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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

Vincent 
van Gogh, 
zijn passies 
in Nuenen

Schuif even 
aan tafel bij...
Karel Werschkull

Nieuws 
van de 
Revak

Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer informatie.
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meubels tegen 

Het grootste woonplein van het Zuiden

Outlet
24/25/26 JANUARI

Het onderwijs staakt donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. Veel basisscholen sluiten de deuren.

Aankondiging actie Nuenense ouders
hierin steunen en gaan daarom don-
derdag 30 januari ook actie voeren.
Kom samen met je kinderen naar het 
park en neem eventueel een span-
doek mee. We hopen op veel aanmel-
dingen, om een idee te krijgen hoe-
veel er komen kan je een berichtje 
achterlaten op Facebook bij het eve-
nement ‘steuntje in de rug voor leer-
krachten’ of mail naar oudersstaken@
gmail.com.

Donderdag 30 januari 
10.00-11.00 uur ‘Steuntje in de rug 
voor leerkrachten’. Actie Nuenense 
ouders voor leraren, Park Nuenen.

Wij, ouders, vinden het tijd om te laten 
zien dat wij de leerkrachten steunen. 
Wij zien hoe onze geweldige leer-
krachten elke dag proberen met veel 
liefde en passie onze kinderen het on-
derwijs te geven dat ze nodig hebben. 
Maar we zien ook hoe vol de klassen 
zijn, dat er geen vervanging is bij ziek-
te, dat de werkdruk hoog is, salarissen 
eerlijker moeten en dat de PABO’s wei-
nig nieuwe studenten krijgen.
De leerkrachten staken en wij willen ze 

Kerkbalans 2020,        
verbonden kerk nu en in de toekomst

De parochie is een gemeenschap van 
mensen die zich met elkaar verbon-
den voelen in hun levenshouding en 
geloof. Een open gemeenschap met 
veel vriendschappen en samenwer-
kingen met andere organisaties en 
gemeenschappen in Nuenen en 
daarbuiten.
De parochie heeft als doel om men-
sen te inspireren, te helpen bij le-
vensvragen en te steunen als dat ge-
wenst is. Met het project ‘Geloven in 
de toekomst’ laat de parochie haar 
visie zien hoe in Nuenen een vitale 
kerk te zijn en te blijven. Hierbij wor-
den moeilijke thema’s en veranderin-
gen in de samenleving niet uit de 
weg gegaan maar juist open en met 
respect besproken. In 2020 zal de pa-
rochie ook verschillende activiteiten 
ontplooien op social media en inter-
net. Zo staat de parochie in contact 
met jong en oud en met iedereen die 
inspiratie, steun of verbondenheid 
zoekt.

Foto: Petra van Laarhoven

Overhandiging cheque 
Rotary Club Nuenen   
aan Stichting Leergeld
Tijdens het evenement KunsT met een Grote T, dat afgelopen najaar geor-
ganiseerd werd door Rotary Club Nuenen, vond een kunstveiling plaats 
waarvoor veel van de deelnemende kunstenaars belangeloos een werk 
beschikbaar stelden. De opbrengst van deze veiling komt geheel ten goe-
de aan Stichting Leergeld Nuenen. 

Rotary Club Nuenen heeft de op-
brengst uit de veiling van KunsT met 
een Grote T aangevuld tot het ronde 
bedrag van € 2.000,-. Met een symbo-
lische cheque overhandigde Arianne 
Knegt dit bedrag met gepaste trots, 
namens Rotary Club Nuenen, afgelo-
pen vrijdag aan voorzitter Peter Hen-
drickx van stichting Leergeld Nuenen 
tijdens een ontmoeting bij de Speel-
goedbank in Eindhoven.

Rotary Nuenen onderschrijft na-
melijk het credo ‘Alle kinderen mo-
gen meedoen’ en hoopt van harte 
dat deze bijdrage ervoor zorgt dat 
nog meer kinderen uit minder 
draagkrachtige gezinnen kunnen 
deelnemen aan activiteiten die 
voor andere kinderen vaak vanzelf-
sprekend zijn, zoals muzieklessen 
en andere creatieve of educatieve 
activiteiten.

De beloofde 460 miljoen is een eenmalig bedrag, de scholen kunnen 
daarmee niet investeren in nieuw personeel en in het behoud van perso-
neel. De scholen geven aan dat voor aannemen van personeel dit bedrag 
structureel vrijgemaakt moet worden. De leraren maken zich hier al meer-
dere jaren sterk voor.

De parochie Heilig Kruis Nuenen staat midden in de samenleving. Met 
ruim 450 vrijwilligers, een pastoraalteam en deuren die voor iedereen 
openstaan, is de parochie een verbindende factor in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Om al ons werk te kunnen blijven 
voortzetten vragen we met de actie 
Kerkbalans 2020 een financiële bij-
drage aan alle Nuenenaren die zich 
verbonden voelen met de parochie. 

Wij hopen weer op uw financiële bij-
drage te kunnen rekenen tijdens de 
actie ‘Kerk-balans’. U kunt uw bijdra-
ge overmaken op rekeningnummers 
NL26RABO 0137404646 (voor Nue-
nen), NL54RABO 0137404239 (voor 
Gerwen) en NL55RABO 0137498020 
(voor Nederwetten).

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hoffmans Mode 

Uitverkoop in de 
Jo van Dijkhof
Dit is uw laatste kans om te profiteren 
van hoge kortingen! Hoffmans Mode 
houdt weer een uitverkoop in Jo van 
Dijkhof op 25 januari.
Tijdens de uitverkoop winkelt u met 
kortingen van 20% tot wel 60% op de 
gehele najaarscollectie! Met uitzon-
dering van de pantalons met elas-
tiekband. Bent u benieuwd naar de 
voorjaarsmode van 2020? Wij nemen 
ook alvast een voorproefje van de 
nieuwe collectie mee. Kom gezellig 
langs en winkel de mooiste kleding 
bij Hoffmans Mode.

Wanneer? Zaterdag 25 januari van 
11.00 tot 13.00 uur. Waar? Archipel 
woonlocatie Jo van Dijkhof 110, 5672 
DA Nuenen. Winkel nu ook online: 
www.ho� mansmodeonline.nl
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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.

AFVALWEETJE:
Aanbieden GFT+e container bij vorst: 

gebruik dan de tips! 
HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

AFVALINZAMELING
Met deze tips zorgt u ervoor dat uw GFT+e afval niet vast-
gevroren achterblijft in de container tijdens de vorstperi-
ode. Want u betaalt 
er toch voor, terwijl 
uw container vol 
achterblijft na de le-
diging. We komen 
niet apart terug om 
alsnog de container 
te ledigen. 

Wilt u bij vorst uw GFT+e container aanbieden, gebruik 
dan de volgende tips:
• Leg een paar proppen krantenpapier of kartonnen ei-

erdozen op de bodem van de container.
• Gebruik geen papieren vuilniszakken.
• Zet de containers één nacht voor de ophaaldag ergens 

binnen, zodat de inhoud kan ontdooien.
• Plaats tussen de deksel en de container een stokje om 

het dichtvriezen van de deksel te voorkomen.
• Is de mogelijkheid om de container ontdooid aan te 

bieden niet aanwezig, verzamel dan uw GFT+e afval 
zolang in vuilniszakken. U kunt dit afval (zonder de zak) 
dan op de ophaaldag in de GF+e container doen.

• Stamp het afval niet aan.
• Steek, wanneer u de container aanbiedt, het afval langs 

de wanden los met schop of stok.

DONKERE DAGEN OFFENSIEF 
Hoe komt uw woning in aanmerking voor een Politie Keur-
merk Veilig Wonen (PKVW)?
Tijdens het Donkere Dagen O¥ensief geven we wekelijks 
informatie en tips voor een veilige woonomgeving. Deze 
week: hoe komt uw woning in aanmerking voor een Po-
litie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)? Lees meer op onze 
website: www.nuenen.nl/ddo

STARTBIJEENKOMST   
LOKAAL SPORTAKKOORD
Maandagavond 20 januari vond de startbijeenkomst plaats 
over het Lokaal Sportakkoord in Nuenen. In totaal waren 
ruim 40 betrokkenen vanuit de lokale sport, zorg, onder-
wijs, welzijn en gemeente in Het Klooster aanwezig. Wet-
houder Hetty Tindemans benadrukte het belang voor de 
Nuenense samenleving. Sportformateur Daniëlle van Ba-
kel (Sportservice Noord-Brabant) leidde de avond en liet 
de deelnemers letterlijk met elkaar verbinden. Het was een 
geslaagde bijeenkomst met veel waardevolle inbreng. Wilt 
u meer weten over het Lokaal Sportakkoord Nuenen? Ga 
dan naar de website www.ssnb.nl/sportakkoord-nuenen.
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VERGUNNINGEN PERIODE   
13-01-2020 EN 20-01-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn 
de volgende besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Stad van Gerwen 4 Herbouwen bedrijfswoning
Alvershool 3B Plaatsen tijdelijke woonunit

Mededeling verlenging     
omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Beekstraat 16 Vestigen yoga studio

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Collse Hoefdijk 24 Horeca tonpraatavond   

18 januari
De Koppel 5 Horeca CV de Wetters   

17-18 januari

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
15-01-2020 Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit 

inzameling medicijnres-
tanten bij apotheken

17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening Vermake-
lijkhedenretributie 2020

17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening op de lijk-
bezorgingsrechten 

  2020
17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening afvalstof-

fenhe¨ng en reinigings-
rechten 2020

17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening 
marktgelden 2020

17-01-2020 Nuenen c.a. Legesverordening 2020
17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening 

Rioolhe¨ng 2020
17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening Onroerende-

zaakbelastingen 2020
17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening 

Reclamebelasting 2020
17-01-2020 Nuenen c.a. Verordening 
  Toeristenbelasting 2020
17-01-2020 Nuenen c.a. Vaststellen tarieven 
  werken voor derden 2020

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

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd 
door de Hersenstichting.

Gedichtendag ‘De toekomst is nu’
Het Dichterscollectief Nuenen organiseert al weer voor de achtste keer een ge-
dichtenmiddag voor dichters uit Nuenen en de regio. Er hebben zich inmid-
dels verschillende dichters aangemeld die prachtige gedichten hebben ge-
schreven op het voor dit jaar vastgestelde thema ‘De toekomst is nu’. Wij ver-
wachten een verrassend poeziëfeest waarbij ontroering, verwondering, vorm-
geving en kleur elkaar afwisselen.
Donderdag 30 januari, 14.30-17.00 uur, Nuenens College, Sportlaan 8 Nuenen.

Gezinsviering: 
Zorgen voor   
de kinderen
Met ons jaarthema ‘Zorgen voor ....’ 
gaat deze viering over zorgen voor de 
kinderen. Tijdens deze viering mogen 
we, samen met de communicanten 
getuige zijn van de doop van 2 kinde-
ren: in het bijzijn van familie, commu-
nicanten en andere parochianen wor-
den Daan Rijnders en Faith Pruysen 
gedoopt. De belofte wordt gedaan 
door ouders en peetouders om met 
elkaar en samen met de parochiege-
meenschap goed voor de kinderen te 
zorgen. Ook de communicanten ont-
vingen eerder het sacrament van het 
H. Doopsel toen ze nog klein waren 
en nu zien ze het door erbij te mogen 
zijn. Ook u wordt voor deze viering 
van harte uitgenodigd om dit samen 
te ervaren en de kinderen welkom te 
heten in onze parochiegemeenschap. 
We wensen Daan en Faith een goed 
leven toe namens de parochie, vooral 
namens de communicanten. 
Zaterdag 25 januari, 18.30 uur in de 
St.- Clemenskerk, Heuvel 15, Gerwen. 

Georganiseerd door  Cultuur Overdag

Muzikale kunst in het Van Goghkerkje
Afgelopen zondag was het een genot om aanwezig te zijn en te luisteren naar 
het klarinetconcert van 4 professionele klarinettisten. Het Klarinetkwartet Fi-
ato gaf een staaltje muzikale kunst weg op hun instrumenten, 3 klarinetten en 
een bas klarinet. Met een toegankelijk repertoire lieten zij een grote groep 
aanwezigen genieten van hun afwisselende muziek. Geen experimentele mu-
ziek maar goed in het gehoor liggende klarinetmuziek. Muziek van Bach, 
Gershwin, Händel, de vrolijkheid van Vivaldi, Funky muziek en ter afsluiting 
een stukje opzwepende Klezmer muziek. Het plezier spatte van de muzikan-
ten af. En het publiek genoot.
Zondag 2 februari kunt u opnieuw genieten van een mooi stukje muziek in het 
Van Gogh Kerkje. Dit keer zal het Duo Duende u meenemen naar warme stre-
ken met hun Spaanse en Italiaanse klanken. Kijk op de website voor meer info 
www.cultuuroverdag.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor de
Best Belegde Broodjes!!!

4 Saucijsjes +
4 Gehaktballen ................... 7,95
Elzasser Kwartet
“Schnitzel, zuurkool & Schwarzwalder!!!”
 ......................................................... 100 gram 2,15
100 gram Leverkaas +
100 gram Cervelaat worst ................. 2,95
Gevuld Stokbrood
............................................................per stuk 2,50
Varkenshaas
in Bladerdeeg ......... 100 gram 2,50
Kippendijen reepjes
.......................................................... 500 gram 5,50

Iedere dag vers Kant en Klaar maaltijden

KOOPJE

SPECIAL

GEMAK

ROERBAKKEN

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9
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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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Zondag 26 januari

geopend van

 12.00-17.00 uur

> Zelf afhalen
> Direct betalen
> Geen retour
> Geen garantie

Auping - Mline - Velda
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314
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Over het voorkomen van  
grensoverschrijdend gedrag  
in vrijwilligersorganisaties

Thema avond   
‘In Veilige   
Handen’
Voor wie?
Deze avond, welke georganiseerd 
wordt door het vrijwilligerssteunpunt 
van LEV Son en Breugel in samenwer-
king met Scouting Dutmella, is be-
doeld voor bestuursleden, coördina-
toren en leiding van vrijwilligersorga-
nisaties die werken met jeugdigen 
en/of mensen met een beperking. 
Vrijwilligersorganisaties uit Nuenen 
zijn op deze avond ook welkom.

Wat leer je?
Grensoverschrijdend gedrag zoals 
pesten, seksuele intimidatie, agressie 
of discriminatie komt helaas overal 
voor. Dus ook binnen vrijwilligersor-
ganisaties; tussen vrijwilligers en 
deelnemers maar ook tussen deelne-
mers onderling. Het project ‘In Veilige 
Handen’ van Vereniging NOV, heeft 
als doel informatie te geven over wat 
bestuurders van vrijwilligersorgani-
saties kunnen doen om grensover-
schrijdend gedrag te voorkomen, 
maar ook wat je kunt doen als het 
toch gebeurt. Tijdens deze avond 
wordt uitleg gegeven over het pro-
ject ‘In Veilige Handen’ met o.a. ge-
dragscode, omgangsregels, risico’s 
inventariseren, VOG, tuchtrecht en 
wat te doen als het mis is. Ook komen 
voorbeelden uit de praktijk aan de 
orde. 

Praktische informatie
Datum: 11 februari van 20.00 uur tot 
22.00 uur (inloop koffie/thee vanaf 
19.30 uur). 
Locatie: Blokhut Scouting Dutmella, 
Dutmellapad 2, Son en Breugel. 
Kosten: Gratis. 
Trainers: Kevin Gortmaker - Scouting 
Dutmella, Ismene Borger - LEVgroep 
Meer informatie: ismene.borger@lev-
groep.nl / tel. 06 431 194 15.
Aanmelden: http://bit.ly/lerenmet-
lev-inveiligehanden 

Stedelijk College  
excellente school 
Vandaag ontving locatiedirecteur Ingrid van Zuijdam uit handen van 
Bart Engbers, Jurylid Excellente Scholen, het predicaat van ‘excellent’ 
voor alle afdelingen van het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan. 
De school mag het predicaat gedurende drie jaar dragen. 

Docenten vertelden de jury dat ze 
trots zijn op de ruimte die ze krijgen 
om nieuwe dingen uit te proberen. 
Kernkwaliteiten hierbij zijn ontwik-
kelingsgericht, veilig, respect, 
transparant en intercultureel ge-
drag. Een heldere basis voor het ex-
cellentieprofiel. De jury vindt de 
school hiermee een voorbeeld voor 
anderen. We kijken iedere dag naar 
wat leerlingen van ons verwachten. 
We zoeken naar mogelijkheden om 
ze op maat te bedienen en zoveel 
mogelijk bagage mee te geven 
voor de toekomst. Dit doen we vol-
gens de jury in een school waar 
overal een positieve sfeer hangt. 
Leerlingen zijn vriendelijk en open 
naar elkaar. 

Ingrid van Zuijdam: “In de lessen zijn 
gedreven docenten aan het werk 
die ook tijdens deze lessen de we-
reld van buiten naar binnen halen. 
Wij verheugen ons zeker ook op 
onze aanstaande nieuwbouw. Daar 
komen nog meer mogelijkheden 
om ons excellentieprogramma in al 
zijn facetten vorm te geven.” 

De jury was vooral onder de indruk 
van het feit dat de school de leerlin-
gen op maat wil en kan bedienen, 
zodat elke leerling begeleid wordt 
naar een optimale ontwikkeling, ge-
richt op hun omgeving en de toe-
komst. Of zoals een leerling het ver-
woordde: “Ze willen je een beter 
persoon maken en ze hebben mijn 
inzicht in bepaalde zaken veran-
derd. Ze stimuleren je om jezelf te 
ontwikkelen en om meer naar jezelf 
te kijken. Hierdoor leer je beter met 
jezelf omgaan“. 

De jury had zelfs een suggestie voor 
een nieuwe slogan voor de school: 
‘Wat kan hier eigenlijk niet?’ 

Ingrid van Zuijdam is erg blij met de 
toekenning van dit predicaat. Een 
beloning voor het vele werk dat sa-
men is verzet. Hoe komt het dat ‘haar 
school’ excellent presteert? Van Zuij-
dam: ‘Het succes van onderwijs zit 
denk ik in de onderlinge samenwer-
king en het feit dat iedere collega 
zijn of haar passie omzet naar verde-
re verbetering van het onderwijs.’ 

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een algemene informatie-avond 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

donderdag 19 november: (t)vwo - (t)havo - (t)mavo

Terwijl u als ouder informatie krijgt over onze school, de verschillende opleidingen en wat ons onderwijs 
precies inhoudt, maken de leerlingen kennis met de docenten en de vakken tijdens minilessen. 
Aanvang: 19.00 uur, gebouw ingang Oudenaardepad.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

www.stedelijkcollege.nl

Informatie-avond

Meteen 

de juiste 
keuze!

Foto moment uitreiking Predicaat

Druk op woningmarkt    
neemt toe 
De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Al enige jaren heb ik co-
lumns, kwartaalrapportages en artikelen regelmatig besloten met de ver-
zuchting: bouwen, bouwen, bouwen! En met: sneller, sneller, sneller! Naar 
mijn oprechte mening is dat de enige manier om de krapte op de markt - in-
middels kunnen we echt wel spreken van woningnood - te bestrijden. Helaas 
moeten we constateren dat steeds meer mensen en organisaties oproepen 
tot snelheid, maar dat de problematiek alleen maar groter wordt.

Nu heeft ook oud-PvdA-leider Wouter Bos zich in het spreekkoor ‘bouwen, 
bouwen, bouwen’ gevoegd. Hij is voorzitter van de Commissie Toekomst Zorg 
Thuiswonende Ouderen en pleitte voor veel meer woonvoorzieningen ‘tus-
sen eigen huis en verpleeghuis’ in. Dat moet dan iets anders zijn dan het be-
jaardenoord van vroeger. Bos pleitte voor aangepaste woonvormen waar ou-
deren voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen, met gebruikmaking van de 
nieuwste digitale en technologische middelen. Herwaardering van semi-zelf-
standige woonvormen voor ouderen is nodig. 

Het is zeker een punt. We moeten langer thuis wonen, maar het eigen huis is 
voor veel ouderen te groot en biedt minder mogelijkheden voor tussenvor-
men in de zorg die een groot- of kleinschalig appartementengebouw wel kan 
bieden. En als die woonvormen er komen, draagt dat zeker bij aan de door-
stroommogelijkheden op de woningmarkt. Het is niet zo moeilijk om dit soort 

adviezen op papier te zetten, maar wie gaat er ermee aan de 
slag? En wie gaat het financieel mogelijk maken? Het 

moet weliswaar de zorg goedkoper maken, maar als 
dat al lukt is dat toch een effect dat zich pas op ter-
mijn zal gaan voordoen. En nu zijn de initiatieven en 
investeringen nodig. Daarbij: die nieuwe vormen 
moeten voor de senioren betaalbaar zijn, want an-
ders geven velen hun aloude eigen woning niet op.

Ik kan alleen maar hopen dat de toenemende druk op 
de markt echt effect gaat sorteren en dat het niet bij roe-

pen blijft. Onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze 
wel eens. En de lage rente blijft mogelijkheden bie-
den, ook om te investeren in innovatie.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Druk op woningmarkt    

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Zelfhulpgroep 
‘Hoe verder na een 
vechtscheiding’ 
is op zoek naar 
deelnemers!
Heb je te maken gehad met een 
vechtscheiding, heeft dat invloed op 
de relatie met je kind? Zie je jouw 
kind niet zo vaak of helemaal niet? Of 
verstoort de andere ouder de om-
gang met je kind? Je hoeft er niet 
meer alleen voor te staan. We nodi-
gen jou uit om deel te nemen aan 
onze zelfhulpgroep ´hoe verder na 
een vechtscheiding´. Samen komen 
we er doorheen.

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een groep 
kunnen deelnemers hun ervaringen 
delen, elkaar steunen en van elkaar 
leren. Vaak voelen zij zich dan beter 
begrepen, omdat ze herkenning vin-
den bij lotgenoten.
Met ondersteuning van Stichting Net-
werk Zuidoost Brabant zal er maande-
lijks op maandagavond een bijeen-
komst plaats vinden in Eindhoven.
Voor meer informatie of aanmelding 
kun je kijken op onze website: www.
zelfhulpnetwerk.nl of contact opne-
men via mail/telefoon Eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl / 040 2118328.

Nieuwe uitgave Van Gogh Village Nuenen

Vincent van Gogh,     
zijn passies in Nuenen
Aan het begin van 2020, het jaar waarin het 130 jaar is geleden dat Vin-
cent van Gogh overleed, is in Nuenen een nieuwe Van Gogh-publicatie 
verschenen: Vincent van Gogh, zijn passies in Nuenen. De auteurs zijn Ge-
rard Netten en Peter van Overbruggen uit Nuenen, beiden Vincentre-gids 
en Van Gogh-onderzoeker.

zen over Vincents gepassioneerde 
belangstelling voor wevers, zijn lief-
de voor zijn buurvrouw Margot Be-
gemann. Hoe gedreven hij als kun-
stenaar gewerkt heeft, blijkt wel uit 
de enorme artistieke productie ge-
durende de bijna twee jaar in Nue-
nen. De talrijke tekeningen, schetsen 
en brieven van Vincent getuigen van 
de vele vriendschappelijke contacten 
die hij ook in zijn Nuenense periode 
had. Vooral het optrekken met zijn 
Eindhovense schildervrienden en de 
vriendschap met Anthon van Rap-
pard geven Vincent in zijn Nuenense 
periode zelfvertrouwen en voldoe-
ning. Deze fraai geïllustreerde uitga-
ve geeft een interessante inkijk in 
Vincents leven en werken in Nuenen. 

Vincent van Gogh, zijn passies in 
Nuenen door Gerard Netten en Pe-
ter van Overbruggen
Uitgave: Van Gogh Village Nuenen, 
2020. Het boekje is in Nuenen te 
koop bij o.a. Museum Vincentre aan 
de Berg à € 4,95.

De bijzondere aanleiding voor deze 
uitgave was de Van Gogh-tentoon-
stelling ‘Van Goghs intimi’ in het 
Noordbrabants Museum in Den 
Bosch. Deze expositie liet zien hoe 
belangrijk en waardevol de contac-
ten van Vincent waren met zijn fami-
lie, vrienden en modellen. 

Wanneer Vincent als dertigjarige 
zoon in december 1883 weer bij zijn 
ouders komt wonen, ontdekt hij juist 
in Nuenen enkele passies die hem als 
kunstenaar in het goede spoor zet-
ten. In die zin is zijn Nuenense perio-
de van cruciaal belang geweest. Dit 
boekje gaat ook in op de wijze waar-
op Vincent zijn eerdere teleurstellin-
gen een positieve wending geeft. 
Vincent van Gogh legt zo in Nuenen 
een stevige basis voor zijn kunste-
naarschap.

De auteurs Gerard Netten en Peter 
van Overbruggen belichten op boei-
ende wijze de rol van familie Van 
Gogh in zijn Nuenense werk. We le-

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen
____________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vacaturebank vrijwilligers 4
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Laaggeletterden in Nuenen
Sinds kort is de permanente groenbak, voor tuinafval, verwijderd aan de Nico Eekman-
laan, als gevolg van de overlast.
Jammer, maar wat zie je nu (zie foto). Er zijn mensen die nog rustig hun tuinafval en an-
der afval op de locatie, aan de Nico Eekmanlaan , dumpen.
De gemeente Nuenen ca heeft er 2 paaltjes en een rood wit lint geplaatst, met daarbij 
twee duidelijke dokumenten, waarop aangegeven staat, dat deze service beëindigd is.
Er zijn toch behoorlijk wat laaggeletterden die dit niet kunnen lezen en vrolijk hun afval 
hier dumpen.
Het is zeker jammer dat de gemeente Nuenen zich genoodzaakt ziet deze service te be-
eindigen. Hierdoor zal de druk op de overige groenbakken in Nuenen toenemen en de 
gemeente Nuenen ca, ook deze voorzieningen opheffen.

Naam en adres van de inzender bij de reactie bekend

Wethouder Pernot van Groen Links?
De fractie van de PvdA Nuenen riep op 13 december 2019 het College in een motie op 
om deel te nemen aan het project Groene Zone en het Energieloket. Het project Groene 
Zone is bedoeld om burgers in de gelegenheid te stellen zonnepanelen te plaatsen door 
hen een lening te verstrekken. Inmiddels hebben ruim 1800 burgers in diverse gemeen-
ten daarvan gebruik gemaakt. De ingediende motie werd op 13 december warm ont-
vangen door de plaatsvervangende wethouder Carolien van Brakel en werd met een 
grote raadsmeerderheid aangenomen. Groot is onze teleurstelling dat wethouder Per-
not deze motie niet wenst uit te voeren. Nota bene een wethouder van Groen Links. Als 
motivatie geeft hij aan dat de gemeente kiest voor een faciliterende rol door steun te ge-
ven aan Buurkracht, die bewoners adviseert bij het verduurzamen van hun woning 
door plaatsing van zonnepanelen en het isoleren van hun woning. Gemakshalve gaat 
hij voorbij aan het gegeven dat niet iedere burger over de middelen beschikt om zonne-
panelen te plaatsen. Deelname aan het project Groene Zone maakt dit wel mogelijk!
Wethouder Pernot, nota bene van Groen Links, geeft als argumentatie aan dat deelna-
me aan de Groene Zone de gemeente geld en menskracht kost. We staan aan het begin 
van grote uitdagingen van het verduurzamen van onze woningen. Dat mag wat de 
PvdA betreft de gemeente gerust wat kosten, zeker waar het om burgers met een be-
perkte financiële draagkracht gaat. Andere gemeenten nemen daarin wel hun verant-
woording. Wethouder Pernot niet. Deze wethouder was wel een warm pleitbezorger 
van de nieuwbouw van sporthal de Hongerman waar een prijskaartje van bijna 13 mil-
joen euro aan hing! Dat vond de Raad terecht te gortig. Pernot telde zijn knopen en trok 
het voorstel in. 
De PvdA vraagt zich af waar dit College nu voor staat? De ferme toezegging van wet-
houder van Brakel ten aanzien van het project Groene Zone en andere mogelijkheden 
tot verduurzaming te onderzoeken en de beweging van wethouder Pernot om deze toe-
zegging weer ongedaan te maken. Waar staat dit College als het gaat om duurzaam-
heid. Omarmt het beleid om daadwerkelijk onze gemeente te verduurzamen of zegt het 
tegen de burgers; los je problemen maar zelf op en wij kijken als gemeente wel toe! Te-
gen dat laatste zal de PvdA zich verzetten. De PvdA is voor een gemeente die de burgers 
bij de verduurzaming van hun woningen steunt! 
Beste wethouder Pernot. Neem je verantwoordelijkheid. Doe dat waar Groen Links voor 
staat en ga daarvoor te rade bij je CDA-collega Carolien van Brakel, die wel getuigt van 
inzicht in het verduurzamen van onze gemeente. Of lees het coalitieakkoord nog eens 
na waarin te lezen is dat Nuenen de ambitie heeft de Groenste Gemeente van Neder-
land te zijn. 

Jan Wesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Beste gemeente Nuenen,
Ik ben zo’n -laten we zeggen oudere- tuinvrouw die regelmatig met haar kruiwagen 
naar de groenbak in de Nico Eekmanlaan loopt om daar haar afval te brengen.
De groene kliko was en is echt te klein voor al het afval uit mijn best wel overdadige 
tuin, de tuin waar ik zo veel levensgeluk uit haal. 
Tot een paar jaar geleden moest ik al mijn tuinafval klein knippen, in zakken proppen, 
opsparen, en dan met mijn auto naar de Milieustraat brengen. 
U kent het wel, auto leeghalen, banken neerklappen, alles afdekken, zakken erin prop-
pen, en na afloop de auto uitzuigen en weer gebruiksklaar maken. 
Ik was dus heel blij met de mogelijkheid om het afval dicht bij huis te kunnen brengen. 
Wel dacht ik al vanaf het begin, alleen deze kleine plek midden in een villawijk met alle-
maal grote tuinen -dus met heel veel snoeihout-, als dat maar goed gaat. 
Het ging dus ook niet goed. 
Je moest precies in de gaten houden wanneer de groenbak geleegd werd, want alleen 
dan kon je je afval weer op de juiste wijze kwijt en natuurlijk werd het er ook omheen 
gedumpt, de plek was echt te klein, dus in mum van tijd boordevol. 
Later begreep ik dat er ook ”anderen van ver weg?” waren die er hun tuinafval kwamen 
dumpen en dat niet altijd even netjes deden.
Deze week stak ik weer de Smits van Oyenlaan over met mijn volle kruiwagen en zag 
tot mijn schrik dat de hele plek verwijderd was en er een keurige brief hing met de me-
dedeling dat ivm misbruik deze plek niet meer gebruikt kan worden. 
Beste gemeente, ik begrijp dat misbruik niet kan worden toegestaan, ik begrijp dat de 
omwonenden wellicht niet blij waren met het rommelige uitzicht, al is deze plek door 
weinigen te zien als er een schutting om je tuin staat. 
Maar kon u dit eigenlijk niet verwachten als er echt te weinig en te kleine plekken zijn 
om je tuinafval te storten. 
U straft mij, en met mij vele anderen en zeker ons ouderen die hier part nog deel aan 
hebben, die zich gewoon aan de regels houden en zich nu aanzienlijk veel meer in-
spanningen moeten getroosten om hun leefomgeving netjes te houden. Zou u daar 
ook eens over willen nadenken. Dank u wel.

Naam en adres van de inzender bij de redactie bekend.

Schuif even aan tafel bij..... 
Karel Werschkull
De eerste Senergiek Schuif-lezing van het nieuwe jaar gaat plaatshebben 
op: donderdag 30 januari van 09.30 u. tot circa 11.30 uur in de Trefpunt-
zaal van Het Klooster te Nuenen.

inwoners van Breda, toen hij nauwe-
lijks was genationaliseerd als Neder-
lander, voor de Duitsers op de vlucht 
richting Antwerpen. Karel wist vrijwel 
niets over de jeugd van zijn vader en 
de herkomst van zijn Duitse familie.

Zo’n 25 jaar geleden vond hij enkele 
brieven van meer dan 100 jaar oud. 
Die geschriften onthulden wat over 
zijn familieafkomst, hetgeen hem 
prikkelde om zijn zoektocht naar zijn 
afstamming nu maar eens serieus 
aan te pakken. Het werd een boeien-
de ontdekkingsreis, die hem langs al-
lerlei plekken en nieuwe interessante 
contacten voerde in Europa en in 
Amerika. De speurtocht bracht hem 
tenslotte in Kaliningrad in Rusland.

In de slipstream van zijn onderzoek 
naar zijn genealogische afstamming 
kreeg Karel Werschkull ook een ver-
rassende inkijk in de geschiedenis 
van de 19e en 20e eeuw van Europa 
en Amerika. Zijn bijzondere zoek-
tocht wil Karel Werschkull graag met 
anderen delen. Vandaar zijn bereid-
heid om de reeks Schuif-lezingen van 
2020 te openen.

Dit keer komt Nuenenaar Karel 
Werschkull. Wie zegt u: Verschuil? 
Werkschuw?
Hij moet ermee lachen, want hij heeft 
zijn vreemde en bijzondere naam al zo 
vaak moeten spellen. Dan legt Karel uit 
dat hij die naam kreeg van zijn vader, 
die al ver voor de oorlog vanuit Duits-
land naar Nederland kwam. Vader 
Werschkull moest, net als alle andere 

Activiteiten      
Cultuur Overdag

Op 31 januari geeft het Duo Van Kes-
sel & Heineking een concert. Het duo 
bestaat uit de professionele musici 
Paul van Kessel (zang, gitaar) en Cord 
Heineking (contrabas). Ze brengen 
een toegankelijk gevarieerd jazzy 
programma. 

De bezoekers van dit concert worden 
teruggebracht naar vervlogen tijden 
met muziek uit ‘The Great American 
Songbook’. Muziek uit de jaren ’30 - 
’50 van Cole Porter, Oscar Peterson, 
Irving Berlin, George Gershwin, Miles 
Davis en vele anderen. Terug naar de 
tijd van romantiek en de tijd dat het 
leven nog vol verwachtingen was.
Het concert is in Het Klooster; aan-
vang: 15.00 uur. Toegangskaarten zijn 
te koop op werkdagen tijdens kan-
tooruren aan de balie van Het Kloos-
ter of via www.cultuuroverdag.nl

Zet alvast in uw agenda: op 2 februari 
staat opnieuw een concert in het Van 
Goghkerkje gepland, ditmaal van 
Duende. Daarin zingt een voormalig 
dorpsgenote: Carlijn Stolten. Meer in-
formatie over het concert volgt bin-
nenkort. Maar is al te lezen op
www.cultuuroverdag.nl

Maandagmiddag 27 januari: Film 
‘Three Identical Strangers’

Cultuur Overdag programmeert films 
de ene maand op dinsdagochtend 
en een daaropvolgende maand op 
donderdagochtend. Maar af en toe 
komt er dit jaar ook een film op een 
middag. Op 27 januari kan worden 
gekeken naar de spraakmakende do-
cumentaire ‘Three Identical Stran-
gers’. Daarin wordt het verhaal ver-
teld van drie identieke broers die ge-
scheiden opgroeien en twintig jaar 
later bij toeval worden herenigd.
De documentaire begint als een ge-
moedelijke feelgoodmovie, maar na 
enige tijd krijg je een onverwachte 
kant te zien. De film legt de nadruk 
op de ingrijpende gevolgen van dit 
opgezette project voor de drieling 
zelf.
De film wordt vertoond in Het Kloos-
ter; aanvang: 14.30 uur. Toegangs-
kaarten zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren aan de balie van Het 
Klooster te koop.

Vrijdagmiddag 31 januari: 
Jazzy concert Duo Van Kessel & 
Heineking
Eerder was op deze datum door Cul-
tuur Overdag een klassiek concert 
aangekondigd. Helaas moest stich-
ting Muziek in Huis ons laten weten 
dat de musici waren verhinderd. Men 
heeft echter een verrassend alterna-
tief gevonden. 

Geïnteresseerd? Noteer de datum 
dan alvast in uw nieuwe agenda. Lid 
van Senergiek of (nog) niet, iedereen 
is van harte welkom voor het verhaal 
van Karel Werschkull: een mooie mix 
van persoonlijke en Europese ge-
schiedenis en genealogie.

Nieuw: entree € 2,00 
NB: op vertoon van lidmaatschaps-
pasje van Senergiek/KBO € 1,00 kor-
ting, pasje dus meebrengen); pauze-
drankje in de prijs inbegrepen.26e Gerwense boekenmarkt 

Drumfanfare Jong Leven organiseert voor de zesentwintigste keer de in-
middels bekende Gerwense boekenmarkt. Met dit jaar, op zondag 26 ja-
nuari, voor het eerst een afdeling schilderkunst waar u prachtige schilde-
rijen voor een prikkie kunt bemachtigen. 

In de verwarmde zalen kunt u lekker 
rondneuzen en op uw gemak uw 
keuzes maken onder het genot van 
een heerlijke kop koffie/thee of fris. 

Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur
Locatie: D’n Heuvel 11 in Gerwen

De toegang is gratis en voor betaal-
bare prijzen kunt u prachtige boeken 
en eerder genoemde spullen kopen. 
De opbrengst van deze markt komt 
volledig ten goede aan de vereni-
ging. Zo kunnen zij investeren in de 
aanschaf van nieuwe instrumenten, 
nieuwe uniformen en de muziekop-
leidingen van de jeugdleden.
U bent van harte welkom!

Voor meer info mail naar: 
info@drumfanfarejongleven.nl 

De praktijk heeft bewezen dat de vijf-
entwintig voorgaande boekenmark-
ten in een duidelijke behoefte heb-
ben voorzien. Welnu, boekenliefheb-
bers, goed nieuws voor u. Op zondag 
26 januari zal deze boekenmarkt 
weer gehouden worden!
Duizenden boeken hebben vele le-
den en vrijwilligers van Drumfanfare 
Jong Leven bijeen verzameld. Boeken 
van de meest uiteenlopende kwaliteit 
en inhoud. Vele stalletjes staan in de 
diverse zalen geplaatst met daarop 
keurig gerangschikt het genre boe-
ken. Zo kunt u slagen voor kinder- en 
hobbyboeken, romans, detectives, re-
ligie en nog veel meer. Maar ook LP’s, 
CD’s en puzzels zijn er te vinden, en 
dit jaar wordt daar voor het eerst 
schilderkunst aan toegevoegd. 

Liederentafel 2020
Voor wie van zingen houdt in 2020 
kan erbij zijn op zondag 26 januari. 

De eerste Liederentafel van 2020 
gaat van start. Heeft u al zo vaak ge-
dacht “daar wil ik een keer bij zijn”, 
“dat wil ik een keer meemaken”…. 
dan is dit uw kans. Laat één van uw 
goede voornemens werkelijkheid 
worden, Heerlijk zingen bij café 
Schafrath in Nuenen.

Zingen is voor iedereen, het is gezel-
lig en maakt blij. Heeft u er zin in ge-
kregen? Voel u welkom op zondag 26 
januari! We zingen samen de liedjes 
uit onze bundel en na de pauze is het 
tijd voor verzoeknummers: u maakt 
zelf een keuze uit de meer dan 100 
liedjes.

Tot aanstaande zondag 20.30 uur, 
Café Schafrath.
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NUENEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van      
Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van een testament 
mensen veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinde-
ren zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze 
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-
den van een partner tot een �nancieel drama voor de achterblij-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Maandag 10 februari om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   John Geven Studio's
  Spegelt 45
  5674 CE Nuenen
Datum:  maandag 10 februari 2020
Aanvang: 19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 10 februari een heldere lezing bij John Geven Studio's

Testa m ent ka n veel f a m ilieleed vo o r ko m en é n geld b espa r en

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Nieuwjaarslunch voor de 
gasten en vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Nuenen
De Zonnebloem had aan al haar gasten en vrijwilligers een uitnodiging 
gestuurd om deel te nemen aan de Nieuwjaarslunch. 120 Personen had-
den zich aangemeld. De datum werd 17 januari in de namiddag.

ding van het personeel van John 
werd er door de vrijwilligers de (door 
de kok gemaakte) heerlijke lunch uit- 
geserveerd. Na de lunch droeg een 
van de vrijwilligers (Theo van Woen-
sel) een mooi verhaal voor. Tot slot 
werd iedereen nog getrakteerd op 
een drankje en een hapje. Ook dit 
was weer verzorgd door het perso-
neel en de vrijwilligers brachten alles 
rond. 

Om 16.00 uur was de eindtijd. Het be-
stuurslid van de activiteiten commis-
sie Sjanny Hanique deed het slot-
woord. Zij dankte het trio El Viento 
voor de muziek en dankte iedereen 
voor hun aanwezigheid. Zij vroeg 
een groot applaus voor John en Nico-
le Geven die gezorgd hadden voor 
deze prachtige ambiance, voor de 
kok en het personeel en natuurlijk 
ook voor onze vrijwilligers, die in sa-
menwerking met hen allemaal, ge-
weldig hadden gezorgd voor een fij-
ne middag voor onze gasten.

Omdat de activiteiten van de Zonne-
bloem tegenwoordig bij John Geven 
Studio’s zijn, is er contact geweest 
met John of hij de ruimte had voor 
120 personen en of de lunch voor 
120 personen door hen verzorgd kon 
worden. Deze mogelijkheid was er. Er 
werd in overleg met Nicole en de kok 
een prima concept voor de lunch 
voorgesteld, waarbij zoveel mogelijk 
met iedereen rekening werd gehou-
den.
Wat schetste onze verbazing toen we 
binnen kwamen in de zo mooi inge-
richte zaal van John.
Er waren ruime plaatsen en alles was 
zeer gezellig aangekleed. Ria Hoefna-
gels ontving alle gasten en waar no-
dig brachten de vrijwilligers hen naar 
een plaats. Nadat alle mensen zaten 
en voorzien waren van een kopje kof-
fie/thee, deed Yvonne Onstenk (voor-
zitter) een welkomst woordje. Zij 
wenste iedereen een goed en ge-
zond 2020 toe. Zij bedankte het Be-
stuur en alle vrijwilligers voor hun ge-
weldige inzet in het afgelopen jaar en 
hoopt dat dit voor het komende jaar 
ook zo zal blijven. Het uitgenodigde 
klarinet trio El Viento zorgde voor de 
achtergrond muziek zodat iedereen 
met elkaar bij kon praten. Onder lei-

Lambertus Concerten  
presenteert: 

Young Musicians 
Academy Fontys
Op zondagmiddag 26 januari ge-
ven de Young Musicians van de 
Fontys Academy een concert met 
een prachtig, zowel klassiek als 
eigentijds en gevarieerd pro-
gramma in de Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 te Helmond. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 10,- 
(met kortingen). 

Op het programma staan werken 
van o.a. bekende componisten zoals 
B. Bartok, J. Haydn, J.S. Bach, F. Chop-
in en F. Liszt, maar ook van minder 
bekende en hedendaagse compo-
nisten, zoals N. Medtner, M. Skoryk 
en V. Lann. Jonge talenten spelen 
piano en viool, individueel en in 
duo’s. U kunt luisteren naar sonates, 
nocturnes, etudes enz. Kortom, een 
zeer gevarieerd programma, dat 
zorgt voor veel afwisseling in karak-
ter en muziek. Voor elk wat wils dus!

De Young Musicians Academy is de 
opleiding aan het conservatorium 
van Tilburg voor getalenteerde en 
uiterst gemotiveerde jonge musici 
in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. Alle 
lessen aan deze veelbelovende stu-
denten worden verzorgd door do-
centen van het Fontys conservato-
rium; individuele hoofdvaklessen en 
lessen in groepsverband. Op zater-
dagen studeren ze in de koorklas en 
in ensembles waar ze, ook onder be-
geleiding van ervaren docenten, het 
spelen van kamermuziek oefenen. 
Gedurende het hele jaar presente-
ren deze talentvolle jonge mensen 
zich op concerten en concoursen op 
speciale locaties. 

Meer informatie vindt u op: 
www.lambertusconcerten.nl 

Nieuws van de Revak
Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud, hoogste tijd voor wat nieuws 
van de Revak. 

al sinds 1986 bij de Revak, en heeft af-
gelopen december de mijlpaal van 
duizend (1000!) gezwommen kilo-
meters bereikt. Dit heugelijke feit is 
niet onopgemerkt gegaan, want 
naast het feit dat het LON opnames is 
komen maken, is Eugeniek speciaal 
door Sinterklaas onderscheiden!

Kan de Revak iets voor u, of voor 
mensen in uw omgeving, beteke-
nen? Kijk dan eens op onze website 
(www.revak.nu) of kom op woens-
dagavond of donderdag ochtend 
langs in het zwembad (Feel Fit Center 
Nuenen, voorheen de Drietip).

Zoals u wellicht al weet, bestaat 
Zwemvereniging Revak Nuenen al 
bijna vijftig jaar en in die tijd hebben 
er heel wat mensen bij ons gezwom-
men. Mensen met een blessure, men-
sen die op doktersadvies komen 
zwemmen en mensen met een licha-
melijke of verstandelijke handicap. 
De Revak biedt een plek om in een 
veilige omgeving, ontspannen te 
zwemmen voor degene die dat an-
ders niet zouden kunnen. Onze leden 
worden bijgestaan door vrijwilligers, 
waar nodig een op een, en door onze 
eigen fysiotherapeut en arts. Naast 
zwemles voor kinderen en oefenin-
gen in het water komen veel van 
onze leden om iedere week trouw 
hun baantjes te trekken.

Naast het zwemmen is de Revak er 
ook voor de gezelligheid, met een 
clubblad en regelmatig een uitje 
voor onze vrijwilligers. Op woens-
dagavond en donderdagochtend is 
het altijd een drukte van belang in 
het zwembad. 
Dat zwemmen en ‘zwammen’ prima 
te combineren zijn, laten onze leden 
wel merken. Eugeniek Vervest zwemt 

Het onderscheiden van Eugeniek door Sinterklaas
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De scouts gaan naar Engeland
Elk jaar hebben de scouts van Rudyard Kipling meerdere weekenden en 
kampen, maar meestal is dat in Nederland of België. Hoe leuk is het dat 
de kans groot is dat de scouts dit voorjaar naar Engeland gaan om het In-
tercamp bij te wonen? Tijdens het Intercamp komen scouts van diverse 
landen bij elkaar. Een hele � jne manier om kennis te maken met scouts 
van heel veel verschillende landen. 

spannend of er voldoende verkocht 
zouden worden door de scouts. Maar 
alle inspanning heeft effect gehad, 
de bestellingen stroomden binnen.

Afgelopen week werden de mouwen 
opgestroopt en werd de eerste la-
ding worstenbroodjes gebakken en 
afgeleverd. Meer dan 1100 worsten-
broodjes vonden hun weg naar de-

Er zit natuurlijk wel één maar aan zo’n 
lang weekend. Het kost geld, want je 
bent zomaar niet in Engeland zonder 
trein of boot. Dus heeft de leiding sa-
men met de scouts en de ouders van 
de scouts de handen ineen geslagen 
en hebben een geweldige actie be-
dacht. Worstenbroodjes maken en 
verkopen. Veel geld betekent veel 
worstenbroodjes. Het was dan ook 

Carnavalskledingverkoop 
Musicalgroep Kapsones
Op zaterdag 1 februari is er van 11.00 tot 14.00 een kledingverkoop van 
de theaterkleding van Musicalgroep Kapsones.

maal van slag is gebracht door een 
duister persoon. Kan het klimaat her-
steld worden door de ruziënde kli-
maatbeheersers en hoe zou het toch 
aflopen met de bewoners van de 
twee landen… Wij hopen u weer te 
mogen begroeten op één van onze 
familievoorstellingen in Het Klooster 
op 17, 18 of 19 april 2020.

Wilt u meer weten over Kapsones, 
kijk dan op onze website www.musi-
calgroepkapsones.nl of volg ons op 
Facebook.

De verkoop is in De Dorpswerkplaats, 
Park 63b te Nuenen. We hebben nog 
kleding van de laatste producties De 
Waterslang, Lekker wel-Lekker niet, 
Hakimekaki en de Pukkelplaneet, 
aangevuld met bruikbare carnavals-
kleding van de leden.
Sla je slag als je nog een leuke en ori-
ginele outfit nodig hebt voor aan-
staande carnaval.
De voorbereiding van onze nieuwste 
productie ‘De zakkenroller’ is in volle 
gang. Een spannend sprookje over 
twee landen waar het klimaat hele-

Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 23 januari 2020

Vecteezy.com

Trainster gezocht voor dansmariekes 
CV De Heikneuters Mariahout
De vereniging is daarom op zoek naar iemand met passie voor en ervaring met 
garde-en showdansen, die 1x per week les wil geven aan een leuke groep jon-
ge meiden. Ben jij of ken jij deze persoon, neem dan contact op met Gerdi Gil-
sing via emailadres: gerdivdbroek@hotmail.com Voor meer informatie mag je 
gerust tijdens één van onze trainingen (op maandagavond in het Buurthuis 
Mariahout) komen kijken. Kijk ook eens op www.facebook.com/CV-De-Hei-
kneuters-Mariahout, Instagram en www.heikneutersmariahout.nl

Donderdagavond:    
verspreiding D’n Nar in Gerwen 
D’n Nar, de carnavalskrant van CV De Narre-Kappen, wordt donderdag-
avond uitgedeeld. De kleine en grote Gerwense hoogheden worden uit-
gebreid aan u voorgesteld. Dit jaar een eigen jeugdkatern met o.a. mini-
interviews met de dansgarde, showdans en jeugdraad. En natuurlijk veel 
leesvoer. Onze vaste, anonieme columnschrijver is weer in de pen ge-
klommen. D’n ouden doos verhaalt over een van de grootste carnavalsfa-
milies in het dorp. En nog vele, vele andere wetenswaardigheden zoals 
King Harrie en meer.

Aanstaande donderdagavond (23 ja-
nuari) wordt D’n Nar in het dorp van 
Gerwen aangeboden, de verspreiding 
in het buitengebied volgt in de dagen 
erna. Donderdagavond, zo tussen half 
zeven en half negen, kan er bij u aan-
gebeld worden door een van onze 
dansmariekes, een lid van onze jeugd-
raad of van ons jeugdtrio. Zij helpen 
mee met de verspreiding en worden 
vergezeld door een vrijwilliger van 
onze vereniging. Als u het graag wilt, 
mag u een bijdrage geven. We willen 
benadrukken dat dit geheel vrijwillig 
is. Deze donaties komen ten goede 
aan de activiteiten voor het jeugd- en 
seniorencarnaval in Gerwen en zijn 
meer dan welkom. Ieder jaar haalt de 
vereniging hiermee een mooie onder-
steuning op die erg goed gebruikt kan 
worden. Onze hartelijke dank alvast 
voor uw bijdrage!

De redactie van D’n Nar

Carnavalsweekend      
CV De Wetters
Afgelopen weekend was het feest bij CV De Wetters. Op vrijdagavond 17 ja-
nuari vond de eerste Bonte Avond plaats. Onze dansgardes openden de avond 
voor een volle zaal en begeleidden de artiesten van en naar het podium. De 
zaal werd vervolgens warm gemaakt door de Briljantjes, waarna de stemming 
er lekker in zat. Er volgden vele hilarische optredens van onder andere de Oud-
Prinsen, Rob Scheepers, Frank Schrijnen 
en de Dames van de Raad.
Na een prachtige feestavond had ie-
dereen even de tijd om bij te komen 
voor de avond erna, want het kon dit 
weekend niet op! Op zaterdag 18 ja-
nuari volgde een schitterende receptie 
voor onze hoogheden, met veel optre-
dens van de dansgardes, een bierkrat-
tendans en vooral veel plezier.

Prinsen, Rob Scheepers, Frank Schrijnen 

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

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

Digitale en 
ruimtelijke kunst 
van Henk van Os
Ook in 2020 komen er weer nieuwe 
exposanten in Kunstzaal Dommeldal 
exposeren. Als eerste is het de beurt 
aan Henk van Os. Hij toont vanaf 30 
januari digitale en ruimtelijke kunst

Henk van Os
Henk van Os (Maashees, 1955) werk-
te bij Heineken, Hyster en Stork alvo-
rens hij in 1995, als ZZP-er avant la 
lettre, bedrijven ging adviseren over 
inkoopbeleid en strategie. Plaatjes 
kunnen maken op de computer was 
daarbij nuttig, maar groeide uit tot 
een hobby op zich en uiteindelijk tot 
een hoofdbezigheid. Niet omdat het 
zoveel opleverde maar omdat het zo 
leuk is om te doen en zo bevredigend 
om je op die manier uit te kunnen 
drukken.
Henk woont in Holthees en is sinds 
2011 de organisator van de Kunstrou-
te ‘op de grens van ...’ waarvoor hij in 
2017 de Dokter Peelen Cultuurprijs 
van de gemeente Boxmeer ontving.

Bij de expositie en op de website vindt 
u meer informatie over Henk van Os.
Kunstzaal Dommeldal is open tijdens 
de openingstijden van de vestiging 
Mierlo van Bibliotheek Dommeldal. 
En de expositie is te zien van 30 ja-
nuari tot en met 28 maart.

gene die ze hadden besteld. Volgen-
de week zondag nog een dag hard 
werken aan de tweede lading wor-
stenbroodjes. Dan komt de mogelijk-
heid om naar het Intercamp te gaan 
wel heel erg dichtbij.
heid om naar het Intercamp te gaan 

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, 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

AANGEBODEN hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
44694723.

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.

Masseur biedt zich aan. 
06-38839719. Zeer goed.

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIESWONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIES

Comfortabel Wonen?
SCHAKEL EEN PROFESSIONAL IN!

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.

De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het selecteren van de 
juiste producten, kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis van collecties en 
merken kunt u ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional van 
Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Direct een afspraak maken? HTTPS://WWW.PROFITA.NL/ADVIES

Zondag 26 januari
geopend 11.00 - 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE HUUR/TE KOOP NUENEN
Bungalow met kantoor/opslagruimte

Vanaf maart van dit jaar is de bungalow met kantoorruimte 
gelegen aan de Boordseweg te Nuenen voor een periode van 1 jaar 

(wegens te koop aangeboden) te huur.** 

De bungalow bevat nu één slaapkamer 
maar is eventueel uit te breiden naar meerdere kamers. 
Kantoor/opslagruimte heeft een oppervlakte van 95 m2.

N.V.M huurcontract kosten € 225,-- excl. btw. 
(Borg € 3000,-  Benodigdheden; 3 recente salaris stroken)

Vaste huurprijs € 2000,-- p/m excl. energie kosten. 
Info kosten gehele object zie omschrijving!** 

Daarnaast nog een loods (opslagruimte) te huur 150m2 
Vaste prijs € 1000,-- p/m. 

**Het object is in overleg ook in zijn geheel te huur of te koop.
(totale oppervlakte 2613 m2 waarvan 1000 m2 bebouwd incl. bungalow en 3 hallen)

Voor meer info kunt u bellen met: M 06-12386764

TE KOOP GEVRAAGD: 
foliebalen natuurweidehooi.
Tel: 06-51879019
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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

Donderdag 23 januari
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Digitale Nalatenschap
Locatie Bibliotheek Nuenen

Donderdag 23 januari
11.00 uur Rikmarathon voor het goede doel 

‘Tandheelkundige hulp Gambia’ 
Het Klooster

Vrijdag 24 januari
20.00 uur Rikken 

kantine Nederwetten

Zaterdag 25 januari 
11.00 tot 13.00 uur Hoffmans Mode 
Jo van Dijkhof 110, 5672 DA Nuenen

Zaterdag 25 januari
20.00 uur Wenen komt naar Nuenen

Het GMK, musicalgroep Kapsones en so-
praan Anja van Engeland 

H. Clemenskerk te Nuenen

Zondag 26 januari
10.00-15.00 uur 

26e Gerwense boekenmarkt 
Locatie: D’n Heuvel 11 in Gerwen

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

verzamelen voor Het Klooster
Aanmelden: ivnkidsnuenen@gmail.com

Zondag 26 januari 
13.00-17.00 uur Vernissage

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

Zondag 26 januari 
13.00-16.30 uur Open Dag 

Strabrecht College 
Grote Bos 2 Geldrop

Zondag 26 januari
20.30 uur Liederentafel 
Café Schaffrath, Nuenen

Maandag 27 januari t/m 
zaterdag 1 februari

Collecte Hersenstichting

Maandag 27 januari
14.30 uur Cultuur Overdag - Film ‘Three 

Identical Strangers’
Het Klooster

Dinsdag 28 januari
20.00 uur IVN-lezing Biomimicry

 Innovatie geïnspireerd door de natuur
Het Klooster

Woensdag 29 januari 
09.15-10.00 en 10.15-11.00 uur 
Voorleesontbijt door de Bibliotheek

Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 30 januari
 09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Orde op de PC
Locatie Bibliotheek Nuenen

Donderdag 30 januari
09.30 uur Schuif even aan tafel bij...

Karel Werschkull
Trefpuntzaal van Het Klooster te Nuenen

Donderdag 30 januari
10.00-11.00 uur ‘Steuntje in de rug voor 

leerkrachten’
Actie Nuenense ouders voor leraren

Park van Nuenen

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

Maand januari
Elke zondag:
•  09.00 uur WSV-wandeling. 
 Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
•  Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. 
 Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
•  Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, 
 Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

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

Elke woensdag:
• 20.00 uur Kienen, Dorpshuis Lieshout

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

Elke vrijdag:
•  Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal 

Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
•  20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

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

In liefde losgelaten 
 
Na een lang leven vol liefde, zorg en aandacht, is 
rustig ingeslapen mijn lieve vrouw, ons mam en  
geweldige oma 
 

Jo van der Smissen-van Elten 
 

echtgenote van 
Antoon van der Smissen 

 
Gemert,                                                        Nuenen, 
26 juni 1933                                      9 januari 2020 
 
 Antoon 
 
 Miriam en Eugène 
 
 An en Tini 
  Steffi en Dennis 
  Yordi en Shanty 
 
 Karien en Reinaldo 
  Miguel 
  David en Rocio 
 
 Ketie en Maikel 
  Demi 
 
 
Correspondentieadres: 
Familie Bressers – van der Smissen 
Juffrouw Tempelmanlaan 12 
5673 AD Nuenen 
 
De crematie heeft plaatsgevonden op donderdag  
16 januari. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 25 januari 18.30 uur: géén 
viering in Nuenen, maar een gezins-
viering in Gerwen.
Zondag 26 januari 11.00 uur: viering, 
motettenkoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 25 januari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 26 januari 11.00 uur: Piet Sa-
ris ( vanwege sterfdag); Jos Collin; Eef 
van Brakel; Mies de Groof - de Mees-
ter; Joost van der Graaf en Ineke Hil-
berink; Jan en Miet de Haas; Guido 
Landman; Kitty Leenders - Dekkers; 
Toos Lijten - Van Kessel.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 25 januari 18.30 uur: ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 26 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties:
Jan van de Ven; Narda Schrurs - de 
Louw; Lia van Cuijck - van Rooij; Over-
leden fam. Raaijmakers.

Mededelingen
Afgelopen week is de heer Jan van de 
Ven op 81-jarige leeftijd van Rullen 1 
overleden. De uitvaart was afgelopen 
maandag waarna bijzetting op onze 
begraafplaats heeft plaats gevonden. 

We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies. 

Afgelopen week is de actie kerkba-
lans 2020 gestart. Misschien hebt u 
onze brief al ontvangen. Hopelijk 
doet u dit jaar ook weer mee. Alvast 
heel hartelijke dank. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 januari 09.30 uur viering, 
motettenkoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Lie Tien Loan Hoeks; Ans Kuipers - 
Van Perlo.

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

Zondag 26 januari zal om 10.00 uur 
het bevestigen en losmaken van 
ambtsdragers plaatsvinden. Voor-
ganger is onze eigen predikant Ds. 
Marlies Schulz. De collecte is deze 
keer bestemd voor het jeugdwerk 
JOP. Voor de kinderen van de basis-
school is er kindernevendienst. U 
bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.

Donderdag 23 januari is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis.
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 

ontmoeten, 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 23 januari. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Raymundus van 
Pennafort, belijder; gedachtenis van 
H. Emerentiana, maagd en martelares.
Vrijdag 24 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Timotheus, bisschop en martelaar. 
Zaterdag 25 januari. 09.00 uur H. Mis, 
bekering van de H. apostel Paulus. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 26 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 27 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Chrysostomus, bisschop 
en kerkleraar.
Dinsdag 28 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Petrus Nolascus, belijder; gedach-
tenis van H. Agnes, maagd en marte-
lares.
Woensdag 29 januari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Franciscus van Sales, bisschop 
en kerkleraar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
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’).

Auto totaal 
uitgebrand bij 
Winkelcentrum 
Kernkwartier
Op de parkeerplaats van het Kern-
kwartier in Nuenen is rond 18.00 uur 
op zondagavond 19 januari een auto 
in brand gevlogen. De brand was 
vlug onder controle maar de auto 
was niet meer te redden. De politie 
sluit brandstichting niet uit. Via Bur-
gernet werd om 18.13 uur al een mel-
ding verspreid met de vraag zich te 
melden indien men iets verdachts 
had gezien.

Politieberichten

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Olivier en Niek; nieuwe 
inwoners in de gemeente
Aan de Heytvelden in Nuenen stond deze Nijn in de voortuin met daarop de 
naam Olivier. Olivier, welkom in onze gemeente!

PUZZELHOEKWeek 4

Horizontaal: 1 tekenaar 10 deel v.e. viool 11 serie 13 in casu 14 Duitse sprookjesschrijver 
17 bevestigend antwoord 19 optater 20 vergezellen 21 deel v.e. geweer 
22 Algemeen Nederlands 24 vandaag 25 anno Domini 27 als boven 28 lepreus 
31 soort antilope 34 eenheid van tijd 35 Spaanse uitroep 36 valse verklaring 40 dra 
44 grondtoon 45 ter inzage 46 geluid v.e. ezel 47 regeringsreglement 48 rivierarm 
49 eindresultaat 51 scheepstouw 52 soortelijk gewicht 54 bakbeest 56 namelijk 
57 man van adel 60 bevoorrechte groep 63 beleefdheidsuiting.57 man van adel 60 bevoorrechte groep 63 beleefdheidsuiting.
Verticaal: Verticaal: 1 modern 2 vreesachtig 3 zangnoot 4 dringend 5 schorem 
6 onoverwinnelijke vloot 7 overdreven 8 ijzerhoudende grond 9 rooms-katholiek 6 onoverwinnelijke vloot 7 overdreven 8 ijzerhoudende grond 9 rooms-katholiek 
10 deel v.e. toneelstuk 12 omslagdoek 13 hoofd v.e. moskee 15 sprookjesfiguur 10 deel v.e. toneelstuk 12 omslagdoek 13 hoofd v.e. moskee 15 sprookjesfiguur 
16 inwendig orgaan 18 wit miskleed 23 dierenwereld 26 verbouwer 29 werkschuw 16 inwendig orgaan 18 wit miskleed 23 dierenwereld 26 verbouwer 29 werkschuw 
30 vlaktemaat 32 dierenpark 33 energiezuinige verlichting 36 hoofddeksel 37 verdieping 30 vlaktemaat 32 dierenpark 33 energiezuinige verlichting 36 hoofddeksel 37 verdieping 
38 label 39 als eerder genoemd 40 graanpakhuis 41 lekkernij 42 godin v.d. vrede 38 label 39 als eerder genoemd 40 graanpakhuis 41 lekkernij 42 godin v.d. vrede 
43 bevlieging 50 modder 53 alarmtoestel 55 venijn 58 domina 59 lectori salutem 43 bevlieging 50 modder 53 alarmtoestel 55 venijn 58 domina 59 lectori salutem 
61 Frans lidwoord 62 motorraces.61 Frans lidwoord 62 motorraces.

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

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

S T E R E O R A F F I A

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

Oplossingen wk 3
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

S U R S E A N C ES U R S E A N C E

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

AFTEKENEN
AFZIEN
AGOETI
AROMA
ATHEIST
BOODSCHAP
COLLIE
COMMENTAAR
CRECHE
FOPSIGAAR
GRAANZAK
GROEP
GROOT
HANDGEBAAR
HOOGVLAKTEHOOGVLAKTE
HOORNHOORN
HOSTAHOSTA
HULDEHULDE
JANKENJANKEN
KAPTAFELKAPTAFEL
KERNDELINGKERNDELING
KNAAK
KNIPMESKNIPMES
NETTO
ONGEL
OPROER
OPSTOOTJE
OVERLAPPEN
PASTOR
PAUZE
RATIO
ROKKOSTUUM
SPANLAT
TARRA
TIRAN
WALNOOT
WAPEN
WAREN
WESPEN
ZOLEN
ZONNEGLOED
ZWAAIEN

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

1 4
6 7 8

8 2 9
9 3 5 7

7 4 6 3
2 4 6
8 9 6

3 5

Sudoku

week 2, Dhr. /Mw. Martien Maas, Nuenen.

Grenzen ontdekken    
om jezelf terug te vinden
Oude, vastgeroeste patronen doorbreken, grenzen ontdekken om zo je-
zelf weer terug te vinden kan best spannend zijn. We zijn bang om onaar-
dig gevonden te worden of bang dat we er niet meer bij horen. We vinden 
het moeilijk om dingen anders te doen. Maar ons hart geeft echt aan dat 
het dit niet meer wil. Luisteren we wel naar ons hart? Luisteren we naar 
ons lichaam? Ons lichaam liegt niet en toch gaan we vaak voorbij aan de 
signalen die het ons geeft. De Nuenense Nicole Prins organiseert de inspi-
ratiebijeenkomst ‘Grenzen ontdekken om jezelf terug te vinden’.

is zeker ook interessant als je Nicole 
voor het eerst ontmoet. Wanneer je 
in staat bent om beter naar je lichaam 
te luisteren, zul je merken dat je mak-
kelijker je grenzen kunt ontdekken 
en aangeven. Je zult sneller doorheb-
ben waar je blij van wordt en wat je 
energie kost.

Inhoud
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst 
gaan we op kleine signalen letten die 
ons lichaam ons geeft. We gaan gren-
zen ontdekken en hier verandering in 
brengen, om jezelf terug te vinden. 
Deze bijeenkomst kan als vervolg 
dienen op ‘grenzen aangeven’, maar 

Tegenover Albert Heijn in de Park-
straat staat deze mooie kinderwagen 
in de tuin, met daaronder geschre-
ven de naam: Niek. Wij heten Niek 
van harte welkom in de gemeente 
Nuenen.

De geboorten van nieuwe inwoners in 
onze gemeente wordt soms opvallend 
aangekondigd. Dat levert kleurrijke 
openbaarmakingen op in tuinen en 
op woningen. Hebt u ook een opval-

lende aankondiging in de voortuin 
staan of een ‘geboortekaartje’ op de 
raam, schiet dan een plaatje en mail de 
foto met toelichting naar de redactie. 
Of ziet u een opvallende geboorteaan-
kondiging, laat het dan de redactie 
weten: redactie@ronddelinde.nl.

Geef aan de collectant  
van de Hersenstichting
Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vraagt de 
Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collec-
tanten gaan in Nuenen op pad om geld in te zame-
len voor al die mensen met een hersenaandoening. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersen-
aandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, 
dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkin-
son en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met 
een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersen-
stichting zet alles op alles om hersenen gezond te 
houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit 
te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voor-
lichting, voeren we vernieuwende projecten uit en 
werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is 
veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. 

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 
0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den 
Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie 
kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening. Samen kunnen we 
hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.

Dus geef aan de collectant of op 
hersenstichting.nl

GEEF AAN
DE COLLECTANT

Patiënt met longkanker 
verbetert conditie vóór operatie
Patiënten met longkanker die drie weken lang in sneltreinvaart werken 
aan hun conditie, komen wellicht aanzienlijk � tter uit de operatie die ze 
daarna moeten ondergaan. Máxima MC onderzoekt momenteel of een 
dergelijk trainingsprogramma, ook wel prehabilitatie genoemd, prak-
tisch haalbaar is. De pilot wordt uitgevoerd samen het Albert Schweitzer 
ziekenhuis in Dordrecht en omvat in beide ziekenhuizen tien patiënten 
die het programma wel krijgen en tien die het niet krijgen.

over het algemeen binnen drie we-
ken geopereerd moet worden.” De pi-
lot richt zich in de eerste plaats daar-
om op de vraag of het programma 
ook bij longkanker haalbaar is.

Elkaar opgezocht 
Máxima MC heeft al ervaring met een 
soortgelijk programma voor patiën-
ten met darmkanker en wil dit graag 
uitbreiden naar longkanker. Het Al-
bert Schweitzer ziekenhuis is al enige 
tijd actief met een breder programma 
om patiënten rondom een longope-
ratie zo goed mogelijk voor te berei-
den, zo min mogelijk te belasten en 
zo kort mogelijk in het ziekenhuis te 
houden. “Omdat beide ziekenhuizen 
een deel van de expertise al hadden 
en een stukje nog niet, hebben we el-
kaar opgezocht voor deze studie pre-
habilitatie bij longkanker”, aldus 
Geertruid Marres, longchirurg in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis.
www.mmc.nl

Voorsprong
De combinatie van gerichte beweging 
en goede voeding zorgt voor spierop-
bouw en maakt de patiënt fitter, legt 
longchirurg Frank van den Broek uit. 
“Met prehabilitatie bouw je een voor-
sprong op, waardoor je minder aan 
conditie inlevert na de operatie en het 
herstel straks vlotter verloopt. Hiermee 
benut je de wachttijd voor een opera-
tie. We onderzoeken nog of het ook 
het risico op complicaties na een ope-
ratie verkleint.” Het programma be-
staat uit een combinatie van lichame-
lijke training thuis en in het ziekenhuis, 
ademhalingsoefeningen en voedings-
voorschriften en -supplementen.

Coaching
Uiteraard is de patiënt vrij om te kie-
zen voor deelname aan prehabilitatie. 
In het ziekenhuis is een multidiscipli-
nair team betrokken van longchirurg, 
longarts, verpleegkundig specialist, 
fysiotherapeut, diëtist en medisch 
psycholoog. “We hebben eerder be-
wezen dat prehabilitatie voor een 
darmoperatie haalbaar is. Bij een in-
greep vanwege longkanker is de 
voorbereidingstijd korter, omdat er 

Wie is de gastdocent?
Nicole Prins-Janssen woonde op de 
grens van Nederland en België. Na de 
middelbare school werd ze piloot en 
vloog ze over landsgrenzen, taal-
grenzen en cultuurgrenzen heen. 
Sinds 10 oktober 2010 heeft Nicole 
haar eigen praktijk voor voetreflex-
therapie en is ze steeds meer gaan 
letten op de betekenis van klachten. 
Door haar eigen bewustwordings-
proces merkte ze beter wanneer haar 
lichaam signalen gaf wanneer iets 
niet, of juist wél oké voelde.

Haar ervaringen deelt ze nu met een 
groter publiek. Ben jij daar eentje van?
Datum: donderdag 30 januari om 
19.00 uur. Locatie: Cultuurspoor Best, 
Raadhuisplein 30-32, Best. Aanmel-
den via: www.body-in-balance.nl/
agenda

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.



ROND DE LINDE week 4 Donderdag 23 januari 2020

SPORT
Programma
VOETBAL 
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 26 januari
Odiliapeel 1 - Nederwetten 1  ...14.30
Nederwetten 3 - Best Vooruit 9  .11.00
DOSL 5 - Nederwetten 4  .............10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 26 januari
RKGSV 1 - HVV Helmond 1  .........14.30
DOSL 7 - RKGSV 3  .............................12.00
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 9  ...........11.00
RKGSV 2 en VR 1 vrij

NKV KORFBAL
Zaterdag 25 januari 
Focus 3 - NKV 4 ...................................13.00
PSV 3- NKV 3 .........................................14.35
PSV 2 - NKV 2 ........................................15.55
Zondag 26 januari
OKV 1 - NKV 1  .....................................16.05

Wettense supporters ontevreden naar huis

VCO - Nederwetten  2-0
Door Louis Staals

In een zeer matige wedstrijd van beide clubs, heeft VC0 in elk geval nog 
de 3 punten in eigen huis gehouden. In de eerste helft was het van beide 
kanten een slappe vertoning met weinig kansen en slordig voetbal. Be-
halve een mooi schot van Wim van Kronenburg dat door de VCO doelman 
werd gestopt was er niets te beleven van beide kanten. Derhalve een 0-0 
ruststand. 

maar hopen dat de hondstrouwe sup-
porters met een fijner gevoel huis-
waarts kunnen keren. Snel vergeten 
deze off-day en zo snel mogelijk alle 
neuzen weer dezelfde kant op. 

In de 2e helft was er van VCO zijde in 
elk geval meer druk en wat kleine kan-
sen maar tot geweldig voetbal kwa-
men beide partijen niet. In de 80e mi-
nuut mocht Bas Raaimakers een cor-
ner nemen en die werd door Sep 
Schraven prima binnen gekopt. 1-0. 
De hele verdediging van Nederwet-
ten keek er naar maar nam verder 
geen extra actie. Drie minuten later 
een doorbraak van opnieuw Sep 
Schraven, die door keeper Jordy van 
den Boogaard onreglementair binnen 
de 16 werd gestopt, en de terecht ge-
geven penalty werd door Stef Rooy-
endijk feilloos binnen geschoten. 2-0. 
De gedesillusioneerde supporters van 
Nederwetten gingen toen al richting 
uitgang en zagen ondanks dat VCO 
pas een punt in deze competitie had 
vergaard, verdiend ze de 3 punten in 
eigen huis hield. Volgende week de 
uitwedstrijd tegen Odiliapeel en dan 

Christiaan Baten (blauw) in duel 
om de bal. (Foto Han Huijbers) 

Hennie Noyen winnaar 
wedstrijd dertien bij RKSV
Door Antoon Hurkmans

Voor de pauze werd de ranglijst aangevoerd door de senior deelnemer 
Frits Roijakkers uit Gerwen en nieuwkomer Peter Stultiëns, die met een 
score van 74 punten gezamenlijk de leiding hadden genomen. 

niet geweest? Jammer. Locatie ‘Oude 
Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen. 
Voor informatie bellen naar 06 
10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 17 januari
1 Hennie Noyen   90 punten
2 Frits Roijakkers   74 punten
3 Peter Stultiëns  74 punten
4 Ruud Vogels   71 punten
5 Toine Raaijmaker  65 punten 
6 Hennie v.d. Velden  60 punten
7 Mia Marquenie  44 punten
8 Fientje van Eijk  44 punten
9 Antoon Hurkmans  40 punten
10 Ludo v. d. Berg  38 punten

Dit bleek na de tweede ronde niet 
voldoende voor de overwinning.
Het was Hennie Noyen die deze 
avond de gelukkige hand had en met 
een score van 90 punten de overwin-
ning voor zich op eiste en de eerste 
prijs in ontvangst kon nemen van 
Jury voorzitter Ludo van den Berg.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Ad van Uden.
 Vrijdag 24 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 

Henny Noyen (links) ontvangt de gelukwensen van juryvoorzitter Ludo van den Berg.

RKGSV - MIFANO   2-0
De eerste competitiewedstrijd na de winterstop was voor RKGSV de lasti-
ge thuiswedstrijd tegen Mifano. Na enkele minuten aftasten van beide 
kanten was het RKGSV dat via Daan De Loo een grote kans op 1-0 kreeg. 
Helaas schoof hij de bal langs de verkeerde kant van de paal. Mifano nam 
hierna langzaam het heft in handen. 

zelfde Gijs Vorstenbosch die de bal 
op het hoofd van de inlopende Tim 
van Berlo krulde. Tim knikte de bal 
onhoudbaar binnen, 1-0. Het spel 
van Mifano werd er na de tegentref-
fer niet beter op. Te gehaast en on-
nauwkeurig om de RKGSV verdedi-
ging serieus in de problemen te 
brengen. Het was dan ook RKGSV dat 
uit één van de uitvallen de 2-0 liet 
aantekenen. Niels de Haas schoot de 
bal beheerst tegen de touwen na 
een prima voorzet van Gijs Vorsten-
bosch, 2-0. Dit was tevens de eind-
stand. Volgende week zondag, 26 ja-
nuari speelt het vaandelteam van 
RKGSV opnieuw een thuiswedstrijd 
tegen koploper HVV uit Helmond. 
Aanvang 14.30 uur. 

De mannen uit Mierlo hadden veel 
balbezit en lieten het balletje op het 
moeilijk bespeelbare veld behoorlijk 
goed lopen. Gevaar kwam er vooral 
wanneer de ballen vanaf de zijkan-
ten voor het doel van de Gerwena-
ren geslingerd werden. Één van de 
voorzetten werd door Jan Verberne 
op de paal gekopt. Even later moest 
keeper Remy Hendrikx van RKGSV 
twee keer serieus optreden bij goe-
de kansen voor Maurice van Hoof en 
Thomas Arts. Hierdoor bleef de stand 
0-0. Dit was tevens de ruststand. Na 
de thee kwam RKGSV iets meer uit 
zijn schulp. Een goede vrije trap van 
Gijs Vorstenbosch werd door Mifano 
keeper Martijn Kosman tot corner 
verwerkt. Uit de corner was het die-

Vaandelteam BCL     
op kampioenskoers
Met twee gelijke spelen én een dikke overwinning heeft BCL-H1 een gro-
te stap gezet naar het kampioenschap. In de eerste afdeling van de natio-
nale mannen-nylon-klasse heeft het team 4 punten én een wedstrijd 
(maximaal 8 punten) voorsprong op runner-up Oirschot. Omdat de laat-
ste wedstrijd van het seizoen ook nog eens tegen datzelfde Oirschot is, 
hebben de Lieshoutse heren alle troeven dus in eigen hand.

BC Oosterhout-H3 - BCL-H1: 4-4
Ook tegen de nummer vier uit de 
rangschikking kon het Lieshoutse 
mannenteam niet tot een overwin-
ning komen. In de wedstrijd werden 
er om de beurt partijen gewonnen 
en verloren: Wouter van Vijfeijken en 
Bert Manders wonnen hun singlepar-
tijen en Laurence Roijackers en Je-
roen van der Heiden verloren deze. 
Ook de dubbelpartijen werden eer-
lijk gedeeld (2-2). Overigens was in 
drie van de vier dubbelpartijen een 
toegevoegde derde set nodig om het 
verschil te kunnen maken, waaruit 
ook weer bleek dat de partijen niet zo 
ver uit elkaar lagen.

BCL-H1 - TFS’57: 8-0
Het Lieshoutse mannenteam had uit-
eindelijk geen enkele moeite om te-
gen het Bergen op Zoomse TFS’57 
een maximale score neer te zetten. 
Wouter van Vijfeijken had het nog 
knap lastig tegen de sterke Ronny van 
Werkhoven: met 21-17 trok hij uitein-
delijk de singlepartij, in de derde set, 
naar zich toe. Dat gold ook voor het 
gelegenheidsduo Derek Dirven (die 
prima inviel voor een nog steeds ge-
blesseerde Ruud van Vijfeijken en een 
afwezige Bert Manders) en Jeroen 
van der Heiden in hun dubbelpartij. 
Na een, met 23-25 verloren eerste set 
wisten ze in set twee nog nét op tijd 
terug te komen (van 19-19 naar 21-
19) om in de derde set alsnog gehakt 
van de tegenstanders te maken: 21-7 
en een dikke 8-0 overwinning.

Programma
Woensdag, 22 januari, 20.15 uur: 
BCL-M2 - BC Goirle-M2
Zondag, 26 januari, 09.30 uur: 
BC High Speed-H1 - BCL-H1
Woensdag, 29 januari, 20.15 uur: 
BCL-M1 - BC Bergeijk-M2

BC Zidewinde-H1 - BCL-H1: 4-4
De uitwedstrijd tegen BC Zidewinde 
in Sprang-Capelle verliep wat minder 
voorspoedig dan vooraf gedacht. In 
de startende dubbelpartijen werden 
de punten nog eerlijk gedeeld: beide 
teams wonnen één partij. In de daar-
opvolgende singlepartijen liep BC Zi-
dewinde razendsnel uit naar een 4-1 
voorsprong door zowel de eerste, 
tweede en derde singlepartij te win-
nen. Jeroen van de Heiden keerde 
daarop het tij door, als vierde heer, 
zijn singlepartij wél te winnen. Door-
dat de Lieshoutse heren in de afslui-
tende twee dubbelpartijen weer wis-
ten wat winnen was, konden ze de 
partij, ternauwernood, nog ombui-
gen naar een gelijkspel: 4-4.

Invaller Derek Dirven presteerde in de 
thuiswedstrijd tegen TFS’57 maximaal: 
hij won al zijn partijen.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 4 
en 5 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• De vernieuwingsplannen voor 
 het Kernkwartier
• Soenil Bahadour ambassadeur 
 als  ‘chef van het jaar 2020’
• The making off van de 
 Nuenense ‘Maestro’
• De Open Dag van het 
 Nuenens College
• Kledingbank en Speelcadeau.
• Eerste aflevering van serie 
 ‘Vrijwilligers LON in Beeld’
• Repetitie Concert Carnavalesk
• Serie afl.14 ‘In Het Klooster 
 geboren’: John van de Griendt
• De muziekcultuur van de Sinti

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Het evenement ‘Maestro’, dat 
plaats vond in Het Klooster op 11 
januari, is in zijn geheel door LON 
TV opgenomen en wordt in ‘Nue-
nen Nú Extra’ uitgezonden.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling. De programma’s 
van LON TV zijn ook te volgen via 
de livestream op www.omroepnu-
enen.nl. Tevens kunt u op deze 
website actuele nieuwsberichten 
lezen en oude LON-opnames be-
kijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en 
Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen. 
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Nieuwe boost KWIEKroute 
Afgelopen donderdag hebben de combinatiefunctionarissen van de LEV-
groep, de KWIEKroute een nieuwe boost gegeven. 

NUENEN

Voetbal Rikken

Badminton

Zo’n vijfentwintig mensen uit Nue-
nen liepen de KWIEKroute mee, maar 
niet voordat er een warming-up had 
plaatsgevonden. Voor deze be-
weegochtend was er een speciale 
gast aanwezig, namelijk Olga Com-
mandeur (van Nederland in Bewe-
ging). Nadat iedereen was opge-
warmd, ging de hele groep de KWIE-
Kroute gezamenlijk lopen en afslui-
tend werd er voor chocolademelk 

met slagroom en een warme wafel 
gezorgd. Komende zomer zal er weer 
een beweegochtend georganiseerd 
worden. Volg ons via www.levgroep.
nl/nuenen, Instagram: levnuenen. 
Facebook: kwiekbeweegroute en LEV 
Nuenen. 

Zelfhulpgroep voor 
gameverslaving 
zoekt deelnemers 
Door je te verbinden met anderen kan 
je het isolement dat onze verslaving 
kenmerkt beëindigen. Computer Ga-
ming Addicts Anonymous (CGAA) is 
een fellowship bestaande uit mensen 
die elkaar steunen in het herstel van 
de problemen veroorzaakt door bui-
tensporig game gebruik. 
In meetings delen we onze ervarin-
gen, aanmoedigingen, verantwoor-
delijkheden, successen, oplossingen 
en hoop. We veroordelen of vergelij-
ken elkaar niet. We luisteren naar iets 
wat ons misschien kan helpen. Ie-
dereen in de groep is gelijkwaardig. 
De groep draait zonder professionele 
hulpverlening en wordt begeleid of 
voorgezeten door lotgenoten. Ie-
dereen die de wens heeft te stoppen 
met gamen is welkom. 
Voor meer info of aanmelding kun je 
kijken op onze website: www.zelf-
hulpnetwerk.nl of contact opnemen 
via mail/telefoon: eindhoven@zelf-
hulpnetwerk.nl / 040-211 83 28.

VCO - Nederwetten  2-0
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 263 59 00 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

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

*

Siebers Tuinprojecten zoekt:

Heb jij het in je vingers? Neem dan contact met ons op!

Stuur een mail naar: koen@sieberstuinprojecten.nl of bel 
naar: 0492 780 160

ONDERHOUDSHOVENIER LUXE TUINEN
PLANNER/WERKVOORBEREIDER TUINEN

www.stedelijkcollege.nl

Aanmelding 
leerlingen met
extra ondersteuning

Locatie
Oude Bossche Baan
vmbo basis, kader en 
mavo

Ma.  3 febr.  17.00 - 21.00 u
Di.  4 febr.  17.00 - 21.00 u
Wo.  5 febr.  13.00 - 16.00 u

Locatie 
Henegouwenlaan
(t)vwo, (t)havo en
(t)mavo

Ma.  3 febr. t/m
Vr. 7 febr. 2020

Meer informatie
Van ma. 27 t/m vr. 31 januari 
2020 kunt u tijdens kantooruren 
telefonisch een afspraak maken:
Henegouwenlaan
040 - 264 57 77
Oude Bossche Baan
040 - 264 53 64
of persoonlijk tijdens de open 
dagen (Oude  Bossche Baan).  

Open dagen
31 januari &

1 februari

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

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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