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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

Flessenactie 
Jumbo: 
meer meiden 
naar school 
in Kenia

Gipsyjazz 
in 
´coolste plaats´ 
Gerwen

Nuenenaar 
Jan Snijders 
ontvangt de 
negende Dan
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

De beste wensen 
namens
Quik Service Nuenen.

Meesterlijke Maestro    
in Het Klooster
Door Mariët Jonkhout

Het was warm afgelopen zaterdagavond in de theaterzaal van Het Kloos-
ter en dat was niet verwonderlijk. De zaal was volledig uitverkocht, er zat 
een 65-koppig orkest op het podium en een vijftal soort van Bekende 
Nuenenaren maakte er zijn/haar opwachting als dirigent. Hen wachtte de 
moeilijke taak het gelegenheidsorkest van deze avond, bestaande uit al-
le muzikanten van Drumfanfare Jong Leven en een 20-tal gastspelers uit 
andere bands, zoals het GMK en Tjonge Jonge, naar grote hoogten te be-
geleiden. In navolging op het bekende televisieprogramma ‘Maestro’ 
werd deze bijzondere avond de afsluiting van een mooi jubileumjaar van 
de Drumfanfare.

Casper Mol, met coach Tim Mes-
serschmidt, Riene Huijbers met Ger-
rie Baselmans, John Geven met 
Edwin van der Schoot, Gerard van 
Keulen met coach Max Kruijzen en 
Leonie van Hoof met haar begeleider 
Jeroen van Keulen, allen hadden in 
het voorjaar ja gezegd op de vraag of 
ze deel wilden nemen aan de Ger-
wense/Nuenense versie van Maestro. 
Zich niet bewust van de inspanning 
die dit zou kosten, gingen zij aan de 
slag en een periode van oefenen - oe-
fenen en nog eens oefenen brak aan. 

Meesterlijke Maestro    Meesterlijke Maestro    

Zaterdag 8 februari Mee-zingen      
in Restaurant Goesting

Hé zingde mee?
De Nuenense Marie-Louise van Kampen overleed op 1 november 2019 op 
22-jarige leeftijd aan een vrij zeldzame vorm van kinderkanker met daar-
bij een extra complicatie waarvan de oorzaak nog onbekend is. Tijdens 
haar ziekte scheef zij: “Ik was altijd al een erg positief persoon, maar sinds 
deze ziekte ben ik meer dingen gaan waarderen en sta ik een stuk positie-
ver in het leven, omdat ik denk dat je met een goede mindset verder komt.” 

Goesting
Lions Club Nuenen organiseert deze 
avond samen met Restaurant Goes-
ting, waar Marie-Louise een gewaar-
deerde collega was. zij nodigen je 
van harte uit om aan dit bijzondere, 
muzikale evenement deel te nemen 
en hiermee een bijdrage te leveren 
aan de crowdfundingsactie. 

Je kunt op twee manieren deelne-
men aan deze bijzondere avond; met 
of zonder diner.

Ticket1:
18.30 uur Diner + Meezingavond 
(kosten € 50 p.p.) incl. 2 consumpties

Ticket 2:
20.30 uur alleen Meezingavond (kos-
ten € 20 p.p.) incl. 2 consumpties

Geef je op voor deze bijzondere 
avond, die op zaterdag 8 februari om 
18.30-20.30 uur in Café Goesting ge-
houden wordt! 
Doe mee en stuur een e-mail naar: 
hezingdemee@lionsnuenen.nl 

Iedereen is welkom; kom en onder-
steun de familie van Marie-Louise op 
deze gezellige zangavond!

In de voetsporen van deze positieve 
instelling heeft de moeder van Ma-
rie-Louise, Medea, een crowdfun-
dingsactie opgestart. Zij gaat in mei 
2021 de Ironman KIKA Extreme doen 
in Barcelona: 21 km hardlopen, 2 km 
zwemmen, en 90 km wielrennen. 
Met deze bewonderenswaardige ac-
tie wil zij geld ophalen voor onder-
zoek naar kinderkanker. Lions Club 
Nuenen ondersteunt haar actie en 
organiseert een avond vol gezellig-
heid en meezing-momenten op be-
kende liederen, onder begeleiding 
van Accordeonist Hans Bloos en vo-
cal groep De Bubbles.

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL
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GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020

Zaterdag 8 februari Mee-zingen      

Individueel met de coaches, maar 
ook met het orkest. Dirigeren bleek 
nog niet zo simpel.
Per persoon moesten drie totaal ver-
schillende stukken ten uitvoer wor-
den gebracht, waarvan én de muziek 
geleerd moest worden, men de in-
breng van de verschillende instru-
menten onder de knie moest krijgen 
en ook nog het tempo met alle wisse-
lingen moest beheersen. Een hele 
klus dus! Afgelopen zaterdag was het 
dan eindelijk zover en mochten ze la-
ten zien wat ze geleerd hadden.

Leonie van Hoof
John Geven beet het spits af met het 
nummer Go fly now uit een van de 
Rocky films. Hij oogde rustig en be-
heerst en het publiek beloonde zijn 
optreden dan ook met een welge-
meend applaus. De jury, bestaande 
uit Mari van Gils en Ruud van Eeten, 
beslist geen onbekenden als het gaat 
om dirigeren, waren lovend, maar za-
gen ook nog wat puntjes ter verbete-
ring. Dit laatste was een opmerking 
die op vrijwel alle kandidaten van toe-
passing was, volgens de jury werden 
de dirigenten menigmaal gered door 
het orkest dat vrolijk doorblies ook al 
zakte het dirigeerstokje, de batton, af 

en toe wat af of geprobeerd werd de 
aandacht af te leiden met kleding uit 
de collectie van Addy van den Krom-
menacker. Al deze kritische noten wa-
ren echter niet bedoeld voor maestro 
Leonie van Hoof. Meteen bij haar eer-
ste nummer bleek haar talent voor di-
rigeren overduidelijk en legde zij haar 
wil op een swingende manier op aan 
het orkest. Ondanks haar zichtbare ze-

nuwen. Ze werd dan ook unaniem tot 
winnaar van de avond uitgeroepen en 
ze mag met recht de titel Maestro dra-
gen. Verdiend Leonie, iedereen heeft 
genoten! Het was een meer dan ge-
slaagde avond, alle lof voor de jubile-
umcommissie van Drumfanfare Jong 
Leven die het aandurfde een zo gere-
nommeerd programma naar ons dorp 
te halen! 

Opbrengst Goed Doel 2019 Jan Linders Nuenen

€ 2020,- Voor Ouderendag Nuenen 2020!
men in april voor de voorbereiding, 
eind mei-begin juni verspreiding van 
de wenskaarten, vanaf eind augustus 
contact opnemen met wensouderen 
en wensen en vrijwilligers regelen 
(we verdelen dat onder elkaar) en op 
vrijdag 2 oktober natuurlijk aanwezig 
zijn bij de Ouderendag zelf. Geen 
heel jaar rond werk dus en vooral 
ontzettend leuk en dankbaar om te 
doen! Zou je best vrijwilligerswerk 
willen doen, maar heb je een druk le-
ven? Dan is dit je kans! Heb je vragen 
of lijkt dit je wat? Neem dan vooral 
contact op met Marlène van Kuyk via 
tel 06-39549132 of per mail info@lin-
gue.nl. Zie ook onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/natio-
naleouderendagnuenen

zijn geweest zonder de enthousiaste 
ondersteuning van supermarktmana-
ger Tim Haentjes en zijn team. Ook 
jullie bedankt!

Help jij ons mee?
Over enkele maanden gaan we weer 
een begin maken met hopelijk een 
onvergetelijke Ouderendag 2020. 
Met wellicht nóg meer wensen dan 
de 61 die we afgelopen jaar al moch-
ten vervullen. Om dat in goede ba-
nen te leiden, kunnen we nog wel ex-
tra hulp gebruiken. Wat houdt het 
onder meer in? Een keer bij elkaar ko-

Een jaar als Goed Doel van het Jan Linders Fonds heeft ons een mooi 
startbedrag van maar liefst € 2020,- opgeleverd, voor het organiseren 
van Ouderendag Nuenen 2 oktober 2020.

Bedankt gulle gevers
Comité Nationale Ouderendag be-
dankt de klanten van Jan Linders. Zij 
gaven gul tijdens onze activiteiten 
met koek & zopie, bloemen (beschik-
baar gesteld door ’t Schuurke Nue-
nen), kaarsjes en de kerstboompjes 
(waarvoor dank aan Breiclub Nuenen) 
én staken ons een hart onder de riem 
met hun warme opstekers. De op-
brengst van deze acties en van de sta-
tiegeldflessen werd bovendien ver-
dubbeld door het Jan Linders Fonds. 
Natuurlijk zou dit alles niet mogelijk 
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GEMEENTEBERICHTEN

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.

STARTBIJEENKOMST LOKAAL 
SPORTAKKOORD NUENEN: 
MAANDAGAVOND 20 JANUARI
In navolging van het Nationaal Sportakkoord gaan we in 
2020 een Lokaal Sportakkoord in Nuenen realiseren. In 
een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaan-
bieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappe-
lijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken 
over hoe zij met elkaar de ambities voor sport & bewegen 
in Nuenen kunnen realiseren. 

Actieve deelname
Belangrijke factoren voor de realisatie van een succesvol 
Lokaal Sportakkoord zijn betrokkenheid en actieve deel-
name van een grote groep partners uit diverse sectoren. 
Daarom organiseert SSNB (Stichting Sportservice Noord-
Brabant) samen met gemeente Nuenen in 2020 een aan-
tal bijeenkomsten. De eerste startbijeenkomst is op maan-
dagavond 20 januari in Het Klooster in Nuenen. Hiervoor 
zijn relevante partners uitgenodigd. Andere betrokken 
inwoners zijn ook van harte welkom. Wilt u meer weten 
over het Lokaal Sportakkoord Nuenen? Of wilt u zich aan-
melden voor de startbijeenkomst? Ga dan naar de website 
www.ssnb.nl/sportakkoord-nuenen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

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

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

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

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

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

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

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

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

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

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

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

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

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

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

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

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

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

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

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

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

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

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

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

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

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

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

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

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

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

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

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

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

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

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

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

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

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

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

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

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

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

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

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

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

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

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

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

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

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

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

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

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

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

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
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• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
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• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

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

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

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

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

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

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

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

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

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

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

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

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

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

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

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

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Schakel gas en elektriciteit uit.
• Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
• Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

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

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

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

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

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
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• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.

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

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

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

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

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

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

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

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

gebruik meteen weggooit.
• Was regelmatig uw handen.
• Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 
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•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

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

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

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

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

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

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

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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DONKERE DAGEN OFFENSIEF: 
WONINGINBRAAK
Tijdens het Donkere Dagen O� ensief geven we wekelijks 
informatie en tips voor een veilige woonomgeving. Deze 
week: welke impact heeft een woninginbraak op de slacht-
o� ers?
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/ddo

GEMEENTE NUENEN SLUIT 
WONING NA DRUGSVONDST 
Burgemeester Houben heeft op 8 ja-
nuari 2020 een woning aan Meeuwen-
laan 6 voor een periode van 1 maand 
gesloten vanwege de vondst van soft-
drugs. 

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

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

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

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

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid 
kunt u contact opnemen met mevrouw de Laat. Zij is be-
reikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 
(040) 2631 631.

BUURTCULTUURFONDS   
EN BUURTNATUURFONDS
Wijk- en buurtverenigingen kunnen vanaf 15 januari weer 
subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het ge-
bied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt.
Provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 
1,3 miljoen euro in de pot van het Buurtcultuurfonds en 
het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. 

Buurtinitiatieven
Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, 
gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voor-
beelden van projecten die passen bij het doel van het 
Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn be-
langrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de ef-
fecten van de klimaatverandering te beperken. Water en 
natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezond-
heid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat 
voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal 
€ 10.000 beschikbaar.

Verbinding
De beide fondsen zijn er om ideeën te realiseren die bij-
dragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tus-
sen generaties, culturen en kunstvormen. 

Aanvragen
Belangstellenden kunnen vanaf 20 januari 2020 gebruik-
maken van deze regeling. Meer informatie via de website 
van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl
Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt. Tel 
073-6812812.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 06-01-2020 EN 13-01-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie     Omschrijving 
Wilhelminastraat 12  Uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie     Omschrijving 
Park 63B     Uitbreiden hobbycentrum 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie     Omschrijving 
Sportlaan, Enodedreef Melding Horeca LACO 
De Koppel 7    Carnaval Nederwetten 2020 
Nuenen c.a.    Gerwen Nederwetten Loop 
       21 maart 
Voirt 27     Wijzigen constructie tussenmuur 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie     Omschrijving 
Theo van Goghhof 89 Horeca Spa Wellness Nuenen 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum  Locatie  Omschrijving 
13-01-2020 Nuenen c.a. Subsidieregeling Centrum-
        management gemeente 
        Nuenen c.a. 
10-01-2020 Lissevoort 8 Ontwerpbesluit artikel 3 
        Drank- en Horecawet 
        Hockeyclub Nuenen voor de 
        uitoefening van het 
        horecabedrijf 
09-01-2020 Nuenen.c.a. Wijziging interim omgevings- 
        vergunning in verband met 
        bestemmingsplan ‘Herijking 
        Nuenen West’ 
08-01-2020 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend:
        De heer A. Hamoud,
        geboren 1 februari 1968
        De heer H. Hamoud, 
        geboren 1 januari 2001 

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 AFVALWEETJE:

De nieuwe afvalkalender is beschikbaar. 
U kunt ook de afvalapp van Blink downloaden. 
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Culturele activiteiten
Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld 
zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te 
versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of 
kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstra-
ling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aan-
merking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken 
van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. 
Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar.



ROND DE LINDE week 3 Donderdag 16 januari 2020
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PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor de beste kant en klaar maaltijden, 
dagelijks vers voor u gemaakt!

Hachee Pakket
500 gram vlees, uien en kruiden ....................... 7,95
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Gebraden Rosbief ........... 3,75
Elzasser Kwartet
“Schnitzel, Schwarzwalder, honing, 
zuurkool en mosterd”  ...................... 100 gram 2,15
Herten Biefstuk
.......................................................... 100 gram 2,95
Kalfs Ragout
“Met gratis ragout bakjes”  ................ 100 gram 2,45
Ham Gehakt
Wellington .......................per stuk 1,75

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

TOP

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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onderhoud voor alle merken
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Ruitschade

50 Occasions op voorraad
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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 & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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Na drie dagen       
moest ik alweer aan het werk 
In onze maatschappij is de norm om na het verlies van bijvoorbeeld een 
partner of kind na drie dagen weer aan het werk te gaan. Rouw wordt 
door de werkgever vooral gezien als een privéprobleem. Degene die het 
overkomt, ervaart dat zijn hele leven op zijn kop staat en dat heeft ook in-
vloed op het functioneren op het werk. 

Praktijkervaring 
Uit praktijkervaring weet ik dat op-
nieuw aan het werk gaan een belang-
rijke bijdrage kan leveren aan het 
herstel. Werk geeft immers structuur, 
sociale contacten en afleiding. Als 
rouwcoach help ik mensen te zoeken 
naar wat voor hén het juiste moment 
is om weer aan het werk te gaan en 
wat een passende manier zou kun-
nen zijn. Daarmee kunnen ze beter 
het gesprek met de werkgever aan-
gaan. Dat heeft een positief effect. De 
meeste werkgevers zijn wel van goe-
de wil, maar weten er zelf ook niet 
goed raad mee. 

Onderzoek 
Uit recent onderzoek van de vak-
bond CNV blijkt dat een op de drie 
werknemers aangeeft in de periode 
rond het overlijden van een dierbare 
regelmatig niet in staat te zijn om te 
werken. Een paar kenmerkende reac-
ties uit het onderzoek: 
“Ik ben na de begrafenis gelijk aan het 
werk gegaan. Ik werk met machines en 
had die week een bedrijfsongeval om-
dat ik niet oplette. Normaal gebeurt 
dat nooit maar in die week dus wel.”
“Ik was wel aanwezig, maar mijn pro-
ductiviteit was nul. Ik stond jankend 
in de winkel klanten te helpen. Ze 
hadden me beter op therapeutische 
basis kunnen inplannen. Uitpakwerk 
in het magazijn of zo.” 
Verder blijkt uit het onderzoek dat 
76% van de werknemers de bestaande 
regelingen rond overlijden onvol-
doende vindt. Bijna driekwart (72%) 
van de werknemers zou het een goe-
de zaak vinden als er voor werknemers 
rouwbegeleiding is. Vakbond CNV 
gaat zich hier in de komende tijd sterk 
voor maken. Dat is goed, want een be-
gripvolle omgeving, waarin ruimte is 
voor rouw, is erg belangrijk om op een 
goede manier terug te komen aan het 
werk en om uitval te voorkomen. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl

Na drie dagen       

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Boer zoekt vrouw live: 

het huwelijk 

Er zijn nog drie dames over… 

…met wie stapt boer Karel 

in het huwelijksbootje? 

Datum: 22-2-2020 

Locatie: Carpa de Fiësta 

De Koppel 1 te Nederwetten 

Deuren open: 19.00 uur 

Aanvang: 19.30 uur 

Roos Toos 

Rientje 

Dresscode: alle boeren zijn 

welkom, maar kerstgerei en 

andere kostuums net zo goed! 

Het mooiste kostuum wint een leuke prijs! 

Boer zoekt vrouw 
live: het huwelijk
Er zijn nog drie dames over… …met 
wie stapt boer Karel in het huwelijks-
bootje?
Datum: 22-2-2020. Locatie: Carpa de 
Fiësta, De Koppel 1 te Nederwetten. 
Deuren open: 19.00 uur, aanvang: 
19.30 uur.
Dresscode: alle boeren zijn welkom, 
maar kerstgerei en andere kostuums 
net zo goed! Het mooiste kostuum 
wint een leuke prijs!

Buurtzorgteam     
zoekt nieuwe collega’s
Buurtzorgteam Nuenen-Gerwen-Nederwetten is op zoek naar enthou-
siaste, gedreven nieuwe collega’s. Daarom organiseren we een meet and 
greet om vrijblijvend kennis te maken met ons kleinschalig, zelfsturend 
thuiszorgteam. Loop bij ons binnen en stel al je vragen. Wie weet trekt dit 
jou over de streep om in de thuiszorg te komen werken!

Graag aanmelden voor 20 januari via 
nuenen@buurtzorgnederland.com 
of 06-20917042. Wanneer je verhin-
derd bent en wel interesse hebt, laat 
het ons dan ook weten.

Voor wie? Verzorgenden IG en ver-
pleegkundigen niveau 4 en 5.
Waar en wanneer? Donderdag 23 ja-
nuari tussen 19.00 en 21.00 uur Park-
straat 54, Nuenen.

Nieuwjaarsinloop KBO Lieshout
Een gezellige drukte heerst er in de Grote Zaal van het Lieshoutse Dorps-
huis. Zo’n tachtig leden van KBO Lieshout komen op deze zevende janua-
ri elkaar met een geheven glas het beste voor 2020 wensen. Maar niet 
voor iedereen is er gezelligheid in deze tijd, zo blijkt uit verschillende on-
derzoeken. Ruim de helft van mensen ouder dan 75 jaar, voelt zich een-
zaam. Dat betekent dat er op dit moment meer dan 700.000 eenzame ou-
deren in Nederland zijn. De verwachting is dat dit aantal over tien jaar bo-
ven de miljoen ligt. 

Vergelijk het maar met de hofjes van 
vroeger. Het individuele wordt inge-
ruild voor het collectieve. Gezamen-
lijkheid is daarbij het kenmerk. Uw 
seniorenvereniging is van plan hier-
over een informatiemiddag te orga-
niseren. U hoort hier nog van.” 
KBO Lieshout doet zelf ook veel om 
ouderen uit een isolement te halen. 
De diversiteit aan activiteiten is bijna 
eindeloos. Ontspanning, sport, cul-
tuur, reizen, samen eten en excursies. 
Willem: “Het zijn allemaal kansen om 
elkaar te ontmoeten. Voor sommige 
mensen is het moeilijk ergens alleen 
op af te stappen. Daarom is mijn 
voorstel voor het nieuwe jaar: neem 
eens iemand mee naar een activiteit.” 
Willem besluit zijn toespraak met 
woorden van minister Hugo de Jon-
ge: “Dé eenzaamheid oplossen, dat 
kan niemand alleen. Maar íemands 
eenzaamheid oplossen, kunnen we 
allemaal.” 

In zijn toespraak tot de aanwezige le-
den memoreert Willem Damen, voor-
zitter van KBO Lieshout, aan deze cij-
fers. Het gaat om mensen die niet 
meer zo makkelijk de deur uitkomen, 
van wie familie of vrienden overle-
den zijn, van wie de kinderen te ver 
wonen of het zelf te druk hebben. 
Mensen schamen zich vaak om toe te 
geven dat zij eenzaam zijn. “Uit een 
recente peiling blijkt dat maar liefst 
80 procent van de Nederlandse be-
volking bereid is om te helpen. Het 
gaat dan om een kop koffie drinken, 
samen iets doen of helpen met ver-
voer.” Willem Damen noemt een aan-
tal landelijke en lokale projecten, zo-
als ‘Een tegen eenzaamheid’ en de 
‘Nationale Coalitie tegen Eenzaam-
heid’. Op het gebied van woonvoor-
zieningen speelt het voorkómen van 
eenzaamheid een steeds grotere rol. 
Willem Damen: “Je ziet de opkomst 
van collectief of geclusterd wonen. 

Je huis opplussen     
met eenvoudige klussen
Je huis opplussen, misschien heb je er ooit al eens eerder over gehoord of 
misschien denk je nu dat er een typefout staat. Maar het is echt geen fout, 
je huis opplussen betekent het geschikt maken van je huis naar je woon-
behoeften. Bijvoorbeeld als je ouder wordt, dan kun je aanpassingen 
doen om op die manier zo lang mogelijk in je huis te kunnen blijven wo-
nen. Soms zijn kleine aanpassingen al genoeg. In andere gevallen ont-
kom je niet aan ingrijpende en duurdere ingrepen, maar vaak kunnen 
kleinere activiteiten de veiligheid en het comfort in huis al verbeteren. 

huis. Een interessante lezing, want 
wie wil er nu niet graag wat meer 
comfort in huis? Waarom zou je het 
jezelf moeilijker maken als het ook 
makkelijker kan met een paar een-
voudige klussen je huis opplussen. 

Deze lezing is georganiseerd door de 
WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. De toegang is gratis en je hoeft 
je niet op te geven. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com, telefoon: 06-41102625. Kijk op 
de website voor meer info: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

‘Ouder worden in eigen huis’ uit Nue-
nen heeft een aantal kleine klussen 
op een rij gezet, die bijdragen aan uw 
veiligheid en comfort. Deze zijn een-
voudig zelf uit te voeren, of met een 
beetje hulp van een handig iemand.
Wil je hier meer over horen en leren, 
kom dan naar de lezing, maandag 20 
januari om 14.00 uur in D’n Heuvel, 
Heuvel 11 te Gerwen. De lezing wordt 
gegeven door Ineke Schimmelpen-
ningh, van ‘Ouder worden in je eigen 
huis’. Zij zal er over vertellen en veel 
laten zien over het opplussen van je 

Het lied gaat door  
in Lieshout
Ons Tejater start 2020 op 18 januari 
om 20.30 uur met de alom bekende 
artieste Lenny Kuhr, zij brengt een 
avond met gevoelige muziek in haar 
programma ‘Het Lied gaat door’. In 
dit concert staat Lenny stil bij de dui-
zenden dingen die voorbijgaan en bij 
dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is 
hierbij de metafoor.
De mens en de zanger vergaan, maar 
zoals de geest van de mens eeuwig is, 
is het lied dat ook. Het is namelijk de 
ziel van de mens en zonder ziel is er 
geen leven, dus ook geen muziek. 
Het besef dat alle dingen komen en 
gaan binnen het tijdloze gegeven dat 
wij zijn, stemt tot weemoed en tot 
vreugde en tot alle muziek die in dit 
programma te horen zal zijn. Met Rei-
nier Voet op gitaar en Mischa Kool op 
basgitaar laten zij als trio de snaren 
en stemmen klinken, omdat ze willen 
klinken om de snaar in jou te vinden.

‘De duizenden dingen vergaan
Maar het lied zal alle harten doordringen
Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen
Iets mooiers is er niet.’ 

Je bent welkom bij dit concert op 18 
januari om 20.30 uur in Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout. Kaarten à 
€ 15,- inclusief een consumptie zijn 
via internet te reserveren via: www.
vierbinden.nl/theater/ons-tejater. 
Resterende toegangskaarten zijn 
vanaf een week voor de voorstelling 
in het Dorpshuis te koop tegen con-
tante betaling.

Adriaan Schepers 
‘vrijwilliger van het jaar’
Een echte duizendpoot, iemand van aanpakken en de handen uit de mou-
wen steken. Beter kun je Adriaan Schepers niet omschrijven. Willem Da-
men, voorzitter van KBO Lieshout, somt de vele activiteiten van deze vrij-
williger op: “Een persoon op wie je altijd kunt rekenen, die altijd een op-
lossing vindt voor een probleem, ook als die oplossing er niet is. 

probeer gewoon maar mensen blij te 
maken, te helpen. Maar ik ben ge-
woon een schakeltje in een grote ket-
ting. We doen het met ons allen.” 
Adriaan, gefeliciteerd met de ver-
diende onderscheiding. 

Hij zorgt voor het vervoer en de op-
slag van spullen. En ook als wij ze niet 
meer nodig hebben, komen ze hem 
nog wel ooit van pas. Hij speelt een 
onmisbare rol bij de Grote Fietsdag, 
de vijfdaagse fietsvakantie en bij de 
bedevaart naar Kevelaer. Hij gaat 
voorop bij het Ouw Hermenieke en 
weet als veilingmeester veel geld 
binnen te halen voor plaatselijke 
goede doelen. Op de Inloop is Adri-
aan niet weg te denken. Altijd goed 
gehumeurd, wat zou het stil zijn als 
hij niet meer kwam.” 
Als blijk van waardering ontvangt 
Adriaan Schepers de bronzen plas-
tiek die bij deze onderscheiding 
hoort. Een kunstwerkje van Corry 
Ammerlaan- van Niekerk met als titel 
‘De hand geven’. Adriaan is door deze 
benoeming overvallen. “Er zijn ook 
anderen die veel doen”, zegt hij. “Ik 

600 jaar Sint Servatius Gilde Lieshout

verschijnen en dienstbaar zijn aan de 
Lieshoutse en Mariahoutse gemeen-
schap en ver daarbuiten. 

Genoeg reden om in een aantal eve-
nementen in het jubileumjaar 2020 
aandacht te schenken aan dit 600-ja-
rig bestaan. We beginnen op zaterdag 
18 januari aanstaande om 18.30 uur 
met het openen van de tentoonstel-
ling ‘600 jaar Sint Servatius Gilde’ in het 
Dorpshuis te Lieshout en deze duurt 

100 jaar geleden werd ter gelegenheid 
van het 500-jarig bestaan een groots 
vrij gildefeest georganiseerd. De jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw 
waren een bloeitijd in de historie van 
de Lieshoutse gildegeschiedenis. 
Door een aantal gebeurtenissen, 
waaronder de tweede wereldoorlog, 
werd het gilde ‘slapende’, maar de ja-
ren daarna is het Sint Servatiusgilde 
weer volledig opgebloeid. Op 3 janua-
ri 1981 kon het gilde weer in vol ornaat 

Sint Servatius Gilde Lieshout

Het jaar 2020 is voor het Sint Servatius Gilde een bijzonder jaar. Het gilde 
viert in dit jaar het feit dat het al zes eeuwen bestaat. Uit de registratie van 
oude dekenaten oftewel documenten blijkt dat het gilde zeker al voor 1420 
bestond, maar wordt dat jaar aangenomen als o�  cieel oprichtingsjaar. 

tot 21.00 uur. Op deze tentoonstelling 
kunt u, door middel van foto’s, video-
opnamen, schilderijen, boeken, gilde-
zilver e.d., de historie van het gilde 
zien over de 600 jaren. Natuurlijk zul-
len ook de ‘Merkelbach Collectie’ en al-
lerlei andere oude- en jongere gilde-
attributen te bewonderen zijn. De in-
richting van deze tentoonstelling is 
mede verzorgd door Heemkunde-
kring ‘t Hof van Liessent. 
Gelijktijdig met de openingstijd van 
de tentoonstelling op de zaterdag 
houdt het Servatiusgilde een receptie 
ter gelegenheid van hun 600-jarig ju-
bileum. Op zondag 19 januari is er een 
H. Mis om 10.00 uur in de Servatius-
kerk, muzikaal verzorgd door het KBO-
seniorenkoor Vogelenzang uit Lies-
hout en het Gemengd Koor Marcanto 
uit Mariahout. De H. Mis wordt voor-
gegaan door onze Gildeheer Pater 
Arie Wester. Na afloop is de tentoon-
stelling in het Dorpshuis weer open 
tot 14.00 uur. Alle jubileumaktiviteiten 
zijn gratis en vrij toegankelijk tijdens 
de openingstijden. Iedereen is van 
harte welkom want: ”Als het feest is, is 
het Gilde er graag bij. Als het Gilde zelf 
feest, zorg dan dat u erbij bent”.
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St. Jozefschool zamelt   
mooi bedrag in voor Tanzania
In de weken voorafgaand aan de kerstviering hadden alle leerlingen van 
de Sint Jozefschool vele mooie knutselwerkjes, kerstboekjes en liedjes in-
gestudeerd. Tijdens de kerstviering op 19 december werden alle werkjes 
te koop aangeboden. Maar ook al de zelfgemaakte lekkernijen werden 
tijdens deze kerstmarkt verkocht. Vele Nederwettenaren zijn naar de 
kerstmarkt gekomen om dingen te kopen.

van de Sint Jozefschool hebben een 
bedrag van maar liefst € 824,63 inge-
zameld! 

Een trotse Juf Marian mocht de che-
que overhandigen aan Louis Staals. 
Hij zal er voor zorgen dat het geld via 
Pater Camille, bij de juiste kinderen in 
Tanzania terecht gaat komen. Louis 
was erg verrast door dit mooie bedrag 
en bedankte iedereen hartelijk voor 
deze gulle gift met het woord: asante.

De opbrengst van de kerstmarkt is 
bestemd voor de kinderen van een 
weeshuis in Tanzania. Voor elk opge-
haald bedrag van 55 euro kan één 
kind een jaar lang naar school. Het 
kind krijgt daarvoor een uniform, 
pennen, boeken, schriften en een 
gratis warme maaltijd aangeboden. 

Op woensdag 8 januari werd de 
mooie opbrengst van de kerstmarkt 
bekend gemaakt. De 53 leerlingen 

Flessenactie Jumbo: meer 
meiden naar school in Kenia
Afgelopen maand gaf Jumbo Ton Grimberg aan Stichting MOV (Missie 
Ontwikkeling Vrede) de gelegenheid om te pro� teren van de bekende 
statiegeldacties die de supermarkt elke maand organiseert. Doneer je 
� essenbon voor een goed doel. 

door een betrokken sponsor ver-
dubbeld. En dat is goed nieuws. 
Want onderwijs betekent meer kans 
op werk, en dus op een mooiere 
toekomst. Namens de meiden dan-
ken wij alle gulle gevers!

In december ging de opbrengst 
naar MOV, een stichting die zich al 
vele jaren inspant om jonge meiden 
in het straatarme midden-oost Ke-
nia naar school te helpen. De op-
brengst van ruim 400 euro werd 

V.l.n.r.: Don Croonenberg, Safia Abdi (voorzitter van partnerorganisatie I-GET in Nairo-
bi, Kenia), Roland Grimberg, Greet de Bruijn.

Vandalisme
Op de foto de tijdens de jaarwisseling be-
schadigde (zo goed als nieuwe) tafelten-
nistafel in Het Puyven.
Rond en op het veldje werd veel vuurwerk 
afgestoken. Echter dit zou niet tot vernie-
lingen moeten leiden. De (jongere) jeugd 
is er de dupe van.

(Naam en adres van de inzender 
bij de redactie bekend)

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

Kansen voor sport & bewegen in 
Nuenen met lokaal sportakkoord
Er zijn kansen voor sport & bewegen in Nuenen. In 2020 willen we hier na-
melijk een Lokaal Sportakkoord realiseren, samen met onze partners. In 
een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, wel-
zijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en 
de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of 
met sport & bewegen in Nuenen kunnen realiseren. 

Sportformateur begeleidt proces 
in Nuenen
Gemeenten kunnen via de landelijke 
partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een 
sportformateur aanstellen. In Nue-
nen wordt deze rol als onafhankelijk 
procesbegeleider vervuld door Dani-
elle van Bakel, lid van de pool van 
sportformateurs van SSNB (Stichting 
Sportservice Noord-Brabant). Zij kijkt 
er naar uit de partijen in Nuenen te 
begeleiden in het proces om als ge-
lijkwaardige partners te komen tot 
een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord 
krijgen lokale invulling
De realisatie van een Lokaal Sportak-
koord in Nuenen volgt op het Natio-
naal Sportakkoord dat in 2018 werd 
gesloten. Minister Bruins tekende sa-
men met vertegenwoordigers van de 
sport, gemeenten en andere organi-
saties het eerste Nationale Sportak-
koord ‘Sport verenigt Nederland’. 
Hierin staan zes ambities centraal: in-
clusief sporten en bewegen, duurza-
me sportinfrastructuur, vitale sport- 
en beweegaanbieders, positieve 
sportcultuur, van jongs af aan vaar-
dig bewegen en topsport die inspi-
reert. Het doel is om dit landelijke ak-
koord overal in Nederland te vertalen 
naar Lokale of Regionale Sportak-
koorden, zodat de ambities in de lo-
kale context uitgevoerd kunnen wor-
den. Hieraan willen we in Nuenen 
graag samen invulling geven.

Startbijeenkomst op maandag 20 
januari 2020: doet u ook mee?
Belangrijke factoren voor de realisa-
tie van een succesvol Lokaal Sportak-
koord zijn betrokkenheid en actieve 
deelname van een grote groep part-
ners uit diverse sectoren. Daarom 
worden sport- en beweegaanbie-
ders, het brede maatschappelijke 
middenveld, bedrijfsleven, de ge-
meente Nuenen en alle inwoners die 
graag meedenken over sport & be-
wegen in Nuenen, van harte uitgeno-
digd voor een startbijeenkomst. Tij-
dens deze bijeenkomst worden de 
aanwezigen nader geïnformeerd 
over het Sportakkoord voor Nuenen, 
de weg ernaartoe, de kansen die dit 
biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uit-
voeringsbudget!) en wat de inbreng 
van partners kan zijn. 

Wat: Startbijeenkomst Lokaal Sport-
akkoord Nuenen.
Wanneer: Maandag 20 januari 2020, 
18.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.00 
uur, met soep en een broodje).
Waar: Raadszaal Het Klooster, Park 1 
in Nuenen.
Wie: Sport- en beweegaanbieders, 
maatschappelijke partners, onderwijs, 
bedrijfsleven, gemeente Nuenen en 
iedereen die zich betrokken voelt.
Aanmelden: Bevestig uw deelname 
(en die van eventuele collega’s, want 
we juichen een bredere vertegen-
woordiging toe) uiterlijk 13 januari via 
www.ssnb.nl/sportakkoord-nuenen

Voorjaar bij Computercafé 
Na een korte onderbreking gaat op 23 januari het Computercafé van Se-
niorWeb en bibliotheek Nuenen weer van start met een nieuwe reeks pre-
sentaties en workshops.Tot aan de carnavalsweek vinden er vijf presenta-
ties of workshops plaats over onderwerpen die iets met de digitale we-
reld te maken hebben, in maart volgen er nog drie.

Om 9.00 uur staat in het cursuslokaal 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 de 
koffie klaar en stipt om 9.30 uur start 
de presentatie. Halverwege is er nog-
maals koffie of thee en om ongeveer 
11.30 uur zal de bijeenkomst eindigen.
U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,00 voor presentatie en koffie 
en luistert naar de presentatie waar-
bij u ook meteen vragen kunt stellen. 
In het geval van een workshop kunt u 
zelf actief meedoen.

De onderwerpen van de bijeen-
komsten tot aan de carnavalsweek 
zijn:
23 januari: Digitale Nalatenschap.
Wat laat u allemaal op internet achter 
bij overlijden en hoe kunnen nabe-

staanden bij uw belangrijke gege-
vens komen. We laten u zien wat u 
zelf van tevoren dient te regelen en 
wat nabestaanden achteraf kunnen 
doen.
30 januari: Orde op de PC.
Schep orde op uw PC door een logi-
sche structuur van mappen, sub 
mappen en bestanden aan te bren-
gen. Met een goede structuur hoeft u 
nooit meer te zoeken naar uw brie-
ven of foto’s.
6 februari: Veilig Internetten.
We doen tegenwoordig bijna alles 
online, tot bankieren aan toe. Hoe 
kunnen we er voor zorgen dat dit al-
les zo veilig mogelijk gebeurt.
Het Computercafé geeft u wat richt-
lijnen en tips hiertoe.

Informatie over de resterende pre-
sentaties van dit jaar volgt later.
U kunt deze alvast wel vinden op 
www.seniorwebnuenen.nl/com-
putercafe

Taxatiedag Art Dumay
Bent u benieuwd naar de waarde van uw schilderij, antieke vaas of ju-
weel? Laat het dan gratis taxeren op zondag 19 januari bij Art Dumay in 
Nuenen.

juwelen. Maar op zondag 19 januari 
houden zij het dichter bij huis; in hun 
eigen pand aan het Cockeveld 4 zit-
ten de taxateurs klaar om schilderij-
en, tekeningen, etsen, antieke vazen, 
beelden en juwelen en vele andere 
(antieke) zaken te taxeren. Tussen 
13.00 en 17.00 uur kunt u Art Dumay 
gratis bezoeken en alle informatie 
ontvangen over de herkomst, de 
kwaliteit en uiteraard de waarde van 
uw object. Parkeren kan voor de deur 
en is eveneens gratis.
www.artdumay.nl

Kunsthandel Art Dumay in Nuenen 
taxeert al 20 jaar elke zondag op loca-
tie in het land schilderijen, antiek en 

Lezing IVN

Biomimicry 
- Innovatie 
geïnspireerd   
door de natuur
Op dinsdag 28 januari zal Bas Sanders 
bij IVN Nuenen een lezing houden 
over Biomimicry. Drones die lijken op 
libellen, treinen die lijken op de sna-
vel van een ijsvogel en zelfrijdende 
auto’s die zich gedragen als zwermen 
sprinkhanen. Zo maar enkele voor-
beelden van innovaties die ontwik-
keld zijn met ‘biomimicry’, met kennis 
van technologie van de natuur.

Biomimicry (bios = leven, mimesis = 
imiteren) is een internationaal sterk 
groeiend nieuw vakgebied waarbij 
met kennis van de technologie van 
de natuur (3,8 miljard jaar R&D!) ge-
werkt wordt aan de ontwikkeling van 
betere, schonere en duurzame inno-
vaties. Spreker Bas Sanders is gespe-
cialiseerd in het toepassen van bio-
mimicry in hightech en design en 
geeft regelmatig lezingen en gastles-
sen bij ontwerpopleidingen. Hij is 
medeoprichter en tegenwoordig am-
bassadeur van stichting biomimi-
cryNL, voormalig eigenaar van San-
ders Machinebouw en tegenwoordig 
innovatie- en design consultant bij 
Buitenwaarts in Eindhoven.

Dinsdag 28 januari
Plaats: IVN ruimte in Het Klooster, 
Park 1 Nuenen
Aanvangstijd: 20.00 uur
De toegang is gratis doch het aantal 
zitplaatsen is beperkt tot 50.
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Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

1BETALEN
2HALEN

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Nuenen
Zie voorwaarden 
in de winkel Smolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen Nuenen

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

*

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

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

SORARA 
OUTLET STORE
Een groot aantal parasols en partytenten 

verkrijgbaar voor een klein prijsje!

Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur. Duivendijk 5 in Nuenen 
(voormalig BCC pand). Ingang aan de linkerzijde van het pand.

www.sorara.eu

Wij, een schadeherstelbedrijf uit Nuenen, zijn op zoek naar een fulltime, enthousiaste, leergierige, 
technische medewerker voor het maken en repareren van autobussen. 

Je taken 

Je taken zullen o.a. zijn; het repareren van stadsbussen, onderdelen repareren, het halen en brengen 
van buurtbussen en verder alle voorkomende werkzaamheden. 

Je profiel 

• Een vlotte, klantvriendelijke en representatieve instelling en houding
• Goed inzicht en feeling voor techniek
• Jij hebt affiniteit met auto’s/bussen in de breedste zin van het woord
• Collegiale werkhouding
• In bezit van rijbewijs B
• Flexibel
• Je bent 40 uur beschikbaar

Wat bieden wij jou? 

• Wij bieden naast een afwisselende en verantwoordelijke functie ook een plezierige
werkomgeving

• Begeleiding door een van de ervaren collega’s zodat je alle kneepjes van het vak leert kennen
• Uitzicht op een vast contract
• Een passend salaris

Herken jij jezelf hierin en zoek je een afwisselende baan bij een informeel schadeherstelbedrijf, stuur 
dan je CV en motivatiebrief naar saskia@autobusprojecten.nl  

Technische medewerker (m/v)
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Muziek op de Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen 

Muziekgroep Toemaat
Muziekgroep ‘Toemaat’ zal voor veel mensen op meer dan een manier 
vertrouwd in de oren klinken. De muziek die ze ten gehore brengen is 
moeilijk onder een noemer te vangen want ze beperken zich niet tot een 
genre. Het best past de omschrijving: evergreens, luister- en volksmuziek 
uit allerlei landen, en dan in ruime zin, want ze brengen ook eigen teksten 
en melodieën. 

De leden van Toemaat met hun voor-
naamste instrumenten:

Anja van den Bogaart, zang, fluiten, 
harmonica. Wotje van den Borne, 
zang, gitaar, banjo. Henriëtte van 
Lieshout, zang, contrabas. Maaike 
Smagge, zang, viool. Ed Verspaan-
donk, zang, snaarinstrumenten, slag-
werk. Corine Westerlaken, zang, ac-
cordeon.

Zondagmiddag 19 januari, aanvang 
14.00 uur. Vrij Entree.

Ze zingen daarbij vaak meerstem-
mig, ook à capella, en bespelen sa-
men een groot aantal instrumenten, 
waaronder gitaar, viool, accordeon, 
contrabas, bamboefluiten, harmoni-
ca, mandoline, ukelele, slagwerk, etc. 
Hierdoor kunnen ze de toehoorders 
meevoeren naar steeds wisselende 
sferen, waarbij ook de humoristische 
noot steeds aanwezig is.
Een optreden van ‘Toemaat’ zal u dan 
ook zeker niet vervelen en ze zijn al-
tijd bereid tot het geven van een toe-
maat ofwel toegift.

vr 17 jan T/m vr 31 jan

vr 17 jan 20:30 u  
Absolutely Floyd    
ECHOES OF DISTANT TIME PART II   
za 25 jan 21:00 u  

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

merijn bisschops 
& rianne wilbers    
CRASH BLOSSOM 
vr 31 jan 22:00 u  

Terug naar toen   
TERUG NAAR DE 80'S 90'S 
   

za 08 feb 20:30 u  
guns 2 roses    
AN EVENING OF GUNS N ROSES    
za 15 feb 20:30 u  

The Hillbilly Moonshiners 
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD & SONS  
 

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

1917  NU
Meeslepend oorlogsdrama (Golden Globe)

JOKER NU
Verhaal van de verstoten clown uit Gotham.

JOJO RABBIT  NU
Satire over Duits jongetje tijdens WOII. 

MEMENTO MA 24 FEB
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Expo

world press photo 
exhibition 2019 helmond
Na wereldsteden als Tokyo, Montreal, Rome, 
Teheran, Syndey en Mexico City vanaf 6 maart 
ook te zien in De Cacaofabriek te Helmond.

't Huis van de Liefhebber
Over het leven en werk van de bijzondere 
Helmondse kunstenaar en kunstenmaker 
Tinus Derks. 

 V.A. 06 MRT

 V.A. 08 FEB

 BINNENKORT:

VR 17 JAN T/M VR 31 JAN

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

VR 17 JAN  20:15 u KLASSIEK

DOMINIC SELDIS
Music, maestro! (try out)

ZO 19 JAN  15:00 u  JEUGD 6+

CONCERTTANTES
Ans & Wilma

DI 21 JAN  20:15 u  DANS

SCAPINO BALLET ROTTERDAM
Pearl (met inleiding om 19:30)

WO 22 JAN  14:30 u  JEUGD 4+

KIKKER EN HET AVONTUUR
Theater Terra

DO 23 JAN  20:15 u  MUZIEK

HADEWYCH MINIS 
MATANGI QUARTET E.A. 
Hadewych doet de dames

VR 24 JAN  20:15 u  MUZIEK

ED STRUIJLAART
Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran

ZO 26 JAN  15:30 u  KLASSIEK

NEDERLANDS BLAZERS 
ENSEMBLE 
Beethoven 9

WO 29 JAN  20:15 u  CABARET

ALEX PLOEG 
Ultimatum

DO 30 JAN  20:15 u  MUZIEKTHEATER

VIETNAM (NAAR MINH VU) 
Homemade productions

BINNENKORT:

ZA 01 FEB  20:15 u  SHOW/CIRCUS

TAPEFACE
#internationaalfenomeen

ZO 02 FEB  15:00 u  LOKAAL

TOON MAAS, HANS VAN GORP
& PIET SNIJDERS
Nawdèwir!

DI 04 FEB  20:15 u  MUZIEKTHEATER

SUN RECORDS
The concert (optie theaterdiner)

Laat je verwonderen in het meest unieke 
theater van Brabant.

 HET SPEELHUIS
 WENST U EEN

  #INSPIREREND
EN #UITDAGEND 

2020!

Verbinding en verbeeldingskracht   
zijn broodnodig om samen   
verder te komen  
Er is volop beweging in de culturele sector; waar je voorheen plekken had 
met een uitgesproken specialiteit - denk aan een museum, concertzaal of 
theater - zie je nu dat deze activiteiten steeds meer verweven raken. De 
Cacaofabriek in Helmond is daar een goed voorbeeld van. “Je kunt hier 
naar een concert of expositie gaan en daarna weer vertrekken. Maar juist 
wat er omheen gebeurt is wat ons als mens bindt en beweegt,” vertelt Jo-
chem Otten, directeur van De Cacaofabriek en Het Speelhuis. “Het ge-
sprek - noem het ‘maatschappelijk debat’ - wordt steeds belangrijker.”

Vijf jaar geleden moest De Cacaofa-
briek als culturele hotspot nog op de 
kaart worden gezet. De afzonderlij-
ke disciplines - film, pop, expo en 
events - moesten groeien op deze 
nieuwe culturele grond. Inmiddels 
hebben de losse domeinen hun 
plekje bemachtigd. Kijk naar de pop-
zaal die met stijgende bezoekers-
aantallen, steeds grotere namen en 
eretitel ‘kernpodium’ landelijk mee-
teelt en zelfs in niches unieke Euro-
pese tours weet aan te trekken. Als 
ook het filmhuis wat naast artistieke 
pareltjes en grote filmtitels regelma-
tig livestreams mag uitzenden (denk 

aan The Royal Opera, Roger Waters 
en Bruce Springsteen). En de exposi-
tieruimte die notabene de World 
Press Photo Exhibition naar zich toe 
heeft weten te halen (op de agenda 
voor maart 2020). 

“De creatieve uitingen in De Cacaofa-
briek zijn vaak op een abstracte ma-
nier aanjager van het gesprek,” licht 
Jochem Otten toe, “en daar ligt vol-
gens ons vandaag de dag ook een 
grote kans voor het culturele veld. 
Verbinding en verbeeldingskracht 
zijn broodnodig om samen verder te 
komen.” 

Songfestivalkoorts
Het Songfestival in Nederland is een bijzonder feest. Na 45 jaar won er 
weer een Nederlandse inzending. Duncan heeft er in 2019 met ‘Arcade’ 
voor gezorgd dat Getty (Teach-In 1974) en Lenny Kuhr (1969) gezelschap 
kregen. 

over in het AD: “Maar het hoogtepunt 
bleek een lied van een halve eeuw 
oud. Lenny Kühr zong haar Trouba-
dour nog net zo krachtig als toen ze 
er in 1969 het festival mee won”.

Songfestival 2020
Het Eurovisiesongfestival 2020 is de 
65e editie en vindt plaats van 12 tot 
en met 16 mei. Nederland is deze keer 
gastland, omdat Duncan Laurence 
vorig jaar won in Israël. De organisatie 
koos voor Rotterdam Ahoy als locatie 
voor het evenement. Er doen 41 lan-
den mee, 26 komen in de finale. De 
eerste halve finale is op 12 mei, de 
tweede halve finale op 14 mei en de 
finale vindt plaats op 16 mei.

In de historie van het Songfestival 
hebben Spanje, Luxemburg en Israël 
twee jaar achter elkaar gewonnen, 
Ierland deed dat zowaar drie jaar. Dus 
wellicht gaat Jeangu ervoor zorgen 
dat Nederland zich bij dit illustere rij-
tje kan scharen.

Lenny in Ziggo Dome
In de aanloop naar het songfestival 
dit jaar vond op 15 december in Zig-
go Dome het grote songfestivalfeest 
plaats met tientallen oud winnaars. 
Lenny zong haar ‘Troubadour’. Mi-
scha Kools was in Spanje, maar hij 
werd geweldig waargenomen door 
haar voormalige bassist Jurre Hoger-
vorst. Stefan Raatgever schreef hier-

V.l.n.r.: Reinier Voet, Lenny Kühr en Jurre Hogervorst tijdens het grote songfestivalfeest 
op 15 december in Ziggo Dome.

Gipsyjazz in ´coolste plaats´ Gerwen

Dario Napoli Trio op podium 
met Paulus Schäfer
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer heeft het Italiaanse Dario Napoli Trio uit-
genodigd om samen met hem op te treden. Dit concert in de serie ‘Paulus 
Schäfer invites’ is dinsdagavond 28 januari in muziekcafé De Stam in Ger-
wen. Paulus Schäfer heeft voor de komende maanden een aantal gastmu-
zikanten benaderd en het nieuwe jaar wordt muzikaal ingeluid door het 
Dario Napoli Trio.

graag iedereen kennismaken met de 
typische gipsyjazz, en hij is zelf ook 
nieuwsgierig naar de muziekstijlen 
van andere muzikanten. Onder de 
noemer ‘Paulus Schäfer invites’ no-
digt hij een aantal muzikanten en 
bands uit in zijn dorp. Op sommige 
avonden speelt Paulus met zijn eigen 
trio met een gastmuzikant, terwijl op 
andere avonden een band speelt, sa-
men met Paulus. De optredens vin-
den plaats in het stamcafé van Paulus 
Schäfer.
 
Kaarten reserveren
Dinsdag 28 januari speelt Paulus 
Schäfer samen met het Dario Napoli 
Trio uit Italië in De Stam in Gerwen, 
aanvang 20.00 uur. Kaarten  à tien 
euro kunnen gereserveerd worden 
op info@sintimusic.nl of via SintiMu-
sic 06 8193 5569.

Sinti-gitarist Django Reinhardt is de 
grootste inspiratie van het Italiaanse 
trio. Dario Napoli betrekt ook andere 
invloeden, zoals bebop, funk en mo-
derne jazzstijlen bij zijn versie van gip-
syswing. Het resultaat is een onvoor-
spelbare en uitbundige sound. Allerlei 
stijlen uit diverse muzikale tijdperken 
zijn te horen, maar de gipsystempel 
van Django blijft wel hoorbaar.

Een van de coolste plaatsen…
Dario komt naar Gerwen met ritme-
gitarist Tommaso Papini en bassist 
Tonino De Sensi. Met Paulus als solo-
gitarist dus niet minder dan vier vir-
tuoze gitaristen die met hart en ziel 
spelen. Dat hoor je niet alleen, dat zie 
en voel je ook. In het intieme en sfeer-
volle muziekcafé De Stam kun je het 
van dichtbij meebeleven.
En Dario Napoli treedt graag op in 
Gerwen. Hij schrijft: “Café de Stam is 
om te spelen een van de coolste 
plaatsen op de planeet, de energie is 
ongelooflijk en spelen met Paulus 
voor zijn vrienden en familie is altijd 
een ongelooflijke ervaring voor ons!”

Andere muziekstijlen
Een van de specialiteiten van Paulus 
Schäfer is het gemak waarmee hij 
met anderen kan musiceren. Hij laat 

‘De Eetkamer’ in Gerwen is al elf jaar een begrip

Samen lekker eten in,   
‘De Eetkamer’
Als je ouder bent en vaker alleen zit te eten is ‘De Eetkamer’ in Gerwen een 
maandelijks verwenmoment. Elke eerste dinsdag van de maand om 12.00 
uur een heerlijk verse maaltijd van 3 gangen met ko�e of thee na, en dat 
voor maar € 5,-.

Als je een keer geweest bent wil je het 
waarschijnlijk nooit meer overslaan.
Aanmelden en of verdere info bij:
Ans Engelen 2837726. Nell Daams 
2932706. Toos Coolen 2831612. 
Dimphy Bovers 2834707.

Omdat er een aantal mensen zijn af-
gevallen door overlijden of ziekte is 
er weer plaats om hieraan deel te ne-
men. Woon je in Gerwen en ben je 65 
jaar of ouder en alleenstaand, kom 
dan gezellig mee eten.

Sleutel gevonden
Sleutel met hoesje gevonden achter 
de Nieuwe Linde. Ter hoogte van 
Looppad/ Juffrouwtempelmanlaan. 
Reactie via redactie@ronddelinde.nl.

 

De eerst volgende maaltijd is op dinsdag 4 februari.  Wel even van te voren aanmelden. 
Graag tot ziens!
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LINDEBLAADJES

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

PUZZELHOEKWeek 3

Horizontaal: 1 haastig 6 geprikkeld 11 pausennaam 12 beweging met de tong 
14 pers. vnw. 16 ondanks dat 18 standaardboeknummer 20 langspeelplaat 21 gaaf 
23 afgemat 24 vruchtennat 25 drugsverslaafde 27 muzieknoot 28 voegwoord 
29 koningin-regentes 30 vat met stamper 32 lila 34 vanaf 35 uitroep van pijn 
37 bedevaartplaats 40 lus 44 Scandinaviër 46 Internet Protocol 47 Eerwaarde Heer 
48 spraak 50 bezittelijk voornaamwoord 51 voorspoedig verlopen 53 dof 54 Oude Testament 
55 loopvlak 56 wilgentak 58 pers. vnw. 59 nieuw (in samenst.) 60 alcoholische drank 55 loopvlak 56 wilgentak 58 pers. vnw. 59 nieuw (in samenst.) 60 alcoholische drank 
62 ruimtelijke weergave 63 bindmateriaal.62 ruimtelijke weergave 63 bindmateriaal.
Verticaal: Verticaal: 2 laatstleden 3 een weinig 4 ellende 5 onderwijsinstelling 6 klimplant 2 laatstleden 3 een weinig 4 ellende 5 onderwijsinstelling 6 klimplant 
7 riv. in Duitsland 8 Engelse graanjenever 9 Eerste Kamer 10 kort reisje 13 babysit 15 frisheid 7 riv. in Duitsland 8 Engelse graanjenever 9 Eerste Kamer 10 kort reisje 13 babysit 15 frisheid 
17 geheimschrift 19 canapé 20 volledig dronken 22 vakbond (afk.) 24 telefoonbericht 17 geheimschrift 19 canapé 20 volledig dronken 22 vakbond (afk.) 24 telefoonbericht 
26 tekeergaan 29 naar buiten 31 baal 33 deel v.e. korenhalm 36 afgod 37 eetgerei 26 tekeergaan 29 naar buiten 31 baal 33 deel v.e. korenhalm 36 afgod 37 eetgerei 
38 duizend gram 39 Griekse zonnegod 40 langharige jachthond 41 geurige drank 38 duizend gram 39 Griekse zonnegod 40 langharige jachthond 41 geurige drank 
42 deel v.e. viool 43 altoos 45 boomscheut 49 oude vochtmaat 51 pro 52 bladader 42 deel v.e. viool 43 altoos 45 boomscheut 49 oude vochtmaat 51 pro 52 bladader 
55 groot water 57 ingebeeld meisje 59 Nieuwe Testament 61 mijns inziens.55 groot water 57 ingebeeld meisje 59 Nieuwe Testament 61 mijns inziens.

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

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

M I S S I E G E B A A R

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

Oplossingen wk 2
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

R I N G B A A R DR I N G B A A R D

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.

BAZIN
BEKAF
BOTEN
DELICT
ERVEN
ETAPPEZEGE
GENEN
GEVER
GEZIN
HEERSEN
HELDER
HOFMEESTER
IMMUNITEIT
KASHMIR
KIFTENKIFTEN
LEDIGLEDIG
LOSLATENLOSLATEN
LUSTHOFLUSTHOF
MARKTMARKT
NOORDFLANKNOORDFLANK
NYLONNYLON
OKAPI
OMGAANDOMGAAND
ONWEER
PONEREN
RECHTSGANGRECHTSGANG
RENBODE
REUZEN
RUGBYPLOEG
SALIE
SCHERF
SLUITSTUK
SWING
TEKEN
TREFKANS
VLOOIEN
VOORHOEDE
WINDE
WITGOED
ZANDGROEVE
ZEKER
ZILVERVLEK

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

5 9
2 1

4 9 6 8
7 3 2

4 5 9 7
1 2 9

9 7 4 8
3 6
7 5

Sudoku

week 1, Dhr. M. Kuijten, 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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

Voor versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste

MONDHYGIËNIST(E)
Bij voorkeur met enige ervaring, 

voor  minimaal 2 dagen per week.
Je gaat werken in een leuke collegiale sfeer. 

In onze praktijk besteden we veel aandacht aan parodontologie 
en zijn we gespecialiseerd in implantologie en orthodontie.

Graag uw sollicitatie sturen naar:
Tandartsen Lauwers en Holleman, 

Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG te Nuenen.
holleman.tandarts@gmail.com

Publieksavond 
Sterrenwacht Jan Paagman
Op vrijdag 17 januari  is sterrenwacht Jan Paagman in 
Asten weer open voor iedereen die wat meer wil we-
ten over de sterrenhemel en over de plaats van onze 
aarde in het oneindige heelal. Het is niet nodig om 
vooraf een afspraak te maken. Iedereen is welkom.

De avond verloopt volgens een vast programma: we be-
ginnen met een presentatie in de filmzaal, deze keer ver-
zorgd door Francois Swinkels. Daarna neemt Gerrit van 
Bakel de groep mee naar het Pieterse planetarium. Zelfs 
als het buiten waait, sneeuwt of onweert kunt u hier dui-
zenden sterren zien en krijgt u uitleg over de bewegin-
gen die hemelobjecten aan het firmament maken. Ten-
slotte draaien we de koepel open voor een blik op het 
hemelgewelf.
Op 17 januari is de maan niet te zien. Als u naar de ster-
renwacht rijdt èn het is helder, begint de avond goed. De 
planeet Venus is namelijk als een helder object laag aan 
de westelijke horizon zichtbaar. Als we de koepel open 
draaien rond 21.00 uur, staat recht voor ons het sterren-
beeld Orion prominent aan de hemel. Linksboven staat 
de rode reus Betelgeuze. Deze ster zal volgens deskundi-
gen binnenkort (namelijk al binnen 100.000 jaar) explo-
deren. Links onder Orion is de helderste ster van het 
noordelijk halfrond te zien, Sirius.
Het programma begint om 19.00 uur, dus kom op tijd. 
De entreeprijs voor volwassenen is € 4,- en voor kinde-
ren tot en met 16 jaar € 2,-, alleen contante betaling is 
mogelijk. Het adres is: Jan Paagman Sterrenwacht, Os-
taderstraat 28 in Asten. 

Boerenkoolweekend 
Daar was hij weer… Het Boerenkoolweekend van de Scouting Rudyard 
Kipling. Met een hoofdletter ja, want al zolang als we het kunnen herin-
neren is het Boerenkoolweekend een geweldige traditie binnen de 
scoutinggroep. Samen met alle leden in de leeftijd van 5 t/m 82 jaar een 
weekend vol feest. Dit jaar waren er ongeveer 120 leden aanwezig. 

De vrijdagavond startte met de 
nieuwjaarsreceptie waarin het vori-
ge jaar werd doorgenomen, maar 
ook de plannen voor het nieuwe 
jaar werd gepresenteerd. Leiding 
met jubilea werden in het zonnetje 
gezet, vrijwilligers bedankt & dit jaar 
had de voorzitter weer een leuke fo-
topresentatie in elkaar gezet, die 
daarna versterkt werd met een vi-
deoslide met foto’s van de afgelo-
pen tien jaar. Wat is er veel veran-
derd, de jeugdleden die leiding 
werden, de blokhut die groeide, het 
bos waarbij de letterzetter ervoor 
zorgde dat het nu een stukje kaler is, 
maar vooral; wat straalt het plezier 
er vanaf!

Door met het programma, laser-
gamen in het donker in het bos en 
natuurlijk fikkie stoken. De volgende 
dag gingen we verder, want dit jaar 

Tenor Eric Reddet bekend van Maestro en André Rieu 

Nieuwjaarsconcert 2020 
Philips Harmonie 
Op zondag 19 januari vindt om 11.30 uur het traditionele nieuwjaars-
concert van de Philips Harmonie plaats in het Auditorium van de Tech-
nische Universiteit te Eindhoven (TU/e).

tv-shows van André Rieu waar hij 
sinds 2005 een van de drie Platin Te-
nors was. Ook was Eric  te zien in het 
programma Maestro waar hij o.a. het 
prachtige Nessun Dorma vertolkte, 
dat hij ook nu samen met de Philips 
Harmonie ten gehore zal brengen. 
Eric Reddet is een lyrische tenor uit 
Frankrijk, maar woont en werkt in-
middels in Nederland. Gedurende 
de laatste drie jaar heeft hij als solist 
meer dan 300 concerten gegeven 
met het Johann Strauss Orkest van 
André Rieu, met tournees door Euro-
pa, Zuid Amerika, Verenigde Staten 
en Australië.

Deze keer weer een zeer bijzondere 
solist: tenor Eric Reddet. Het grote 
publiek zal hem herkennen van de 

zorgde het thema ervoor dat we een 
moord hadden op te lossen. Alle 
leeftijden werden door elkaar ge-
mixt en zo konden de 14- tot 16-jari-
gen vast eens oefenen. 5- tot 11-jari-
gen in een groepje vergen namelijk 
wel even wat tijd en geduld.

De groepjes gingen diverse spellen 
spelen en intussen proberen om er 
achter te komen wie de zogenaam-
de moord gepleegd had.

Uiteindelijk sloten we het weekend 
af met de ontmaskering van de da-
der en héérlijke boerenkool! Dat is 
elk jaar weer smullen. 

Op naar een super 2020, vol met ge-
weldige uitdagingen zodat we over 
tien jaar weer terug kunnen kijken 
op foto’s waarbij het plezier er vanaf 
straalt! 

Verder zijn er nog meer muzikale 
verrassingen te horen en te zien en 
ook de traditionele nieuwjaarswal-
sen en polka’s komen voorbij. Dit al-
les onder leiding van chef-dirigent 
Matty Cilissen die er een mooi en 
muzikaal begin van 2020 van zal 
maken.

Entreekaarten á € 15,-  (aan de kassa 
of in de voorverkoop) zijn te bestel-
len via www.philipsharmonie.nl

Tot aan de zomervakantie staat er 
een groot aantal concerten op het 
programma van de Philips Harmo-
nie. La Traviata op 13 april 2020 Mu-
ziekgebouw Eindhoven, Carmina 
Burana op 21 juni 2020 Muziekge-
bouw Eindhoven en Sing Along op 
27 juni 2020 Wim van Doorne Kiosk 
Eindhoven.

Voor meer informatie zie bovenge-
noemde website: 
www.philipsharmonie.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.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

 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

Zondag 19 januari
08.00 uur Winterwandeltocht OLAT

Zalencentr.Prinsenhof. Hoofdstraat 43 Best
13.00-17.00 uur gratis taxatiedag Kunst-
handel Art Dumay. Cockeveld 4 Nuenen

Zondag 19 januari
14.30 uur Cultuur Overdag - concert 
Klarinetkwartet Fiato. Van Goghkerkje

14.00 uur optreden Toemaat
Weverkeshof Nuenen

Maandag 20 januari
18.00-21.00 uur Startbijeenkomst Lokaal 

Sportakkoord Nuenen.
Raadszaal Klooster, Park 1 in Nuenen

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

20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath, Nuenen

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

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

Vrijdag  31 januari
15.00 uur Cultuur Overdag - Jazz concert 
‘Duo Paul van Kessel en Cord Heineking’

Het Klooster 

Zondag 2 februari
14.30 uur Cultuur Overdag - concert Duen-

de (Carlijn Stolten en begeleiding)
Van Goghkerkje

Dinsdag 11 februari
10.30 uur Cultuur Overdag

fi lm ‘Greenbook’
Het Klooster

Zondag 16 februari 
14.00 uur ‘Gerwen verras’ 

met Louise van Amstel 
Café De Stam Gerwen

Dinsdag 28 januari
20.00 uur IVN-lezing Biomimicry - 

Innovatie geïnspireerd door de natuur
Het Klooster

Zaterdag 8 februari
18.30 uur Hé zingde mee? 

Crowdfunding Lions Club Nuenen
Restaurant Goesting

Maandag 20 januari
14.00 uur Informatie lezing: Huis Opplussen 

met eenvoudige klussen door
Ineke Schimmelpenningh

Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Gerwen

Maand januari

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 januari 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 19 januari 11.00 uur: Géén 
viering hier in deze kerk, maar een 
oecumenische viering om 10.00 uur 
in de Regenboogkerk. 

Misintenties
Zaterdag 18 januari 18.30 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Gerardus Kluijtmans.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Christ 
van Cuijck, Piet van Wijkgaarde 2. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

In van Week tot Week is een fout ge-
slopen. De Oecumenische Viering 
van a.s zondag is niet op 11.00 uur in 
de St. Clemenskerk, maar om 10.00 
uur in de Regenboogkerk. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 januari 11.00 uur: viering, 
motettenkoor, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck. 

Misintenties: 
Narda Schrurs - de Louw; Lia van 
Cuijck - van Rooij; Thea Maas - Köh-
nen, vanwege sterfdag.

Mededelingen
De Driekoningen-collecte voor zus-
ter Bonnie heeft nog een paar nage-
komen donaties opgeleverd waar-
door de totale opbrengst € 198,22 is 
geworden. Nogmaals dank. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 januari 9.30 uur viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties:
Ilse Renders en Piet Renders; Anna 
Meijers - Van Tilborg en Toon Meijers; 
Piet Coolen; Ans Kuipers-Van Perlo.

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

Zondag 19 januari  zal van 10.00 - 
11.30 uur in kerkelijk centrum De Re-
genboog een oecumenische Open 
Spreekstoel viering plaatsvinden met 
als thema ‘Groene Theologie’. Waarin 
Ds. Trees van Montfoort samen met 
Ds. Marlies Schulz en pastoor Hans 
Vossenaar zal voorgaan. 

In maart 2018 introduceerde Trouw 
het boek ‘Groene Theologie’. 
God en alle schepselen in dit per-
spectief opnieuw te overdenken is de 
rode draad in de theologie en het le-
ven van Trees van Montfoort. In deze 
tijden van klimaatdiscussie en duur-
zaam leven is dit thema erg actueel. 

In deze Open Spreekstoel krijgt Trees 
van Montfoort een oecumenisch po-
dium en alle ruimte om haar gedach-
ten te delen en te inspireren.
De collecte is deze keer bestemd 
voor het Diaconaal inloophuis ’t He-
meltje in Eindhoven. Voor kinderen in 
de basisschool leeftijd zal er kinder-
nevendienst zijn. U bent van harte 
welkom om deze kerkdienst met ons 
mee te vieren. 
Donderdag 16 januari is er van 10.00 - 
12.00 uur weer Open Huis. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee is 
er de mogelijkheid elkaar te ontmoe-
ten, een praatje te maken of gewoon 
gezellig bij elkaar te zijn. 

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 16 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Antonius, abt.

Vrijdag 17 januari. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Prisca, maagd en 
martelares. Begin van de Internatio-
nale Bidweek voor de eenheid van de 
Christenen. 
Zaterdag 18 januari. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Marius en gezellen, 
martelaren en H. Knoet, koning van 
Denemarken, martelaar. 10.00 uur 
Godsdienstlessen.                  
Zondag 19 januari. Tweede zondag 
na Driekoningen. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis.  
Maandag 20 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Agnes, maagd en martelares.
Dinsdag 21 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Vincentius en Anastasius, martela-
ren.
Woensdag 22 januari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Raymundus van Pennafort, 
belijder; gedachtenis van H. Emeren-
tiana, maagd en martelares. 

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’).

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. De Sint-Jan is een bouwwerk dat volstrekt uniek is 
in de Nederlandse kerkelijke architectuur.

De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag
16 januari vanaf 20.00 uur in basis-
school De Dassenburcht aan de Ja-
cob Catsstraat.

De toegang voor leden en niet-leden 
is gratis maar er wordt wel een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd om de kosten 
te dekken.

De Sint-Janskathedraal in de Bossche 
binnenstad wordt beschouwd als het 
hoogtepunt van de Brabantse gotiek. 
De kerk is gebouwd tussen 1380 en 
1530 en sinds de 19e eeuw voortdu-
rend 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 
zoals de glas-in-loodramen, de vele 
kapellen en het orgel.

De lezing wordt gegeven door ons lid 
Cees Montagne, niet geboren maar 
wel getogen in ’s Hertogenbosch en 
daar aan het Sint Jans-lyceum zijn 
gymnasiumdiploma behaald. Na zijn 
studie in Utrecht waar hij zijn echtge-
note heeft leren kennen en waaraan 
hij ook zijn hart heeft verpand, keert 
hij na zijn werkzame leven regelma-
tig terug in de Brabantse hoofdstad. 
Cees is namelijk vrijwilliger bij de 
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
en leidt mensen rond om hen kennis 
te laten maken met de rijke cultuur-
historie van de stad.

 

De Sint-Janskathedraal, in de binnenstad 
van ’s-Hertogenbosch, wordt veelal be-
schouwd als het hoogtepunt van de Bra-
bantse gotiek.

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

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
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SPORT Nieuwjaarsreceptie RKSV 
De start van het nieuwe jaar werd door RKSV Nuenen gevierd met een 
goed bezochte en genoeglijke nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari.

Gelukkig hebben we nog kunnen re-
gelen dat hij zijn oorkonde en waar-
dering heeft mogen ontvangen. 
Hierna hebben we, zoals al vele jaren 
gebruikelijk, onze jubilarissen gehul-
digd.
Cor Molenaar (70 jaar lid), Peer van de 
Biggelaar en Hans van de Reek (bei-
den 50 jaar lid), Charles van Engelen 
(40 jaar lid), Kai Luijten, Mark Snoeijen, 
Tim Soethout en Pim van Gerwen (al-
len 25 jaar lid) werden op gepaste wij-
ze in het zonnetje gezet voor hun ja-
renlange trouw aan onze club.

Na de huldiging van de jubilarissen 
was het nog lang een gezellige mid-
dag, een prima start van het nieuwe 
jaar.

Bestuur RKSV Nuenen 

Onder het genot van een hapje en 
drankje was er de gelegenheid om de 
goede voornemens met elkaar te de-
len, terug te blikken op het voorbije 
jaar en vooruit te kijken naar het 
nieuwe jaar. 
Voorzitter Lawrence van Hevelingen 
deed dit in zijn nieuwjaarsspeech 
ook. Hij refereerde naar de sportieve 
successen binnen de club en de di-
verse zaken die opgepakt zijn om 
RKSV Nuenen een mooie club te la-
ten zijn en vooral te blijven. Soms 
wordt al dit moois overschaduwt 
door minder mooie zaken, zoals het 
overlijden van leden. 
In het bijzonder stond hij stil bij het 
overlijden van Peter Adelaars. Hij zou 
vandaag ook gehuldigd worden voor 
zijn 40-jarig lidmaatschap. 

De jubilarissen bij de RKSV Nuenen

BCL: Ainara Vandegard  
‘Vrijwilliger van het jaar’ 
Ainara Vandegard is dit jaar door het bestuur van Badminton Club Lies-
hout gekozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. Als jeugdlid van de vereniging 
betekent ze nú al veel voor de club. Wekelijks begeleidt ze de jeugd op de 
woensdagse speelavonden en ook bij wedstrijden ondersteunt ze de al-
lerjongste badmintonners. Ondanks haar jonge leeftijd draagt ze, als vol-
leerd lid van de jeugdbegeleidingsgroep, haar steentje bij aan alle activi-
teiten die de jeugdbegeleiding voor de vereniging opzet.

opleiding volgt en de begeleiding 
ook haar stage is geworden, is ze 
steeds actiever bij de club geworden. 
Zo is Ainara nu, samen met trainster 
Isa Verkoeijen, voor het eerst sinds 
zeven jaar, weer bezig met de opzet 
van een jeugdkamp; iets dat het be-
stuur zéér waardeert. Om die rede-
nen is Ainara dit jaar de meer dan te-
rechte winnaar van de eretitel ‘vrijwil-
liger van het jaar’. 

Geen Kerstvakantie
Afgelopen week nog, was Ainara 
weer present. Terwijl de meeste bad-
mintonners hun racket voor een win-
terstop hadden opgeborgen was Ai-
nara, samen met de immer actieve 
Tim van Bommel, naar de Helmondse 
VEKA-sporthal getrokken om daar 
twee deelnemers aan het ‘Oliebollen-
toernooi’ van HBC Phoenix te bege-
leiden. Zonder dwang, zonder vraag, 
zonder aanzet; Ainara helpt de jeugd 
gewoon graag en trekt dus op een 
vrije vrijdag in de Kerstvakantie, met 
de badmintonnende jeugd naar Hel-
mond. 

Jeugdgroep
Na een behoorlijke dip is deze afde-
ling de laatste jaren weer fors ge-
groeid en dat is nadrukkelijk te dan-
ken aan die vrijwilligers die daarmee 
bezig zijn geweest. Voorop natuurlijk 
Tim van Bommel, die vanuit het be-
stuur hier veel last op zijn schouders 
neemt, maar ook de anderen die bij 
deze afdeling lasten op zich nemen, 
zijn van het grootste belang. Ainara is 
zo iemand, die ondanks haar jeugdi-
ge leeftijd (nét 17) nu al veel bij 
draagt. Ainara is nog niet zo lang lid 
van Badminton Club Lieshout. Maar, 
in de, exact, drie jaar die ze nu lid is 
heeft ze zich wél snel ontwikkeld. Van 
een goed meespelend jeugdlid, naar 
een volwaardig lid van de jeugdbe-
geleiding. In het begin nog enigszins 
beperkt, maar sinds Ainara een sport-

Ainara Vandegard: ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ bij Badminton Club Lieshout Darts club   

zoekt 
Iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur 
tot 12.00 uur proberen een aantal le-
den van Senergiek, zowel mannen als 
vrouwen, te darten in Het Klooster 
waarbij gezellig bezig zijn voorop 
staat.
Wij zijn op zoek naar nog goed uit-
ziende dartborden die we daarvoor 
kunnen gebruiken.
Heeft u nog een dartbord die u toch 
niet meer gebruikt? Wij komen ze 
graag bij u ophalen.
Heeft u interesse in het darten? Ie-
dereen is bij ons welkom. Loop ge-
woon eens bij ons binnen op de vrij-
dagmorgen. De koffie staat klaar van-
af 10.30 uur.
Voor het laten ophalen van een dart-
bord kunt u bellen met Henny van 
Eggelen, telefoon 06-55 54 75 48.

SENIORENVERENIGING NUENEN

Rikmarathon voor 
het goede doel
De rikclub van Senergiek organiseert 
op donderdag 23 januari 2020 een 
rikmarathon. Deze rikmarathon staat 
in het teken van het goede doel: 
‘Tandheelkundige hulp Gambia’
De kaartdag vindt plaats in Het Kloos-
ter, in de daarvoor gebruikelijke loca-
tie van Senergiek.
Wij zijn het MKB Nuenen zeer erken-
telijk dat zij zich bereid hebben ge-
toond hun bijdrage te leveren.
Wilt u ook een bijdrage leveren dan 
kunt u dat doen d.m.v. een donatie 
op: rekeningnummer NL72 INGB 
0009195488 t.n.v. St. Tandheelkundi-
genhulp The Gambia Vught. Deze do-
natie is als ANBI aftrekbaar.
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw 
steun!
Namens het organisatieteam van 
deze Rikmarathon, Ted Warmerdam.

SENIORENVERENIGING NUENEN Ad van den Akker 
‘Lissevoorter van het jaar’
Bij de gezellige maar rustige nieuwjaarsbijeenkomst van TV de Lisse-
voort is zondag 12 januari Ad van den Akker benoemd tot Lissevoorter 
van het Jaar 2019. 

Dit jaar wordt Ad van den Akker in 
het zonnetje gezet als Lissevoorter 
van het jaar. 
Hij is sinds 2015 voorzitter van de 
sponsorcommissie en heeft in deze ja-
ren ervoor gezorgd dat de sponsorgel-
den voor de club ruim zijn verdrievou-
digd. 
Hij weet ondernemers over te halen 
om een sponsorbijdrage voor de club 
te doen. Afgelopen najaar heeft hij 
met een aantal mensen een zeer suc-
cesvolle Sligro-wijnproeverij georga-
niseerd die ook een leuke sponsorbij-
drage heeft opgeleverd voor de club. 
Daarnaast is hij sinds kort mede-or-
ganisator geworden van de maan-
dagavondtoss.
De voorzitter blikte kort terug op af-
gelopen jaar en vooruit naar komend 
jaar waarin het 55-jarig bestaan van 
TV de Lissevoort gevierd gaat worden 
en waarin zowel de secretaris Otto 
Voorman als hijzelf als voorzitter af-
scheid van hun bestuursfunctie zullen 
nemen. Het was dus de laatste nieuw-
jaarsborrel voor hem als voorzitter.

In zijn nieuwjaarstoespraak bedankte 
voorzitter Leo van de Sande en pen-
ningmeester Joost Balder, Ad voor 
zijn inzet als voorzitter van de spon-
sorcommissie als mede-organisator 
van de maandagavondtoss. 
TV de Lissevoort wenst haar leden en 
alle betrokkenen een goed, gelukkig 
en sportief 2020.

Lissevoorter van het jaar 2019: 
Ad van den Akker met zijn vrouw Astrid

Nieuwjaarsborrel    
bij LONU
Dinsdagavond 7 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaars-
borrel bij LONU met daaraan voorafgaand de prestatieloop. Het clubge-
bouw was gezellig aangekleed in kerstsfeer en voor iedereen stond de 
Glühwein en de oliebollen klaar.

LONU-ers) geënthousiasmeerd voor 
zeer uitdagende trailruns. Deze ‘voor 
haar nieuwe’ sportieve uitdagingen 
gaat ze heel graag aan. Afgelopen jaar 
heeft ze aan meerdere trailruns mee-
gedaan en ook voor 2020 staan er 
weer verschillende trailruns gepland.

LONU-er van het jaar:
Cyriel Douven. Hij is zeer actief als be-
stuurslid en mede-organisator van 
de Van Goghloop. Cyriel valt op als ie-
mand die zijn enthousiasme over-
brengt op anderen en op een positie-
ve manier anderen aanzet tot actie.

Twee jubilarissen:
Anne Joustra en Yvonne Derksen zijn 
beide al 25 jaar trouw lid van LONU 
en werden in het zonnetje gezet. Bei-
den zijn zeer actief voor de vereni-
ging, zowel sportief als op organisa-
torisch gebied.

Het was een hele gezellige avond en 
fijne aftrap van een nieuw sportief 
jaar!

Mocht je geïnteresseerd zijn om een 
keer mee te lopen tijdens de weke-
lijkse trainingen van LONU stuur dan 
een mailtje naar info@lonu.nl.

De prestatieloop is een testloop om 
te bepalen hoeveel rondjes van 600 
meter je kan hardlopen in een half 
uur. Zo weet je hoe je er conditioneel 
voorstaat na de gezellige december-
maand. Nadat de leden die meelie-
pen met de prestatieloop met be-
zwete koppies binnen waren geko-
men werd er rondgegaan met Glüh-
wein en oliebollen.

Elk jaar worden er tijdens de nieuw-
jaarsborrel een paar LONU-ers in het 
zonnetje gezet. Dit jaar hadden we 
de uitreiking van sportman en sport-
vrouw van het jaar 2019, LONU-er 
van het jaar (iemand die zich zeer ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor 
LONU), twee jubilarissen en afscheid 
van Peter Derks als trainer bij LONU.

Sportman van het jaar:
Wout Verhagen, hij heeft zich positief 
voor de club geprofileerd door in bin-
nen- en buitenland aan diverse hard-
loopevenementen deel te nemen en 
dit altijd trouw met zijn LONU sport-
tenue aan.

Sportvrouw van het jaar:
Janneke Kempers, zij is door een aan-
tal fanatieke (voornamelijk mannelijke 

Nuenenaar Niels Verbruggen 
24ste bij NK Veldrijden
De Nuenense wielrenner Niels Verbruggen heeft zondag 12 januari deel-
genomen aan het Nederlands Kampioenschap Veldrijden in Rucphen. 
Niels reed in een veld van 60 elite/beloften-renners naar de 24ste plaats 
bij de categorie Beloften. Winnaar bij de Elite was profrenner Mathieu 
van der Poel. 

Niels Verbruggen is dus geen profren-
ner, hij is amateurwielrenner en be-
hoort tot de categorie Beloften. Hij 
rijdt op een Edelsten Bike in het spon-
sorteam E-Power Bakker Racing dat 
onder leiding staat van zijn vader Wil 
Verbruggen uit Nuenen. 

Een paar resultaten van andere ren-
ners uit dit team: Koen van Helvoirt 
werd bij de Beloften 9de en Klaas 
Groenen werd bij de Elite 13de. 

Teammanager Wil Verbruggen coach-
te Anouk Reen bij de categorie Belof-
ten vrouwen naar een 20ste plaats. 

Nuenenaar Niels Verbruggen in actie 
tijdens het NK Veldrijden in Rucphen.....

(foto Cees van Keulen)

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 17 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kie-
navond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Zondag 19 januari
Nuenen 2 - EMK 1  ............................12.00
EFC 3 - EMK 3  ......................................10.00
EMK 4 - Best Vooruit 9  ...................11.00
EMK 5 - Acht 5  ....................................11.00
Heeze VR2 - EMK VR1  .....................10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 19 januari
VCO 1 - Nederwetten 1  ................14.30 

NKV KORFBAL
Zaterdag 18 januari 
NKV 4 - Stip 3  ......................................19.00
NKV 1 - Midlandia 1  ........................20.15
Zondag 19 januari 
NKV 3 - Movado 3  ............................14.00
NKV 2 - Movado 2  ............................15.10

Nuenenaar Jan Snijders 
ontvangt de negende Dan
Eerder vandaag heeft Jan Snijders als vijfde Nederlander ooit de 9e dan 
uitgereikt gekregen. Tijdens het internationale judotoernooi Matsuru 
Dutch Open Espoir in Eindhoven ontving de internationale IJF-scheids-
rechter de bijzondere promotie uit handen van JBN voorzitter Felix Thie-
me, voormalig voorzitter Jos Hell en 9e danhouder Chris de Korte. 

naast beoefende de Nederlander in 
het verleden zeer actief het wed-
strijdjudo, waarbij hij onder andere 
Europees- en achtvoudig Neder-
lands kampioen werd.

Geschiedenis Nederlanders 
met dangraden
Eerder ontvingen Chris de Korte, Ton-
ny Wagenaar, Jan van der Horst (†) en 
Gé Koning (†) deze graduatie. Daar-
naast waren twee Nederlanders in de 
judo-historie in het bezit van de 10e 
dan: Anton Geesink (†) en Jaap Nau-
welaerts de Agé (†).

De 76-jarige Snijders voelde zich ver-
eerd. ”Ik had dit niet verwacht. Ik vind 
het een grote eer om dit in mijn eigen 
district door de voorzitter van de ju-
dobond te ontvangen.” Thieme zei 
eerder: “Een judoka als Jan, die het 
judo mondiaal verder heeft gebracht, 
verdient minimaal een 9e dan. Ik ben 
meer dan trots en onder de indruk.”

Snijders is jarenlang actief als Head 
Referee Director van de internatio-
nale scheidsrechterscommissie. Hij 
heeft een eigen judoschool waar hij 
zelf ook nog actief is als leraar. Daar-

Jan Snijders samen met zijn echtgenote en het internationale 9e DAN certificaat

Geert Bons met enorme score 
winnaar wedstrijd twaalf
Door Antoon Hurkmans

Schreven wij de vorige wedstrijden al over een mooie opkomst bij het rikken 
bij de supportersclub RKSV Nuenen. Ook deze avond was de opkomst weer 
meer dan voortre� elijk en ook sloten er weer twee nieuwe deelnemers aan 
wat het spel zeker ten goede komt met hoogstaande wedstrijden.

hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Frans Foolen.
Vrijdag 17 januari is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur. 
Ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, voor zo-
wel leden als niet leden. Nog steeds 
niet geweest? Jammer. Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor info bellen naar 06 
10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 10 januari
1 Geert Bons    156 punten
2 Antoon Hurkmans  106 punten
3 Martien Vereyken  101 punten
4 Peter de Louw   91 punten
5 Ad Vogels   86 punten 
6 Gerard van Oorsouw  82 punten
7 Jos Timmers  77 punten
8 Hub Marquenie  75 punten
9 Ruud Vogels  69 punten
10 Janus Tuhumury  60 punten

Wedstrijd 12 werd gekenmerkt door 
enorme hoge scores en hoogstaand 
spel. Ondanks die hoge score van 
Geert Bons kreeg hij de overwinning 
zeker niet cadeau, het eerste deel 
voor de pauze werd afgesloten met 
Geert Bons aan de leiding met een 
mooie score van in totaal 156 punten 
gevolgd door Antoon Hurkmans op 
de tweede plaats met ook een res-
pectabele scoren van 106 punten.
Na de pauze werd er nog volop ge-
speculeerd en gestreden voor de 
overwinning en ondanks de open 
solo slem van Martien Vereyken 
moest hij toch genoegen nemen met 
een eervolle derde plaats. 
De score van 156 punten was niet 
voldoende voor een nieuw record. 
Dit werd neergezet in het seizoen 
2013-2014 met 164 punten. 
Ook deze avond weer glunderende 
gezichten bij de organisatie. De 

Winnaar Geert Bons (rechts) wordt gefeliciteerd door Antoon Hurkmans 
(Foto Gerton van Leenders)

Zondag 19 januari vanuit Best 

OLAT winterwandeltocht
De eerste OLAT winterwandeltocht van 2020 gaat op zondag 19 januari in 
Best van start. We lopen vooral in de Mortelen en het Groene Woud. En 
wie dit gebied kent, weet dat het garant staat voor mooie, kleinschalige 
gebiedjes, fraaie doorkijkjes en heel veel natuurschoon. 

Startlocatie is Zalencentrum Prinsen-
hof, Hoofdstraat 43, 5683 AC Best. 
Alle afstanden mogen vanaf 08.00 
uur starten. De ervaren wandelaars 
kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 
km. Voor degenen die minder willen 
wandelen en voor families met kin-
deren kan men tot uiterlijk 12.30 uur 
ook starten op de 15 of 10 km. Men 
moet om 17.00 uur weer terug zijn op 
de startlocatie. Onderweg heeft 
OLAT enkele wagen- en caférustpos-
ten ingericht. Er hangen pijlen en 
men krijgt een routebeschrijving 
mee, waardoor de routes eenvoudig 
zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 
jaar onder begeleiding genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. 

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.olat.nl/winterserie waar vooraf 
ook de route middels GPS tracks zijn 
te verkrijgen. Verdere inlichtingen 
zijn te verkrijgen via email: dagtoch-
ten@olat.nl 

We komen zelfs in het gedeelte van 
het Groene Woud waar de edelher-
ten uitgezet zijn. Na de Scheeken ko-
men we uit op het landgoed Heeren-
beek, een bosgebied waar het fijn lo-
pen is op brede bospaden. De wan-
delaars op 20 km buigen af en volgen 
een mooie lus met een afwisseling 
van brede zandwegen en smalle 
paadjes, dwars door de Mortelen met 
mooie doorkijkjes en waterlopen. De 
langere afstanden komen langs de 
Schutskuil, Jacobushof, Koevoortse 
Loop en De Oetendonken. De 40 km 
doet nog een lus over de Kampina en 
langs De Beerze. Terug over Banis-
veld, de verbindende schakel tussen 
het historische cultuurlandschap van 
de Mortelen en de Kampina. Via de 
Mortelen bereiken we café Vinger-
hoeds voor een welverdiende rust-
pauze. Daarna via het buurtschap 
Aarle terug naar onze startlocatie in 
Best om nog even na te genieten van 
een mooie winterse wandeltocht. 

Z&PV Nuenen blijft in top 10
Door Martin de Wildt

Tijdens de 3e ronde van de verenigingscompetitie heeft de wedstrijd-
zwemploeg van Z&PV Nuenen zich gehandhaafd in de top 10 van de lan-
delijke A-klasse. Met een score van 6618 punten kwamen ze bovendien 
wat dichter bij DWK en Zwemsport Parkstad, waardoor er mogelijk in de 
4e en laatste ronde nog 2 plaatsen winst te behalen is.

Ook bij Arlyn Schouten (2009) sneu-
velden meerdere persoonlijke re-
cords, net als bij Koen van den Wil-
denberg, Tristan van der Wel, Ralph 
Spanjers (allen 2008) en zijn broertje 
Hugo (2010). In de iets oudere leeftij-
den maakte Remco Verhoeven weer 
een mooie stap, net als Tim van Nis-
pen, Erica Sleddens, Tomas Sterk en 
Marit Verspaget.

De breedte van de ploeg uit Nuenen 
werd bij de afsluitende estafettes 
nogmaals gedemonstreerd. Op de 
4x200vrij heren waren Bram, Floris, 
Wouter Sijmons en Alexander Nijst 
veruit de snelsten en zwom de 2e 
ploeg met Frans Slaats, Joeri Phaff, 
Ruud van Heerbeek en Sven Kardol 
naar plek 3. Bij de dames 4x100wissel 
was er een eerste plaats voor Nikita 
van den Ouden, Robin Goossens, Co-
let Claessens en Susan Teijken en 
eveneens een 3e plaats voor het 
team met Merel Phaff, Flore, Kayley 
en Anneloes Peulen.

Omdat de score van een wedstrijd 
bepaald wordt door de gezwommen 
tijden waren ook deze ronde vooral 
de zware nummers erg bepalend. Zo 
stond er voor de jongens en meiden 
junioren 4 (2004-2005-2006) de 
400m wisselslag op het programma 
werd er 1 leeftijd ouder 200m vlin-
derslag gezwommen. Helaas waren 
er op beide 400wisselslag afstanden 
enkele afwezigen, maar dankzij 
mooie races van Floris Sonneveld, Ju-
lie van Nispen, Nienke van Lieshout 
en Franciena van den Bemt werd de 
schade beperkt gehouden. Op de 
200vlinder waren het Kayley McA-
teer, Flore Meulendijks, Lotte Basti-
aansen, Bram Zwetsloot en Jelmer 
North die een mooi puntaantal voor 
Nuenen bijeen zwommen.
Met het oog op de toekomst was de 
progressie in de jongste leeftijden 
mooi om te zien. Bijvoorbeeld bij 
Mandy Nieuwlaat (2006) op de 
100vrij en 200wissel of Ines Keijzers 
(2007) op de 200school. 

Jelmer North tijdens zijn 200m vlinderslag

Nederlands kampioenschap  
vogel 2020 succes  
leden Nuenense vogelclub

Senior Henk 
Hageman opnieuw 
Nederlands kampioen

Op de Nederlandse kampioen-
schappen die begin januari in 
Zwolle werden gehouden waren 
de leden van VV de Bastaarden uit 
Nuenen zeer succesvol. Met bijna 
9000 wedstijdvogels is dit de 
grootste wedstrijd in Nederland. 
Naast Henk Hageman die met een 
stel Zwart roodschimmel kanaries 
Nederlands kampioen werd, vielen 
meer leden in de prijzen. Henk die 
al meer dan vijftig jaar lid is van de 
Nuenense vogelclub wist in zijn 
klasse alle concurrenten voor te 
blijven.

Sjef Van Kimmenade werd met Albi-
no wit kanarie tweede en met geel 
Mozaïek kanarie verdienstelijk der-
de. Peter van Eeuwijk werd met een 
stel rood intensief kanaries ook 
tweede van Nederland. Een klasse 
apart was Antoon Thijhuis. Hij ver-
overde maar liefst zeven Nederland-
se titels driemaal zilver en een maal 
brons. Antoon werd kampioen met 
een stel zwart grijsvleugel mozaïek 
kanaries, een stel bruin jaspis kana-
ries en een stel zwartopaal rood mo-
zaïek kanaries.

Ook haalde Antoon de Nederlandse 
titels bij Bruin eumo, zwart onyx geel 
mozaïek en agaat onyx rood mozaïek 
kanarie. Het zilver won hij met zwart 
grijsvleugel stam rood mozaïek, 
Agaat onyx mozaïek en scotch fancy. 
Bij de agaat onyx pakte Antoon het 
hele podium omdat hij ook in deze 
klasse ook nog het brons won. Later 
deze maand wordt in Porto in Portu-
gal ook nog het WK gehouden. Daar-
na richten alle leden zich weer op de 
kweek voor het nieuwe seizoen.

Dat er wat verandert in het houden 
van huisdieren ontgaat natuurlijk de 
Bastaarden ook niet vandaar dat zij 
zich onlangs hebben aangesloten bij 
het platform verantwoord houden 
van huisdieren. Daarmee willen we 
ons niet alleen inzetten voor het hou-
den van vogels maar dit ook op een 
verantwoorde manier doen. En daar-
mee dierleed te voorkomen en toch 
vogelsoorten in stand houden en er 
natuurlijk van blijven genieten. Mocht 
u meer willen weten dan kunt u altijd 
de website van VV de Bastaarden be-
zoeken.
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