gaven de 
moed niet op en hebben wederom 
nieuwe verlichting aangeschaft en 
de kiosk op vrijdag na kerst weer op-
nieuw versierd. Het zou toch niet 
voor een tweede keer gebeuren? He-
laas bleek de verlichting voor een 
tweede keer wederom moedwillig 
kapotgetrokken. Het vandalisme 
heeft naar alle waarschijnlijkheid 

Henk Struijk ontvangt    
de vrijwilligersprijs 2019
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Nuenen op 2 januari 
werd ook weer de traditionele vrijwilligersprijs van de Gemeente Nuenen 
uitgereikt. Henk Struijk van speeltuin De Kievit was dit jaar de uitverko-
rene. De 86-jarige toonde zijn vitaliteit door op handen en voeten het po-
dium te bestijgen om zijn prijs in ontvangst te nemen.

Wethouder Stultiëns vertelde dat 
Henk opende en sloot, hij zette koffie 
en thee, zette stoelen buiten, zorgde 
voor de boodschappen en hield een 
oogje in het zeil bij de speeltoestel-
len.
Henk kent de vaste klanten die een 
abonnement hebben en bij “Jumbo 
herkent men hem”.
Alle klussen die gedaan moeten wor-
den regelt Henk Struijk en dat kan al-
leen met een goed samenwerkend 
team, benadrukt hij.

Ook bij De Kievit zit men te springen 
om enkele vrijwilligers om de druk 
van de schouders te halen van de be-
staande vrijwilligers.
Henk vertelt: ”vijf vrijwilligers er bij 
voor halve dagen zou perfect zijn om 
de werkdruk wat te verminderen”.
Hij is bijzonder blij met het geldbe-
drag dat hoort bij de prijs (€ 1000,-  
red.) dat geschonken wordt aan de 
organisatie waar de vrijwilliger voor 
actief is. In dit geval dus Speeltuin De 
Kievit, waar menig jeudige en oudere 
een goed en dankbaar gevoel van 
heeft.

Wethouder Stultiëns memoreerde 
dat onlangs het 60-jarig huwelijk van 
het echtpaar Struijk werd gevierd.
Vanaf zijn pensionering bij Philips 
trok hem het werken met kinderen 
aan. Daarvoor was De Kievit bij uit-
stek geschikt om die wens in vervul-
ling te zien gaan.

Henk Struijk (links) ontvangt de oorkon-
de die bij de prijs hoort. Op de achter-
grond wethouder Stultiëns en op de voor-
grond de Jeugdburgemeester.

Gevonden: 
sleutels 
Op het fietspad Hemelse Pad tussen 
Pastoorsmast en fietstunneltje. Al-
leen bellen als je weet wat voor sleu-
telhanger er aan zit: tel. 06 25355 774

Derde museumbezoek   
met de WLG
Het is alweer tijd om op te geven voor het derde museumbezoek van de-
ze winter, georganiseerd door de WLG. De eerste twee museumbezoeken 
gingen naar het klompen museum en het DAF museum. En nu gaan we 
naar Het Klooster Brabantse Kluis in Aarle Rixtel op 24 januari. 

ken om 09.30 uur vanaf de parkeer-
plaats D’n Heuvel, Gerwen. We vra-
gen een vrijwillige bijdrage, het richt-
bedrag hiervoor is € 2,50 per per-
soon. Deze bijdrage komt ten goede 
aan de missiewerken. Eventuele kof-
fie of thee is voor eigen rekening. 
Voor gebruikers van een rollator of 
rolstoel is toegang moeilijk. Hiervoor 
is echter wel een aangepaste route 
mogelijk.

Deze winter zullen we ook nog naar 
Vincentre in Nuenen gaan op 7 fe-
bruari. En 6 maart willen we graag 
een dagtocht met de bus naar Ant-
werpen maken. Maar over deze mu-
seumbezoeken later meer, houd 
deze krant in de gaten. Of kijk op de 
website van de WLG; werkgroep 
leefbaarheid Gerwen. www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. Mailadres: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com. 

Duur van het bezoek: ca 2 ½ uur
Consumpties: In de herberg naast 
Het Klooster voor eigen rekening
Museumjaarkaart: niet geldig
Aanmelden: uiterlijk voor 18-01-2020

De zusters van het missieklooster 
Heilig Bloed geven graag een rond-
leiding. De rondleiding begint in de 
herberg. Tijdens deze rondleiding 
vertelt een zuster over het ontstaan 
van de congregatie, het ontstaan van 
Het Klooster en de missiewerken die 
zij verrichten. In Het Klooster neemt u 
een kijkje in het echte kloosterleven. 
De rondleiding voert u naar de kapel, 
het museum, de refter en meerdere 
ruimtes in Het Klooster. Soms volgt er 
een rondleiding op een alternatieve 
route, afhankelijk van het tijdstip van 
de dag, het museum en de kapel ko-
men natuurlijk altijd aan de beurt. Na 
een uur is de rondleiding klaar en 
kunt u op eigen gelegenheid een be-
zoek brengen aan de kloostertuin en 
de Mariagrot. Deze tuin is toeganke-
lijk via een doorgang in de stal op de 
binnenplaats van de herberg.

Stap even in de wereld van een kloos-
ter, meld u aan om mee te kunnen 
voor 18 januari bij Paul Mol: paul-
mol1943@gmail.com of telefoon: 06-
22571242. We zullen met meerdere 
auto’s gaan, per auto indeling, de 
kosten hiervoor zijn € 2,-. We vertrek-

Vijfde editie 
Brocante D’hiver 
Kasteel geldrop
 
Welkom op Landgoed en kasteelhoe-
ve Geldrop op 25 en 26 januari, het 
decor voor de fair “Brocante d’Hiver”. 
Ca.30 brocanteurs tonen hun mooi-
ste schatten en vondsten uit o.a. 
Frankrijk, België en Engeland in de 
vertrekken van het 17e eeuws Kas-
teel, zoals in de Blauwe kamer, de Ba-
ron z’n kamer, de trouwzaal enz.

Ook ben je welkom in de Kasteelhoe-
ve, waar de Pronckzaal is omgetoverd 
in een prachtige Brocante wereld. En 
tijdens deze 5e editie vind je voor het 
eerst ook het mooiste brocante in de 
voormalige paardenstal, tevens op 
het landgoed. Zowel in de Taveerne 
als in de Oranjerie staat verse koffie 
klaar, en diverse lekkernijen.

Zaterdag 25 januari: 10.30 - 16.30 uur
Zondag 26 januari : 10.30 - 16.30 uur
Entree: € 4,- Kinderen tot 12 jaar: gra-
tis
Parkeren gratis
Adres: Landgoed en Kasteelhoeve 
Geldrop Helze 8, 5662 JG Geldrop.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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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

&
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K L E I N S C H A L I G
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Open dag 11 januari

Studio Sense heet u welkom 
In 2013 startten zij hun bijzondere samenwerking in schoonheids- en pedi-
curesalon Sensrae aan de Berg, Marja en Inge Raessens, moeder en doch-
ter. En nu, na hier samen zeven jaar succesvol te zijn geweest, zijn ze uit hun 
jasje gegroeid en is het tijd geworden de salon te verplaatsen naar een 
nieuwe locatie. En deze verandering is voor Marja en Inge een mooie aan-
leiding om daarnaast verder te gaan onder een nieuwe naam; Studio Sense.

dat we ons nu ook wat meer kunnen 
toespitsen op behandelingen gericht 
op huidverbetering. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan behandeling van ern-
stige acne of van ontsierende litte-
kens.” Inge: “in de toekomst biedt Stu-
dio Sense ook behandelingen als 
lymfemassage en kunnen tevens 
steunkousen worden aangemeten. 
Ook komen daar nog andere me-
disch gerelateerde huidbehandelin-
gen bij, maar hier gaan we stap voor 
stap in investeren. 

Uiteraard verandert er niets in de be-
handelingen die we al jaren doen, 
zoals onze uitgebreide schoonheids-

Weverstraat 51
“We hebben even moeten zoeken 
naar de juiste plek. Eentje waar we 
naast een ontvangstruimte met balie 
ook twee behandelkamers konden 
realiseren en die hebben we hier ge-
vonden aan de Weverstraat nummer 
51”, vertelt Inge met trots. “Leuk de-
tail aan dit huis is dat Marja hier ruim 
dertig jaar geleden op zolder begon-
nen is met de eerste stappen richting 
een eigen salon. Het voelt dan ook 
een beetje als thuiskomen alhoewel 
we samen nu natuurlijk veel meer be-
handelingen aanbieden dan toen”. 
“In de afgelopen jaren heeft Inge de 
hbo-opleiding tot huidtherapeut af-
gerond”, zegt Marja. “Wat betekent 

behandelingen, harsen, epileren en 
(medische) voetverzorging. We zijn 
zowel ANBOS als Provoet gecertifi-
ceerd en blijven ook hier onze ver-
trouwde merken Dermatude en Ex-
tenso voeren. We hebben er wel 
voor gekozen ons assortiment met 
een merk uit te breiden, namelijk 
met Medik8 een prominent merk, 
speciaal gericht op huidverbetering.

Open dag
Om iedereen de mogelijkheid te ge-
ven te komen kijken in onze nieuwe 
salon, organiseren we op zaterdag 11 
januari een open dag. Tussen 10.00 
en 16.00 uur staan de deuren van 
Studio Sense open en bent u van har-
te welkom. Er is parkeergelegenheid 
genoeg, ook een van de pluspunten 
van deze nieuwe locatie. Naast een 
nieuwe naam en een nieuwe locatie 
hebben we met ingang van deze da-
tum ook een nieuwe website www.
studiosense.nl. Hier vindt u uitge-
breide informatie over ons en over 
onze behandelingen. We zien u graag 
op 11 januari bij Studio Sense, Wever-
straat 51 Nuenen.” 

 

Europalaan/ HOV2: beheer en 
nazorg in een volgende fase
In de loop van 2016 en 2017 is het project Europalaan/ HOV2 afgerond en 
opgeleverd. Het project is tot stand gekomen met dank aan subsidie van 
veel instanties en in samenwerking met de regio en buurgemeente Eind-
hoven. Een uniek ontwerp heeft geleid tot een unieke situatie met een 
groen straatbeeld en zeer stil asfalt. In dit artikel leggen we uit hoe de ge-
meente en aannemers dat de komende jaren in stand houden.

metingen op de rijbaan uitgevoerd. 
De aannemer is hiervoor al verant-
woordelijk vanaf de aanleg. Als de 
geluidsreductie onder het afgespro-
ken niveau komt, moet de aannemer 
reinigen of zelfs een nieuwe deklaag 
aanbrengen.

Verkeer 
In dit project hebben auto, bus en 
fiets vrij baan gekregen. We hebben 
dit project primair uitgevoerd om het 
openbaar busvervoer te stimuleren. 
Dankzij de voorrangspleintjes is ook 
een optimale situatie gerealiseerd 
voor autoverkeer, inclusief Nuenen-
West. Fietsers kunnen van en naar 
Eindhoven rijden in beide richtingen 
aan beide zijden van de Europalaan. 
Dat was een bewuste keuze, maar bij 
aanvang niet helemaal zonder risico’s. 

Verkeersveiligheid fietsers
In de praktijk leidt fietsverkeer en 
kruisend autoverkeer daadwerkelijk 
tot ongevallen. Gelukkig neemt het 
aantal ongevallen af. Om de verkeers-
veiligheid van fietsers te verbeteren 
en automobilisten extra te attende-
ren, zijn er maatregelen getroffen 
(pijlen op de fietspaden en extra bor-
den). Ook staan er nu extra paaltjes 
met inleidende ribbels om te voorko-
men dat gemotoriseerd verkeer over 
de fietspaden rijdt. Deze paaltjes zijn 
overigens tijdens het strooiseizoen 
verwijderd. 

De komende periode wordt een ex-
tra veiligheidsscan gedaan door een 
specialistisch bureau. Naar aanlei-
ding van de resultaten nemen we 
mogelijke aanvullende maatregelen.

Onderhoud groen en bomen
Drie seizoenen lang heeft aannemer 
Strukton Civiel (voorheen Rasenberg) 
het onderhoud voor groen, plant-
soen en bomen verzorgd. Mede door 
de hete zomers hebben zij extreem 
veel dode struiken en bomen moeten 
vervangen. Omdat het contract met 
de aannemer afloopt, neemt de ge-
meente vanaf 1 januari 2020 het on-
derhoud van groen over. We laten de 
werkzaamheden (aan bomen, plant-
soen, struiken en bermen) dan uit-
voeren door andere aannemers.

Ecologisch bermbeheer
Het onderhoud van de bermen en 
sloten wordt vanaf 2020 uitgevoerd 
zoals elders in onze gemeente, na-
melijk als ecologisch bermbeheer. 
Dat betekent dat er op sommige 
plekken minder gemaaid wordt zo-
dat iets bloemrijker bermen ont-
staan. Dit trekt insecten aan zoals 
vlinders, wilde bijen, zweefvliegen, 
maar ook kikkers, padden en allerlei 
kleine gewervelde dieren. Dit is goed 
voor de biodiversiteit. Op plekken 
waar de verkeersveiligheid in het ge-
ding is, wordt wel vaak gemaaid.

Wegen: zeer stil asfalt
Onderdeel van het contract is ook 
het onderhoud van wegen en busba-
nen gedurende 20 jaar. Een uniek as-
pect van het project was het aan-
brengen en onderhouden van zoge-
naamd ‘zeer stil asfalt’; asfalt met een 
geluidsreductie van initieel 6 dB(A) 
afnemend tot gemiddeld 4,5 dB(A), 
minimaal 3 dB(A). 
Om de kwaliteit van het asfalt te 
waarborgen, wordt de weg ieder jaar 
geïnspecteerd en worden geluids-

IVF Lindeboom op Berg
Als voormalig hoofdredacteur van het onvolprezen weekblad ‘Rond de Linde’ doet het 
me deugd dat de kwijnende en getopte eeuwenoude linde op de Berg een hoopvolle 
toekomst heeft gekregen.
Het illustere genootschap Oud Prinsen der Dwèrsklippels heeft vorige week verras-
singsvol, dus zonder enige ruchtbaarheid, de Nuenense burgers blij doen opveren. 
Door toedoen van die Prinsen is een IVF behandeling uitgevoerd aan de beeldbepalen-
de lindeboom. Een landelijk gerenommeerde boomkweker heeft de garantie afgege-
ven dat de uitgevoerde behandeling een zeer grote kans van slagen heeft.
De betreffende oude linde heeft in het binnenste van de stam optimaal geschikte teel-
aarde gekregen, waarna met een hoogwerker een nieuwe boom is geïmplanteerd. Toe-
komstige generaties Nuenenaren kunnen trots melden dat die bijzondere boom op de 
Berg het resultaat is van burgerzin en visie van de Dwèrsklippels.
Met lichte ontsteltenis hebben de Oud Prinsen moeten ervaren dat de burgemeester 
zich overvallen voelt door hun daad. Geen overleg gevoerd. Geen vergunning aange-
vraagd. Er wordt gemeld dat de gemeente enkele klachten heeft ontvangen. “IVF zon-
der gemeentelijke vergunning, schande!”
Waar ter wereld, land of stad is er een verordening die vergunningaanvraag voor-
schrijft ter IVF-behandeling van een linde. Mocht de burgemeester een gesprek ver-
plichten met de Oud Prinsen, dan raad ik dat genootschap aan om een matje mee te 
nemen. In het gesprek moet de teerling dan maar uitmaken wie op dat matje moet. 
Mocht onverhoopt die teerling de Oud Prinsen beschuldigen, dan zouden de Oud Prin-
sen de data der klagers kunnen opvragen. Die kunnen in koper gegrafeerd aan de 
boom gespijkerd worden. Toekomstige bewoners zullen weten dat dankzij de Oud 
Prinsen de boom trots de eeuwen weer kan trotseren en dat dit is ondanks de gekoper-
de bezwaarmakers.
 
Vroeger, toen Trump nog niet de risee was, stikstof alleen in gasflessen te koop, toen in 
Nuenen nog Nuenens werd gesproken en Jan de Greef met kar rond ging. Ja vroeger 
werd gelachen om iets ludieks en doorgepraat met blad bier en fles bandewijn.

Wil Vermeulen, zeer-OP WéBéJé, Refeling 44

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Koninklijke onderscheiding 
voor vier brandweermannen
Op zaterdag 5 januari 2020 ontvingen vier brandweermannen, te weten: 
Stefan Heijnsdijk, Jan van Kemenade, Eric Kuijten en Eric Seinstra, de Konink-
lijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maar-
ten Houben reikte de onderscheidingen uit tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de brandweer in Nuenen. Van harte gefeliciteerd!

Foto door Benedikte Schulkes van de gemeente Nuenen

Nieuwe inwoners     
in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen over nieuwe inwoners 
in Nuenen.

In de ‘Ten Worpe’ in Nuenen is er sinds 
8 december een nieuwe inwoner. 
Bram en Janneke zijn de trotse ou-
ders en Pepijn is grote broer gewor-
den van Fenne. 

Op de schepen van Tongelrelaan in 
Nuenen is Anne geboren op 26 no-
vember. Niki en Kristel zijn de trotse 
papa en mama van dit mooie meisje. 

Anna en Fenne, welkom in onze ge-
meente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 

een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 



ROND DE LINDE week 2 Donderdag 9 januari 2020

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

R E S T A U R A N T

JUBILEUMMENU

2020 JUBILEUM

RESTA

URA NT PEZZAZJAAR

4 gangen menu inclusief glaasje Cava
 koffie of thee met lekkers voor €35,00

“Tonijn Garam Marsala”
soya/ wakamé / furikaki / crispy mihoen

***
Schelvis & Salami

amandel / venkel curry / oesterblad

 ***
“Slowcooked Hertensukade”

Janne’s rode kool / spruitjes / mousseline / bloedworst

***
“Witte chocolade & Mandarijn”
panna cotta / speculaas / makaron

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

*

...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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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Muzikaal oliebollen bakken 
Op 31 december vulde de geur van verse oliebollen de Nuenense huizen. 
Net als het jaar daarvoor waren de leden van Jongerenkoor Jocanto en-
thousiast aan het bakken. De eerste bakkers waren vroeg uit de veren en 
begonnen om 8.00 uur ’s ochtends al met het maken van het beslag. Met de 
Top 2000 op de achtergrond gingen de bollen een paar uur later zingend 
het vet in, want er waren een hoop oliebollen te bakken. Inwoners van Nue-
nen en omgeving hadden namelijk 305 oliebollen besteld en voor de on-
verwachte koper werden nog extra rozijnen- en naturelbollen gemaakt.

ben deze dag ervaren als een gezelli-
ge en geslaagde oudejaarsdag met 
een mooie opbrengst. 
Jongerenkoor Jocanto hoopt dat ie-
dereen genoten heeft van de oliebol-
len en wil alle kopers en helpende 
handen heel erg bedanken. Wij wen-
sen iedereen een mooi en gelukkig 
nieuwjaar! 

Rond de middag werden de eerste 
bestellingen ingepakt en afgehaald. 
De bollen vielen duidelijk in de 
smaak, want de eerste klant liet na 
een half uur weten dat de helft van 
de bollen al op was. De rest van de 
middag vloog voorbij zoals de olie-
bollen over de toonbank vlogen. 
Maar wat te doen met de overgeble-
ven baksels? Die werden niet door de 
bakkers zelf opgegeten, maar nog 
warm gedoneerd aan de Parochiële 
Caritas Instelling Heilig Kruis. In to-
taal zijn er zo’n 330 oliebollen ge-
maakt. De bakkers van Jocanto heb-

Van oud en nieuw
het jaar verdwijnt
en neemt z’n doden mee
en alle dingen
uit het heden
verdwijnen daarmee plotseling
in een verleden
tijd - die waarschijnlijk
alle wonden heelt.

een klok slaat twaalf keer
en de tijd staat even stil...
vuurwerk spat uiteen
in bont gekleurde kringen
als de herinneringen
van vandaag
worden ze langzaam vaag - 
en morgen, morgen zal
de merel weer opnieuw gaan 
zingen.

Joke van Overbruggen©

Muzikale aftrap 2020 door 
Het Nuenens Mannenkoor
Zondag, 5 januari was het tijd voor de traditionele muzikale aftrap van 
het nieuwe jaar met een nieuwjaarsconcert door het Nuenens Mannen-
koor. Decor van dit concert was de sfeervolle ambiance van de Watermo-
len van Opwetten, waar de eeuwenoude eiken balken qua leeftijd de op-
telsom van de leeftijden van de koorleden nog overtroffen.

Gelet op de enthousiaste reacties van 
het aanwezige publiek, viel dit pro-
gramma zo in de smaak, dat ge-
smeekt werd om een toegift. Ui-
teraard werd aan dit verzoek met ple-
zier gevolg gegeven. Al met al een 
bijzonder geslaagde zondagmiddag, 
die werd afgesloten met een gezelli-
ge nazit.

Onder leiding van Ton van de Weem 
bracht het Nuenens Mannenkoor 
voor een goed gevulde zaal een geva-
rieerd concert van licht verteerbare 
muziek. Na het traditionele openings-
lied ‘Hier staat het Nuenens mannen-
koor’ werd voor de pauze een pro-
gramma gebracht van deels Engelsta-
lige, deels Duitstalige liederen.

Na de pauze een nostalgisch uitstap-
je naar de jaren zestig, gevolgd door 
de Bohemian Rhapsody en afgeslo-
ten met een swingend ‘Oh when the 
Saints’. Dat de ‘Sloop John B.’ op het 
einde niet op de juiste wijze werd 
verankerd, werd het koor van harte 
vergeven.

Eva Wiselius verrast    
met haar band in Gerwen
Door Ruurd van Heijst

In de reeks ‘Gerwen verrast’ in cafe De Stam in Gerwen maakte Singer-
Songwriter Eva Wiselius uit Son en Breugel grote indruk met haar eigen 
geschreven songteksten op prachtige muziek. Ze werd begeleid door 
haar eigen band (Erik, gitaar; Janne, bas en Joris, cajun) en mede door de 
mooie arrangementen en teksten kwam haar stem heel goed uit de verf ! 

ster waarvan de lokale kranten al 
suggereren dat zij in de voetsporen 
van Duncan Laurence zou kunnen 
treden. 

Met dit optreden werd de aftrap voor 
een theatertour gemaakt. In die zin 
dus een primeur.
Eva maakte het publiek deelgenoot 
van het ontstaan van de songteksten 
wat het geheel in een intieme setting 
zeer ten goede kwam ! 
Het publiek kon na de pauze meezin-
gen op mooie covers uit binnen- en 
buitenland! 
In de reeks ‘Gerwen verrast’ zal op 
zondag 16 februari (14.00 uur) Louise 
van Amstel optreden in de Stam. Lou-
ise (Oostvoorne) is een aankomende 

Foto’s: Miriam van de Sande

Wenen komt naar Nuenen
Feest, daar gaat het om op zaterdagavond 25 januari. Dan start het GMK, 
toonaangevend orkest van Nuenen en omstreken, met het jubileumjaar. 
En hoe! Een spetterende start waar de muzikale vonken vanaf springen! 
Na 60 jaar kent dit orkest het klappen van de zweep. Er zijn al diverse the-
maconcerten geweest, met verschillende (semi) professionele solisten. 
Dat zij met zo’n concert hun jubileumjaar openen, is dus geen toeval!

groep Kapsones zal aanwezig zijn en 
de Weense sfeer helemaal tot leven 
wekken. Wat een bijzondere avond 
zal dit worden! Met zo’n start van het 
jaar kan 2020 niet meer stuk. 

In de Clemenskerk zal je je op zater-
dagavond 25 januari wanen in het 
mooie Wenen. Het GMK combineert 
het Johan Straussorkest van André 
Rieu met het Wiener Philharmoniker 
waardoor er een fantastische mix 
ontstaat met bekende Walsen en pol-
ka’s, maar ook prachtige aria’s en zelfs 
muziek met humor!
Een bijzondere soliste mag natuurlijk 
niet ontbreken. Ze heet Anja van En-
geland en is een graag geziene en 
gehoorde sopraanzangeres. Haar 
professionele carrière omvat indruk-
wekkende concerten met prachtige 
zangstukken. Zij zal deze avond de 
sterren van de hemel zingen! 
Naast de prachtige muziek, is er na-
tuurlijk ook van alles te zien. De muzi-
kanten zijn op hun mooist aange-
kleed: mannen in pak, vrouwen in de 
mooiste galajurken. Ook musical-

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 2 
en 3 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:

• Nieuwjaarstoespraak 
 burgemeester Houben
• Nieuwjaarsontmoeting 
 gemeente Nuenen
• Vrijwilliger van het jaar
• Oud-prinsen geven nieuw 
 leven aan oude Lindenboom
• Gala OCN met verkiezing 
 ‘Ondernemer van het jaar’
• Laatste activiteit van viering 
 40 jaar Nuenens College 
• Boekpresentatie 
 Patricia van Laarhoven
• In de serie ‘Nieuwe raadsleden’ 
 Ronald Thomassen (PvdA)
• AED bij de Dorpswerkplaats

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De 63 
afleveringen van de serie ‘Biogra-
fie van een Dorp’ zijn te zien in de 
Herhaling. De programma’s van 
LON TV zijn ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnue-
nen.nl. Tevens kunt u op deze 
website actuele nieuwsberichten 
lezen en oude LON-opnames be-
kijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en 
Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Kom genieten van muziek, glamour 
en glinstering!

Het GMK, musicalgroep Kapsones en 
sopraan Anja van Engeland hopen 
jullie allemaal te zien op zaterdag 25 
januari in de Clemenskerk te Nuenen. 
Start concert: 20.00 uur (zaal open 
vanaf 19.30 uur). Kaarten à €12,50 
zijn te koop bij Jumbo Ton Grimberg 
(Smidse 1, Nuenen), Tuinderbedrijf 
André van Rooij (Alvershool 5A, Ger-
wen) en via de website 
www.gerwensmuziekkorps.nl

Natuurcursus IVN Nuenen
In het voorjaar van 2020 start IVN Nuenen met een natuurcursus, bedoeld 
voor iedereen die meer wil weten over de natuur. Het programma omvat 
acht modules waarin verschillende thema’s aan bod komen. De cursus is sa-
mengesteld en wordt geleid door een groep IVN’ers, ieder met specifieke 
aandachtsgebieden, kennis en ervaring. Er zijn zowel lesavonden in de IVN-
ruimte in Het Klooster als excursies naar natuurgebieden in en om Nuenen.

Programma
De lesavonden zijn steeds op dins-
dag en duren van 19.45 tot 22.00 uur. 
De excursies vinden plaats op zater-
dag van 09.00 tot 12.00 uur. De mo-
dules en thema’s zijn:

Alg. inleiding / Landschap e.o.: 
Lesavond: 24-03 / Excursie: 28-03
Vogels: 
Lesavond: 07-04 / Excursie: 11-04
Zoogdieren: 
Lesavond: 21-04 / Excursie: 25-04
Planten: 
Lesavond: 12-05 / Excursie: 16-05
Insecten, hommels en bijen: 
Lesavond: 08-09 / Excursie: 12-09
Water, beekdalen en waterdiertjes: 
Lesavond: 22-09 / Excursie: 26-09
Bomen: 
Lesavond: 06-10 / Excursie: 10-10
Paddenstoelen: 
Lesavond: 20-10 / Excursie: 24-10
Juni, juli en augustus is het zomerstop.

Kosten en inschrijven
Deelname kost € 50,- per persoon. 
Aanmelden kan via e-mail: cursusivn-
nuenen@gmail.com. Er is plaats voor 
maximaal 26 deelnemers. Meld je 
snel aan om zeker te zijn van een 
plaatsje! 
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Senergiek geschiedenislezing: 

Dries Potjer
Achter zijn nostalgische woonhuis aan het Park treffen we de markante 
Nuenenaar Dries Potjer aan in zijn bijzondere moestuin en boomgaard. 
Druk in de weer met het onderhoud van bijna vergeten fruitsoorten die 
hij oogst van onder meer zijn appel-, peren-, mispel- en pruimenbomen.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
bezoeken 80-jarigen
Het afgelopen jaar hebben de VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) van 
de ouderenverenigingen Senergiek en PGVE wederom de 80-jarigen in 
Nuenen bezocht. Ruim 180 personen hebben het afgelopen jaar deze res-
pectabele leeftijd bereikt. De meeste mensen hebben positief gerea-
geerd op de uitnodigingsbrief, die gestuurd wordt door de gemeente 
i.v.m. privacywetgeving. 

aan (brand)veiligheid in- en rond het 
huis en in de gemeente. 
Bij navraag is gebleken dat de bezoe-
ken als nuttig en prettig ervaren wor-
den, vandaar dat we ook in 2020 hier-
mee door zullen gaan. Een grote 
groep 80-jarigen geboren in 1940 
heeft reeds een uitnodigingsbrief 
ontvangen, waarbij de mogelijkheid 
van een huisbezoek wordt aangebo-
den. Rond de datum van de 80e ver-
jaardag wordt door een VOA contact 
gezocht en een afspraak gemaakt 
voor een gesprek. 
Wij, als VOA’s, hopen door middel van 
deze informatieve gesprekken onze 
kennis en informatie over te brengen 
aan onze mede-Nuenenaren. Wij 
wensen ieder een gezond en voor-
spoedig 2020 toe. 
De VOA’s van PGVE en Senergiek 

Een bezoek van een VOA gaat altijd 
vergezeld van een leuke attentie, 
aangeboden door de gemeente Nue-
nen. Verder hebben de VOA’s veel in-
formatie en folders bij zich. Melding 
wordt gemaakt van de seniorengids 
van de gemeente Nuenen, die veel 
informatie bevat over hulpverle-
ningsinstanties in Nuenen en omge-
ving (ook beschikbaar op internet). In 
een ontspannen gesprek wordt de 
80-jarige op de hoogte gebracht van 
een aantal zaken die essentieel kun-
nen zijn als men onverhoopt zorg of 
hulp nodig heeft. Centraal in het ge-
sprek staat de informatievoorziening, 
maar ook wordt het belang onder-
streept van de aanwezigheid van de 
noodkaart. Bekendheid met CMD, 
WMO en LEV kan belangrijk zijn, 
maar ook wordt aandacht besteed 

Bijna Thuis Huis inmiddels 
een begrip in Nuenen
In mei 2019 opende het Bijna Thuis Huis Latesteyn aan de Pastoorsmast 
in Nuenen zijn deuren. Diverse gasten hebben er inmiddels al dankbaar 
gebruik van gemaakt. Zij gaven aan dat zij hun verblijf in het huis, in hun 
laatste levensfase, als onbezorgd en zeer waardevol hebben ervaren. 

gegeven in een liefdevolle omgeving. 
Vertrouwde hulpverleners en daartoe 
opgeleide vrijwilligers bieden de no-
dige hulpverlening. De laatste zorg 
voor elkaar dragen we immers sa-
men. In een fijne, huiselijke omgeving 
kan dat, zo is de afgelopen tijd geble-
ken. De eigen huisarts blijft de behan-
delend arts en is verantwoordelijk 
voor de medische zorg en begelei-
ding. Op deze manier blijft de zorg in 
goede handen. De thuiszorg zet de 
zorg voort en verplaatst deze van 
thuis naar Bijna Thuis Huis Latesteyn, 
ook ’s nachts. Hiertoe hebben Zuid-
zorg, Archipel en Savant in Nuenen 
onderling afspraken gemaakt. 

Bijdrage
Bijna Thuis Huis Latesteyn staat open 
voor alle inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten ongeacht ach-
tergrond en religie. Voor iedereen is 
het mogelijk om er gebruik van te 
maken in de laatste fase van het le-
ven. Door het Ministerie van Volksge-
zondheid wordt slechts een klein ge-
deelte van de zorgverlening aan 
Latesteyn vergoed. Dit is echter bij 
lange na niet toereikend. Voor het 
overgrote deel van de inkomsten is 
het Bijna Thuis Huis afhankelijk van 
giften en donaties. De ‘Stichting 
Vrienden van het Bijna Thuis Huis 
Nuenen’ (NL66RABO0304071072) 
helpt hierbij door het werven van 
sponsors en donateurs. De stichting 
heeft een ANBI-status. Iedereen die 
dat wil, kan op zijn manier en naar 
vermogen een steentje bijdragen. Al-
leen met hulp van heel veel vrijwilli-
gers en giften is de Stichting in staat 
de exploitatie van het Bijna Thuis 
Huis aan de Pastoorsmast kostendek-
kend te laten zijn. Voor meer info zie 
www.bijnathuishuisnuenen.nl

Kleinschalig
Midden in het bos, aan de rand van 
Nuenen, staat in het groen verscholen 
het Bijna Thuis Huis Latesteyn. Een 
kleinschalige voorziening waar pallia-
tief-terminale zorg wordt geboden 
aan ongeneeslijk zieke mensen uit 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In 
tegenstelling tot de meeste hospices 
en ziekenhuizen is het Bijna Thuis Huis 
praktisch om de hoek in ‘ons eigen’ 
Nuenen. Dit betekent dat de eigen 
huisarts, de thuiszorg en andere pro-
fessionele zorgverleners ook in 
Latesteyn hun zorg kunnen blijven 
verlenen. En doordat vrijwilligers de 
mantelzorgers ontlasten, krijgen zij de 
handen vrij om op geheel eigen wijze 
invulling te geven aan die laatste, kost-
bare dagen van een dierbaar mensen-
leven. Het Bijna Thuis Huis heeft twee 
gastenkamers met een eigen badka-
mer, genoemd naar een vogel: de IJs-
vogel en de Koolmees. De IJsvogel 
kijkt uit op het bos. De Koolmees, aan 
de andere kant van het huis, kijkt uit 
over het kleine ven. Beide kamers zijn 
ruim en licht en van alle gemakken 
voorzien. De gast mag zijn of haar per-
soonlijke en dierbare spullen meene-
men, bijvoorbeeld de eigen fijne stoel 
of een dierbaar schilderij. Daarnaast is 
er een gemeenschappelijke ruimte 
met keuken en is er de mogelijkheid 
voor naasten om te overnachten in de 
logeerruimte. ’s Nachts is er altijd ver-
pleegkundige zorg aanwezig.

Persoonlijke aandacht
De kracht van Latesteyn is de per-
soonlijke aandacht. Wanneer behan-
deling in een ziekenhuis niet meer 
nodig is en het thuis niet langer gaat, 
wordt kwaliteit van leven toege-
voegd aan de kostbare tijd die rest. 
Samen wordt persoonlijke aandacht 

Bijna Thuis Huis Latesteyn in het bos aan de Pastoorsmast.

keling van de landbouw. Hoe vissers 
en jagers langs een hele evolutie van 
het leren verbouwen van gewassen 
en het houden van dieren, terecht 
zijn gekomen in de huidige vormen 
van massale landbouw en bio-indus-
trie. Zijn relaas is doorspekt met ver-
rassende feiten en weetjes, die hij in 
een niet te stuiten woordenstroom 
met het grootste gemak weet op te 
sommen.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit 
boeiend onderdeel van onze ge-
schiedenis is welkom bij de lezing. De 
entreeprijs bedraagt € 2,-, inclusief 
pauzedrankje. Op vertoon van de 
Senergiek lidmaatschapspas ont-
vangt u € 1, - korting.

Zure Hondsmuil, Zwijnenkeutelpeer 
of Poire Madame zijn zomaar een 
paar schilderachtige namen, waar 
deze aparte fruitsoorten naar luiste-
ren. Met het grootste gemak legt 
Dries Potjer (70), veearts in ruste, het 
verband tussen de Zeeuwse slaver-
nijvaarders uit de periode van de 
VOC en de cultuur van zijn mispelbo-
men. Hij is een wetenschappelijke al-
leseter met een goddelijk geheugen 
als het om geschiedenis gaat. Vanuit 
zijn achtergrond als dierenarts met 
name geïnteresseerd in het ontstaan 
en de ontwikkeling van de landbouw 
in de Lage Landen.

Dries is bovendien een kritisch histo-
ricus: veel gebeurtenissen uit het ver-
leden zijn op school echt anders ver-
teld, dan zoals de feiten in werkelijk-
heid plaatsvonden. De heersende 
klasse en de machtige kerk deinsden 
er niet voor terug de geschiedenis 
naar hun eigen hand te zetten. ‘Fake 
facts’ zijn dus van alle tijden.

Op vrijdagmiddag 10 januari om 
13.30 uur in de Trefpuntzaal van Het 
Klooster zal de boeiende verteller 
Dries Potjer zijn geschiedenisverhaal 
komen presenteren over de ontwik-

Geen gelukkig 2020       
voor de Nuenense fietsers!

en forensen komen in de ochtend-
spits steeds meer in de knel door het 
toenemende autoverkeer. Daarom is 
al lang geleden uitgegaan van het au-
toluw maken of zelfs afsluiten van de 
Opwettenseweg voor doorgaand au-
toverkeer.
Helaas dreigt het in 2020 nog veel ge-
vaarlijker te worden. De wijk Nuenen-
West groeit in hoog tempo en vanwe-
ge de nieuwe basisschool ‘Het Mooi-
ste Blauw’ zal in de zomer de nieuwe 
weg Laan door de Panakkers, die nu 
nog afgesloten is, open gaan naar de 
Opwettenseweg. Dit leidt tot nóg 
meer autoverkeer en dat lijkt volstrekt 
onaanvaardbaar!
Wat vindt de Raad hiervan? Die be-
sluit dat de Opwettenseweg open 
blijft en niet autoluw mag worden, 
omdat (letterlijke tekst): “het van be-
lang is op meerdere manieren naar 
Eindhoven te kunnen rijden en de Op-
wettenseweg van oudsher een van 
deze manieren is”. Verbijsterend: is dat 
dan belangrijker dan veiligheid? Gaan 
we nu echt wachten met maatregelen 
totdat er iets ernstig misgaat (de ge-
dachte aan het verdronken kalf dringt 
zich op...)? 

Fietsinfrastructuur: fietsstraten en 
snelfietsroutes 
De gemeentes in onze regio hebben 
gezamenlijk de Bereikbaarheidsagen-
da opgesteld omdat duidelijk is dat 
het toenemende autoverkeer zonder 
maatregelen zal leiden tot een ver-
keersinfarct in de regio. Een van de 
gedragen meningen is dat voor ver-
plaatsingen over korte en middellan-
ge afstand (7-15 km) die in de conglo-
meratie Helmond-Eindhoven veel 
voorkomen, de (elektrische) fiets een 
kansrijk alternatief is. Immers, een af-
name van bijv. 10% van het autover-
keer kan al leiden tot flinke afname 
van de files. Dat je dat kunt stimuleren 
met goede fietsvoorzieningen is voor 
alle regiogemeentes duidelijk. 
Dit inzicht is helaas niet besteed aan 
de Nuenense Raad. Die stelt letterlijk 
“...dat wij niet herkennen dat de fiets 
het vervoermiddel bij uitstek is voor 
korte afstanden” en dat fietsvoorzie-

Wat is het geval? Deze en andere 
maatregelen, voorgesteld door de 
Werkgroep Mobiliteit om de toene-
mende verkeersdruk in Nuenen het 
hoofd te bieden, wachtten nog slechts 
op goedkeuring door de Raad. Het 
leek daarom een mooie start van 2020 
te worden voor de Nuenense fietsers, 
maar daar kwam niets van terecht 
doordat de meerderheid van de Raad, 
zijnde de fracties van W70, CDA, 
Groen Links (ja echt!), De Combinatie, 
D66 en VVD, anders besliste. 

Fietsveiligheid: de Opwettenseweg 
Al lang geldt de Opwettenseweg weg 
als het gevaarlijkste knelpunt in Nue-
nen. Meer dan 800 fietsers, scholieren 

Hulde aan  
Narda Schrurs
Narda wat jij voor de Heuvel hebt gedaan 
is ongekend.
Jij was de spil dat is bij iedereen bekend.
Jij stond altijd voor iedereen klaar.
En dat altijd met een vriendelijk gebaar.

Iedereen voelde zich in de Heuvel thuis.
En dat gevoel kwam door jou jij gaf hen 
een huis.
Jij was als een moeder voor iedereen.
Bij jou was niemand alleen.

Of het bij het kaarten was of bij het kie-
nen.
Jij gunde iedereen dat ze een prijsje kon-
den verdienen.
Jarenlang heb jij de prijzen ingekocht en 
er bij nagedacht,
Om het iedereen naar de zin te maken zo-
als verwacht.

In de keuken van de Heuvel dat was jouw 
domein.
Daar zorgde jij voor de koffie en thee heel 
fijn.
Ook het KBO speculaasje niet te vergeten.
Dat alles was heel lekker dat willen we 
weten.

Je hebt heel lang je uiterste best gedaan.
En daarvoor wil ik je danken en dat zeg ik 
heel spontaan.
Namens de kaart- en de kienclub en ook 
de gym.
Want voor een grapje was je ook altijd in.

Narda, de Heuvel zal nooit meer de oude 
zijn.
We missen jouw aanwezigheid want die 
was vertrouwd en fijn.
Daarom Narda voelde ik het mijn plicht,
Om jou te eren met dit gedicht.

Elma Saris Gevers

Nee, helaas! Een flink aantal maatregelen die goed zouden zijn geweest 
voor de Nuenense fietsers werden op 12 december door de Gemeente-
raad van tafel geveegd, onder het motto ‘ruim baan voor de auto’. 

ningen als fietsstraten en zeker snel-
fietsroutes “de doorstroming van het 
autoverkeer belemmeren”. Hoe kun je 
zo kortzichtig zijn, beste Raadsleden; 
u zou zich toch moeten realiseren dat 
hoe meer mensen de fiets nemen op 
de korte afstanden, hoe meer ruimte 
er ontstaat op de weg voor die auto-
mobilist die echt zijn auto nodig 
heeft! Dus door die fietser meer ruim-
te te geven realiseren we een echte 
win-win oplossing, zowel voor de 
Nuenense automobilist als voor de 
Nuenense fietser! 

Ons standpunt 
Als Fietsersbond Nuenen en Veilig 
Verkeer Nuenen hebben we samen 
met andere partijen veel werk verricht 
in de genoemde Werkgroep Mobiliteit 
en veel zaken tegen elkaar afgewo-
gen. Wij zijn van mening dat juist door 
de fietser meer ruimte te geven ál het 
verkeer, ook het autoverkeer, beter zal 
kunnen doorstromen in de komende 
jaren. Daarvoor is een goede en aan-
trekkelijke fiets-infrastructuur nodig 
waarbij de veiligheid voorop staat. 
Omwille van dat laatste zal de auto-
mobilist zich enigszins moeten schik-
ken: het kan niet zo zijn dat een zeer 
onveilige situatie zoals op de Opwet-
tenseweg kan blijven voortbestaan 
omdat men persé langs deze weg wil 
rijden. Het huidige autoverkeer op 
deze weg komt voornamelijk uit Nue-
nen-Zuid en kan prima via de 
Geldropsedijk worden omgeleid naar 
de Helmondweg door de bussluizen 
open te stellen. Dat in Nuenen-Zuid 
bewonersgroepen daartegen ageren 
klinkt voornamelijk als ‘not-in-my-
backyard’ en is niet gebaseerd op dui-
delijke argumenten. Ze wonen boven-
dien ver genoeg van de weg om er 
aanmerkelijk minder overlast van te 
ondervinden dan de bewoners van de 
Opwettenseweg. Dus wat ons betreft: 
meer ruimte voor de fiets, een autolu-
we Opwettenseweg mét snelfietsrou-
te en snel open die bussluizen van de 
Geldropsedijk! 

Fietsersbond, afd. Nuenen
Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen

Country dansen  
in Lieshout
De Black Longhorn wenst iedereen 
een gezond en dansbaar 2020. Op za-
terdagavond 11 januari is het alweer 
zover: de Black Longhorn Country 
Dance Party. We dansen in de grote 
zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 
Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur.

Graag tot ziens dus op zaterdag 11 ja-
nuari bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. Meer 
info? Website: www.blacklonghorn.
nl of email: info@blacklonghorn.nl.
Enjoy the good things in life and keep 
it country !! The Black Longhorn - sin-
ce 1991 Country Music & Dancing the 
way it was meant to be.
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Receptie en Bonte Avond     
CV De Wetters
CV De Wetters gaat een waar carnavalsweekend tegemoet! Op zaterdag 
18 januari vindt de jaarlijkse prinsenreceptie plaats. De avond zal begin-
nen om 19.00 uur en iedereen is welkom! Kom gezellig langs om prinses 
Rizada en haar twee adjudanten Barbudo en Pelliroja te feliciteren en na 
te praten over alle optredens van de eerste Bonte Avond bij onze carna-
valsvereniging, de avond ervoor. 

Dames van de Raad en Spetters van de 
Wetters. Er zijn nog kaarten, dus haal 
ze snel! Verkrijgbaar in de kantine van 
R.K.V.V. Nederwetten en bij Rianne Ver-
hoeven (06-13700648).

Graag tot dan en Alaaf!

Op vrijdag 17 januari gaan de deuren 
van onze Carpa de Fiesta (De Koppel 1 
te Nederwetten) open om 18.45 uur en 
de avond begint om 19.30 uur met op-
tredens van onder andere Erik Mulder, 
De Briljantjes, Rob Scheepers (Sterksel) 
en natuurlijk onze eigen Oudprinsen, 

Schôn Vrouwkes avond 2020, 
verwonderlijk anders
Door Gillian de Bart

Ten eerste wil de Schôn Vrouwkes commissie iedereen en in het bijzonder 
alle Schôn Vrouwkes van Nuenen, een zeer schôn 2020 toewensen. Laat je 
dit jaar verwonderen!!

wen onderling maken. Maar wat 
wordt er dan zo anders? 

Schôn Vouwkesavond begint om 
20.11 uur in Ons Dorp. Kom op tijd 
om de jaarlijkse button hier op te ha-
len. Daarna zullen we een gezamen-
lijke kroegentocht houden, waarbij 
we zullen dansen, drinken, lachen 

Wij zijn nu al heel benieuwd naar jul-
lie inbreng aanstaande vrijdag 21 fe-
bruari in het centrum van Nuenen. 
Het thema Verwonderlijk Anders is 
natuurlijk niet zomaar gekozen. Er 
zullen dit jaar wat dingen anders zijn 
dan dat je gewend was. Laat je daar-
bij verwonderen. Wat er niet zal ver-
anderen is de gezelligheid die vrou-

Let’s Pronk bij de Pronkzitting
De pronkzittingen worden dit jaar alweer voor de negenendertigste keer 
georganiseerd in Nuenen. Het wordt een bijzonder jaar nu prinses Fem-
me en haar mannen de pronkbanken zullen vullen. Prinses Femme al ja-
ren lang betrokken bij de de pronkzittingen maakt dat wij extra gaan 
pronken deze pronkzitting.

Pronkzitting toppers
Net als ieder jaar heeft de pronkzit-
tingscommissie de beste artiesten 
van de pronkzittingswereld naar 
Nuenen gehaald. Zo zal de Helmond-
se finalist van de Keienbijters 2018 
Rob Bouwman in onze ton komen 
schitteren. Neemt Ben van der Walle 
uit Zeeland, een geweldige buut mee 
naar Nuenen. En ook Freddy van de 
Elzen, die al meerdere keren finale-
plaatsen wist te behalen, komt laten 
zien wat hij in huis heeft. We zijn ook 
ontzettend blij dat tonpraat topper 
Berry Knapen uit Heeze zijn opwach-
ting in Nuenen zal maken.
Al dit tonpraters geweld wordt afge-
wisseld met cabaret en muziek. 
Striepke Veur brengt vrolijk carnava-

Tonpraters, cabaret- en muziekacts 
zorgen hierbij voor een afwisselend 
programma. Net als vorig jaar zullen 
we dit jaar uitpakken in de tent op het 
Vincent van Goghplein. Daar zal het 
dak van de in stijl aangeklede ResiTen-
tie eraf gaan op zaterdagavond 15 fe-
bruari en zondagmiddag 16 februari. 
De zaterdagavond start om19.30 uur 
en nadat we rond 23.30 uur het pro-
gramma afsluiten gaat het feest tot 
1.00 uur door. Op zondagmiddag 16 
februari is er een matinee uitvoering 
van dit geweldige pronkzittingspek-
takel. Het programma start dan om 
14.00 uur en duurt tot 17.30 uur met 
eveneens een aansluitend muziek-
feest. Eten en drinken is volop ver-
krijgbaar zodat u niets tekort komt!

Nuenenaren goedgeefs
Voor de eenentwintigste keer hebben de gezamenlijke Nuenense Kerken 
de jaarlijkse kerstpakkettenactie georganiseerd. Dat deze actie in Nue-
nen nog steeds een welkom ‘kerstgebaar‘ is, merkten we bij het bezorgen 
van de pakketten. Vaak reageerden mensen heel blij, menigmaal ver-
baasd en soms heel emotioneel.

ondersteund. We bedanken iedereen 
voor alle bijdragen, die deze actie tot 
een groot succes hebben gemaakt.
Onze grootste dank gaat uit naar u: 
het winkelend publiek dat op ge-
noemde zaterdag in de supermark-
ten extra artikelen kocht ten behoeve 
van deze mooie Nuenense actie. 
Dankzij u konden we de kerstpakket-
ten rijkelijk vullen. Een lichtpuntje tij-
dens de feestdagen voor alleenstaan-
den en gezinnen, waarvoor ze dank-
baar waren. Het motto “Nuenenaren 
voor Nuenenaren” is door deze actie 
waar gemaakt. 

Hartelijk dank namens de
 Werkgroep Kerstpakkettenactie!

Ongeveer 350 pakketten zijn gevuld. 
Van dit aantal zijn ruim 200 pakket-
ten gemaakt voor Nuenense gezin-
nen voor wie, financieel gezien, de in-
houd zeer welkom is. Daarnaast zijn 
ruim 150 pakketten gemaakt be-
doeld als aandacht voor alleenstaan-
den en gezinnen, die in het voorbije 
jaar in een moeilijke situatie verkeer-
den of van een dierbare afscheid 
hebben moeten nemen.
Op zaterdag 14 december jl. was de 
grote inzamelingsdag in de super-
markten. In de week van 16 decem-
ber zijn de pakketten gemaakt en aan 
huis bezorgd, mede dankzij de vele 
vrijwilligers die met de pakketten op 
pad gingen. De gulle gevers maakten 
het mogelijk om zoveel pakketten 
goed te vullen. Dankzij de giften van 
de donateurs konden we onze 
kerstactie nog meer glans geven. 
Ook een Nuenense bakker heeft op 
zijn manier onze kerstactie van harte 

Carnaval
Vecteezy.com

en verwonderen. Er loopt een her-
kenbare en een undercover jury 
mee.

De catwalk zal dit jaar midden in het 
park zijn, de kiosk is ons podium! 
Hier worden jullie rond 22 uur ver-
wacht. We nodigen heel Nuenen uit 
om zich te komen verwonderen aan 
al het Schôns dat jullie hun laten 
zien. Dit publiek is dit jaar ook jury. 
Zij mogen een stropdas omhangen 
bij het vrouwke dat zij het aller-
schônst vinden. Wij zullen de strop-
dassen uitdelen om 22 uur in het 
park aan het publiek. 

Je leest het dus goed, vrouwen, 
mannen, jong en oud zijn welkom 
om te komen kijken in het park. De 
Schôn Vrouwkes sluiten, na ‘het cat-
walk in het park’ moment, de avond 
samen af in Ons Dorp. Hier zullen 
prinses Femme en de 3 mannen zich 
ook komen verwonderen en zullen 
de prijzen uitgereikt worden. Alle 
Schôn Vrouwkes zijn hierbij welkom, 
je kunt dan door de achteringang 
naar binnen. Best wel wat dingen 
‘anders’, maar ook weer zo vanouds 
gewoon. En samen zullen we er een 
verwonderlijke avond van maken!

Houd de facebook pagina of Insta 
van de Dwèrsklippels in de gaten 
voor aanvullende informatie! Veel 
succes met de voorbereidingen alle-
maal!!

lesk cabaret. En het Van Binsbergen 
trio zal, zoals bij de ongekroonde ko-
ningen van de cantus altijd het geval 
is, het dak van de tent spelen.  
We zijn ook erg nieuwsgierig naar de 
spectaculaire bijdrage waarmee de 
Oud Prinsen ons dit jaar verrassen. 
Met hun oogverblindende, muzikale 
maar vooral hilarische optredens van 
de afgelopen jaren in ons achter-
hoofd belooft het weer een van de 
hoogtepunten van de avond te wor-
den. Mirte Peters neemt de presenta-
tie voor haar rekening en zoals ieder 
jaar zullen de Blaospoepers de sfeer 
erin houden.

Kaarten bestellen
Als organiserende commissie zijn we 
trots op het programma en hopen u 
dan ook in de tent te mogen ontvan-
gen op 15 of 16 februari. Kaarten voor 
deze onvergetelijke  pronkzittingen 
kosten €12,50 en kunnen worden be-
steld via www.dwersklippels.nl. Ben 
er snel bij want op= op. Wij als pronk-
zittingscommissie hebben er zin in!
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Traditie in ere hersteld
Dank zij deze drie koningen is er een aloude traditie 
nieuw leven in geblazen.
De koningen Koen, Jasper en Noortje van Hassel, heb-
ben op 6 januari bezoek gebracht aan diverse huizen om 
spullen op te halen voor een nieuwe hoed. Want de oude 
bleek versleten. En moeder mocht het niet weten. En va-
der had geen geld.

Of op zijn brabants:
Driekoningen, Driekoningen, geef mij’ne nieuwen hoed;
M’nen ouwe is verslete, ‘smoeder mag ‘t nie weten.
‘svaoder heget gèld al op de toanbank geteld.

IVN Kids:    
voederplankje timmeren
De eerste IVN Kids-activiteit van dit jaar is op zondag 26 
januari. Dit keer gaan we niet de natuur in, maar timme-
ren we in de IVN-ruimte in Het Klooster een voeder-
plankje voor vogels. Lekker knutselen dus!

Vooraf aanmelden
We hebben materialen en plaats voor maximaal 18 kin-
deren mét een handige (groot)ouder, daarom werken 
we voor één keertje met aanmelding vooraf. De mini-
mum leeftijd is 6 jaar. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Stuur voor 20 januari een e-mail naar ivn-
kidsnuenen@gmail.com om je aan te melden. Vol is vol, 
dus wacht niet te lang! Je krijgt een mailtje van ons terug 
ter bevestiging. We verzamelen om 10.00 uur voor Het 
Klooster, einde ca. 12.00 uur.

Nieuwe serie computer-
cursussen in de    
Bibliotheek het Vestzak
Bibliotheek Dommeldal verzorgt samen met Sonen-
BreugelVerbindt weer een serie computercursussen. 
Voor beginners is er Klik & Tik, de basis, om te leren om-
gaan met de computer en internet. En voor meer gevor-
derden is er de cursus Klik & Tik internet en e-overheid, 
om digitaal met de overheid contact te leggen. De cur-
sussen zijn, dankzij de medewerking van de gemeente 
Son en Breugel, gratis voor inwoners van Son en Breugel 
en worden groepsgewijs gegeven in de Bibliotheek in 
het Vestzaktheater. 

Klik &Tik de Basis
Een cursus voor beginners waarin deelnemers de basis-
beginselen leren van de computer en de tablet, zoals o.a. 
het gebruik van het toetsenbord, de muis of het aan-
raakscherm van een tablet. Verder leren de cursisten de 
eerste beginselen over hoe het internet op te gaan. De 
cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. 
De nieuwe cursus start op 8 januari 2020, en vervolgens 
op 15, 22 en 29 januari en 5 en 12 februari. Telkens van 
13.30-15.30 uur.

Klik & Tik internet en e-overheid 
Een cursus waarin de deelnemer o.a. de vaardigheden 
om het internet op te gaan, verder verbetert. Ook hoe op 
internet interessante en nuttige informatie te zoeken en 
te vinden. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed 
aan hoe cursisten digitaal contact leggen en zaken rege-
len met de lokale en landelijke overheid. Daarbij wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van DigiD. Deelnemers die 
nog geen DigiD hebben worden persoonlijk geholpen 
met de aanvraag.
Ook deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, de eerste 
bijeenkomst is op 9 januari 2020 en vervolgens op 16, 23 en 
30 januari en 6 en 13 februari. Telkens van 9.30-11.30 uur. 

Aanmelden 
Meer informatie en inschrijven voor de cursussen: tele-
fonisch (0499 473033) of aan de balie in Bibliotheek 
Dommeldal in het Vestzaktheater of via www.sonen-
breugelverbindt.nl /cursus

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.

Techniek en ervaring. 
Masseur biedt zich aan. 
Tel. 06-38839719.

Met ingang van januari 
2020  hangt de Toneelkle-
ding van de Lindespelers 
in hun nieuwe repetitie-
ruimte in Het Klooster. Ie-
dere dinsdag, behalve in 
de schoolvakanties, zijn de 
Lindespelers tussen 19.00 
en 20.00 uur aanwezig.

PUZZELHOEKWeek 2

Horizontaal: 1 puinhoop 6 gezicht 12 stierenvechter 13 Grieks eiland 15 computertoets 
16 houten wig 18 energie 19 explosieve stof (afk.) 20 met dank 22 hoofdstad van Bulgarije 
25 ingenieur 26 stevig 29 op de wijze van 30 danszaal 32 feitelijk 34 lange rij 36 voorjaar 
37 tussen (in samenst.) 39 lentemaand 41 Engels broodje 43 eirond 45 Europeaan 
47 limonade 49 nikkel 50 zijdeweefsel 52 in orde 53 universal serial bus 55 Ned. rivier 
56 vitaal 58 sportartikel 59 toppunt 61 kampeerwagen 63 zending 64 geste.

Verticaal: Verticaal: 1 koeksoort 2 Duitse omroep 3 van een 4 woonboot 5 pl. in Zeeland 7 profeet 
8 Europeaan 9 spil 10 kloosteroverste 11 alcoholvrije drank 12 vaart 14 deel v.d. keel 8 Europeaan 9 spil 10 kloosteroverste 11 alcoholvrije drank 12 vaart 14 deel v.d. keel 
17 doelpunt 18 hansworst 21 bediende 23 florijn 24 land in Azië 27 deelteken 28 nummer 17 doelpunt 18 hansworst 21 bediende 23 florijn 24 land in Azië 27 deelteken 28 nummer 
30 bloedgever 31 kei 33 voordat 35 zenuwtrek 38 extraatje 40 tropisch hardhout 30 bloedgever 31 kei 33 voordat 35 zenuwtrek 38 extraatje 40 tropisch hardhout 
41 harkerig 42 bedelmonnik 44 reisdocument 46 heilige 48 speciale speelkaart 41 harkerig 42 bedelmonnik 44 reisdocument 46 heilige 48 speciale speelkaart 
50 half (in samenst.) 51 Franse badplaats 54 body mass index 55 strik 57 inspringtoets 50 half (in samenst.) 51 Franse badplaats 54 body mass index 55 strik 57 inspringtoets 
58 pl. in België 60 motorschip 62 moeder.58 pl. in België 60 motorschip 62 moeder.

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

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

S T A M P IJ T O E T J E

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

Oplossingen wk 1
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

R E C R E A T I ER E C R E 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.

AANBAKKEN
ACROBATIEK
ALLEE
ARREN
BUSTE
EENDELIG
EREWOORD
GEZET
GODEN
HELER
HOOGSTAM
INEEN
KAMFER
KENDO
KLEURLINGKLEURLING
KRUIPERIGKRUIPERIG
KWARTKWART
LAKBEITSLAKBEITS
LAMLENDIGLAMLENDIG
LEESBLINDLEESBLIND
LISTIGLISTIG
LOSLIPPIGLOSLIPPIG
LUCHT
LUIER
MADRID
MANOMETERMANOMETER
MOERAS
OLIESJEIK
ONTGINNEN
OTTERLO
PERSZAAL
PLATEEL
RADIO
RATEL
RIDICUUL
SECRETARIS
SNEER
SOBER
STAAL
STRAK
WERKLIEDEN
WORST

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

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

2 7 9
1 4 8

5
8 2 1 3 6

3 6
3 6 7 8 9

2
7 4 5

3 8 7

Sudoku

week 52, Mw. L. van Geelen, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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 bel-
len! 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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

Het duurde 50 jaar 
om er zo goed 

uit te zien.
Je Vriendjes ???

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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
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KBO Kienavonden
Op vrijdag 10 januari organiseert de seniorenvereniging KBO Lieshout weer haar 
kienavond in het Dorpshuis Lieshout. Wij nodigen u allen uit op deze avonden. Er 
wordt gekiend om goed gevulde levensmiddelentassen, koffiepakketten, enve-
loppen met geld en u maakt ook kans om de Jackpot te winnen. Kienen begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur. 

KBO Mariahout
Vanwege de brand bij de Pelgrim zijn 
de activiteiten voorlopig bij het 
Buurthuis in de Bernadettestraat.
De kaartavonden zijn op 16, 23 en 30 
januari. Het begint om 20.00 uur en 
de zaal is open om 19.30 uur.
Op 15 januari komt de Rabobank uit-
leg geven over het veranderen van 
pinautomaat, het begint om 14.00 
uur, de zaal is open om 13.30 uur.
Op 5 februari hebben we de senioren 
carnavalsavond, de kaartverkoop be-
gint voor de leden van onze KBO op 8 
januari tot 22 januari, de kaartjes kos-
ten € 5,-. In de verkoop daarna zijn ze 
te koop voor € 7,50, ook voor de niet 
leden.

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

In deze witte boerderij op het Wettenseind 7 woonde 
Ries Meulendijk met zijn gezin. Een harde werker, die niet kon leven van de 
opbrengsten van het kleine stuk grond bij de boerderij, en daarom het ene 
karwei na het andere aannam om rond te komen. Naast werken voor ande-
re boeren haalde hij bij hen de melk op om die vervolgens met de ‘romkaar’ 
naar de melkfabriek te brengen. Ook groef hij sleuven voor de Nemi, loste 
hij hout bij Deelen en huisvestte hij de beren van de varkensfokvereniging. 
Na gedane arbeid kon men hem aantreffen in de sloot, kauwend op een 
sprietje gras, tot er weer een karweitje voorbijkwam. Meer lezen? Kijk ook 
eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 203-204.

Drijehornick-lezing

De Sint-Janskathedraal     
van ’s-Hertogenbosch,     
een monument van Brabantse gotiek
In de komende Drijehornick-lezing staat de Sint-Janskathedraal van ’s-
Hertogenbosch in het middelpunt. Cees Montagne laat u tijdens zijn pre-
sentatie kennismaken met het monumentale karakter en de enorm rijke 
versiering van de kerk. 

zoals de glas-in-loodramen, de vele 
kapellen en het orgel. 

Cees Montagne 
De lezing wordt gegeven door Cees 
Montagne, niet geboren maar wel 
getogen in ’s-Hertogenbosch. Hij 
woont al jaren in Nuenen maar is nog 
regelmatig in de Brabantse hoofd-
stad te vinden als vrijwilliger bij de 
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
en leidt als vrijwilliger mensen rond 
om hen kennis te laten maken met de 
rijke cultuurhistorie van de stad. 
De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 16 janua-
ri vanaf 20.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht aan de Jacob Cats-
straat. De toegang voor leden en 
niet-leden is gratis maar er wordt wel 
een vrijwillige bijdrage gevraagd om 
de kosten te dekken. 

De Sint-Jan is een bouwwerk dat vol-
strekt uniek is in de Nederlandse ker-
kelijke architectuur. De Sint-Janska-
thedraal in de Bossche binnenstad 
wordt beschouwd als het hoogte-
punt van de Brabantse gotiek. De 
kerk is gebouwd tussen 1380 en 1530 
en sinds de 19e eeuw voortdurend 
ingrijpend gerestaureerd. Voor wat 
betreft het exterieur komen met 
name de luchtboogbeeldjes in beeld 
en ook de in hoog reliëf uitgevoerde 
beeldhouwwerken in de zogenaam-
de windbergen. Deze beeldhouw-
werken zijn niet slechts fraaie versie-
ringen maar vertellen ook verhalen 
of gebeurtenissen bijvoorbeeld uit 
het leven van Maria, de moeder van 
Jezus. De windbergen aan de buiten-
zijde lopen langs de schuine bogen 
van de spitsboogvensters met daarin 
de glas-in-loodramen. Ook in het in-
terieur valt van alles te bewonderen 

De Sint-Janskathedraal, in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, wordt beschouwd 
als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Voel u vrij te herdenken zoals u dat
 wenst, zonder oordeel of druk!
Een nieuw jaar ligt voor ons. Met vele dagen die we mogen invullen. 
Hopelijk op een manier die we zelf kunnen kiezen. Idealiter met mensen 
die we liefhebben, werk dat we fijn vinden, gebeurtenissen die we 
omarmen en met mooie, hartverwarmende herinneringen.

Hoe mooi zou dat zijn...
Maar helaas, dit jaar kunnen we 
evenmin als voorgaande jaren alles 
zelf invullen en een aantal onge-
wenste gebeurtenissen zullen waar-
schijnlijk ook weer op ons pad komen. 
Maar daarnaast kunnen we gelukkig 
op bepaalde zaken wél invloed uitoe-
fenen. Zoals op de manier waarop we 
een dierbare blijven gedenken. Dat 
hebben we zelf in de hand en dat 
kunnen we net zo mooi en intens 
maken als we zelf willen. Óf en de 
manier waaróp we dat doen, is vrij 
voor iedereen. 

Uw eigen keuze
Hoewel... Veel mensen houden na 
het overlijden van een dierbare in 
meer of mindere mate rekening met 
de verwachtingen die anderen in hun 
omgeving hebben. Verwachtingen 
hoe actief u de herinnering houdt, 
hoe u een sterfdag of verjaardag 
herdenkt, hoe u een graf onder-
houdt... 
Druk van buitenaf is echter wel 
het laatste wat u kunt gebruiken. 
Het is echt helemaal aan u of u een 

samenzijn organiseert of bijwoont 
op een sterfdag of verjaardag. Of 
u 10 foto’s neerzet in de huiskamer 
of helemaal geen. Of u een graf of 
uitstrooiplaats regelmatig bezoekt of 
juist niet. Alles is goed, niets moet. 
Het is úw verdriet en u doet het op 
úw manier. Daar waar ú zich het 
beste bij voelt, dat is altijd de beste 
manier.

Onze wens
Het is onze wens dat in 2020 steeds 
meer nabestaanden een overleden 
dierbare mogen herdenken op de 
wijze die bij hun past. In het tempo 
dat voor hun goed voelt, zonder 
enige druk of oordeel van anderen. 
Met mooie herinneringen, die 
kunnen helpen bij de verwerking van 
hun verdriet.

 
 

In januari vier keer genieten 
met Cultuur Overdag
De vrijwilligers van Cultuur Overdag wensen u een goed nieuw jaar! Een 
jaar met opnieuw mooie, boeiende culturele activiteiten: gewoon in Nue-
nen. In januari kan genoten worden van 2 films en 2 concerten!

Zondag 19 januari: 
concert Klarinetkwartet Fiato
Klarinetkwartet Fiato bestaat uit Har-
men Klomp, Miranda Dijkstra, Marcel 
Verbruggen en Reninka de Wilt. Deze 
vier professionele klarinettisten stu-
deerden af aan het conservatorium 
en zijn muziekdocent. Om te voorko-
men dat zij alleen maar les zouden 
geven, zijn zij in 1999 bij elkaar gaan 
zitten om zo een repertoire voor klari-
netkwartet in te studeren. Natuurlijk 
bleef het niet alleen bij oefenen, het is 
een genot voor het oor om deze kun-
stenaars bezig te horen op hun in-

Donderdag 9 januari: 
film ‘Capharnaüm’
In deze film van regisseur Nadine La-
baki uit 2018 wordt een indringend 
portret geschetst over ouderschap 
en overleven in de armste wijken van 
Libanon, verteld door de ogen van 
een kind. De film won veel publieks-
prijzen waaronder de juryprijs voor 
beste regisseur en de prijs voor beste 
acteur Zain Al Rafeea.
Zoals altijd wordt de film vertoond in 
Het Klooster; aanvang: 10.30 uur. Toe-
gangskaarten à € 6,50 (inclusief thee/
koffie) zijn op werkdagen tijdens kan-
tooruren verkrijgbaar aan de balie 
van Het Klooster (Park 1, Nuenen).

 

Kom mee 
KWIEKEN!
Wilt u meer bewegen in de buiten-
lucht? Onder begeleiding, alleen of in 
een groepje? Volg dan de KWIEK 
stoeptegels op de route in het cen-
trum van Nuenen en train uw balans, 
kracht en uithoudingsvermogen. 
Leuk om te doen en goed voor uw lijf! 

Elke dinsdag wordt om 13.00 uur de 
beweegroute in groepsverband af-
gelegd. Meedoen is gratis. Verzame-
len bij Fysiotherapie Kwiek, Vincent 
van Goghstraat 139, Nuenen. Con-
tactpersonen: Ellen Raessens en Lie-
ke Braam, 06 331 831 14.

Donderdag 16 januari  open 
repetitie

Gemengd koor  
De Roostenzangers 
zoekt (project)
leden
Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De 
Roostenzangers’ voert in november 
2020 ‘Messiah’ van G.F. Händel uit 
met medewerking van het barokor-
kest Florilegium Musicum en gere-
nommeere solisten. Voor dit concert 
zoekt het koor nieuwe leden en pro-
jectleden.
Het koor telt op dit moment 41 leden 
en 5 projectleden. Voor een verbete-
ring van de koorbalans zoekt het 
koor vooral (hoge) sopranen en teno-
ren, maar ook alten en bassen zijn 
welkom. De Roostenzangers repete-
ren iedere donderdagavond van 
20.00 uur tot 22.30 uur in het Wijk-
centrum Fab28, Fabritiuslaan 28 te 
Eindhoven. Op donderdag 16 januari 
is er een open repetitie om belang-
stellenden gelegenheid te geven vrij-
blijvend kennis te maken met het 
koor, de dirigent en ‘Messiah’.
Belangstellenden worden uitgenodigd 
zich te melden bij het secretariaat van 
het koor via roostenzangersehv@
gmail.com. Voor verdere informatie 
zie: https://roostenzangers.nl

strumenten. U kunt getuige zijn van 
een flink staaltje muzikale kunst. 
Het Klarinetkwartet speelt toeganke-
lijk repertoire. Het doel van dit en-
semble is een zo groot mogelijke 
groep mensen te laten genieten van 
goed in het gehoor liggende klari-
netmuziek.
Het concert wordt gegeven in het 
Van Goghkerkje (Papenvoort 2a, 
Nuenen); aanvang: 14.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn op werkdagen tij-
dens kantooruren te koop aan de ba-
lie van Het Klooster óf via de website 
van Cultuur Overdag.

Verder wordt op maandagmiddag 27 
januari in Het Klooster de film ‘Three 
Identical Strangers’ vertoond; aan-
vang: 14.30 uur. Op vrijdagmiddag 31 
januari speelt in Het Klooster het 
jazz-duo Paul van Kessel en Cord Hei-
neking; aanvang: 15.00 uur.
Kijk voor meer info over alle activitei-
ten op www.cultuuroverdag.nl 
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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.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

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.

 
Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

Donderdag 9 januari
10.30 uur Cultuur Overdag - 

film ‘Capharnaüm’. Het Klooster 
18.30-19.45 uur EHBO informatieles voor 

kinderen. De Koppel 1 Nederwetten

Vrijdag 10 januari
09.30 uur WLG Museumbezoek 
naar Daf museum in Eindhoven. 

Vanaf parkeerterrein 
op de Heuvel in Gerwen

Vrijdag 10 januari
13.30 uur Senegriek Geschiedenislezing: 

Dries Potjer. Het Klooster, Trefpuntzaal
20.00 uur KBO Kienen

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 10 januari 
20.00 uur Rikavond bij de 

supportersclub RKSV Nuenen. 
Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen 

Zaterdag 11 januari 
10.00-16.00 uur Open dag bij Studio Sense

Weverstraat 51 Nuenen
20.00 uur Maestro Drumfanfare Jong Leven 

Theaterzaal van Het Klooster

Zaterdag 11 januari 
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout

12 januari t/m 7 februari
Maand-Expositie ‘1ste expo 2020’.

Woens- en zondagen 13.00-17.00 uur, 
vrijdagen 13.00-20.00 uur.

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

Donderdag 16 januari
20.00 uur De Drijehornick-lezing: 

De Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogen-
bosch. Basisschool De Dassenburcht 

aan de Jacob Catsstraat

Vrijdag 17 januari
19.30 uur Bonte avond CV De Wetters

residentie Carpa de Fiësta 
MFA, de Koppel te Nederwetten

Zaterdag 18 januari
19.00 uur Prinsenreceptie CV De Wetters

Carpa de Fiesta 
De Koppel 1 te Nederwetten

Zondag 19 januari
14.30 uur Cultuur Overdag - 
concert Klarinetkwartet Fiato

Van Goghkerkje

Maandag 20 januari
18.00-21.00 uur Startbijeenkomst 

Lokaal Sportakkoord Nuenen.
Raadszaal Klooster, Park 1 in Nuenen

Maandag 20 januari
14.00 uur Informatie lezing: Huis Opplussen 

met eenvoudige klussen door
Ineke Schimmelpenningh

Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Gerwen

Vrijdag 24 januari
20.00 uur Rikken 

kantine Nederwetten

Zaterdag 25 januari
20.00 uur Wenen komt naar Nuenen

Het GMK, musicalgroep Kapsones 
en sopraan Anja van Engeland 

H. Clemenskerk te Nuenen

Zondag 26 januari
10.00-12.00 uur IVN Kids: 
voederplankje timmeren

verzamelen voor Het Klooster

Zondag 26 januari 
13.00-17.00 uur Vernissage

26 jan t/m 21 febr, Expo ‘ Niks voor niks’. 
SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

Zondag 26 januari
20.30 uur Liederentafel 
Café Schaffrath, Nuenen

Maandag 27 januari
14.30 uur Cultuur Overdag - Film ‘Three 

Identical Strangers’
Het Klooster

Donderdag 30 januari
14.30-17.00 uur Gedichtendag 2020
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen

Maand januari
Elke zondag:
•  09.00 uur WSV-wandeling. 
 Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
•  Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. 
 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 woensdag:
• 20.00 uur Kienen, Dorpshuis Lieshout

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
 Berg 24 Nuenen. www.salonnuneville.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 11 januari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 12 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 11 januari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie.
Zondag 12 januari 11.00 uur: Piet Sa-
ris (vanwege verjaardag); Mien van 
Grotel - Smulders; Marie-Anne Koster 
- Schulten; Toon van der Linden; Ge-
rard Bax; Jeanne Straathof - Scholtes; 
Riky van Rooij - Schellekens.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jeanne 
Cuppers - van der Kooij, Dennenlaan 
1. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

De extra collecte voor de Adventsac-
tie heeft in Nuenen €132, 33 opge-
bracht. Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties:
Narda Schrurs - de Louw; Lia van 
Cuijck - van Rooij; Piet Loonen; Riek 
van der Putten - Sanders. 

Mededelingen
De extra collecte voor de Adventsac-
tie heeft in Gerwen € 58,05 opge-
bracht. Hartelijk dank hiervoor.

De Driekoningen-collecte van afge-
lopen zondag voor zuster Bonnie 
heeft € 128,22 opgeleverd. Met dank 
aan de gulle gevers.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 januari 09.30 uur viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties:
Theo en Annie Rovers - Verkuylen.

Mededelingen
De extra collecte voor de Adventsac-
tie heeft in Nederwetten € 73,05 op-
gebracht. Hartelijk dank hiervoor.

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

Voor meer informatie: zie onze web-
site 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 9 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 10 januari. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 11 januari. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Hyginus, paus en 
martelaar. 10.30 uur Godsdienstles-
sen.
Zondag 12 januari. Eerste zondag na 
Driekoningen; Feest van het Heilig 
Huisgezin. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; na de Mis toewijding van 
de gezinnen aan het Heilig Huisge-
zin. 
Maandag 13 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van het Doopsel van 
Onze Heer Jezus Christus.
Dinsdag 14 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar; 
gedachtenis van H. Felix, martelaar.
Woensdag 15 januari, 07.15 uur H. 
Mis, H. Paulus, eerste kluizenaar, belij-
der; gedachtenis van H. Maurus, abt.
 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook (‘Kerken in Peelland’) en op 
YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

St.-Annagilde Nuenen-dorp
Zoals gebruikelijk kwam het St.-Annagilde op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar bijeen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Een bijzondere 
bijeenkomst. 

Tot slot was er uitgebreid aandacht 
voor het 12½ jarig lidmaatschap van 
de 2e Jonge Deken (secretaris) Ted 
Warmerdam die uitgebreid werd ge-
prezen om de bijzondere en correcte 
wijze waarop hij zijn functie uitoefent 
en werd hem het bronzen insigne op-
gespeld. Dat er daarna nog een gezel-
lige middag volgde is des gildes.
 

Ook in 2019 waren er zaken gepas-
seerd die gebruikelijk op de nieuw-
jaarsbijeenkomst worden bezegeld. 
Nadat iedereen was welkom geheten 
werd aandacht besteed aan het na 40 
jaar terugtreden uit het bestuur, waar-
van 23 jaar als kapitein (voorzitter), 
van Ton de Brouwer. Hij is in novem-
ber opgevolgd door zijn zoon Gijs die 
nu als nieuwe kapitein werd geïnstal-
leerd door het overhandigen van de 
kapiteinspiek, het gezag symbool bin-
nen het St.-Annagilde. Als nieuwe Ka-
pitein bedankte Gijs zijn vader voor 
het vele jaren leiding geven aan het 
gilde en werd Ton door het gilde be-
noemd tot ere-kapitein. In zijn dank-
woord bood Ton aan gildetamboer 
Koen de Brouwer een zilveren schild 
aan dat als herkenningsteken als tam-
boer nog niet gedragen werd. Als 
nieuwe gildebroeders werden opge-
nomen Louis Sleegers, die daarmee 
bij het gilde zijn zoon komt vergezel-
len en de nog jeugdige Jens de Vor. 

J. de Vor, K. de Brouwer, T. Warmerdam, G. de Brouwer, T. de Brouwer en L. Sleegers

Het CDA   
actief tijdens   
de Senioren Expo  
in Veldhoven
De Senioren Expo in NH Conference 
Centre Koningshof te Veldhoven is de 
grootste beurs voor 50-plussers in 
Brabant. De 18e editie vindt plaats 
van 14 t/m 19 januari 2020. 

Het is een complete huishoudbeurs 
voor de 50-plusser met ruim 100 
stands. Ook het CDA is aanwezig om 
met senioren in gesprek te gaan over 
o.a. wonen, zorg en pensioenen. 
CDA Senioren Brabant’ zet zich in 
voor vertegenwoordiging van oude-
ren in de politiek én biedt senioren 
een podium om hun mening en idee-
en te delen. Iedereen is van harte 
welkom op de CDAstand B27 om 
mee te praten en/of vragen te stellen! 
Mail voor meer informatie over het 
CDA Senioren naar cdaseniorennet-
werkbrabant@gmail.com
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SPORTSPORT
Programma
NKV KORFBAL
Zondag 12 januari 
Tilburg 4 - NKV 2  ...............................11.40
SDO (V) 4 - NKV 3  .............................15.40 

Andy Slaets sportmens   
van het jaar RKGSV
Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse mix-nieuwjaarstoernooi en aan-
sluitend de nieuwjaarsreceptie van RKGSV. Ook dit jaar was het een druk-
bezochte editie waar het nog lang gezellig bleef in onze kantine. Hoogte-
punten van de avond waren de loterij met de schitterende prijzen en de 
bekendmaking van sportmens van het jaar, Andy Slaets!

Verder willen we de organisatie en de 
sponsoren van de prijzen van de lote-
rij bedanken voor hun bijdrage.

Andy is al heel wat jaren actief bij 
RKGSV. Hij is begonnen in de jeugd 
als voetballer maar bij de doorstro-
ming naar de senioren in 2006 direct 
in de begeleiding terecht gekomen 
bij het tweede elftal. Momenteel is hij 
nog steeds leider van ons derde elf-
tal. Buiten de begeleiding van dit elf-
tal doet Andy nog enorm veel voor 
de club. Zo zit hij sinds 2017 in het 
bestuur, beheert hij mede de Face-
book pagina en de website (reeds in 
een nieuw jasje gestoken) van de 
club en verzorgt hij nieuws, overzich-
ten en filmpjes op de tv’s in de kanti-
ne. Verder is Andy ook regelmatig op 
het sportpark te vinden voor wat 
hand- en spandiensten en voor een 
biertje in de kantine. Een zeer ver-
diende beloning voor zijn inzet voor 
de club!
We willen Andy dan ook nogmaals 
van harte feliciteren met zijn benoe-
ming en bedanken voor zijn inzet van 
de afgelopen jaren.

Links is voorzitter Peer Kamsma, rechts is 
sportmens van het jaar Andy Slaets. 

G-voetbal bij RKSV Nuenen
Ongeveer 2 jaar geleden is de Stichting Special Talents op de accommo-
datie van RKSV Nuenen begonnen met het verzorgen van voetbaltrainin-
gen voor kinderen met een rugzakje. RKSV Nuenen heeft haar accommo-
datie ter beschikking gesteld en geeft haar volle medewerking aan dit 
mooie initiatief.

dus de keuze om lekker te trainen en 
te voetballen met leeftijdsgenootjes 
met ervaren trainers of ook een wed-
strijd te spelen tegen echte tegen-
standers.

Heb jij interesse of ken jij iemand die 
graag wil voetballen maar niet aan 
kan sluiten bij een reguliere vereni-
ging, dan is dit een mooie kans om 
toch met leeftijdsgenootjes te kun-
nen voetballen.
Voor meer info voor dit mooie initiatief 
kunt u terecht op mail henk@special-
talents.nl of www.specialtalents.nl

De activiteit vindt iedere woensdag-
middag plaats op het hoofdveld. Vanaf 
september dit jaar is er voor het eerst 
ook een Special Talents team dat on-
der de naam van RKSV Nuenen/Speci-
al Talents op de zaterdag deel neemt 
aan de competitie g-voetbal jeugd. Dit 
team is samengesteld uit de kinderen 
die op de woensdagmiddag actief zijn 
bij RKSV Nuenen en bij FC Eindhoven.

Op dit moment zijn er iets meer dan 
30 kinderen actief waarvan er onge-
veer 14 nu voor het eerst deelnemen 
aan wedstrijden. Kinderen hebben 

Het G-team van RKSV Nuenen/Special Talents

Fedor van Kuyk EMK-er   
van het jaar
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging EMK op zondag 5 
januari 2020, is Fedor van Kuyk gehuldigd als EMK-er van het jaar 2019. 
Deze uitverkiezing werd gedaan door de EMK-ers van het jaar van de laat-
ste drie jaren: Chris Aelberts (2016), Stephan van den Reek (2017) en Bart 
van Moorsel (2018).

ten behoeve van de organisatie van 
diverse activiteiten van de TC jeugd. 
Daarbij gaat het vaak om spelers uit 
de oudere jeugd, in het bijzonder uit 
zijn eigen team. Deze betrokkenheid 
van de oudere jeugd wordt als erg 
belangrijk beschouwd voor de toe-
komst van EMK. In 2019 heeft Fedor 
het voor elkaar gekregen om van 
EMK een erkend leerbedrijf te maken 
voor het Summa College. De eerste 

Fedor heeft zich in de afgelopen ja-
ren met volle overgave ingezet voor 
de jeugd van EMK. Fedor begon in 
2011 als jeugdleider bij EMK, wat hij 
overigens nog steeds is. Met zijn 
team behaalde hij diverse malen een 
kampioenschap. Met zijn bedrijf Am-
bitec sponsorde hij diverse jeugd-
teams, maar ook initiatieven als ‘Pupil 
van de Week’ en Sinterklaas. Als 
jeugdleider miste hij de thuistoer-
nooien bij EMK en Fedor is dan niet 
de persoon om daarover te klagen, 
maar hij zette zijn schouders eronder. 
Sinds 2013 is er (bijna) jaarlijks een 
jeugdtoernooi bij EMK geweest dat 
door hem geregeld werd. Helaas kon 
het toernooi van 2019 geen door-
gang vinden door late afmeldingen, 
maar voor 2020 is er alweer een Paas-
toernooi in de planning. Naast de or-
ganisatie van thuistoernooien nam 
Fedor ook de coördinatie van uittoer-
nooien voor zijn rekening en speelde 
hij een belangrijke rol bij de organisa-
tie van diverse zaaltoernooien in de 
kerstvakantie.
Sinds 2015 is Fedor lid van de Techni-
sche Commissie voor de jeugd, waar-
in hij één van de sturende krachten is. 
Fedor wordt gekenmerkt door zijn 
grote toewijding en zijn aanstekelijk 
enthousiasme. Daarnaast weet hij di-
verse vrijwilligers te binden, bijvoor-
beeld voor de rol van jeugdleider of 

RKSV Nuenen JO12-2 kampioen! Het is zaterdag 14 december en het 
is koud. Maar vol enthousiasme en 
ook een beetje spanning in de be-
nen betreden de 9 jongens en 1 
dame van de JO12-2 het veld voor 
de wedstrijd van hun leven. Er staat 
veel op het spel. Bij winst zijn ze na-
melijk zeker van het kampioen-
schap! Iets dat de meeste spelers 
nog niet hebben meegemaakt in 
hun voetbalcarrière.

Aanvankelijk was het een spannende 
wedstrijd met kansen over en weer. 
Maar na de verlossende 1-0 was de 
spanning uit de benen en werd de 
wedstrijd met een ruime 6-0 gewon-
nen. Na uitbundige viering op het 
veld bleef het ook nog lang onrustig 
in de kleedkamer en de kantine. Trots 
gingen alle spelers uiteindelijk naar 
huis. En allemaal droegen ze het 
kampioenshirt dat sponsor Samsung 
Business Center op de valreep nog 
voor ze had geregeld. Er gaan ge-
ruchten dat sommige spelers het 
shirt tot de jaarwisseling ongewas-
sen gedragen hebben...

JO12-2 RKSV Nuenen Kampioen

Mooie start eerste wedstrijd bij rikken RKSV Nuenen

Frits Roijakkers winnaar 
eerste wedstrijd 2020
Door Antoon Hurkmans

Nadat de beste wensen voor 2020 uitgewisseld waren werd weer aange-
vangen met de volgende rik wedstrijd in de kantine van de RKSV Nuenen. 
Ook deze avond was de opkomst meer dan voortreffelijk en onder het ge-
not van een hartig hapje zat er de sfeer al meteen goed in.

Uitslag rikken 3 januari
1 Frits Roijakkers   76 punten
2 Wil Marquenie  63 punten
3 Ria Hurkmans  63 punten
4 Bennie de Louw   60 punten
5 Mia Marquenie  55 punten 
6 Hub Marquenie  50 punten
7 Nettie de Louw  49 punten
8 Ad van Uden  49 punten
9 Gerry Dekkers  49 punten
10 Riny Schepers  46 punten

Vrijdag 10 januari is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, voor zo-
wel leden als niet leden.  Nog niet ge-
weest jammer.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Spannend was het deze avond zeker 
wel ondanks de niet al te hoge score. 
Het was Wil Marquenie die de eerste 
speelronde met een score van 63 
punten de leiding had genomen. 
De tweede ronde was het Ria Hurk-
mans die het tot een mooie score van 
63 punten wist te brengen en samen 
met Wil aan de leiding ging. 
Tot het laatst bleef het spannend en 
het laatste spelletje op tafel vijf 
bracht uiteindelijk de beslissing.
Frits Roijakkers had het genoegen 
om de gevraagde aas in zijn bezit te 
hebben en kon zo mee liften om de 
benodigde punten bij elkaar te 
sprokkelen om de twee dames van 
de eerste plaats te verdringen en om 
als eerste winnaar 2020 gehuldigd te 
worden.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Ria Hurkmans.
 

Frits Roijakkers (r) ontvangt de felicitaties uit handen van hoofd jury Ludo van den 
Berg. (Foto Harold van Bree)

Uitslag rikken 
Nederwetten 
Vrijdagavond 27 december 2019
Wim Kuypers (161 punten)
Lisette Schepers (103 punten)
Tinus Renders (78 punten)
Piet van Genugten (75 punten)
Martien Royackers (70 punten)

Uitslag vrijdagavond 3 januari 2020
Wim Raaymakers (88 punten)
Wim Kuypers (78 punten)
Louis Staals (54 punten)
Toon de Brouwer (41 punten)
Piet Renders (40 punten)

De volgende kaartavond is op: Vrij-
dagavond 24 januari, 20.00 uur. Kan-
tine Nederwetten

 

 

officiële stagiair, Daan Tappel, wordt 
uiteraard door hem begeleid.
Gezien zijn staat van dienst is het be-
stuur van EMK zeer erkend met de 
uitverkiezing van Fedor tot EMK-er 
van het jaar 2019.

Rikken
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Veldsink Campus - De Pinckart 54 Nuenen - veldsinkcampus.nl

De goede kantoorruimtes en prima 
centrale faciliteiten (receptie, 
vergaderzalen, demoruimte en 
restaurant) zorgen voor een goede 
werkomgeving op de Campus. 
Faciliteiten die niet alleen onze 
medewerkers, maar ook klanten, 
zeer waarderen. Deze professionele 
dienstverlening, maar ook de aandacht 
voor informele activiteiten, zorgen dat 
Logis al meer dan 20 jaar huurder is.

Logis ontwikkelt en levert software 
voor zorginstellingen en de fitness- en 
leisure markt.

Onze standplaats is Nuenen maar we 
werken bij klanten in het hele land. Het 
bedrijfspand waar wij huren is prachtig 
verbouwd en voorzien van alle moderne 
technieken. Het heeft de beschikking 
over een bedrijfsrestaurant, een 
uitgebreide facilitaire afdeling en goede 
parkeermogelijkheden.

Onderwijsadviesbureau Dekkers verzorgt 
onderwijsadvies in het mbo en hbo.

Ik begin aan mijn tiende jaar als huurder 
op de Pinckart, omdat ik graag werk in 
een moderne representatieve setting, 
waar mijn cliënten vriendelijk ontvangen 
worden. Ik kan erop vertrouwen dat mijn 
telefonische bereikbaarheid en post goed 
verzorgd zijn. 

Véronique van den Heuvel, 
Aware-NES-praktijk, een praktijk voor 
Orthomoleculaire (voedings)coaching 
en Complementaire Zorg.

Al sinds 1997 ben ik met mijn kantoor 
gevestigd op de Pinckart 54. De locatie 
is goed te bereiken, heeft voldoende 
parkeergelegenheid en is voorzien van 
hele goede receptiediensten. Allemaal 
goede redenen om me hier te vestigen. 
Het pand heeft een topuitstraling en 
ik hoop nog lang van hieruit te mogen 
blijven werken.

Het Brabants Octrooibureau verleent 
diensten aan particulieren en bedrijven 
op het gebied van bescherming 
van intellectueel eigendom (m.n. 
bescherming van ideeën/uitvindingen/
nieuwe producten).

Al meer dan 10 jaar huur ik een unit 
op de Veldsink Campus. De sfeer en de 
uitstraling overtreft nog steeds mijn 
hoge verwachting! De verbinding en 
het contact met de andere huurders 
leidt vaak tot samenwerking en 
daarmee ook tot succes voor beide 
partijen. Wie erover denkt om ook hier 
te gaan huren, nodig ik van harte uit 
om met mij contact op te nemen. De 
heerlijke koffie staat altijd klaar!

Adviespraktijk Molenaar via de receptie 
tel 040 3033500
Cor Molenaar 06-53745618

Wij werken al vijf jaar vanuit de 
Veldsink Campus. Het bevalt ons 
uitstekend vanwege de plezierige 
sfeer, uitgebreide faciliteiten 
(waaronder prima huisrestaurant/
catering en vergaderruimtes), fijne 
receptie en ontvangst en de prachtige 
renovatie. We worden als huurder 
serieus genomen, en betrokken bij en 
uitgenodigd voor Veldsink festiviteiten. 
De uitwisseling met medehuurders 
levert regelmatig nieuwe impulsen op.

De Onderwijsspiegel is een specialist 
op het gebied van digitale feedback in 
het onderwijs.

De Campus beschikt over een 
representatieve ontvangstruimte met 
receptionistes. Je bent zelfstandig maar 
hebt wel collega-huurders waarmee 
je kunt overleggen, lunchen of 
samenwerken. Je werkt in een integere 
omgeving waarbij klanten persoonlijk 
(vertrouwelijke) documenten kunnen 
afgeven en ook weer ophalen. De 
sfeervolle nieuwe vergaderkamers en 
een vriendelijke werkomgeving bieden 
veel dynamiek en ook ruimte voor 
privacy. 
Niet voor niets zijn we al meer dan 20 
jaar huurder!

Nieuwsgierig geworden?

Bel 040 – 3033500  Bel 040 – 3033500  
of bezoek de Veldsink Campus en krijg direct een rondleiding!

Op zoek naar inspirerende Op zoek naar inspirerende Op zoek naar inspirerende Op zoek naar inspirerende 
kantoorruimte om samen om samen
te ondernemen? 


