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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

‘Common Sense’ 
al 20 jaar een 
onmisbare rol ?JEZUS

3-4 
APRIL 2020
SPORTHAL DE HONGERMAN

Presenteert
........ als

PASSIONNUENEN.NL

Wie worden 
de solisten?

Opening 
jubileumjaar 
GMK

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

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Aanleveren programma 2020 
Carnavalsactiviteiten
Rond de Linde    
plaatst in week 8 (donderdag   
20 februari) het programma  
van alle horecagelegenheden 
en verenigingen op onze 
speciale carnavalspagina.

Iedereen die zijn of haar 
activiteiten/programma 
in deze uitgave vermeld 
wil zien, kan dit voor 
vrijdag 14 februari 
aanleveren via mail: 
marietjonkhout@ronddelinde.nl 
Advertenties voor deze pagina naar drij.mes@iae.nl

plaatst in week 8 (donderdag   
20 februari) het programma  
van alle horecagelegenheden 

marietjonkhout@ronddelinde.nl 

Beste Nuenenaren,
Heedoedemee 2019 ligt inmiddels alweer twee maanden achter ons, tijd 
dus voor nieuwe plannen! Met heel veel plezier hebben wij de dorpsquiz 
vorm gegeven, en nu is voor ons het moment aangebroken om de organi-
satie over te dragen aan een nieuwe groep enthousiastelingen.

Graag doen we daarom een oproep aan een ieder die het 
leuk lijkt om het stokje van ons over te nemen. Het concept 
van Heedoedemee is niet in beton gegoten en biedt wat ons 
betreft alle ruimte voor nieuwe creatieve ideeën van de vol-
gende organisatie. Er is een gezonde financiële buffer aan-
wezig en natuurlijk zorgen wij voor een warme overdracht 
en willen wij helpen in de opstart van een nieuwe quiz. Een 
aantal van ons is al sinds het begin van de quiz onderdeel 
van de organisatie en die ervaringen delen we graag.
Lijkt het jou leuk om een rol te spelen in een volgende edi-
tie van Heedoedemee en heb je een aantal mensen om je 
heen verzameld die staan te springen om samen met jou 
de kar te trekken? Dan komen we graag met je in contact 
via organisatie@heedoedemee.nl

Hartelijke groeten,
Organisatie Heedoedemee

Afscheid Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen
Eind 2019 is Stichting Kinderspeelzalen Nuenen gefuseerd met Kids 
Society Erica. Daarmee kwam een einde aan een stichting die bijna 50 
jaar heeft bestaan. Mede door deze fusie blijft het peuterwerk en de 
voorschoolse educatie voor alle Nuenense kinderen behouden. Ook 
Korein gaat dit aanbieden. 

vrijwillig inzetten voor de Nuenense 
peuters. De gemeente Nuenen is de 
vele vrijwilligers heel dankbaar. 
Dankzij hen hebben heel veel kinde-
ren een leuke en leerzame periode 
op de peuterspeelzaal gehad. 

Dit zijn de leden van het laatste be-
stuur en de directeur die in oktober 
met hun functie zijn gestopt:

Vijftig jaar peuterspeelzaalwerk
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen is 
in 1971 opgericht en kent dus een 
lange geschiedenis. De eerste peu-
terspeelzaal, genaamd Dreumesland, 
is gestart in 1970. De stichting heeft 
er jarenlang voor gezorgd dat er 
meerdere peuterspeelzalen waren, 
verspreid over de gemeente Nuenen. 
De peuterspeelzaal in Gerwen had ja-
renlang een eigen bestuur, maar is in 
2014 ook onder beheer van de Nue-
nense stichting gekomen. In oktober 
2019 namen de leidsters al afscheid 
van hun bestuursleden. Wethouder 
Tindemans heeft op dat moment de 
meeste bestuursleden bedankt na-
mens de gemeente met een dank-
woord en een bos bloemen.

Vrijwilligers bedankt
Omdat de directeur van de stichting, 
mevrouw Anita Kuijten, tijdens deze 
bijeenkomst niet aanwezig kon zijn, 
is deze week het afscheid nog dunne-
tjes overgedaan. Tijdens dit afscheid 
is onder het genot van een stukje 
taart met het logo van de stichting 
nog eens teruggeblikt op het verle-
den waarbij de gemeente en de be-
stuursleden soms lijnrecht tegenover 
elkaar stonden, maar er wel steeds 
samen uitkwamen. In de afgelopen 
jaren is de stichting steeds verder ge-
professionaliseerd. Eerst werd uitslui-
tend met vrijwilligers gewerkt, zowel 
bestuursleden als leidsters. Later 
werden steeds meer vrijwilligers-
functies omgezet naar een betaalde 
baan. Tot de fusie bleef een deel van 
de leidsters en de bestuursleden zich 

V.l.n.r.: Wendy Siddals, Giny Middel, Ellen Saris, Rianne Swinkels, Judith Brand, wethou-
der Tindemans en Frits Wentholt. 

• Anita Kuijten, die in 1998 is gestart als 
secretaris van het bestuur en de laatste 
jaren heeft gewerkt als directeur van 
de stichting. Zij heeft altijd gevochten 
voor het behoud van goed peuter-
speelzaalwerk voor onze gemeente. 

• Giny Middel, die na haar functie als pe-
dagogisch begeleider tussen 1998 en 
2011 zich nog vele jaren heeft ingezet 
als vrijwilliger voor het bestuur. Haar 
focus was altijd gericht op inhoudelijk 
goed peuterspeelzaalwerk.

• Frits Wentholt is sinds 2004 de adviseur 
van de stichting. Hoewel niet woon-
achtig in Nuenen heeft hij zich geruime 
tijd ingezet op het gebied van de be-
drijfsvoering van de stichting. Hij be-
dacht altijd nieuwe mogelijkheden. 

• Wendy Siddals is sinds 2005 lid van het 
bestuur geworden en was het grootste 
deel van de tijd penningmeester.

• Rianne Swinkels is in 2016 secretaris 
van het bestuur geworden. 

• Judith Brand is sinds 2016 lid van het 
bestuur en een periode voorzitter ge-
weest.

• Ellen Saris heeft gewerkt als pedagoog 
voor de stichting en heeft zich het laat-
ste jaar ingezet als bestuurslid. 

De gemeente bedankt alle bestuurs-
leden en vrijwilligers voor hun lang-
durige inzet. Zij hebben het peuter-
speelzaalwerk van goede kwaliteit 
behouden voor de gemeente.

Service Apotheek Nuenen 
verhuist naar WC Kernkwartier
Na 44 jaar een vertrouwd adres aan de Parkstraat 36 geweest te zijn, breekt een 
nieuw tijdperk aan voor Service Apotheek Nuenen; de verhuizing naar Winkel-
centrum Kernkwartier is dan een feit. Op maandag 10 februari opent de apo-
theek hier, naast de Action, haar deuren. Om een goede verhuizing mogelijk te 
maken, zal de apotheek aan de Parkstraat vanaf donderdag 6 februari gesloten 
zijn. Alle klanten kunnen voor het afhalen van hun recepten terecht bij Service 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22. Vanaf maandag 10 februari is de apotheek in 
het Kernkwartier volgens de reguliere openingstijden geopend en hoopt het 
team van Service Apotheek Nuenen u daar te helpen. 
Lees volgende week de geschiedenis van bijna 50 jaar apothekerszorg door de 
familie Wammes in Nuenen in deze krant.
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leuk lijkt om het stokje van ons over te nemen. Het concept 
van Heedoedemee is niet in beton gegoten en biedt wat ons 
betreft alle ruimte voor nieuwe creatieve ideeën van de vol-
gende organisatie. Er is een gezonde financiële buffer aan-
wezig en natuurlijk zorgen wij voor een warme overdracht 
en willen wij helpen in de opstart van een nieuwe quiz. Een 

Graag doen we daarom een oproep aan een ieder die het 
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Organisatie Heedoedemee
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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:

Bij de milieustraat nemen we nog maar maxi-
maal 2 kuub grond aan per huisaansluiting. 

SAMENWERKING TEGEN 
DRUGSPROBLEMATIEK
In 2020 slaan 38 Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron, 
GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, politie en 
regiobureau Integrale Veiligheid de handen ineen om het 
steeds normaler worden van drugsgebruik tegen te gaan. 

Normalisering drugsgebruik 
Drugsgebruik brengt heel veel risico’s en problemen met 
zich mee. Niet alleen professionals zien dat de norm voor 
drugsgebruik aan het verschuiven is. Steeds meer mensen 
spreken openlijk over hun drugsgebruik en een steeds 
bredere groep mensen vindt drugsgebruik ‘normaal’. Het 
doel van de regionale aanpak is deze ‘normalisering’ te 
doorbreken en om te buigen. 

Oost-Brabant slaat handen in elkaar tegen drugsgebruik 
In Oost-Brabant is de problematiek die samenhangt met 
drugsgebruik groot. De ‘politieregio’ Oost-Brabant is de 
eerste regio die met alle betrokken partijen samenwerkt 
om de normalisering van drugsgebruik aan te pakken. Om 
dit te bereiken wordt een monitor opgezet en een cam-
pagne ontwikkeld. De monitor zal inzicht bieden in de 
problematiek rondom deze normalisering. “We richten 
ons daarbij niet alleen op jongeren maar ook op (jong-) 
volwassenen die een voorbeeldfunctie hebben als het gaat 
om middelengebruik.” 
De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van 
dit regionale project in het kader van de verkeersveiligheid. 
Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar 
Ministerie onderstrepen het belang van dit regionale pro-
ject. In enkelen gemeenten is de besluitvorming rond 
deelname aan dit regionale project in de afrondende fase.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 07-01-2020 EN 14-01-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Hoekstraat 1     Kappen 3 bomen 
Alvershool 1     Oprichten nieuwbouw 
        kinderdagverblijf 
Nuenen West, kavel 85  Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Lieshoutseweg 49C   Oprichten recreatiewoning 
        met bijgebouw 
Jan van 
Crieckenbeeklaan 4   Wijzigen gevel 
Dennenlaan 6    Verbouwen woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie      Omschrijving 
Beekstraat,      Verlenging beslistermijn
hoek De Beekse Tuin  oprichten 2 twee-kappers en 
        8 patiowoningen 
Beekstraat 16     Verlenging beslistermijn 
        vestigen yoga studio 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Lankveld 10     Ko§ erbakverkopen 19 apr en 
        27 sep 
Nuenen centrum   Van Goghmert 14 jun 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Gerwen      CV De Narre-Kappen Gerwen 
        2020 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum  Locatie  Omschrijving 
27-01-2020 Nuenen c.a. Horeca - Collectieve 
        onthe  ̈ ngen geluid 2020 
23-01-2020 Nuenen c.a.  Ontwerpbestemmingsplan
    / Gerwen  ‘Gerwen, Hof aan het Laar’ 
        bouw 10 woningen 
21-01-2020 Nuenen c.a. Ontwerp ‘Structuurvisie 
        Nuenen, wijziging 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

GAST VAN DE RAAD    
13 FEBRUARI
Maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast 
van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij een ge-
meenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk 
van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen 
allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk 
hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen 
en sport. Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt 
u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere 
vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

Wat kunt u verwachten
Om 18.00 uur verwelkomt een aantal leden van een po-
litieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in Het Kloos-
ter, Park 1. Onder het genot van een broodje en ko  ̈ e 
vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raads-
werk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot 
stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in 
de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering 
live volgen. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje 
en praat u nog even na met raadsleden. 

Bent u onze gast bij de raadsvergadering van 13 februari?
Stuur dan een email naar gri�  e@nuenen.nl of bel 040 - 
2631 679. 
Liever een andere keer? De data van de raadsvergaderin-
gen zijn te raadplegen via nuenen.raadsinformatie.nl. 
Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Hopelijk tot ziens in de 
raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

VERGADERING WIJKRAAD 
EENEIND
Dinsdag 4 februari komt de wijkraad Eeneind in open-
bare vergadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Dries-
sestraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur en be-
langstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie via 
www.eeneind.net/wijkraad

VOORTGANG    
WERKZAAMHEDEN 
RECONSTRUCTIE BROEKDIJK
Nu het kerstreces zijn de werkzaamheden reconstructie 
Broekdijk weer gestart. 
De verharding van het deel Hoestraat tot en met de krui-
sing Nieuwedijk is opengebroken. Met de bewoners/on-
dernemers zijn afspraken gemaakt voor de bereikbaarheid 
van hun perceel. De fi etsers blijven gebruik maken van het 
bestaande fi etspad. Het autoverkeer van en naar Neder-
wetten wordt omgeleid vanaf Nuenen via Boord en Soe-
terbeekseweg en omgekeerd. 

Geen auto’s meer op fi etspad
Het huidig fi etspad werd steeds meer gebruikt door au-
toverkeer. Deze ongewenste situatie, mede door de hoge 
snelheden van het autoverkeer op het fi etspad, is in over-
leg met de aannemer en hulpdiensten aangepakt door het 
fi etspad zo in te richten dat autoverkeer niet meer moge-
lijk is. 

Versmalling
Ter hoogte van de brug over de Hooijdonksebeek is een 
versmalling aangebracht. Wij hadden gehoopt het fi etspad 
open te kunnen houden voor bewoners en hulpdiensten. 
Helaas door oneigenlijk gebruik en de veiligheid van de 
fi etsers is dit niet mogelijk gebleken. Vrijdag 21 februari is 
de aannemer gereed met dit deel van de reconstructie 
Hoekstraat - Nieuwedijk. Waarna dit wegvak wordt open-
gesteld voor het autoverkeer. 

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. 
Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raads-
informatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Tip: app NotuBox
De app NotuBox is te downloaden en te ge-
bruiken voor iedereen, via een tablet. Hierin 
zijn de agenda’s en stukken van de vergade-
ringen van de gemeente Nuenen c.a. te raad-
plegen. Kies in de app NotuBox voor: ‘Direct 
doorgaan als bezoeker’ en zoek gemeente Nuenen c.a.

28 januari 2020 Commissie Ruimte
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lieshoutse-

weg 6, Nuenen 
• Vaststelling bestemmingsplan Nuenen Centrum her-

ziening omgeving De Vank 2019
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eeneind 2018
• Raadsvoorstel Beleidsplan Civiele kunstwerken 2020-

2024

29 januari 2020 Commissie Samenleving
• Wmo verordening 2020
• Zienswijze koers WSD
• Overzicht Voortgang transformatie sociaal beleid

30 januari 2020 Commissie Algemene Zaken - gean-
nuleerd, in de plaats vindt een extra commissie Ruimte 
plaats

30 januari 2020 Commissie Ruimte - Extra 
• Structuurvisie Wereld van Van Gogh
• Beschikbaar stellen krediet ontwikkelplan Kloostertuin
• Omgevingsvisie Nuenen - vaststelling Omgevingsa-

genda Nuenen c.a.

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de gri  ̈ e: tel: 040-2631679 
of email gri�  e@nuenen.nl
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Kant en Klaar maaltijden
Iedere dag, vers voor u gemaakt!!

4 Runder Hamburgers 
+ 500 gr. Kip Poulet  .. 8,95
Achterham
“Onze Topper”  ................................ 150 gram 3,25
Roerige Winterreepjes
 ......................................................... 250 gram 3,75
Runder Minute Steaks
..............................................................4 stuks 7,95
Hazelino
“Filetlapje gevuld met mozzarella, 
spinazie en noten”  ............................ 100 gram 1,80
Gegrilde Kippoten
..............................................................2 stuks 3,50

KOOPJE

SPECIAL

SNEL KLAAR

GEMAK

SPECIAL

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 
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,

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
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Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt. €15.50 

Jägermeister 
Met zakflacon 0.7 €15,95 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.€11,50 

Moi uit Italië 
Primitivo 

5+1 gratis per stuk nu €7.50 
Acties geldig van 30 januari t/m 27 februari 

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

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

*

‘We wisten niet dat er 
 zóveel mogelijk is.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor de een is dat intiem en 
bescheiden, voor de ander juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor voor ieders verhaal. We helpen zo het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te 
maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Nuenen en omgeving 
staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie 
DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel  040 711 73 72.

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151
f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, blues en pop. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB



ROND DE LINDE week 5 Donderdag 30 januari 2020

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 expo ‘1ste expo 2020’.
t/m 21 februari expo ‘ Niks voor niks’. 
Woens- en zondagen 13.00-17.00 uur, 

vrijdagen 13.00-20.00 uur.
SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

t/m zaterdag 1 februari
Collecte Hersenstichting

Donderdag 30 januari
 09.30 uur Computercafé Nuenen: 
Orde op de PC. Bibliotheek Nuenen

09.30 uur Schuif even aan tafel bij Karel 
Werschkull. Het Klooster 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
11.00-12.00 uur ‘Muziek op schoot’

Bibliotheek Nuenen
15.00 uur Jazz concert ‘Duo Paul van 

Kessel en Cord Heineking’. Het Klooster

Vrijdag 31 januari 
20.00 uur KBO Kienavond Lieshout

 Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout
20.00 uur Rikavond supportersclub RKSV 
Nuenen. ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

Zaterdag 1 februari
11.00-14.00 uur Carnavalskledingverkoop 

Musicalgroep Kapsones.
De Dorpswerkplaats, Park 63b te Nuenen

Zaterdag 1 februari 
21.00 uur Livestock Live @ Schafrath 

Café Schafrath

Zondag 2 februari
14.30 uur Cultuur Overdag - concert 

Duende (Carlijn Stolten en begeleiding)
Van Goghkerkje

Zondag 2 februari
19.30 uur Taizé vesper, muzikale 

begeleiding: Paul Weijmans 
Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Dinsdag 4 februari
Kienen Vrouwenvereniging Nuenen Gerwen

Scarabee Mantelmeeuwlaan Nuenen

Donderdag 6 februari
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Veilig Internetten
Locatie Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 7 februari 
13.30 uur Geschiedenislezing: Phocas 

Kroon presenteert zijn historische fi lms over 
Eindhoven

Trefpuntzaal van Het Klooster

Zaterdag 8 februari
18.30 uur Hé zingde mee? Crowdfunding 

Lions Club Nuenen
Restaurant Goesting

Zondag 9 februari
14.00-17.00 uur Ierse Muziek

Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 9 februari
14.00 uur Lieshoutse middag KBO Lieshout

zaal De Koekoek Lieshout
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

Black Cat Biscuit, Café Schafrath

Maandag 10 februari
15.30-17.00 uur Vrolijke poppetjes 
knutselen van kosteloos materiaal 

voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar
in de Heuvel, Gerwen

Dinsdag 11 februari
10.30 uur Cultuur Overdag - 
fi lm ‘Greenbook’. Het Klooster

19.30 uur Samen zonnepanelen aanschaf-
fen in Gerwen. Dorpshuis D’n Heuvel

Donderdag 13 februari
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Domotica met Raspberry Pi
Locatie Bibliotheek Nuenen

Maand januari/februari
Elke zondag:
•  09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerterrein EMK,Wettenseind.
•  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

‘Wij kunnen je     
veel leed besparen’
Een notaris is onmisbaar. Toch wordt een bezoekje aan de notaris over het 
algemeen niet als noodzakelijk ervaren. ‘Ten onrechte’, stelt Alex van IJs-
seldijk, erfrecht specialist bij Erfrechtplan. ‘Het hebben van een testa-
ment en levenstestament kan je veel leed besparen. Wij willen om die re-
den de drempel om naar een notaris te stappen verlagen.’ Alex van IJssel-
dijk geeft op maandag 10 februari 2020 om 19.30 uur in John Geven Stu-
dio’s in Nuenen een lezing over het testament en het levenstestament.

oplossing, simpelweg omdat elke 
situatie anders is.’ 

Keukentafelgesprek
Alex van IJsseldijk vindt het belang-
rijk om meteen duidelijk te zijn: ‘Ik 
ben geen notaris, maar een erfrecht 
specialist. Ik ben dus niet degene die 
de akte opstelt. Erfrechtplan is er om 

Alex van IJsseldijk trapt af met zijn 
missie: ‘Ik wil dat iedereen snapt 
waarvoor hij tekent. Ik wil erfrecht-
planning begrijpelijk maken.’ En dat 
begrijpelijk maken, dat is volgens 
Alex van IJsseldijk geen overbodige 
luxe. ‘Veel mensen denken: dat zal 
allemaal bij wet wel prima geregeld 
zijn. Maar helaas is er geen pasklare 

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

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

zaken te verduidelijken. We gaan aan 
de keukentafel in gesprek over de 
persoonlijke situatie. Want dát is het 
uitgangspunt. Aan de hand van dit 
vrijblijvende en kosteloze gesprek 
maakt onze adviseur een uitgebreid 
gespreksverslag, wanneer er beslo-
ten wordt om met Erfrechtplan in zee 
te gaan. Dit document vormt de basis 
voor het testament en/of levenstes-
tament. Hierin staan de situatie én de 
wensen omschreven in begrijpelijke 
taal. De notaris vertaalt dit document 
vervolgens in een conceptakte, die 
door ons wordt gecontroleerd.’ 

Drempel verlagen
Alex van IJsseldijk denk dat hij met 
Erfrechtplan de drempel kan verla-
gen. ‘Het is echt niet zo dat mensen 
niet naar een notaris willen. Het komt 
meer door onwetendheid. Na zo’n le-
zing volgt die actie vaak wel. Mensen 
schrikken van mijn verhaal. Het klinkt 
raar, maar daar ben ik blij om. Door 
zaken nu goed te regelen, kun je in de 
toekomst veel leed voorkomen. Ik 
hoop dat ik daar mijn steentje aan bij 
kan dragen.’

Lezing bijwonen
Wilt u de lezing op maandag 10 fe-
bruari 2020 om 19.30 uur in John Ge-
ven Studio’s in Nuenen bijwonen? 
Schrijf u dan in via 085 - 8000 100 of 
op www.erfrechtplan.nl

Lezing; omgaan met chronische pijn
Hebt u altijd pijn en vraagt u zich af of er misschien manieren zijn die u kunnen 
helpen hiermee te leren omgaan? Kom dan naar onze lezing Omgaan met 
chronische pijn op donderdag 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur.
De spreker is Professor Dr. Rob J.E.M. Smeets, revalidatiearts CIR Eindhoven en 
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht. De lezing 
wordt georganiseerd door Reumavereniging Regio Eindhoven in samenwer-
king met CIR (Centrum Integrale Revalidatie), en is openbaar en gratis toegan-
kelijk. Ook niet leden van de reumavereniging zijn van harte welkom.
Graag vóór 12 maart aanmelden bij gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50. De lezing 
wordt gehouden in Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167 in Eindhoven.

Niks voor Niks
Met deze thema expositie wil SHE Art Gallery aandacht vragen voor al het 
werk, dat kunstenaars hebben verzet, voor uw kunstwerk. Het creëren 
van kunst is een proces van vele jaren, oefenen, mislukkingen, verbete-
ringen, opleidingen, opnieuw proberen, zoeken naar een eigen stijl en 
heel veel doen.

Hiervoor krijgen zij meestal een heel 
scala aan afwijzingen en vele vruch-
teloze exposities terug. Sommige 
kunstenaars haken af, een paar zet-
ten door. Die paar weten een mooi, 
goed werk te maken, vernieuwend 
en met een heel eigen verhaal en be-
leving. En soms worden die kunste-
naars gevonden, en in een galerie 
collectie opgenomen.
Maar dan begint het pas. De kunste-
naar gaat door met hard werken, ver-
beteren en samen met een galerie ie-
mand vinden die verliefd wordt op 
het kunstwerk. En het geluk, wanneer 
dat gebeurd, is prachtig. Het is het al-
lemaal waard!
U koopt dus niet zomaar een kunst-
werk, maar al het werk, bloed, zweet 
en tranen, dat daaraan is vooraf ge-
gaan. U koopt elke mislukking en elke 
triomf. U deelt zelfs mee in de toe-
komst van de kunstenaar.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

SORARA OUTLET STORE
Iedere vr i jdag 10:00-16:00 uur
Duivendi jk 5 te Nuenen
ingang aan de l inkerzi jde

NU EXTRA KORTING OP VEEL PARASOLS EN PARTYTENTEN!

Tegen inlevering van onderstaande kortingsbon ontvangt u 10 euro extra korting.
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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

Vrijdag 7 februari lezing: historische films over Eindhoven

Geschiedenislezing    
door Phocas Kroon 
Geschiedenis is soms ver weg, maar ook altijd dicht om ons heen. Voor de 
februari-lezing richten we de historische verrekijker op Eindhoven.

Hij is graag bereid om aan de hand 
van de vertoning van deze films een 
presentatie te verzorgen over de ge-
schiedenis van Eindhoven. Allereerst 
is daar een reeks films over de indus-
trialisatie van Eindhoven. Concreet 
de ontwikkeling van de textiel- en de 
tabaksindustrie, Philips en Daf, maar - 
zij het minder bekend-: over de luci-
ferfabriek en de productie van Spoo-
renbergs hoge hoeden. Voorts ver-
toont hij historische opnames uit het 
straatbeeld van Eindhoven in de ja-
ren 30 en 40 van de vorige eeuw. Ook 
beschikt hij over beeldopnames van 
bijzondere projecten op cultureel en 
historisch gebied die in Eindhoven 
hebben plaatsgevonden.
De 7e februari belooft kortom weer 
een boeiende middag te worden, 
toegankelijk voor iedere geïnteres-
seerde Nuenenaar, die geïnteres-
seerd is in ons rijke verleden. Zoals 
steeds vindt ook deze lezing plaats in 
de Trefpuntzaal van Het Klooster om 
13.30 uur.

Entree € 2,- (pauze koffie/thee inbe-
grepen), op vertoon van lidmaat-
schapspas Senergiek/KBO krijgt u € 1,- 
korting. 

Phocas Kroon is geboren en getogen in 
Eindhoven en heeft vanaf zijn vroege 
jeugd belangstelling gehad voor films 
en radioprogramma’s. Op de middel-
bare school was hij betrokken bij het 
maken van radioprogramma’s voor de 
ziekenhuizen en voor AVRO jeugdom-
roep Minjon. Daarna is hij filmamateur 
geworden die vooral documentaires 
maakt en een enkele speelfilm met 
leerlingen van de toenmalige toneel-
school in Eindhoven. Hij werd direct lid 
van de Eindhovense filmersclub Lu-
miere en is daar nu voorzitter van. Pho-
cas Kroon heeft een indrukwekkende 
verzameling historische films met uit-
eenlopende thema’s betreffende de 
ontwikkeling van Eindhoven. 

Inleider Phocas Kroon

SENIORENVERENIGING NUENEN

Kienavond 
Lieshout
Vrijdag 31 januari organiseert de Se-
niorenvereniging/KBO Lieshout in 
het Dorpshuis Grotenhof 2 haar kien-
avond. Wij nodigen u allen uit op 
deze avond. Er wordt gekiend om 
goed gevulde levensmiddelentas-
sen, koffiepakketten, enveloppen 
met geld en u maakt kans om de 
Jackpot te winnen. Kienen begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 19.00 
uur. U bent van harte welkom.

Dinsdag 11 februari bijeenkomst

Samen zonnepanelen 
aanscha� en in Gerwen
Gerwenaren die interesse hebben om binnenkort zonnepanelen aan te 
schaffen, zijn dinsdagavond 11 februari om 19.30 uur van harte welkom 
in Dorpshuis D’n Heuvel in Gerwen. Een aantal buren is aan de slag ge-
gaan met een burenaanbod voor zonnepanelen en vertellen hier graag 
meer over. Door dit samen te doen is het voordeliger en makkelijker.

blijvend een offerte aanvragen. Ook is 
er ruimte voor het stellen van vragen. 
Het buurtteam is ook bereikbaar via 
buurtkrachtgerwen@gmail.com.

Buurkracht 
is samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en 
niet-commercieel. Het maatschappe-
lijk initiatief wordt in ons land ge-
steund door gemeenten en provin-
cies. Buurkracht gelooft dat energie 
besparen makkelijker, voordeliger en 
leuker is als je het samen met de bu-
ren doet. Buurkracht is iets wat buren 
tezamen hebben. De buurtbegelei-
ders van Buurkracht helpen onder 
meer bij het enthousiasmeren van 
buurtgenoten en het aanvragen van 
offertes bij leveranciers. Zie ook 
www.buurkracht.nl

Verduurzaming is een onderwerp dat 
steeds meer leeft in Gerwen. Een 
groep enthousiaste inwoners heeft 
daarom de krachten gebundeld en 
wil voor alle Gerwenaren aan de slag 
met een mooi aanbod voor zonnepa-
nelen. Zij gaan hiervoor verschillende 
offertes van leveranciers uit de regio 
vergelijken op basis van kwaliteit, 
service en prijs. Tijdens de bijeen-
komst presenteren zij het aanbod en 
vertellen over de selectie. 

Aanmelden
Bewoners die willen komen en interes-
se hebben in zonnepanelen kunnen 
zich aanmelden via de buurkracht-
app. Deze is gratis te downloaden, 
zoek op buurkracht in de App (IOS) of 
Play (Android) store. Op de bijeen-
komst kunnen bewoners meteen vrij-

Uitbreiding    
Fysiotherapie Kwiek 
Via dit bericht brengen wij alle Nuenenaren graag op de hoogte van het 
volgende. Per 1 februari a.s. verwelkomen wij binnen Fysiotherapie Kwiek 
een nieuwe collega: Helga van der Kooij.

tig in Nuenen. Vanaf 1 februari 2020 is 
Kwiek dus met 3 geriatriefysiothera-
peuten. Hiernaast zal collega Lieke 
Braam begin februari voor een aantal 
maanden met zwangerschapsverlof 
vertrekken. Dit geeft Helga de tijd en 
ruimte om ‘te landen’ en biedt bij te-
rugkeer van Lieke extra capaciteit 
voor het behandelen van patiënten.

Wij zijn hier erg blij mee, het biedt 
hele mooie perspectieven op de toe-
komst. Wij heten Helga dan ook har-
telijk welkom! Groeten, Ellen & Lieke.
Meer info en contact: 06 331 831 14.
www.fysiotherapiekwiek.nl

Zij komt fulltime werken. Helga is 
net zoals wij, Ellen Raessens en Lieke 
Braam, volledig gespecialiseerd in 
fysiotherapie gericht op geriatrie 
(kwetsbare volwassenen en oude-
ren).

De afgelopen 15 jaar is Helga in 
Geldrop werkzaam geweest en heeft 
zich aldaar bekwaamd in dit werk, 
o.a. door het volgen van een Master-
opleiding op het gebied van geria-
triefysiotherapie. Dit biedt een prach-
tige basis van waaruit we samen kun-
nen bouwen aan de toekomst van Fy-
siotherapie Kwiek. Helga is woonach-

v.l.n.r. Lieke Braam, Helga van der Kooij en Ellen Raessens.

WLG: vierde museumbezoek 
gaat naar Vincentre
Voor het vierde museumbezoek deze winter hoeven we niet zo ver weg, 
we gaan van Gerwen naar Nuenen. Een bezoek aan Vincentre. 

wandeling door Nuenen met een 
gids. In totaal duurt het ongeveer 
tweeëneenhalf uur.
De kosten zijn voor de entree € 8,- per 
persoon en de wandeling met gids 
€ 5,25 per persoon. Qua consumpties 
kun je rekenen op € 6,25 per persoon 
voor koffie of thee met gebak. Een 
museumjaarkaart is helaas niet gel-
dig. Het museum is rolstoelvriende-
lijk, er staat eventueel een leenrol-
stoel ter beschikking, ook is er een lift 
aanwezig.
Meld je aan voor 1 februari bij Paul 
Mol: paulmol1943@gmail.com of te-
lefoon: 06-22571242. 
Dit is nog niet het laatste museumbe-
zoek dat de WLG organiseert, 6 maart 
willen we graag een dagtocht met de 
bus naar Antwerpen maken. Maar 
hierover later meer, houd deze krant 
in de gaten. Of kijk op de website van 
de WLG; werkgroep leefbaarheid 
Gerwen. Mailadres: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

In Nuenen kun je namelijk letterlijk in 
Vincent van Gogh’s voetsporen tre-
den. En dat gaat nog wel het beste in 
Vincentre, want hier toont men de 
brieven en schilderijen van deze we-
reldberoemde kunstschilder. De ver-
halen over Vincent zijn er te horen en 
over hem te lezen. Vincent van Gogh 
woonde en werkte van 1883 tot 1885 
in Nuenen.
Zijn verblijf in Nuenen was één van 
de belangrijkste en meest produc-
tieve periodes in zijn leven. Hij 
maakte hier 194 schilderijen en nog 
veel meer tekeningen, aquarellen 
en briefschetsen.
Je kunt mee met de WLG naar dit 
unieke museum op 7 februari aan-
staande. Het vertrek is om 09.45 uur 
vanaf het Heuvelplein, we kunnen in 
verschillende auto’s met elkaar mee-
rijden. Je kunt ook zelf gaan, wel even 
van te voren dit aangeven.
Je gaat op eigen gelegenheid de ex-
positie bekijken, daarna is er een 

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers 
voor 16e editie NLdoet

Grootste   
vrijwilligersactie 
van Nederland
Het Oranje Fonds is op zoek naar men-
sen die zich in willen zetten voor een 
ander tijdens NLdoet 2020. Op 13 en 
14 maart organiseert het Fonds voor 
de 16e keer de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. Op deze dagen 
zijn in heel het land duizenden activi-
teiten te vinden waarbij iedereen zich 
een dag(deel) belangeloos in kan zet-
ten voor andere mensen. Aanmelden 
kan via www.nldoet.nl.

Of je nu van koken, tuinieren, klussen, 
schoonmaken of spelletjes spelen 
houdt, er is voor ieder wat wils tijdens 
NLdoet. Omdat er zo veel activiteiten 
in heel het land georganiseerd wor-
den, is er altijd een te vinden die past. 
Denk aan het organiseren van een 
uitstapje voor ouderen of meedoen 
aan een spelletjesmiddag voor men-
sen met een beperking. Maar het is 
ook mogelijk mee te helpen bij het 
opknappen van een dorpshuis, het 
aanleggen van een buurtmoestuin of 
het schilderen van de hekken van een 
kinderboerderij.

Belangeloos iets voor een ander doen
NLdoet is voor veel mensen een eer-
ste kennismaking met vrijwilligers-
werk. Het Oranje Fonds wil de deelne-
mers laten ervaren dat vrijwilligers-
werk niet alleen heel fijn is voor dege-
ne die geholpen wordt, maar dat het 
ook heel leuk is voor de vrijwilliger 
zelf. Mensen beleven er plezier aan 
belangeloos iets voor een ander te 
doen, en doordat er een gigantische 
keuze aan activiteiten is, kan iedereen 
iets vinden dat bij hem of haar past. 
Daarnaast ziet het Oranje Fonds NL-
doet als een ode aan de vele vrijwilli-
gers die zich inzetten om ervoor te 
zorgen dat iedereen mee kan doen in 
de Nederlandse samenleving. Zij ma-
ken het verschil in ons land.

Trots
Het is het 16e jaar dat het Oranje 
Fonds NLdoet organiseert. Peter 
Douwes, directeur Oranje Fonds: “Ie-
der jaar weten wij met NLdoet hon-
derdduizenden mensen te mobilise-
ren. Daar zijn wij trots op, want dit zijn 
allemaal mensen die zich belange-
loos inzetten om een ander te hel-
pen. Door naar elkaar om te kijken 
maken we de samenleving een stukje 
mooier. Dat gebeurt in ons land al da-
gelijks op grote schaal, en met NL-
doet zetten we de spotlight daarop.”

Over Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een so-
ciale samenleving, waar mensen er 
voor elkaar zijn en iedereen mee kan 
doen. Daarom mobiliseert, versterkt 
en ondersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zorgen 
dat niemand er alleen voor staat. De 
steun bestaat uit inspiratie, advies, 
kennis en geld. Het Fonds kan dit 
doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, 
de Nederlandse Loterij, Vrienden en 
bedrijven. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn het be-
schermpaar van het Oranje Fonds.

Hoogtepunten uit  
Matthäus Passion in Gerwen
Op 6 april worden in de nieuwe Sint-Clemenskerk in Gerwen hoogtepun-
ten uit de Matthäus Passion van J. S. Bach uitgevoerd door een barokor-
kest en door Kempenkoor. Deze avond staan de koorwerken uit deze be-
roemde passie op het programma. Het is een opmaat naar de integrale 
uitvoering in Oirschot op 8 april. De sfeer is informeel, de dirigent zal hier 
en daar nog een aanwijzing geven.

sopraan Rianne Wilbers zal twee aria’s 
zingen en tenor Peter Vos geeft de 
verhaallijn aan en zingt enkele recita-
tieven.
Deze avond is bijzonder geschikt om 
kinderen kennis te laten maken met 
de mooie muziek van Bach.
Zij krijgen een speciaal kaartje en een 
speciaal plaatsje vooraan in de kerk 
met hun ouders, zodat zij extra goed 
kunnen zien en horen wat orkestle-
den en dirigent doen en laten horen 
o.a. over de bijzondere instrumenten.
Op de website is alle info te vinden:
www.matthauspassionoirschot.nl
De kaartverkoop is van start gegaan 
en kunnen online gereserveerd wor-
den. Vanaf 26 februari zijn ze recht-
streeks te koop bij De Drie Gebroe-
ders in Gerwen en bij Bruna Nuenen 
aan de Parklaan.

De leden van het onlangs opgerichte 
Comité van Aanbeveling, ondersteu-
nen dit evenement en gaan het met 
veel enthousiasme onder de aan-
dacht brengen in Gerwen/Nuenen.
Het comité bestaat uit pastoor Hans 
Vossenaar; sopraan en harpiste Inge 
Frimout; Sven Johansen van Westfall 
Johansen advocaten; Jan Bekkers van 
werkgroep Leefbaar Gerwen en 
Dorpsraad Gerwen en oud-wethou-
der en bestuurder van de Stichting 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200 
jaar Martien Jansen.
Allen zijn ervan overtuigd dat met 
deze uitvoering de bewoners van 
hun gemeente een unieke kans krij-
gen om te genieten van de prachtige 
muziek van Bach.
Naast koor en orkest zullen twee so-
listen meewerken aan de uitvoering: 
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De Zonnebloemdrive 2020, op de laatste zaterdag van januari 
in zaal Enode te Nuenen - Eeneind. 

‘Common Sense’ al 20 jaar  
een onmisbare rol
De Zonnebloem zet alles op alles om mensen een fijne en een onvergete-
lijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft 
nooit een belemmering te zijn. Wij willen dat iedereen volop van het leven 
kan genieten. Daarom blijven we doen waar we altijd al goed in waren: 
contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en va-
kanties mogelijk maken. 

de bridge club Common Sense Nue-
nen draagt bij in de kosten van onze 
activiteiten.
25 januari was zaal Enode gevuld met 
bridgers die voor de gezelligheid en 
het goede doel waren gekomen om 
te bridgen. Met veel plezier hebben 
ze met z’n allen een mooie middag 
gemaakt en tegelijkertijd ruim 1000 
euro bij elkaar gebridged voor de 
Zonnebloem afdeling Nuenen c.a. 
Petra van Laarhoven fotograaf, Yvonne 

Bridge Club Common Sense Nuenen 
speelt al 20 jaar een onmisbare rol bij 
de Zonnebloem Nuenen. Wij zullen 
nooit vergeten wat hun steun voor 
onze vereniging betekent. Zeker met 
de inzet van kartrekker Wil Veugelers 
en Jos Horvath maar ook van Lies van 
de Akker die in oktober afgelopen 
jaar is overleden. Zij zijn de kanjers 
van het eerste uur die ons al 20 jaar 
lang steunen met hun Club. De dank-
baarheid en waardering is groot en 

€ 1000,-

Onstenk voorzitter en Ria Hoefnagels 
bezoekwerk, kwamen voor deze gele-
genheid om de nieuwe cheque voor 
2020 in ontvangst te nemen. Ze be-
danken alle deelnemers, sponsors en 
de organisatoren. Voor de vele jaren 
dat ze zich inzetten voor de ouderen 
van de Zonnebloem. De ouderen die 
gebruik maken van deze bijdrage van 
het goede doel van de Bridge Club 
Common Sense Nuenen. Vooral dank 
aan hen die dit mogelijk hebben ge-
maakt. 
Nu kan de Zonnebloem weer mooie 
plannen maken met het geld voor 
2020. Met het nieuwe beleid van Zon-
nebloem Breda gaan we weer veel 
leuke dingen doen, niet meer in hele 
grote groepen maar meer in kleinere 
groepen. En de Bridgeclub Common 
Sense Nuenen maakt dat mogelijk 
voor ons.

Cultuur Overdag presenteert

Duende; een intiem concert 
in het Van Goghkerkje
Duende bestaat uit zangeres Carlijn Stolten en gitarist Peter Witjes, voor 
dit concert aangevuld met contrabassist Rob Dirksen.

van de schoonheid van mooie mu-
ziek, maar kleur ook graag af en toe 
buiten de lijntjes. De prachtige klan-
ken van de Zuid-Europese (- en Ame-
rikaanse) muziek raken me en zijn 
heerlijk om te zingen. Met Duende 
voel ik dat ik thuiskom, die warmte en 
liefde wil ik graag delen met mijn pu-
bliek.

‘Duende’, een term uit de Flamenco, 
betekent zoveel als ‘ziel’ hebben, een 
verhoogde staat van passie en inspi-
ratie. Het komt van binnen als een fy-
siek en emotioneel antwoord op 
kunst. Het geeft je koude rillingen, 
laat je lachen of huilen als een licha-
melijke reactie op een artistieke pres-
tatie die bijzonder expressief is. Goet-
he beschreef Duende als “iets dat ie-
dereen kan herkennen, maar geen fi-
losoof kan uitleggen.” Goede muziek 
is altijd herkenbaar, maar niet altijd 
makkelijk te verklaren. En dat hoeft 
ook niet, dat is het magische en mys-
terieuze!

“Geweldig om na zo veel jaren een 
keer te mogen zingen in dit prachtige 
kerkje in Nuenen met het repertoire 
waar ik gelukkig van word”.

Zondag 2 februari, 14.30 uur Van 
Goghkerkje Nuenen. Kaarten verkrijg-
baar via www.cultuuroverdag.nl

Voor Carlijn Stolten is het even thuis-
komen. Carlijn is geboren in Nuenen 
en zong haar eerste solo’s met het 
schoolkoor in de Johannes Passie in 
de toenmalige Andrieskerk. Ze stu-
deerde klassieke zang aan het 
Utrechts Conservatorium. Na haar 
studie is zij zich vooral gaan richten 
op het muziektheater en de lichte 
muziek.
Met Duende beleef je een muzikale 
reis langs Spaanstalige bolero’s, can-
ciónes, Franse oude en nieuwe chan-
sons en Italiaanse canzones. Ontroe-
rende klanken die de ziel raken en je 
doen glimlachen. Duende bezingt de 
liefde, het verlangen en het leven 
met al zijn pieken en dalen.

Duende ontstond eigenlijk op vakan-
tie de Provence, waar op de camping 
wekelijks een ‘Grillade’ werd georga-
niseerd voor de campinggasten en 
dorpsbewoners en waar Peter en Car-
lijn een aantal Franse en Spaanse 
nummers ten gehore brachtten.
Terug in Nederland bouwden ze hun 
repertoire uit tot een programma 
met zowel mooie ballades, als grappi-
ge liedjes.
Carlijn: ‘Duende’ is voor mij de perfec-
te combinatie van passie en lichtheid. 
Op het conservatorium paste ik niet 
zo goed in het klassieke plaatje. Dat 
keurslijf was voor mij te strak. Ik hou 

KBO-bridgeclub 
Een mooie, geslaagde middag, zo is de reactie van alle leden van bridge-
club Senergiek, op zaterdagmiddag 25 januari bijeengekomen in de Coll-
se Hoeve bij gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van hun 
vereniging.

Door de bridgeclub worden ook met 
regelmaat bridgedrives georgani-
seerd, te noemen zijn de Voedsel-
bankdrive, de Kerstdrive, de Fiets-
tochtdrive.
In oktober 2018 wordt de naam van 
KBO afdeling Nuenen gewijzigd in 
Senergiek Seniorenvereniging Nue-
nen. Een en ander heeft tot gevolg 
dat ook de naam van de KBO-bridge-
club gewijzigd wordt in Senergiek-
bridgeclub.
De jubileumcommissie heeft voor de 
viering van het 25-jarig jubileum voor 
een aantrekkelijk, mooi programma 
gezorgd: Na het openingswoord van 
voorzitter Yvonne Dros krijgt de voor-
zitter van Senergiek Nuenen Gonnie 
Lucassen het woord. Zij benadrukt 
het belang van de bridgeclub en 
spreekt de wens uit dat het bestaan 
van de club met ten minste nog 25 
jaar verlengd mag worden.
Vervolgens worden de leden van het 
eerste uur, de jubilarissen, te weten 
de dames Ria Kollee, Nell Dujardin, 
Tiny Gijsberts, Nellie van de Wiel en 
de heer George Dujardin geëerd. Hen 
wordt een oorkonde vergezeld van 
een boeket bloemen aangereikt.
Natuurlijk worden gedurende de 
middag 16 spellen gespeeld; voor 
een hapje en een drankje is ook ge-
zorgd. Aan de leden is een goed ver-
zorgd buffet aangeboden.
Iedereen heeft genoten en kijkt terug 
op een fantastische jubileummiddag 
in de Collse Hoeve te Nuenen.

Een beetje historie: Op 10 november 
1993 start een tiental KBO-leden een 
beginnerscursus bridge in het ge-
meenschapshuis D’n Heuvel te Ger-
wen. Dit initiatief is geen lang leven 
beschoren, na een jaar wordt de acti-
viteit in Gerwen beëindigd.
In november 1994 maakt het toen-
malige KBO-bestuur bekend dat op 
woensdagmiddagen, als de interesse 
groot genoeg blijkt te zijn, gestart zal 
worden met een bridgeclub. Na een 
maand proefdraaien wordt op 16 no-
vember 1994 een eerste bijeenkomst 
georganiseerd, besloten wordt tot 
een maand proefdraaien. En op 4 ja-
nuari 1995, 25 jaar geleden, is het zo-
ver: De geboorte van KBO-bridge-
club vindt plaats.
Daar waar ooit gestart wordt met een 
groei tot 28 leden, groeit gedurende 
de jaren het ledental van de club uit 
tot circa 200 leden, de huidige bridge-
club telt 113 leden.
Indien U belangstelling hebt voor het 
bridgespel, denksport die uw geest 
scherpt en uw concentratievermo-
gen oefent en daarbij gelegenheid 
biedt elkaar te ontmoeten, kunt u 
zich opgeven bij Jan Reijnen, tel. 040 
2832297, janreijnen@yahoo.com of 
bij Jan Hoeve, tel.0402839739 , j.hoe-
ve@onsnet.nu.
In Nederwetten wordt gespeeld in 
De Koppelaar op maandagmiddag; in 
Nuenen wordt gespeeld in Het Tref-
punt op maandagavond, op woens-
dagmiddag en op woensdagavond.

Stichting Hoormij: 

Kom langs voor 
gratis info over 
gehoorproblemen
Slecht(er) horen of te maken hebben 
met een gehooraandoening kan een 
strijd zijn, met jezelf, maar ook met 
mensen in je omgeving, die niet echt 
begrijpen wat je meemaakt. Je ge-
hoorproblemen zeggen niets over 
jouw kwaliteiten, maar door bijvoor-
beeld vermoeidheid, concentratie-
problemen of overprikkeling is het 
wel van invloed op je functioneren.
De vrijwilligers van de Stichting Hoor-
mij weten als geen ander wat het be-
tekent om gehoorproblemen te heb-
ben. Zij kunnen u tips geven hoe er 
mee om te gaan, thuis, op je werk of 
sportclub. 
Kom langs in de bibliotheek Eindho-
ven in de witte Dame, Emmasingel 
22, op donderdag 6 februari van 
10.30-15.00 uur. Of in de bibliotheek 
Helmond, Watermolenwal 11, op za-
terdag 8 februari van 10.30-15.00 uur. 

Nationale voorleesdagen 
Dassenburcht
Woensdag 22 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan 
en de kinderen, leerkrachten én directrice van de Dassenburcht doen 
daar volop aan mee! 

Het boek ‘Moppereend’ werd door 
Mariëtte vol enthousiasme voorgele-
zen en de kinderen genoten dan ook 
met volle teugen. Er werd gelachen, 
oh’s en ah’s kwamen voorbij en de kin-
deren mochten zelf regengeluiden 
maken met hun eigen voeten! Het 
was geweldig! Aan het einde klonk er 
dan ook een daverend applaus van 
alle kinderen! Dankjewel, juf Mariëtte!

Binnen het onderwijs op de Dassen-
burcht wordt voorlezen als heel be-
langrijk gezien; de kinderen beleven 
er veel plezier aan en de woorden-
schat van de kinderen wordt hiermee 
vergroot. Reden genoeg om de direc-
trice, Mariëtte Franssen, te vragen om 
voor te lezen aan de groepen 3. Alle 
andere meesters en juffen gingen 
voorlezen in een andere groep.
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vr 31 jan 22:00 u  
Terug naar toen     
TERUG NAAR DE 80'S 90'S    
za 25 jan 21:00 u  

Bruce Soord   
EXCLUSIVE EUROPEAN CLUB SHOW  

   
za 15 feb 21:00 u  

the hillbilly moonshiners     
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD AND SONS     
zo 16 feb 11:00 u  

platenbeurs 
VINYL & CD’S  
za 29 feb 21:00 u  

Abba Fever    
THE ULTIMATE ABBA SHOW 
 

vr 31 jan T/m vr 14 feb

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

1917  NU
Meeslepend oorlogsdrama (Golden Globe)

FOR SAMA NU
Blik van binnenuit op het Syrische conflict

LITTLE WOMEN   NU
Gebaseerd op het gelijknamige boek. 

THE LIMEY  MA 10 FEB
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Expo

world press photo 
EXHIBITION 2019 HELMOND

 BINNENKORT:

 06 MRT T/M 29 MRT

 09 FEB T/M 01 MRT

TENTOONSTELLING 
VAN EN OVER TINUS DERKS 

1952-2019

VR 31 JAN T/M VR 14 FEB

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

ZA 01 FEB  20:15 u SHOW/CIRCUS

TAPEFACE
#internationaalfenomeen

ZO 02 FEB  15:00 u  LOKAAL

TOON MAAS, HANS VAN GORP 
& PIET SNIJDERS
Nawdèwir!

DI 04 FEB  20:15 u  MUZIEKTHEATER

SUN RECORDS
The concert (optie theaterdiner)

WO 05 FEB  20:15 u  TONEEL

TONEELGROEP OOSTPOOL 
& ADELHEID + ZINA
God is een moeder (inleiding 19:30u)

DO 06 FEB  20:15 u  TONEEL

BRAM VAN DER VLUGT, 
TRUDY LABIJ & WIETEKE V. DORT
Enkele reis

VR 07 FEB  20:15 u  CABARET

MARTIJN KONING 
Koning van de toekomst (uitverkocht)

ZA 08 FEB  20:15 u  MUZIEK

3JS 
De aard van het beest

ZO 09 FEB  13:30 + 16:00 u  JEUGD 2+

JUF ROOS
Gaat op vakantie

D1 11 FEB  20:15 u  TONEEL

HENDRIK GROEN
Zolang er leven is

WO 12 FEB  20:15 u  MUZIEK

SVEN FIGEE
Van Bach tot Blues

DO 13 FEB  20:15 u  CABARET

RAYEN PANDAY
Trigger

VR 14 FEB  20:15 u  TONEEL

JEROEN SPITZENBERGER, 
HANNE ARENDZEN
De liefde begraven

BINNENKORT:

WO 19 FEB  20:15 u  CABARET

STEFANO KEIZERS
Sorry baby

VR 28 FEB  20:15 u  MUZIEK

HANDSOME POETS
Lieve schatten

  #ONTROEREND
EN #ENERGIEK

Over de (on)voorwaardelijke liefde      
tussen moeders en zonen

God is een moeder 
Marcus Azzini en Nazmiye Oral gaan in ‘God is een Moeder’ met elkaar in 
gesprek. Over uitsluiting, anders zijn en de kracht van de gemeenschap 
tegenover die van het individu. Over schaamte, schuldgevoel en hoop. 
Heeft iedereen het nodig om ergens in te geloven? 

Foto: Felicity Ingram

Zowel Marcus, homoseksueel met 
een katholieke achtergrond, als Naz-
miye, dochter die tegen de tradities 
van haar Turks-islamitische ouders in-
ging, weten hoe het is om tot de an-
der gemaakt te worden. Door elkaar 
te bevragen en te confronteren doen 
zij een poging zich te laten verrassen 
door de ander en gekende grond te 
overstijgen. En dat leverde zowel in 
Trouw als NRC Handelsblad al een 
viersterrenrecensie op. 
Ook bij het publiek maakt deze voor-
stelling veel los. ‘Gaan! Doe het voor 
je moeder.’ ‘Ik heb tot diep in de nacht 
met mijn halfzus gepraat over moe-
derschap.’ ‘Ik ga nóg een keer! En dan 
neem ik mijn moeder mee.’ Zomaar 
wat reacties na afloop van de eerste 
uitvoeringen.
Voor God is een Moeder werden ver-
halen over acceptatie, twijfel en ver-
stoting opgehaald uit onder andere de 
christelijke en islamitische gemeen-
schap. Verbonden met deze verhalen 

vormen de eigen ervaringen van Mar-
cus en Nazmiye het uitgangspunt voor 
de voorstelling. Samen verkennen ze 
de verhouding tussen eeuwenoude en 
nieuwe verhalen. Een kwetsbare, lief-
devolle en complexe ontmoeting. Bin-
nenkort in Het Speelhuis.

Toneelgroep Oostpool & Adelheid + 
Zina met God is een moeder
Wo 5 feb 2020 • 20.15 uur
theaterspeelhuis.nl 

23ste Editie van het Prinsschieten 
bij het Gilde van Gerwen
Na meer dan twintig jaar uitdagen kan deze 23ste ontmoeting tussen de 
Narre-Kappen uit Gerwen en de Roapers uit Lieshout wel een traditie ge-
noemd worden. Om even over 14.00 uur kwamen de Carnavalshooghe-
den Prins Frank den Urste uit Lieshout en Prins Consilium uit Gerwen 
met gevolg de Schutsherd binnen waar zij welkom geheten werden door 
Roland van den Berk Kapitein van het Gilde.

Na het 38ste schot begaf de vogel 
het; Koning Harrie van het Heilig 
Kruisgilde legde de vogel klaar zodat 
de hofdame Anne-Marie van de 
Roapers met een gericht schot en on-
der luid gejuich het laatste stukje van 
de vogel naar beneden haalde. Haar 
valt de eeuwige roem ten deel en ze 
mocht namens de Roapers de 55 con-
sumptiebonnen in ontvangst nemen.
Onder de gezellige klanken van Ts-
jonge-Jonge begon het middagpro-
gramma dat bestond uit een behen-
digheidsspel ‘de Bier marionet’. Met 
dit dol hilarisch spel was het nog een 
paar uurtjes echt Carnaval op Den 
Schutsherd.

Nadat de Hoogheden elkaar de ver-
zekering hadden gegeven dat zij dit 
jaar de winnaar zouden zijn, kon men 
om klokslag 14.30 uur beginnen met 
hetgeen ze voor gekomen waren. 
Schieten bij een Gilde, kan niet zo-
maar, niemand weet wat er boven op 
de schutsboom voor onzichtbaar ge-
vaar op de loer ligt. Daarom trekt een 
gilde eerst 3x rond de boom om al 
dat slechte van de boom te jagen. 
Deze eeuwenoude traditie is voor 
deze gelegenheid aangepast: met de 
muziek van Tsjonge Jonge, gevolgd 
door de Hoogheden en Raden van 
Elf, werd deze traditie opgewaar-
deerd naar elf rondjes rond de schuts-
boom. Daarna kon de nog verse ko-
ning Harrie Vermeltfoort van het gil-
de met het eerste schot de boom vrij-
en en kon de strijd beginnen.

Zwarte leren heren-
handschoenen 
Bent u wellicht de meneer die afgelo-
pen vrijdag 24 januari bij de Jumbo in 
het Kernkwartier een paar zwarte le-
ren gevoerde herenhandschoenen in 
ontvangst nam bij de klantenservice, 
in de veronderstelling zijnde dat het 
uw handschoenen waren? Ik zou het 
erg op prijs stellen als u mij belt op 
nummer 040-2913968 omdat die 
handschoenen van mij zijn en ik die 
heel erg mis. Met dank!

J. van Romondt

Tip Jar in Van Gogh Kerkje 
Als je echte, ambachtelijke liedjes een warm hart toedraagt, kom dan 
vooral eens luisteren naar de Nuenense band Tip Jar. Muziekblad OOR 
noemde Tip Jar de beste americana band van Nederland: “Een optelsom 
van echte instrumenten, compacte songs uit het hart, pakkende melodie-
en en een oprechtheid waar je als muziekliefhebber gretig U tegen zegt.” 
Het Eindhovens Dagblad verbaasde zich er al over “dat zulke authentieke 
rootsmuziek ‘gewoon’ uit Nederland komt”.

onvervalste liefhebbers dat in hun 
muzikale dadendrang altijd kiest 
voor de onverwachte zijpaden.
Zaterdag 15 februari 20.30 uur. Bart 
de Win: toetsen, gitaar, zang. Arianne 
Knegt: zang. Harry Hendriks: gitaar, 
banjo, ukelele, zang. Kaartjes zijn te 
bestellen voor € 15,- inclusief pauze-
drankje via email info@bartdewin.nl

Bart de Win en Harry Hendriks waren 
gedurende 15 jaar Vaste Man bij Ge-
rard van Maasakkers en bundelden 
samen met zangeres Arianne Knegt 
opnieuw hun krachten in Tip Jar, dat 
het publiek aan de hand van hun me-
lodieuze liedjes en de nodige anek-
dotes meeneemt over plattelands-
wegen en achterafstraatjes. Een trio 

Foto: Greetje van Son

Livestock Live @ Schafrath
Op 1 februari gaat de band Livestock zijn kunsten wederom vertonen in Home-
town Nuenen met een avondvullend programma in Café Schafrath. De band 
zoekt de nummers met zorg uit en zo is inmiddels een zeer sfeervol repertoire 
ontstaan met veel muzikale uitdaging. Het recept is onveranderd en nog mooi-
er dan eerdere keren: een range van mooie pareltjes uit de muziekgeschiede-
nis zullen voorbijkomen. Be there!! De toegang is gratis en aanvang van het 
programma is rond 21.00 uur. 

Passion Nuenen 2020 

Wie worden de solisten?
Nog 9 weken en dan start de tweede editie van Passion Nuenen 2020 in 
Sporthal De Hongerman. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om 
er weer een spraakmakend evenement van te maken. Dat het in ieder ge-
val bijzonder wordt, daar zijn we zeker van.

zig met het instuderen van de mu-
ziek. Daarnaast wordt er hard ge-
werkt aan de visuals, wordt het ver-
haal verder verfijnd en krijgt de trans-
formatie van Sporthal De Honger-
man naar een ware Passion Nuenen 
theaterarena steeds meer vorm.
Inmiddels staat ook vast wie de solis-
ten zullen zijn. Bij de audities voor de 
vertolking van Jezus, Maria, Judas, 
Petrus en Maria Magdalena was de 
organisatie blij verrast met het enor-
me muzikale zangtalent uit Nuenen 
en de regio. We bieden dit talent dan 
ook graag een podium om tijdens 
Passion Nuenen aan alle bezoekers te 
laten zien en horen wat ze in huis 
hebben. Nieuwsgierig naar wie de so-
listen zijn? Nog heel even geduld. De 
namen van de solisten worden bin-
nen 2 weken bekend gemaakt.
De vorige editie van Passion Nuenen 
was snel uitverkocht. Zeker weten 
dat u er dit keer (weer) bij bent? Vanaf 
8 februari begint de kaartverkoop via 
de website www.passionnuenen.nl. 
Hier treft u ook meer informatie over 
dit unieke Nuenense evenement.

Het Passion Nuenen projectkoor is 
enkele weken geleden geformeerd 
en sindsdien met veel enthousiasme 
aan het repeteren aan alle nummers 
voor Passion Nuenen. Brass Band 
Nuenen, samen met Gestique organi-
sator van Passion Nuenen, is druk be-

?JEZUS

3-4 
APRIL 2020
SPORTHAL DE HONGERMAN

Presenteert
........ als

PASSIONNUENEN.NL

Archipel Muziekconcours 
2020 van start
Stichting Vrienden van Archipel organiseert dit jaar voor de zevende keer 
het jaarlijkse Muziekconcours. Het concours wordt georganiseerd omdat 
muziek een taal is tussen mensen, die iedereen gemakkelijk verstaat. Mu-
ziek biedt de mogelijkheid tot contact leggen. Archipel organiseert het 
muziekconcours om cliënten, mantelzorgers én omwonenden de kans te 
bieden te genieten van klassieke muziek op hoog niveau. De 32 jonge 
deelnemers, van 8 tot 18 jaar, komen vanuit het hele land. Met een grote 
variëteit aan instrumenten zullen zij voor een prachtig concours zorgen.

om 14.30 uur in de grote zaal van het 
Muziekgebouw Eindhoven. Mis het 
niet.
Entreekaarten zijn te koop voor € 6,50 
(incl. reserveringskosten en pauze-
drankje) via www.muziekgebouw-
eindhoven.nl. Er is voldoende plaats 
voor rolstoelen. 
Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vin-
den op www.archipelzorggroep.
nl/muziekconcours

Voorrondes (gratis toegang)
25 januari, 14.00 uur in Eerdbrand, 
Waddenzeelaan 2 in Eindhoven.
26 januari, 14.00 uur in Dommelhoef, 
Parklaan 97 in Eindhoven.
1 februari, 14.00 uur in Gagelbosch, 
Gagelboschplein 200 in Eindhoven.
2 februari, 14.00 uur in Nazareth, Na-
zarethplein 10 in Best.

Halve finale (gratis toegang)
15 februari, 14.00 uur in Akkers, Mar-
got Begemanstraat 9 in Nuenen.
16 februari, 14.00 uur in Berkenstae-
te, De Bontstraat 71 in Son & Breugel.

Grande finale 
Op 8 maart vindt de ‘Grande finale’ 
van het Archipel Muziekconcours 
plaats in het Muziekgebouw Eindho-
ven. Altijd een spannende strijd tus-
sen zes finalisten! De finale begint 
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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.

PUZZELHOEKWeek 5

Horizontaal: 1 onmetelijk 6 vrouwelijk beroep 12 uitstraling 13 jonge vrouw 15 dienstkleding 
18 deel v.e. kasteelmuur 20 loterijbriefje 21 Algemeen Beschaafd Nederlands 
23 Bijbelse priester 24 morsdoekje 26 leenman 28 windrichting 29 elk 31 eetgerei 
33 zelfkant 34 in werking 36 aandachtig kijken 38 provinciehoofdstad 41 verheven stand 
43 afwisselende beweging 45 Chinees gerecht 47 bundel 49 pluspunt 51 in dat geval 
52 tegenspraak 55 epiloog 58 kleur 59 open ruimte 60 oplettend 61 vertrouwd.

Verticaal: Verticaal: 2 cocktail met rum 3 bedompt 4 Griekse liefdesgod 5 grappenmaker 
7 grootmoeder 8 Engels graafschap 9 opvulmiddel 10 denkbeeldig 11 groene heester 7 grootmoeder 8 Engels graafschap 9 opvulmiddel 10 denkbeeldig 11 groene heester 
14 vlot 16 zandheuvel 17 doch 18 hard geluid 19 loofboom 22 Binnenlandse Zaken 25 besef 14 vlot 16 zandheuvel 17 doch 18 hard geluid 19 loofboom 22 Binnenlandse Zaken 25 besef 
26 boender 27 huurvorm (Engels) 28 hoofdstad van Oostenrijk 30 van de 32 zo-even 26 boender 27 huurvorm (Engels) 28 hoofdstad van Oostenrijk 30 van de 32 zo-even 
35 leersoort 36 deficit 37 op het nippertje 38 einde v.e. gebed 39 imiteren 40 laatste deel 35 leersoort 36 deficit 37 op het nippertje 38 einde v.e. gebed 39 imiteren 40 laatste deel 
42 mannetjesbij 44 telegraaf restant 46 plaaggeest 48 aanwijzend vnw. 50 vloeibaar metaal 42 mannetjesbij 44 telegraaf restant 46 plaaggeest 48 aanwijzend vnw. 50 vloeibaar metaal 
53 voorzetsel 54 vreemde munt 56 wees gegroet 57 lofdicht.53 voorzetsel 54 vreemde munt 56 wees gegroet 57 lofdicht.

I L L U S T R A T O R

S N A A R U R E E K S

I C F G R I M M R J A

M E P M E E G A A N P A L

A N F N U A D T A B

M E L A A T S G A Z E L L E

U U R O L E

M E I N E E D S P O E D I G

U T A T I I A R R R

T A K U I T S L A G G E I

S G B K O L O S G N L

E D E L E I E L I T E

A L S T U B L I E F T

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

Oplossingen wk 4
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

R E P O R T A G ER E P O R T A G 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.

ABUIS
BANJO
BEURS
BIZAR
BUIKSTREEK
DELEN
EERZUCHT
ENZYM
ERNSTIG
GEITEN
GEVAL
HERKEURING
IERSE
INRIT
KOOIENKOOIEN
KRAAGKRAAG
LACUNELACUNE
LEZINGLEZING
MACHTMACHT
MEERVOUDIGMEERVOUDIG
ONBEMINDONBEMIND
PAGODEPAGODE
PILAV
PINGELAARPINGELAAR
PRACTICUMPRACTICUM
RUINE
SAUNA
SCHIER
STEPPE
STUWING
TOEREIKEND
TRAPJE
UITLAAT
VERRADEN
VERWOESTEN
VISAKTE
WEESMOEDER
WEGSTEKEN
WICHT
ZAKMES
ZOETJES
ZWETSEN

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

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

2 4 6 1 7
8 5 9

7 9
1 9 2

5 2 7 6
3 9 5

3 2
6 5 1

6 5 7 1 3

Sudoku

week 3, Dhr. /Mw. van Nistelrooij.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

TE HUUR
SPEGELT 29A NUENEN

240 m2 bedrijfsruimte met 20 m2 kantoor. 
Eventueel uit te breiden tot 150 m2 kantoor/ 
showroom. Alle voorzieningen aanwezig.
Tel: 06-34940070

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit” al 
25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind bos 
! 06-1250 8487 www.snuf-
felendesnuit.nl

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
40 JAAR
ERVARING

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

TE HUUR LUXE APPAR-
TEMENT: toplocatie cen-
trum Eindhoven 100 mtr 
van station in apparte-
ment, kamer 5x4+140m2 
€ 740,- excl. gas, electra 
€ 110,-. Huurder / ster mag 
zelf tweede huurder uitkie-
zen. Moet net degelijk per-
soon zijn. Voor schrijven 
mail: gwidlak@hetnet.nl

TE KOOP GEVRAAGD: 
Koopwoning voor of met 
huurders. Tot € 450.000,-. 
Mail: gwidlak@hetnet.nl

OPSLAGRUIMTE TE 
HUUR vanaf 50 vierkante-
meter. Tel. 06-51348284.

TE HUUR:  pensionstal-
ling met binnenbak en wei-
degang. Tel. 06-51348284.

Schôn Vrouwkes Avond    21-02-2020
20.11uur start in OnsDorp.

Kom op tijd en ga met ons mee 
op kroegentocht!!

Aanvang catwalk om 22 uur
in het park van Nuenen.

Kom allen daar de Schôn vrouwkes
bewonderen en mee te jureren!

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Zondag 2 februari

geopend van

 12.00-17.00 uur

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

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



ROND DE LINDE week 5 Donderdag 30 januari 2020

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 1 februari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 
Zondag 2 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 1 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 2 februari 11.00 uur: Misin-
tentie uit dankbaarheid bij de 100-ste 
verjaardag van mevrouw de Vries - 
Latour; Piet de Vries; Ad van den Ak-
ker; Koosje van der Velden - Karre-
mans; Truce en Herman Campman - 
Heuijerjans; Jo Jegerings; Anna en 
Nard Rooijakkers.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Daan 
Benjamin Rijnders, Heikampen 85 en 
Faith Pruysen, de Zeel 3. Wij wensen 
de families van harte proficiat en veel 
geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden. 

Misintenties:
Jan van de Ven.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 feb. 09.30 uur viering, volks-
zang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties:
Mia Teunisse; Jan Coppelmans; Fons 
en Gerarda Renders-Foolen; Ans Kui-
pers-Van Perlo; Jos van Esch en Mien 
van Esch-Van de Putten.

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

Zondag 2 februari zal om 10.00 uur 
onze kerkelijk werker Pieter Flach 
voorgaan. De collecte is deze keer be-
stemd voor Werelddiaconaat. Voor de 
kinderen van de basisschool is er kin-
dernevendienst. U bent van harte 
welkom om deze kerkdienst met ons 
mee te vieren.
Donderdag 30 januari is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er 
de mogelijkheid elkaar te ontmoe-
ten, een praatje te maken of gewoon 
gezellig bij elkaar te zijn.
Zondag 2 februari, eerste zondag van 
de maand, is er weer een Taizé vesper 
in het van Gogh kerkje, waarbij Paul 
Weijmans voor muzikale begeleiding 
zal zorgen.

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 30 januari. 17.30 Lof; 
18.30 uur. Mis, H. Martina, maagd en 
martelares.

Vrijdag 31 jan. 07.15 uur. H. Mis, H. Jo-
hannes Bosco (Don Bosco), belijder.
Zaterdag 1 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van de H. Ignatius, bis-
schop van Antiochië en martelaar; 
daarna uitstelling tot 13.00 uur. 10.30 
Godsdienstlessen. 
Zondag 2 februari. Feest van Maria 
Lichtmis, Opdracht van Jezus in de 
Tempel. Kaarswijding, processie. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. Na de 
hoogmis kinderzegen. 
Maandag 3 feb. 18.30 uur H. Mis, H. 
Blasius. Na de Mis de Blasius-zegen.
Dinsdag 4 feb. 18.30 uur H. Mis, H. An-
dreas Corsini, bisschop en belijder.
Woensdag 5 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Agatha, maagd en martelares.

Moedig ging je door
Steeds weer
Tot het laatste moment
Je wilde niet meer

Bedroefd, maar ook wetende dat het goed is zo, hebben 
wij afscheid genomen van onze lieve moeder en trotse oma

Dini Rooijackers
 * Eindhoven, 15 januari 1958 † Eindhoven, 22 januari 2020

Jeroen †

Ingrid en Peter
Cas, Anna

Paul en Carin
❤

Dirk en Josca

Correspondentie adres: 
De Doorn 38, 5673 LN Nuenen

 * Eindhoven, 15 januari 1958 † Eindhoven, 22 januari 2020

Jeroen †

Ingrid en Peter
Cas, Anna

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag 2 februari is in het 
Van Goghkerkje de volgende Tai-
zévesper. Het is nu nog winter, een 
zachte winter, de bomen zijn kaal. In 
deze tijd wil je graag een moment 
vinden om na te denken, over wat ko-
men gaat. In het kleine kerkje is er 
een kleine samenkomst, het duurt 
maar een klein uurtje, gewoon in het 
Van Goghkerkje in Nuenen.
Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men, deze elementen maken de ves-
pers altijd stemmig en bezinnend. 
Het is een fijn moment van bezinning 
voor de nieuwe week. Het zoeken 
van een rustpunt in het leven van al-
ledag. Het thema is deze keer ‘Red-
ding’. Iets om over na te denken in 
deze voor sommige mensen zo moei-
lijke tijd…..
Je kunt luisteren naar mooie Taizélie-
deren en zelfs meezingen. Deze lie-
deren zijn eenvoudig en nodigen je 
uit om mee te doen. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal ke-
ren achter elkaar gezongen, ze wor-
den ook wel ervaren als een mantra. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Oecumenische 
groepsreis   
naar Polen 
Begin september willen wij met een 
groep van 45 personen naar Zuid-Po-
len. De reis per bus duurt tien dagen 
van 7 t/m 16 september 2020 en wordt 
begeleid door SRC. Om u een indruk 
te geven wat we allemaal gaan bezoe-
ken hier een kort overzicht.
We brengen een bezoek aan de brui-
sende stad Wroclaw, het oude Breslau. 
In de buurt van Wroclaw bezoeken we 
twee vredeskerken in Swidnica en Ja-
wor, de grootste houten religieuze ge-
bouwen van Europa. Na Wroclaw is er 
tijd voor Krakau, het ‘Florence van het 
Noorden’ met haar monumentale 
oude centrum, de voormalige Joodse 
wijk Kazimierz en de wijk Nowa Huta, 
het symbool van het Poolse verzet te-
gen het communisme. Vanuit Krakau 
brengen we een bezoek aan Czesto-
chowa, het ‘Lourdes van Polen’ met de 
icoon van de Moeder Gods met Kind-
je, de Zwarte Madonna. Tevens bieden 
we de mogelijkheid om Auschwitz te 
bezoeken, met zijn loodzware ge-
schiedenis die niet vergeten mag wor-
den. Een boeiende, inspirerende en 
interessant reis.
Is uw belangstelling gewekt en wenst 
u meer informatie dan kunt u kunt 
zich aanmelden bij Theo van den Til-
laart; email: t.vandentillaart@onsnet.
nu. Deze oecumenische reis zal rond 
de € 1.000,- kosten.
Uiterste aanmelddatum is 4 mei 2020. 
We hopen uw interesse gewekt te 
hebben en zien uw reactie met be-
langstelling tegemoet.

Voorbereidingscommissie 
Oecumenische Reizen

Bedevaartreizen Lourdes
De Lourdes-groep begeleidt al jaren de bedevaartreizen naar Lourdes, 
die aangeboden worden door het Huis voor de Pelgrim. Als u, uw familie, 
kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, 
dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst.

alle voorkomende zorg kan worden 
geregeld.
De reizen die begeleid worden door 
de medewerkers van de Lourdes-
groep zijn: 9-daagse busreis van 18 
t/m 25 mei 2020. 6-daagse vliegreis 
van 20 t/m 25 mei 2020. 6-daagse 
vliegreis van 8 t/m 13 september 2020. 
De opstapplaatsen zijn in Brabant

Voor inlichtingen en het aanvragen 
van een uitgebreide brochure kunt U 
terecht bij Joke Hoekman, telefoon 
013 - 52 16 701, mobiel 06 - 42 34 77 
29 en Wilma Caiffa, mobiel 06 - 12 15 
75 07 (na 18.00 uur). Veel informatie 
kunt u vinden op de website www.
lourdes-groep.nl en op de Facebook 
pagina Lourdesgroep

De informatiebijeenkomst wordt ge-
houden op zondag 9 februari om 
14.00 uur in de Parochie Sint Petrus 
Stoel, Kerkwijkcentrum, Klooster-
dreef 31 in Eindhoven. Op deze 
bijeenkomst komt u alles te weten 
over de bedevaartreizen. Er wordt 
een presentatie en informatie gege-
ven over de reis, de bedevaart zelf, 
het leven van Bernadette en het hei-
ligdom van Lourdes.

Lourdes-groep
Deze groep bestaat uit vrijwilligers 
die vele hand en spandiensten ver-
richten tijdens de reis en in Lourdes 
voor alle pelgrims die meegaan. Bij 
iedere reis zijn Nederlandse artsen en 
verpleegkundigen aanwezig en bijna 

  
Bij U, Here, schuil ik.

Ps. 31:2

Kort voor haar 91ste verjaardag is zachtjes van ons weggegleden 
ons mam, onze schoonmoeder en oma

Willemke Briggen-Rijkers
Wil

echtgenote van

Cor Briggen †
* Werkendam, 16 februari 1929           † Eindhoven, 22 januari 2020

 Jan † en Margareth 
  Miranda en Chris 
  René

 Damé 
  Mark en Kim 
  Indra en Rafael

 Cor-Jan en Annemie

Correspondentieadres:
Cor-Jan en Annemie Briggen
Weverstraat 17
5671 BA Nuenen

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij zijn ernaartoe gegroeid.
Desondanks is het afscheid nemen van Lien

voor ieder van ons moeilijk.
Toch vinden wij de kracht:

want sterker dan de dood is de liefde.
Rust nu maar uit,

je hebt in je leven je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.

Wie kan voelen hoe je hebt geleden,
wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

Rust nu maar uit.

Bedroefd, maar dankbaar dat aan haar lijden nu een einde is gekomen,
delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die zij op een

bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan

Lien van Hattum-Tan
echtgenote van
Peter Tibbe †

echtgenote van
Cor van Hattum

Zij overleed in de leeftijd van 54 jaar.

Cor van Hattum
Emma Tibbe
Swan, Henk Hendriks en kinderen
Eng Tien, Rudi Westenberg en kinderen
Saskia, Timo Bootsman en kinderen
Mariska van Hattum en kind

27 januari 2020
De Vroente 58, 5672 TN Nuenen
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Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 30 januari 2020

Vecteezy.com

Eerste DWÈRSE BABES BINGO AVOND

Welk type bingoër ben jij?
Op dinsdagavond 18 februari (de week vóór carnaval) gaan de ballen rol-
len in de ResiTENTie op het Van Goghplein. Dan vindt de eerste ladies 
bingoavond van de Dwèrsklippels plaats. Daar willen jullie bij zijn 
dames!

niet vereist (je moet dan wel even 
een account aanmaken) en je mag 
zoveel kaarten kopen als je wilt. Dus 
trommel alle dames in je buurt op 
voor een heerlijke avond! ResiTENTie 
Van Goghplein Nuenen 18 februari 
2020 19.30-22.30 uur (tent open 
19.00 uur). 

Wat je kunt verwachten?
Een tent vol met vrouwen, acht ron-
des vol gekkigheid, gezelligheid, mu-
ziek, fanatisme, foute bingo’s én 
prachtige prijzen. Om alvast in de car-
navalsstemming te komen. Om er 
toch een beetje van te proeven, om-
dat je met carnaval op vakantie bent. 
Of gewoon voor een leuke en hilari-
sche avond met je vriendinnen, moe-
der, zussen, tantes of dochters. 

Mooie prijzen en bubbels
Een kaartje is inclusief welkomstbub-
beltje, 8 bingokaarten en 2 con-
sumptiemunten en kost € 20,-. Je 
kunt ‘m bestellen via Dwersklippels.
nl/kaartverkoop. Lidmaatschap is 

CV De Narre-Kappen;   
Kindermiddag compleet vernieuwd
Zondagmiddag 23 februari vindt onze compleet vernieuwde kindermid-
dag plaats in de tent op het Heuvelplein in Gerwen. 

We hopen jullie allemaal te mogen 
begroeten tijdens onze jeugdmidda-
gen. Samen met Jeugdprins Rafiki, 
Hofdame Sarabi, Adjudant Mufasa en 
de jeugdraad van Elf gaan we er 
knotsgekke middagen van maken 
vol speelplezier. Samen slingeren we 
de carnaval door!

De middag begint om 15.11 uur. Resi-
dentie D’n Tent wordt omgetoverd 
tot een waar springparadijs met di-
verse attracties. Kom spelen, sprin-
gen, klauteren en geniet tussendoor 
van een glaasje drinken en iets lek-
kers. Er is de gelegenheid om lekker 
vrij te spelen en tussendoor zullen er 
ook spellen met en op de attracties 
gespeeld gaan worden. Ben je moe? 
Dan kun je weer even tot rust komen 
in onze knutselhoek! Kortom een 
middag waar je moet zijn geweest!
Dinsdagmiddag begint de kinder-
middag om 14.11 uur. Dit wordt een 
middag vol spel en spektakel! Alle 
kinderen kunnen mee doen met di-
verse spellen en natuurlijk wordt de 
middag afgesloten met ons wereld-
beroemde finale(bras)spel. Komen 
jullie ook?

Feest mee met de optocht     
in Gerwen!
Op zaterdag 22 februari is het zover: de eerste carnavalsoptocht van de 
gemeente Nuenen ca. is in Gerwen! We gaan ervan uit dat het weer een 
mooie tocht zal worden. Na afloop van de Gerwense optocht is het bere-
gezellige Optochtbal. Dit jaar zullen de Nünentaler Schürzenjäger de tent 
op z’n kop zetten. Zorg dat je erbij bent!

onze website (www.narre-kappen.nl 
> optocht). Je kunt ook bellen naar 
André van Rooij: (040) 284 72 72.

De optocht start om 14.11 uur. De 
route is hetzelfde als vorig jaar. On-
derweg worden er stembiljetten voor 
de publieksprijs uitgedeeld. Hiermee 
kun je als toeschouwer stemmen op 
de groep of deelnemer die volgens 
jou de leukste act neerzet. De win-
naar van de publieksprijs wint € 55. 
De jeugd ontvangt startgeld: € 4 per 
kind (categorie jeugd individueel) en 
als groep € 25 (categorie jeugdloop-
groep of jeugdwagen). Schrijf je dus 
snel in!

Tijdens het optochtbal wordt ook de 
prijs uitgereikt voor de mooist verkle-
de groep en individueel. Het is dus 
zeker de moeite waard om je mooi-
ste, gekste outfit uit de kast te halen. 
Wil je meedoen met de optocht? Ge-
bruik dan het inschrijfformulier op 

Boerenbruidspaar 
Raopersgat 
verloofd
José Schepens en Maarten de Groot, 
het boerenpaar van Raopersgat, heb-
ben zich op donderdagavond 23 ja-
nuari in de Hofkamer van verzorgings-
huis Franciscushof in Lieshout ver-
loofd. Voordat dit kon gebeuren, on-
dergingen zij onder het toeziend oog 
van alle aanwezigen een aantal leuke 
en soms hilarische beproevingen die 
beoordeeld werden door een vakkun-
dige jury. Het boerenpaar werd deze 
avond bijgestaan door hun getuigen 
Rianda en Joep Huybregts.

Het boerenpaar bleek over voldoen-
de kennis en vaardigheden te be-
schikken en elkaar goed genoeg te 
kennen. De Commissie Boerenbrui-
loft Raopersgat heeft dan ook vol-
doende vertrouwen om de voorberei-
dingen op hun boerenbruiloft voort 
te zetten. ‘Jacob van Boks en Bojem’ 
Ambtenaar van de Boerenstand in Ra-
opersgat kon José en Maarten daar-
om de belofte laten doen dat ze el-
kaar op de trouwdag het ‘ja-woord’ 
zouden geven. De avond werd muzi-
kaal opgeluisterd door ‘De Bruurs’ uit 
Lieshout. Ook het boerenbruidspaar 
van 2018, Cecile Jongerius en Geert 
Brouwers, zorgden met het lied ‘Ons 
lieve vrouwke’ voor een mooi muzi-
kaal intermezzo. Speciale gasten deze 
avond waren Prins Carnaval Frank d’n 
Urste, Prinses Natalie, adjudant Pascal 
en Hofdame Anne-Marie.
Op donderdag 20 februari gaan José 
en Maarten in besloten kring in on-
dertrouw. Hun boerenbruiloft is op 
maandag 24 februari daaropvolgend 
in de grote zaal van het Raopershuis 
aan de Grotenhof 2. De huwelijksce-
remonie is openbaar en dus voor ie-
dereen gratis toegankelijk. Het be-
gint om 13.00 uur. Voorafgaand aan 
de bruiloft is daar vanaf 12.00 uur tot 
± 13.00 uur petazzie verkrijgbaar. 
Deze heerlijke boerenstampot met 
worst kost € 3,- per portie.
Draagt u de boerenbruiloft een warm 
hart toe, word dan voor € 11,11 ‘Vriend 
van de CBR’. Mede met deze financiële 
steun kan dit evenement met carnaval 
blijven voortbestaan en kunt u tijdens 
de boerenbruiloft gebruik maken van 
2 gratis dinerchecks (petazziekaar-
ten). Als u zich op e-mailadres cbrlies-
hout@gmail.com aanmeldt, ontvangt 
u hierover nadere informatie.

foto: Nicole de Lees

Feest mee met de optocht     Feest mee met de optocht     

Kindermiddag compleet vernieuwdKindermiddag compleet vernieuwdKindermiddag compleet vernieuwd

Opening jubileumjaar GMK
Door Karin Aarts-Janssen

Met het nieuwjaarsconcert opende het Gerwens Muziekcorps in Weense 
stijl haar jubileumjaar. Dit o.l.v. de dirigent Jeroen Geevers, in samenwer-
king met musicalgroep Kapsones en professioneel sopraanzangeres Anja 
van Engeland.

Dat ze ook met humor wel raad wist 
liet ze horen bij het Schwipslied uit de 
Operette Eine Nacht in Venedig, 
waarbij ze alles behalve serieus was 
en samen met Kapsones een werve-
lend spel speelde met amoureuze in-
triges.
Het publiek genoot, klapte, joelde en 
zong spontaan mee bij melodieën 
die ze kenden. In de zijgangen waag-
den enkele bezoekers zich aan een 
walsje op de Walsmuziek van Doorn-
roosje.
Deze muzikale avond werd afgeslo-
ten met enkele lichte liedjes, o.a. Het 
Reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, de Mag-
yar Polka en als laatste de bekende 
Confettimars. Het was een mooie 
avond, met Top muzikanten en een 
mooi begin van het jubileumjaar.

De Clemenskerk was omgetoverd tot 
een echte Weense muziektempel. De 
muzikanten waren gekleed in stijlvol-
le kostuums en prachtige Straussjur-
ken. Het orkest nam de luisteraars 
mee naar de mooiste streken van Eu-
ropa, van Wenen tot Rusland, van 
Berlijn tot Oostenrijk met lichte klas-
sieke muziek vol heerlijke polka’s en 
Weense walsen.
Musicalgroep Kapsones kreeg met 
meesterlijk theater het publiek aan 
het lachen.

De sopraanzangeres Anja van Enge-
land zong een aantal prachtige stuk-
ken waaronder, het prachtige gevoe-
lige Costa Diva uit de opera Norma en 
het luchtige ’Meine lippen, sie küssen 
so heiss’.

De Explorers van   
Scouting Rudyard Kipling 
Mensen die nog niet zo bekend zijn met de scouting denken vaak dat de 
scouting vooral geschikt is voor kleine kinderen. Niets is minder waar. Zo-
dra scouts de leeftijd van ongeveer 15 jaar hebben bereikt mogen ze 
doorstromen naar de Explorers. Bij de Explorers doet de leiding een stap-
je terug. Ze zijn natuurlijk wel altijd aanwezig maar laten het organiseren 
van de draaidagen vaker over aan de Explorers zelf.

Afgelopen zaterdag werden de activi-
teiten ook weer georganiseerd door 
de Explorers zelf. De ochtend begon 
met een spel. De groep werd verdeeld 
over twee teams en de teams moes-
ten tussen twee palen een muur bou-
wen. De winnaars mochten kiezen 
aan welke kant van de muur ze wilden 
zijn. De ene kant was Amerika, de an-

dere kant Mexico. Nadat de winnaar 
bekend was gemaakt en de groepen 
waren verdeeld, werden er in Mexico 
Taco’s gemaakt en gegeten en in 
Amerika gebeurde hetzelfde met 
hamburgers. Al met al een hele leuke 
ochtend die werd afgesloten met een 
heerlijke internationale lunch.
www.ruyardkipling.nl

Scouting Rudyard Kipling Scouting Rudyard Kipling Scouting Rudyard Kipling Scouting Rudyard Kipling Scouting Rudyard Kipling 
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Zondag 2 februari 
HVV Helmond 1 - EMK 1  ...............14.30
EMK 2 - Tivoli 2 ....................................11.00
EMK 3 - RKSV Heeze 4  ....................11.00
SBC 13 - EMK 5 ....................................13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 2 februari 
Nederwetten 1 - Fiducia 1  ..........14.30
Nederwetten 2 - SV Valkensw. 8 10.00
Braakhuizen 7 - Nederwetten 3 11.00
Nederwetten 4 - SBC 7  ..................11.00
Beerse B. DA3 - Nederw. DA1  ...10.00

Aantrekkelijke wedstrijd in Odiliapeel

RKVV Odiliapeel -    
RKVV Nederwetten   3-3
Door Louis Staals

Met de povere uitslag van vorige week nog in gedachte waren de ver-
wachtingen niet al te hoog. Maar…niets was minder waar. 

1-2. Nederwetten kwam aardig onder 
druk te staan maar Chris van den Big-
gelaar gaf een afgemeten voorzet op 
Toon van Rooij en die maakte met 
wat knap draai en kap-werk prima af 
1-3. Het was nog een kwartier te gaan 
toen Odiliapeel een vrije trap mocht 
nemen. De hard ingeschoten bal kon 
Jordy van den Boogaard niet onder 
controle krijgen en Niels van den 
Brand scoorde de aansluiting treffer 
2-3. En wat de trouwe supporters 
hoopte dat het niet gebeuren zou, 
geschiedde alsnog 3 minuten voor 
tijd. Opnieuw een voorzet van Thijs 
Ivits werd door Luuk Klaasen (eigen-
lijk de 1e keeper van Odiliapeel) mooi 
diagonaal binnen gekopt) 3-3. Enigs-
zins teleurgesteld verlieten de trou-
we supporters het mooie sportcom-
plex maar zij waren algemeen van 
mening dat ze na lange tijd weer eens 
echt genoten hadden van een goede 
wedstrijd. 

Volgende week komt Fiducia op be-
zoek in Nederwetten en met dezelf-
de instelling als vandaag moet het 
lukken de 3 punten in Nederwetten 
te houden.

Nederwetten begon zeer sterk aan 
deze wedstrijd met al na 12 minuten 
een mooie kans voor Roy Sleegers 
maar zijn inzet trof net geen doel en 
ook Toon van Rooij kreeg nog een 
aardige kans die net naast ging. In de 
31e minuut werd een prima geno-
men vrije trap van Hein Snellen van 
Vollenhoven feilloos achter doelman 
Bram Jonkers van Odiliapeel gekopt 
door Tom Raaymakers 0-1. Een afge-
slagen corner van Chris van den Big-
gelaar kwam via Ben van der Brug-
gen bij Toon van Rooij terecht en die 
rondde deze mogelijkheid fraai af 
0-2. Nederwetten speelde een goe-
de wedstrijd met frivool aanvalsspel 
en goede inzet. Zo konden de man-
nen van trainer Henri Maas met een 
gerust hart naar de thee.

Odiliapeel kwam na de rust feller te-
rug en doelman Jordy van den Boog-
aard moest tot 2x toe binnen 5 minu-
ten flink aan de bak om te voorkomen 
dat Odiliapeel aan scoren toekwam. 
In de 53e minuut gaf na een prachti-
ge aanval via Luuk van de Pol, Rik van 
Leeuwen de Nederwetten doelman 
geen schijn van kans en scoorde de 

EMK - Brandevoort   1-1
Door John de Jong

Afgelopen zondagmiddag werd de wedstrijd in de 4e klasse F gespeeld 
tussen de nummer 4 (Brandevoort) en nummer 13 (EMK) van de ranglijst. 

ment juiste afspiegeling van het ver-
loop van de eerste helft.
In de tweede helft leverden beide 
teams veel arbeid, maar werd het ni-
veau van de wedstrijd niet echt veel 
beter. Er was aan beide zijden nog 
steeds veelvuldig balverlies en ook de 
omstandigheden (veld) maakten goed 
voetbal onmogelijk. Toen Brandevoort 
in de 52e minuut op gelijke hoogte 
kwam, leek een gelijkspel voor beiden 
een maximaal resultaat. Ondanks dat 
beide teams nog enkele (grote) kan-
sen kregen op de volle winst, bleef het 
uiteindelijk bij de 1-1 einstand.

EMK opende sterk en al in de 4e mi-
nuut noteerde Kevin Aarts de ope-
ningstreffer (1-0), welke vanwege 
vermeend buitenspel werd afge-
keurd. Toch was het enkele minuten 
later wel raak voor EMK, ditmaal was 
het Christian Messerschmidt die voor 
de 1-0 voorsprong voor de thuis-
ploeg zorgde. Het veelvuldig balver-
lies van beide ploegen alsmede het 
zware veld, was er mede de oorzaak 
van dat de wedstrijd rommelig oog-
de en geen van beide ploegen een 
duidelijk veldoverwicht kon creëren. 
De 1-0 ruststand was een op dat mo-

Wijziging 
startplaats bij 
WSVNuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportvereniging WandelSportVer-
eniging (WSV) is in de maand februari 
de ingang van het EMK terrein aan 
het Wettenseind. Op zondagmorgen 
om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, 
ieder in een eigen tempo, voor een 
sportieve wandeling van maximaal 2 
uur door de mooie Nuenense omge-
ving. Iedereen is welkom om ook 
eens vrijblijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Veel persoonlijke records  
voor zwemmers Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt

Tijdens de 4e solo wedstrijd van het seizoen waren er weer mooie presta-
ties te noteren voor de zwemmers van Z&PV Nuenen. In het bad in St. Oe-
denrode wisten ze een totaal van 30 persoonlijke records op de klok te 
brengen.

waren er toptijden voor de tweeling-
zusjes Arlyn en Kaelyn Schouten. Ar-
lyn verbeterde zich op zowel de 
400vrij als 100school, terwijl Kaelyn 
bij haar allereerste wedstrijd een hele 
mooie 50vrij en 25rugslag wist te 
zwemmen. En natuurlijk betekende 
dat ook 2 persoonlijke records.

In de oudste leeftijd wist Joep Ded-
ding zijn PR aan te scherpen op de 
100vrij, maar kwam met 1.00.34 nog 
een fractie te kort voor de zo gewens-
te minuut doorbraak en bijbehoren-
de slagroomtaart. 
Bij de jeugd kwamen er nieuwe top-
tijden tevoorschijn voor Lotte Basti-
aansen (400wissel) en Tomas Sterk 
(200vrij). Beiden haalden niet minder 
dan 5 seconden van hun oude PR af.

Bij de junioren waren er een aantal 
zwemmers die grossierden in per-
soonlijke records. 
Zo tekende Franciena van den Bemt 
voor 3 verbeteringen en Mandy 
Nieuwlaat zelfs voor 4 PR’s. Ook Eva 
Daniels (2x) , Marc Henraat (3x), Sasha 
Henraat (2x), Ines Keijzer (1x) en 
Jasper van der Knaap (2x) waren snel-
ler dan ze ooit waren geweest.

In de allerjongste categorie zwom 
Hugo Spanjers naar een nieuw per-
soonlijk record op de 100wissel en te-
kende Antoni Bilinski bij zijn 2e wed-
strijd ooit voor 2 PR’s. Bij de meiden De zusjes Kaelyn (l) en Arlyn (r) Schouten

Noud Leenders winnaar 
wedstrijd rikken RKSV Nuenen
Door Antoon Hurkmans

Wedstrijd 14 vond deze avond plaats in het sponsorhome. De organisatie 
had de rik arena beschikbaar gesteld voor de jongeren van de RKSV Nue-
nen voor hun ‘Silent disco event’.

Uitslag rikken 24 januari
1 Noud Leenders  97 punten
2 Ad van Uden  94 punten
3 Ludo van den berg  93 punten
4 Riny Schepers   73 punten
5 Rinus van Hoof  67 punten 
6 Gerton van Leenders  66 punten
7 Gerrie Dekkers  50 punten
8 Janus Tuhumury  48 punten
9 Henk Vrijaldenhoven  48 punten
10 Willie van den Heuvel  45 punten

Vrijdag 31 januari is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, voor zo-
wel leden als niet leden. Nog steeds 
niet geweest? Jammer.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Ook in het sfeervolle sponsorhome is 
het goed toeven en gezien de op-
komst van de enthousiaste kaarters 
zit er de sfeer natuurlijk snel in.
Een vos verliest wel zijn haren maar 
niet zijn streken was op deze avond 
ook zeker van toepassing op de win-
naar. 
De eerste ronde stond bol van span-
ning en een gelijkwaardige strijd om 
de eerste plaats, maar uiteindelijk 
was Noud Leenders de grote winnaar 
met een score van 97 punten bijeen 
gespeeld met gedegen spel en slim-
migheden voor Ad van Uden en Ludo 
van den Berg. Na de pauze en de 
tweede ronde was er niemand die 
deze drie nog kon benaderen en zo 
was de uitslag na de eerste ronde al 
op gemaakt.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Gerard Sanders.

Winnaar Noud Leenders (r) en wedstrijdleider Hub Marquenie (foto Gerton v. Leenders)

Zwemmen

Voetbal

Rikken

RKGSV - HVV   1-3
Het vaandelteam van RKGSV trof af-
gelopen zondag de koploper HVV uit 
Helmond. De eerste kans kwam er al 
na 4 minuten, keeper Janzen van HVV 
kreeg het verdekte schot van Bjorn 
Kreemers niet onder controle, Gijs 
Vorstenbosch was er als de kippen bij 
maar helaas ging zijn inzet vanuit een 
moeilijke hoek naast. 

Even later was het raak aan de andere 
kant. Jordi van Wetten strafte een 
misverstand in de Gerwen defensie 
goed af en schoot de bal beheerst 
buiten bereik van keeper Remy Hen-
drikx in de verre hoek, 0-1. Meteen 
hierna moesten de Gerwenaren ook 
nog de 0-2 incasseren. Toon van Lier-
op was de gevierde man bij de ploeg 
uit Helmond. HVV dicteerde het spel. 
RKGSV kon de eerste helft weinig in-
brengen tegen deze technisch goed 
voetballende ploeg met enkele zeer 
vaardige spelers. Toch kreeg RKGSV 
net voor rust nog 2 mogelijkheden. 
Eerst was het Rico Hendrikx die met 
een mooie individuele actie zijn inzet 
via de rug van een HVV verdediger 
net langs het doel zag gaan. Uit de 
daaropvolgende corner viel het schot 
van Sander de Waal precies in de han-
den van de HVV doelman Janzen. 
Ruststand 0-2. 
Na de rust een ander RKGSV. HVV 
werd opgejaagd en kort gezet en 
kwam er niet meer uit. Dit leverde de 
Gerwenaren enkele mogelijkheden 
en vrije trappen rond de 16 meter op. 
De goede doelman Janzen gaf echter 
geen krimp en hield zijn doel schoon. 
De eerste keer dat de Helmonders na 
rust in de buurt van Remy Hendrikx 
kwamen was het meteen raak. Van 
Lierop schoot de bal na een vrije trap 
in de rebound achter Remy Hendrikx, 
0-3. RKGSV bleef echter hetzelfde 
spelletje spelen en gaf HVV geen rust. 
In de 68ste minuut kregen de Gerwe-
naren uiteindelijk loon naar werken. 
Bjorn Kreemers bezorgde de bal bij 
Rico Hendrikx die de bal op een 
prachtige manier achter de kansloze 
Janzen schoot, 1-3. De groen-witten 
bleven knokken voor een beter resul-
taat. In de 90ste minuut was het San-
der de Waal die de 2-3 op zijn schoen 
had, helaas ging zijn lobje net over 
het HVV doel waardoor de stand 1-3 
bleef. Volgende week zondag 2 fe-
bruari, 14.00 uur staat de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Mariahout op het 
programma. 

NKV neemt verdiende punten mee uit Oostzaan 

OKV 1 - NKV 1  15-21
Door Chantal Messerschmidt

NKV 1 mocht het afgelopen zondag in Oostzaan opnemen tegen OKV 1. 
Daar waar zij op het veld in de tweede klasse uitkomen is het geen verras-
sing dat ze in de derde klasse voor promotie willen spelen. Gezien de wis-
selende uitslagen van zowel OKV als NKV waren de twee punten voor bei-
de ploegen zeer welkom. 

8-9. NKV rechtte haar rug en en ging 
door 3 herengoals rusten met een 
comfortabele voorsprong van 8-12. 

In de rust werd duidelijk dat het niet 
meer kijken is hoe ver we komen, 
maar dat de wedstrijd nu binnen ge-
haald moet worden. Na rust is NKV 
ook niet meer in de problemen geko-
men. Het bleef mee scoren en OKV 
kwam er aanvallend niet uit. De 
ploeg uit Oostzaan had veel kansen 
nodig om tot scoren te komen en 
kon het rebounded van de zakkende 
NKV spelers niet winnen. NKV speel-
de goed als collectief en kon op het 
einde nog uitlopen door een sterk 
spelende Nik van den Heuvel. Eind-
stand 15-21. Hiermee staat NKV nu 
op een gedeelde 3de plek in de rang-
lijst en mag het zondag 2 februari 
aantreden tegen de nummer 2 uit 
Veldhoven: SDO 1. Aanvang wed-
strijd 15.00 uur.

Coach Beemsterboer benadrukt in de 
wedstrijdvoorbereiding dat spelen 
als een team en strijdlust voor elkaar 
het belangrijkste aandachtspunt is 
voor deze wedstrijd en dat er dan wel 
gekeken wordt hoe ver we komen.

Dit heeft iedereen goed in de oren 
geknoopt want strijdlust en werken 
als een team werd vanaf minuut 1 
meteen opgepakt. Dit resulteerde in 
een snelle voorsprong van 0-1. OKV 
liet direct daaropvolgend zien dat de 
punten niet zomaar weggeven wer-
den, 2-1. Dit was dan ook de enige 
achterstand die NKV heeft moeten 
accepteren. Er werd halverwege de 
eerste helft een gat van 4 punten ge-
slagen, door doelpunten van Lieke 
Veldwijk, Kelly Slaats en Dennis van 
Kemenade, 5-9. OKV toonde nog een-
maal veerkracht, met kansen in de 
kleine ruimtes en onoplettendheid 
van NKV, door terug te komen naar 

Korfbal
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Vacature
Oproepkracht Verzekeringen bij VCN
VCN is vorig jaar gestart met een groep medewerkers, die op fl exibele 
basis bij ons in dienst zijn. Een aantal van die medewerkers zijn nu 
doorgestroomd naar vaste functies en daarom zoeken we nu weer 
nieuwe collega’s voor onze fl expool!

Jij vindt het leuk om georganiseerd en gestructureerd bezig te zijn met 
administratieve werkzaamheden en je bent op zoek naar een baan die je 
goed kunt combineren met school, studie of andere bezigheden. Herken 
jij jezelf hierin? Dan kan deze mooie functie iets voor jou zijn!

Jouw job! 
Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij voornamelijk aan de slag met 
het inpakken, verzenden en inscannen van polisdocumenten. Ben je 
handig met Excel en/of heb je cijfermatig inzicht dan kunnen ook digitale 
administratieve taken tot je werkzaamheden gaan behoren.  

Wie ben jij?
• Je bent 16 jaar of ouder;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat secuur te werk;
• Je bent regelmatig één of meerdere dagen of dagdelen per week beschikbaar;
• Je bent woonachtig in de omgeving van Nuenen.

Wat bieden wij?
• Flexibiliteit. In overleg met je team werken wanneer het jou uitkomt;
• Een afwisselende bijbaan;
• Een leuk team en een informele werksfeer.

Wil jij onderdeel uitmaken van ons familiebedrijf?
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Stuur je cv en eventueel je 
motivatiebrief naar onze recruiter Dirk Smulders via recruitment@vcn.nl
en we nemen contact met je op!

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!




