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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘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, Hoge Brake 72.

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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Vrijwilliger Jac 
twintig jaar 
bij de vereniging
van Scouting 
Rudyard Kipling!
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World  
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Prinsenwissels én    
carnavalsprogramma afgelast
Deze week hebben de besturen van de vier carnavalsverenigingen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten besloten dat zowel de Prinsenwissels 
als het volledige carnavalsprogramma niet doorgaan!

Tot slot: we gaan de mogelijkheden 
onderzoeken om komend voorjaar of 
zomer een carnavalesk feestje te or-
ganiseren. Carnaval blijft traditiege-
trouw in de winter, maar aangezien 
we zo snakken naar dit prachtige 
feest willen we de opties bekijken. 
Dat geldt ook voor de Prinsenwissels 
in november: als er mogelijk nieuwe 
coronavarianten en maatregelen blij-
ven komen dan is het zinvol om te kij-
ken naar een periode in het jaar waar-
in wél meer mogelijk is. Zo kunnen we 
in 2022 dan écht onze nieuwe Hoog-
heden presenteren.

Wordt vervolgd.

Alaaf, geniet van het leven 
en blijf gezond!

Met de huidige coronamaatregelen 
kan er helaas weer geen feestje ge-
vierd worden, zoals ieder van ons dat 
voor ogen heeft. We betreuren dit be-
sluit enorm, want iedereen keek er zó 
naar uit. Ook voor onze (jeugd)hoog-
heden is het opnieuw een flinke dom-
per. Er is een kans dat er eind februari 
iets méér mogelijk is dan nu maar 
omdat alle evenementen veel voor-
bereiding nodig hebben, is dit besluit 
nu al genomen. Mocht het zo zijn dat 
er toch op een leuke en verantwoor-
de manier carnaval gevierd kan wor-
den, dan maken we er met alle vereni-
gingen iets moois van. We hopen het 
van harte. Voor onszelf, maar zeker 
ook voor de horeca! Natuurlijk bera-
den we ons ook op enkele ludieke al-
ternatieven tijdens carnaval.

Prinsenwissels én    

Ondernemer van het jaar 2021 
De commissie van de Nuenense ondernemersvereniging OCN heeft 
Hubert von Heijden, directeur-grootaandeelhouder van Flexotels, be-
noemd tot Ondernemer van het Jaar 2021. 

daard Flexotel, waarbij de scheidings-
wand tussen twee ruimtes wordt ver-
vangen door een transparante wand, 
zodat op veilige afstand een bezoek 
kon worden gebracht. Het bleek een 
gat in de (corona)markt! In het zomer-
seizoen van 2020 liepen de aanvra-
gen ook op voor tijdelijke accommo-
daties voor quarantainebehuizing 
voor seizoenarbeiders.

Veerkracht
Bij de verkiezing kon de commissie 
dit jaar niet om corona heen. Het the-
ma voor dit jaar was ’Veerkracht’. De 
jury beoordeelde dat von Heijden 
aangetoond heeft uit het juiste hout 
gesneden te zijn; een ondernemer 
die niet bij de pakken neerzit, maar 
overziet, doorziet, schakelt en met fo-
cus en uiterlijke rust richting en stra-
tegie bepaalt, en zodoende samen 
met zijn team, de nieuwe ingeslagen 
weg steeds beter optimaliseert; het 

Von Heijdens roots liggen in het ont-
wikkelen van hotels, leisure- en vrije-
tijdsparken en later de opvouwbare 
en uitklapbare Flexotel-kamers. Later 
werden de kamers ook als arbeiders-
onderkomens in de bouw- en de 
agrosector ingezet, en voor het COA. 
Door corona viel echter een groot 
deel van de omzet weg. Door een be-
zoek aan zijn moeder in het verzor-
gingshuis aan het begin van corona-
crisis, kreeg Hubert een brainwave. 
Om in tijden van isolatie en quaran-
taine met zijn moeder te kunnen 
communiceren, stond hij met een 
ladder tegen haar balkon aangeleund 
en daar ontstond het idee van de 
FlexVisit. Gebaseerd op een stan-

Van links naar rechts: Voorzitter OCN Erik Jasper Noll, Ondernemer van het jaar 
2021 Hubert von Heijden, Young Talent Award winnaar 2021 Miriam van de Sande 
en Voorzitter ondernemer van het jaar Bart de Groof

Janssen Kerres Renault Dealer of the Year 2021
Renault organiseert elk jaar de Dealer of the Year-uitreiking. Deze langlopende traditie is een erkenning voor de 
beste dealer uit het dealernetwerk voor het merk Renault als het gaat om Sales en After-Sales. Ook het thema 
kwaliteit speelt een belangrijke rol bij deze uitreiking. Dit jaar is deze award, ‘Dealer of the Year 2021’, uitgereikt 
aan Janssen Kerres.

Uitdagingen
In 2021 werden dealers voor behoor-
lijk wat uitdagingen gesteld: van het 
moeten sluiten van showrooms van-
wege Covid, tot het chiptekort bij au-
tofabrikanten. Olaf Janssen, alge-
meen directeur van Janssen Kerres, 
geeft aan: “afgelopen jaar was ook 
een uitdagend jaar voor Janssen Ker-
res. Een jaar waarin ook veel van onze 
Limburgse en Brabantse teams is ge-
vraagd. Ondanks de coronaperikelen 
hebben we er bewust voor gekozen 
om de zeven teams van Janssen Ker-
res Renault stabiel te houden, om zo 
onze klanten de kwaliteitsbeleving te 
geven die bij de merken Renault en 
Dacia horen. De continue focus op 
volume en kwaliteit voor zowel Sales 
als After-Sales, die verbonden zijn 
aan deze titel, heeft uiteindelijk gere-
sulteerd dat we de beste Renault 
dealer van 2021 zijn geworden. Ui-
teraard is iedereen binnen Janssen 
Kerres dan ook bijzonder trots op het 
behalen van de befaamde titel: 
‘Renault Dealer Of The Year 2021’. 
Onze klanten en medewerkers zijn en 
blijven de belangrijkste ambassa-
deurs van Janssen Kerres, nu, maar 
zeker ook in de toekomst!”

Over Janssen Kerres 
Janssen Kerres is, sinds de jaren 60, 
een vooruitstrevend familiebedrijf 
waar gemotiveerde en gedreven 
medewerkers dagelijks bezig zijn 
om klanten te voorzien in zorgeloze 
mobiliteit. Ons verzorgingsgebied 
strekt van Zuid-Limburg tot en met 
Oost-Brabant. Met 14 sales- en ser-
vicelocaties, verdeeld over de mer-
ken Renault, Dacia, Nissan, Citroën, 
Peugeot en Kia, willen wij ons onder-
scheiden in kwaliteit, klantvriende-
lijkheid en optimale merkbeleving. 

Voor meer informatie over Janssen 
Kerres neem contact op via e-mail in-
fo@janssenkerres.nl of kijk op de site
www.janssenkerres.nl 

Van links naar rechts: Stefan Sellahn, Sales Manager Renault&Dacia Janssen Kerres 
en Olaf Janssen, Algemeen Directeur Janssen Kerres.

bedenken van de Flexvisit, het om-
bouwen van Flexotels naar ontmoe-
tingsplekken voor mensen in een 
verzorgingstehuis. Niet alleen een 
commercieel succes maar ook een 
prachtige, sociaalmaatschappelijke 
betekenis voor veel mensen in een 

erg onrustige periode. Hiermee is 
zelfs het landelijke journaal gehaald. 
Het omschakelen van ruim 80% om-
zetverlies naar een resultaat verge-
lijkbaar met voorgaande jaren in een 
totaal nieuwe markt getuigt van 
veerkracht.

Steunpunt Bibliotheek 

Jo van Dijkhof 
weer open
Vanwege de coronalockdown was de 
bibliotheek Jo van Dijkhof 110 in 
Nuenen drie weken gesloten. 
Vanaf dinsdag 18 januari is dit steun-
punt van de bieb weer geopend elke 
dinsdag en donderdag van 10.00-
12.00 uur.
U bent daar van harte welkom om 
boeken te lenen of te reserveren.
Wij hopen u spoedig weer te zien!

Bibliotheekteam Jo van Dijkhof

040 - 209 72 41
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Nuenen Kapperdoesweg 8 
Elke zondag open

Calathea
Is een gemakkelijke 
kamerplant met 
prachtig gekleurd 
blad. Diverse 
soorten, in 
19cm-pot. 
15.99

9.99
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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.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | E-mail: 
cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dins-
dagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

GFT in de winter 1 x per 4 weken, raadpleeg 
uw afvalkalender.
Maak van een mondkapje geen zwerfkapje, 
gooi het in de afvalbak. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, 
dan kunt u contact opnemen met B. van der Voort, 040 
2631 631 b.vandervoort@nuenen.nl of met de werk-
groep 80-jarigen van de VOA’s: Jan Zwanenberg via 06 
26126320 j.zwanenberg@onsnet.nu

DUURZAAMHEID
Op zoek naar de mooiste voor-
tuinen van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten!
Steeds vaker kleurt het Nue-
nense, Gerwense en Neder-
wettense straatbeeld groen! 
Stoeptegels in voortuinen ma-
ken plaats voor gras, bloemen 
en planten. Dit is niet alleen 
goed voor het milieu: het maakt 
onze gemeente Nuenen ook 
nog eens een stuk mooier. Voor het nieuwe magazine over 
duurzaamheid, gemaakt door en voor onze inwoners, is 
de gemeente op zoek naar bezitters van zo’n mooie, 
groene voortuin. Deze voortuinen willen we namelijk heel 
graag het podium geven.

Ben of ken je de bezitter van een mooie voortuin? Deel je 
foto van de voortuin via stroomversnelling@nuenen.nl. 
Misschien krijgt jouw inzending een mooie plek in het 
magazine, dat eind februari verschijnt.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 10-01-2022 EN 17-01-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lavendelstraat 3 Uitbreiden erker 
 en constructieve wijzigingen 
Sparrenlaan 36 Plaatsen dakkapel voorzijde 
 woning 
Berg 26 Plaatsen buste op sokkel 
Park 1 Renoveren Klooster 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Antoniusschutslaan 4 2e fase oprichten woning en 
 aanleggen uitweg 
Lieshoutseweg 27A Plaatsen verplaatsbare 
 mantelzorgwoning 
Clemensakker 28 Uitbreiden woning 
Boordseweg 50 Verbreden bestaande uitweg 
Opwettenseweg 80 Wijzigen gebruik tot 
 4 wooneenheden, 
 gevelwijzigingen 
De Huufkes 28 Wijzigen gebruik voor 
 tijdelijke bewoning 
 bedrijfswoning 
De Daal 32 Plaatsen dakopbouw 
Kerkhoef 3 Plaatsen tijdelijke woonunit 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
17-01-2022 Papenvoortse  Melding Activiteitenbesluit
 Heide 4a,  milieubeheer bestaande
 Nuenen paardenhouderij: houden 
  67 paarden, realiseren 
  2e vaste mestopslag 
14-01-2022 Nuenen c.a. Participatienota Nuenen 

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

De werkzaamheden zullen enige hinder veroorzaken. De 
aannemer informeert aanwonenden met een brief over 
de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woning.
Bij de Emmastraat en Willemstraat is de weg geheel afge-
sloten tijdens werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur voor de 
duur van de werkzaamheden. Bij de Voirt worden de werk-
zaamheden gefaseerd uitgevoerd met een halve rijbaan 
afzetting. Uiteraard zijn de wegen voor hulpdiensten wel 
bereikbaar.

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 2022
Op 16 maart 2022 zijn er 
weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Ook bij deze 
verkiezingen kunt u weer 
vervroegd stemmen en 
wel op 14 en 15 maart. 
Het briefstemmen ver-
valt. Uw stempas valt op 
18 of 19 februari bij u in 
de bus. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden 
ook de verkiezingen gehouden voor de dorps-en wijkraden 
in de gemeente Nuenen.
Op onze speciale website verkiezingen.nuenen.nl staat al 
diverse informatie over de verkiezingen. Zo kunt u daar al 
zien welke stembureaus er zijn. Wij actualiseren deze web-
site regelmatig, dus neem gerust af en toe een kijkje.

HUIS(KAMER)BEZOEKEN   
80-JARIGEN 
Normaal gesproken bieden we als gemeente, in samen-
werking met de VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs), 
huis(kamer)bezoeken aan voor onze Nuenense inwoners, 
die 80 jaar zijn geworden en een bezoek op prijs stellen. 
Tijdens dit bezoek ontvangt u, namens het gemeentebe-
stuur van Nuenen c.a., een presentje voor uw verjaardag 
en biedt de VOA bij het huisbezoek vrijblijvend informatie 
aan over voorzieningen, instanties en procedures op het 
gebied van welzijn, wonen en zorg. Een VOA is van veel 
zaken op de hoogte en kan vragen van A (administratie) 
tot Z (zingeving) met u en/of uw naaste bespreken. 
Hij of zij is getraind om goed te luisteren en de bewoner 
te helpen en hun wensen in kaart te brengen. De Vrijwil-
lige Ouderen Adviseurs zijn onafhankelijk en staan vrijblij-
vend voor u klaar.

Geen huis(kamer)bezoeken in coronatijd
Wij betreuren het enorm, maar helaas hebben er de af-
gelopen periode weinig tot geen huis(kamer)bezoeken 
plaats kunnen vinden. De Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
houden zich aan de geldende overheidsrichtlijnen, dit ter 
bescherming van u en henzelf. We hebben moeten be-
sluiten op dit moment géén huis(kamer)bezoeken te laten 
plaatsvinden.

Wat betekent dit concreet? 
Vanwege de coronamaatregelen hebben er fors minder 
huis(kamer)bezoeken plaats kunnen vinden. Het is afhan-
kelijk van de gezondheidsadviezen wanneer we - en onder 
welke voorwaarden - we de bezoeken mogen hervatten.
Zodra huis(kamer)bezoeken weer geoorloofd zijn, zullen 
wij als gemeente en VOA’s er alles aan doen om een in-
haalslag te maken. Wat helaas wel kan betekenen dat wij 
u, zodra u de 80-jarige leeftijd heeft bereikt, nog niet direct 
kunnen benaderen.

CMD WERKT UITSLUITEND   
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

VERKEER
Wegafsluitingen Voirt, Emmastraat en Willemstraat
In de maanden januari en februari 2022 werken Brabant 
water en Enexis aan de leidingen voor water, gas en elec-
tra. De werkzaamheden vinden plaats van week 3 tot week 
9 aan de onderstaande locaties:

• Emmastraat huisnummers 1 tot en met 11
• Willemstraat huisnummers 1 tot en met 6
• Voirt huisnummers 33 tot en met 55

Het Ouder-Café organiseert 

Gratis online lezing Aletta Smits 
over ‘Pubers achter hun schermen’ 
Waarom is het voor pubers zo moeilijk om een game weg te leggen? Waar-
om scrollen ze altijd nog door naar een volgend filmpje op TikTok? Waar-
om heb je altijd het gesprek over “Leg nu - nee nu! - je controller neer”?

legt de ins en outs van gamende pu-
bers uit aan ouders die zich terecht 
én onterecht zorgen maken. Tijdens 
de lezing komen onder andere de 
volgende vragen aan de orde:
• Wat gebeurt er met een puber als 

hij of zij gamet? 

Aletta Smits geeft op een boeiende 
manier een kijkje in het brein van een 
puber. Een brein dat voor veel vol-
wassenen onbegrijpelijk is. Op een 
cabaretachtige manier neemt zij haar 
publiek mee in de belevingswereld 
en de omgeving van de puber. Ze 

• Waarom is gamen voor elke puber 
anders? En raakt de ene puber dan 
eerder verslaafd dan de andere?

• Wat is er eng aan gamen?
• Wat is er zo ontzettend leuk aan 

gamen?
• Welke vaardigheden leert een 

kind tijdens het gamen? Zijn dat 
ook vaardigheden die je in het ge-
wone leven goed kunt gebruiken?

• Wat wil je liever niet dat je kind 
leert?

• Wanneer moet je je zorgen maken?
• Hoe kun je ervoor zorgen dat je 

kind niet te veel gamet? 

Deze online lezing wordt georgani-
seerd door het Ouder-Café. Het Ou-
der-Café bestaat uit de volgende sa-
menwerkingspartners: Korein, GGD 
Zuid-Oost Brabant, LEV groep, Ge-
meente Son en Breugel en Biblio-
theek Dommeldal. 
Voor wie: ouders, grootouders, peda-
gogisch medewerkers, professionals 
in het onderwijs en de (gezondheids)
zorg, leerkrachten, docenten en an-
dere jeugdprofessionals. 
Aanmelden: Schrijf je in via www.bi-
bliotheekdommeldal.nl/activiteiten 
voor de gratis lezing op woensdag-

avond 2 februari, van 19.45 uur tot 
21.30 uur. Na aanmelding ontvang je 
per e-mail de link om de lezing online 
bij te wonen. 
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Al onze Gehakt Producten:
Meer Smaak, Minder Zout!

4 Gehakt Ballen +
4 Jubileum Burgers ...... 8,95
Crispy Roll
.......................................................... 100 gram 2,35
Bourgondische Rib
“Uit eigen Keuken”  .......................... 150 gram 2,95
Rookworst
“De Beste”  ...........................................2 stuks 5,95
Muffi n Sauerkraut
“Heerlijke Winter Special”  ............... 100 gram 1,20
Cheezie Schuitje
.......................................................... 100 gram 2,65

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

SPECIAL

TOPPER

SPECIAL

Vacatures 
Coöperatie 
OnsNet Nuenen
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in 
Nuenen. Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels de helft van Nederland glasvezel 
heeft, is het gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.

De Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) is een plaats waar een groot deel van de Nuenenaren 
met elkaar verbonden is. Daarom vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij 
realiseert deze o.a. door het ondersteunen van projecten op het gebied van domotica. 

Vacature secretaris
Er is een vacature ontstaan in het bestuur van de CONN voor de positie van secretaris. 
De secretaris is bestuurlijk verantwoordelijk voor de agendering en verslaglegging van 
bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de ledenraad. Daarvoor overlegt hij/zij met 
de beleidsmedewerker en indien nodig met de voorzitter.
Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 1 februari per mail te reageren bij de voorzitter van 
het bestuur hansdoffegnies@connuenen.nl. 

Vacature lid ledenraad
Door het aftreden van twee leden van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen U.A. 
zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan. 
Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 13 februari per mail te reageren bij de voorzitter van 
de ledenraad janzwang@outlook.com.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 10.00 - 18:00
Woensdag 10.00 - 18:00

Donderdag 10.00 - 18:00
Vrijdag 10.00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen
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Tentoonstelling gratis achter glas

World Press Photo Exhibition 
Helmond van start
Van 22 januari tot en met 13 februari vindt de World Press Photo Exhibiti-
on in Helmond plaats. Vanwege de verlengde lockdown echter niet in De 
Cacaofabriek, maar in het glazen paviljoen van theater Het Speelhuis. De 
120 meter lange glaswand zal dienen als decor voor de foto’s die naar bui-
ten toe worden tentoongesteld.

Het is een lastige tijd waarin weinig 
kan. Maar dit voelt niet als een com-
promis. Het is mooi om zo’n prestigi-
euze tentoonstelling op deze manier 
aan iedereen te kunnen laten zien. We 
zijn blij voor onze partners uit het on-
derwijs en bedrijfsleven. Dat we met 
zoveel support en ondernemerschap 
cultuur een plek kunnen blijven ge-
ven, juist in deze tijd.”

Jeugdige blik op de wereld 
Net als de vorige keer zijn groepen 7 
en 8 van diverse scholen in Helmond 
zelf aan de slag gegaan met visuele 
journalistiek en verhalen die ertoe 
doen middels educatieproject ‘Blik op 
de wereld’. Ook hun foto’s zijn te be-
wonderen vanachter de glazen wand 
van Het Speelhuis. Geïnspireerd door 
stichting Openbare Basisscholen Hel-
mond zijn andere onderwijsinstellin-
gen uit Helmond aangehaakt bij het 
educatietraject dat de scholenstich-
ting zelf heeft ontwikkeld. Marvin 
Corneille van Stichting OBS Helmond: 
“We hebben een onderwijsprogram-
ma ontworpen, waarmee we de leer-
lingen betrekken bij de expo. Dit gaan 
we middels een onderwijsfilm doen 
die speciaal hiervoor gemaakt is. Te-
vens komt er een onderwijshandlei-
ding waardoor leerlingen zelf met 
hun ouders de expo kunnen bezoe-
ken.”

Actueel tijdsbeeld 
World Press Photo verbindt de wereld 
al sinds 1955 met verhalen die ertoe 
doen. De tentoonstelling laat con-
fronterende en ontroerende foto’s 
zien van de belangrijkste en meest 
nieuwswaardige verhalen van het 
jaar. Exhibition 2021 blikt terug op 
nieuwsjaar 2020, een bewogen jaar 
met grootse thema’s als Covid-19, 
black lives matter, de klimaatcrisis, 
transgender rechten en territoriale 
conflicten. Een onafhankelijke jury 
van 28 fotografiespecialisten koos 
onder leiding van NayanTara Gurung 
Kakshapati de beste foto’s en verha-
len van 2020 in 8 categorieën. Er wer-

Alle foto’s zullen van buiten af te zien 
zijn voor voorbijgangers en geïnte-
resseerden, ook in de avonduren. 
Overdag zijn de foto’s het beste te be-
kijken. “Het is heel erg fijn dat on-
danks de moeilijke omstandigheden 
voor de cultuursector op dit moment 
deze belangrijke expositie tóch te 
zien is in Helmond”, aldus Julienne 
Tullemans, programmeur expo van 
De Cacaofabriek. Op deze manier zijn 
de drempels nog lager. Altijd bereik-
baar en veilig te beleven vanuit de 
buitenlucht.

Van binnen naar buiten 
Het Speelhuis wordt met het alzijdige 
glazen paviljoen rondom het Hel-
mondse theater een grote vitrine. Jo-
chem Otten (directeur van De Cacao-
fabriek en Het Speelhuis) vertelt daar-
over: “Het was een grote tegenvaller 
toen we in maart 2020 de tentoon-
stelling al na een paar dagen moes-
ten sluiten vanwege de eerste lock-
down. In 2021 durfden we een twee-
de editie daarom niet aan. Maar 2022 
moest toch weer lukken, hebben we 
gedacht. Toen we geconfronteerd 
werden met een nieuwe lockdown 
hebben we alle creativiteit uit de kast 
gehaald om de tentoonstelling door-
gang te kunnen laten vinden. Toen 
we zagen dat de tentoonstelling 120 
strekkende fotometers betrof viel het 
kwartje. De glazen omarming van Het 
Speelhuis is immers exact 120 meter. 
We hebben toen een proefopstelling 
gemaakt en dat zag er prachtig uit. 

Foto: Dave van Hout

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 3 en 4 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú 
te zien.

• Foto-Jaaroverzicht 2021
• Oude dorskast terug naar Nuenen
• Uitreiking Wit Voetje
• Serie Lijsttrekkers: 
 Anneke Coolen-Pero D66
• Serie Lijsttrekkers: 
 Ralf Stultiëns W70
• Pierre van den Eeden, nieuwe 

trainer voor voetbalclub RKGSV
• Nieuwe padelbanen bij TV Lis-

sevoort
• In de serie ‘Lokale Midden-

stand’: Sweet Surprise
• Verkiezing Ondernemer van 

het Jaar en van de Young Talent 
(in Nuenen Nú Extra)

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36); met 
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Als je geest het moeilijk heeft,   
geef dan aandacht aan je lichaam 
In ieders leven zijn momenten van tegenslag en verdriet terug te vinden. 
Als de tegenslag groot en onomkeerbaar is, ontstaat een rouwreactie. En 
die heeft een effect op je levensstijl, je mindset, je immuunsysteem en daar-
mee op je gezondheid. Zowel je lichamelijke als je geestelijke gezondheid. 

Ze was gewend altijd samen met 
haar partner te kamperen in een tent. 
Op vakantie waren er soms best 
moeilijke en confronterende mo-
menten. Enerzijds herinnerde de va-
kantie haar sterk aan het samenzijn. 
Maar anderzijds werkten alle nieuwe 
indrukken en contacten die ze op-
deed tijdens haar campertocht ook 
helend. 
In mijn visie als rouwcoach is juist de 
combinatie van lichamelijk en gees-
telijk bewegen helpend in het om-
gaan met rouw. Daarbij is de titel van 
deze column een mooi startpunt: als 
je geest het moeilijk heeft, geef dan 
aandacht aan je lichaam. 

Lichamelijk bewegen 
Uit ervaringsverhalen is bekend dat 
wandelen, sporten of andere licha-
melijke activiteiten een positieve in-
vloed hebben op rouw. Hoe dit pre-
cies werkt is wetenschappelijk nog 
nooit precies aangetoond. De weten-
schap veronderstelt een verband tus-
sen neurobiologische en psychische 
effecten. Wel is bekend dat beweging 
de aanmaak van serotonine stimu-
leert. Dat heeft een positieve invloed 
op je stemming. Zo vertelde een me-
vrouw die regelmatig naar de be-
graafplaats wandelde om haar over-
leden partner te eren, dat door de 
wandelingen ruimte ontstond in haar 
hoofd. Die ruimte had ze nodig om 
ook geestelijk te kunnen bewegen. 

Geestelijk bewegen
Geestelijke beweging gaat over het 
ontdekken van nieuwe dingen. Daar 
waar mensen in rouw vaak geneigd 
zijn te focussen op het verleden en 
het gemis, mag niet worden verge-
ten dat ook het zoeken van afleiding 
en het focussen op iets in de toe-
komst helend kan zijn. Geestelijk be-
wegen deed deze mevrouw door in 
haar eentje met een gehuurde cam-
per twee weken op vakantie te gaan. 

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

derouwcoach.nl

Als je geest het moeilijk heeft,   

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

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

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep)
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

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

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

LEVgroep - Match Mentor info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 0402831675
• vrijwilligers gevr. die jongeren 10-23 met een hulpvraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf.____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunouder info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fi etsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fi etsen op een duo-fi ets.____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl 
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)
• maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen bij het inburgeren, tijden i.o.____________________________________________________________________________

Voedselbank Nuenen Meer info: www.voedselbanknuenen.nl
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk ____________________________________________________________________________

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

Vacaturebank vrijwilligers 3

DNA test voorkomt ernstige bijwerkingen 
met ziekenhuisopname bij patiënten  
met kanker
Patiënten met kanker die het medicijn irinotecan krijgen voorgeschre-
ven, moeten vóór gebruik een DNA-test uitvoeren. Deze test kan ernstige 
bijwerkingen met ziekenhuisopnames voorkomen. Dat blijkt uit onder-
zoek van het Catharina Ziekenhuis dat onlangs is gepubliceerd in het 
toonaangevend blad European Journal of Cancer. Nationaal en interna-
tionaal is er veel belangstelling voor het onderzoek. “Veel ziekenhuizen 
willen deze test ook aanbieden aan hun patiënten, want het kan enorm 
veel leed voorkomen”, aldus ziekenhuisapotheker en hoofdonderzoeker 
Maarten Deenen van het Catharina Ziekenhuis.

je staat het farmacogenetisch pro-
fiel dat aangeeft hoe het lichaam 
reageert op verschillende medicij-
nen. “Op grond van dat profiel kan 
ik de juiste dosering voorschrijven”, 
zegt oncoloog-internist Geert-Jan 
Creemers van het Catharina Kanker 
Instituut. 

Naast het Catharina Ziekenhuis werd 
het onderzoek ook uitgevoerd in het 
Erasmus MC, Haga ziekenhuis en het 
Leids Universitair Medisch Centrum. 
De resultaten van het onderzoek 
hebben de dagelijkse praktijk van de 
betrokken ziekenhuizen veranderd. 
De DNA test wordt in die ziekenhui-
zen als standaard ingezet.

Ziekenhuizen 
willen test direct inzetten
Een recente peiling onder medisch 
oncologen laat zien dat meer dan ze-
ventig procent deze test direct wil 
gaan gebruiken. “We hebben van vele 
ziekenhuizen telefoontjes gekregen 
om informatie te verstrekken hoe de 
test in het eigen ziekenhuis uitge-
voerd kan worden”, aldus Deenen.

Catharina Onderzoeksfonds
De DNA-test is voor ziekenhuizen vrij 
eenvoudig uit te voeren. De verwach-
ting is dat ook internationaal de test 
als standaard test ingezet zal gaan 
worden. Het Catharina Ziekenhuis 
voert op verzoek voor alle ziekenhui-
zen in de regio Eindhoven de DNA-
test uit.

De studie werd financieel mogelijk 
gemaakt door het Catharina Onder-
zoeksfonds.
www.catharinaziekenhuis.nl

Ongeveer één op de tien patiënten 
die vanwege darm- of alvleesklier-
kanker irinotecan krijgt voorge-
schreven, heeft een mutatie in het 
zogenaamde UGT1A1-gen. Daar-
door wordt het medicijn minder 
goed afgebroken door het lichaam 
met ernstige en soms levensbedrei-
gende bijwerkingen tot gevolg. “Uit 
de studie blijkt dat de patiënten met 
een lagere dosis wel veilig kunnen 
worden behandeld, zonder daarbij 
in te boeten aan effectiviteit”, ver-
duidelijkt Deenen. Het inzetten van 
de DNA-test blijkt ook kosteneffec-
tief, voornamelijk vanwege de ver-
mindering van de ziekenhuisopna-
mes.

DNA-paspoort
Of een voorgeschreven therapie bij 
een patiënt goed en veilig werkt, 
hangt af van de stofwisseling. Elke 
patiënt heeft een andere stofwisse-
ling en reageert dus anders op een 
medicijn. Sommige patiënten erva-
ren veel bijwerkingen. Bij anderen 
gebeurt er helemaal niets en blijkt 
soms het medicijn niet effectief te 
zijn. Aan de hand van een buisje 
bloed- of speeksel wordt in het la-
boratorium een zogenoemd DNA-
paspoort opgesteld. Op zo’n kaart-

Vrije inloop voor 
boosterprik
Eerder informeerde de GGD al over 
de vrije inloop voor de boosterprik 
op de locatie Helmond. Met ingang 
van vrijdag 14 januari is de booster-
prik ook in Eindhoven zonder af-
spraak verkrijgbaar. Vanaf vrijdag 
geldt in Eindhoven ook een vrije in-
loop voor de eerste, tweede en der-
de prik. 

den maar liefst 74.470 foto’s van 4315 
fotografen beoordeeld. Er zijn 45 win-
nende fotografen uit 28 verschillende 
landen gekozen. Van hen zijn maar 
liefst 60 beelden te zien in de ‘etalage’ 
van theater Het Speelhuis.

World Press Photo Exhibition 2021 én 
‘Blik op de wereld’ zijn beiden gratis 
te bezichtigen van zaterdag 22 ja-
nuari tot en met zondag 13 februari. 
Kijk voor meer informatie op website 
cacaofabriek.nl/worldpressphoto-
helmond
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
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

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Advertorial

50PLUS Nuenen Actief
Gaat Nuenen dan toch fuseren met Eindhoven of blijft Nuenen zelfstandig 
in de komende raadsperiode? VVD, D66 en PvdA streven al jaren volgens 
hun eigen zeggen naar een ‘fusie met Eindhoven’. En bij De Combinatie en 
het CDA staat de deur ook open naar opgeven zelfstandigheid. Lijst Pijs 
pleit al jaren voor opheffing van de zelfstandigheid van Nuenen. 

Een fusie betekent overigens een sa-
mengaan van partijen op basis van 
gelijkwaardigheid. Daar kan geen 
sprake van zijn. Door samengaan met 
Eindhoven wordt Nuenen een zoveel-
ste wijk van Eindhoven onder Eind-
hovens Bestuur. Wij zien een meer-
derheid in de gemeenteraad ont-
staan voor dit snode plan. Hierbij is de 
rol van de fusiepartij PvdA/Groen-
Links opvallend. Was de zelfstandige 
partij GroenLinks 4 jaar geleden nog 
initiatiefnemer en fel tegenstander 
van samengaan met Eindhoven, nu is 
GroenLinks als onderdeel van PvdA/
GroenLinks ineens voor opheffing 
van Nuenen als zelfstandige gemeen-
te. Wij kijken met belangstelling uit 

wat deze draai voor invloed heeft op 
het stemgedrag van de kiezer. Te 
meer daar bij het gemeentelijk refe-
rendum 77,76% tegen samenvoeging 
met Eindhoven was.

Zo zie je maar weer. 50Plus Nuenen is 
de partij die er geen doekjes om 
windt. Spreekt u dat aan en wilt u ook 
bijdragen aan de groei en succes van 
50PLUS Nuenen? Neem dan contact 
op met ondergetekende. 

Namens 50PLUS Nuenen

Carel La Grouw 
Lijsttrekker 50PLUS Nuenen 

cmlagrouw@gmail.com

Jonge en gedreven    
studenten met een missie
Heb jij soms moeite met je bed uitkomen of word je soms gek van het ge-
luid van je wekker? Je bent niet de enige. Wij en vele anderen uit ons on-
derzoek namelijk ook! Daarom zijn wij (Zoë, Hessel, Menno, Suzan, Piecke 
en Jens) gestart met Sense Light. Wij zijn een team jonge en gedreven stu-
denten die de missie heeft om: “De gemoedstoestand van mensen gedu-
rende de dag positief te beïnvloeden”. Daarom ontwikkelen wij ‘Sense 
Light’. Een unieke wekker die geur, licht en geluid combineert.

Hierbij maken wij gebruik van etheri-
sche oliën. Natuurlijke oliën die een 
wetenschappelijk bewezen effect 
hebben op de hersenen en de ge-
moedstoestand. Geuren die in deze 
pessimistische coronaperiode jou 
toch een opgewekte en energieke 
gemoedstoestand kunnen bezorgen, 
of juist kunnen kalmeren voordat je 
vertrekt naar school voor dat belang-
rijke tentamen.

Uiteraard zijn wij ook bezig om het 
gebruik en design van de wekker zo-
veel mogelijk af te stellen op de wen-
sen en behoeften van onze doel-
groep.

Sta jij achter onze plannen en wil jij 
ons helpen met het op de markt zet-
ten van dit product? Investeer dan in 
Sense Light voor het waarmaken van 
de productie en deel jouw ideeën tij-
dens de aandeelhoudervergaderin-
gen. Kom met ons in contact via onze 
Instagrampagina (@sense_light), onze 
Facebookpagina, op LinkedIn of stuur 
een mail naar info@senselight.nl 

Waarom een wekker? Omdat slapen 
en de manier van opstaan enorm be-
langrijk is. Een quote van Thijs Laun-
spach (Deskundigheid) luidt name-
lijk: “Je mindset in de ochtend be-
paalt je humeur voor de rest van de 
dag”. Zoals we al eerder meldde zijn 
wij niet de enigen met het probleem 
van oncomfortabel opstaan. Wij heb-
ben op verschillende sociale media 
platformen mensen benaderd met 
onze poll en nadien met een uitge-
breide vragenlijst. Omdat wij zagen 
dat er een grote groep mensen was 
met dezelfde behoeften zijn wij ge-
start met de ontwikkeling van Sense 
Light.

Wij kiezen daarbij voor een andere 
benadering dan velen in onze bran-
che. Wij kiezen voor een unieke com-
binatie wekker die geur, licht en ge-
luid samenvoegt. Door aan geluid 
ook geur en licht toe te voegen, kan 
onze wekker meerdere zintuigen 
aanspreken. Daardoor kan de wekker 
de hersenen en dus de gemoedstoe-
stand positief beïnvloeden.

Hoofdwegen rondom het dorp óók  
belangrijk voor Dorpsraad Lieshout 
‘Verkeer en de verkeersveiligheid’ is al jaren een belangrijk aandachtge-
bied voor Dorpsraad Lieshout. Een veilige verkeersomgeving draagt im-
mers bij aan de optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. De (per-
manente) commissie die de Dorpsraad voor dit aandachtgebied heeft ge-
vormd heeft dan ook een paar belangrijke speerpunten opgenomen in 
haar jaarplan: niet alleen ín het dorp maar ook voor de hoofdwegen rond-
om het dorp.

oversteken. Iets dat betrekkelijk een-
voudig voorkomen kan worden als 
de fietspaden langs dat deel van de 
provinciale weg geschikt gemaakt 
worden voor dubbel verkeer. Dan 
kan er veel veiliger bij de Bavaria-ro-
tonde overgestoken worden.

Bereikbaarheid bushalte
Ook de bereikbaarheid van de pro-
vinciale weg voor voetgangers is op-
genomen als belangrijk speerpunt. 
Het voetpad naar de provinciale weg 
houdt in de Molenstraat plots op 
waardoor voetgangers over de rij-
baan moeten lopen om bij de bus-
halte te komen op de provinciale 
weg. Onderzoek in het afgelopen 
jaar heeft uitgewezen dat naast de 
Molenstraat voldoende grond be-
schikbaar is om het voetpad te ver-
lengen en een veiligere loop naar de 
provinciale weg mogelijk te maken. 
Ook dit issue met betrekking tot de 
‘hoofdwegen rondom het dorp’ wil 
de commissie graag komend jaar 
aanpakken. 

Kortom; niet alleen de verkeerssitua-
tie in het dorp is voor de Dorpsraad 
Lieshout van belang; ook de proble-
men aan de hoofdwegenstructuur 
rondom het dorp verdienen aan-
dacht. De enquête én de frequente 
ongelukken geven meer dan vol-
doende aan dat het belangrijk is voor 
de leefbaarheid ín het dorp om de 
wegen rondom het dorp óók goed in 
orde te hebben.

Kruising Deense hoek-N615
In de enquête die gedaan is om te ko-
men tot de ontwikkeling van een ‘ge-
biedsvisie voor Lieshout’ komt (on-
der andere) naar voren dat de ‘ver-
keerssituatie van de hoofdwegen 
rondom het dorp’ als zwak punt erva-
ren wordt. De commissie Verkeer- en 
verkeersveiligheid ijvert in dit kader 
al veel langer voor bijvoorbeeld een 
verbetering van het kruispunt tussen 
de N615 en de Deense hoek. Dit 
kruispunt alleen al is verantwoorde-
lijk voor het overgrote deel van de 
forse verkeersongelukken die op de 
hoofdwegen rondom het dorp plaats 
vinden. Een voornemen om hier iets 
aan te doen werd het afgelopen jaar 
dan ook met gejuich ontvangen: in 
2022 zal hier écht concreet iets aan 
gedaan moeten worden.

Oversteekplaats
Ook de oversteekplaats evenwijdig 
aan het kanaal, vlakbij de Bavaria-ro-
tonde, is een doorn in het oog. Om 
deze situatie fundamenteel op te los-
sen ijvert de commissie al tijden voor 
een onderdoorgang, zodat het (lang-
zamere) fietsverkeer en het (snellere) 
autoverkeer elkaar daar ongelijk-
vloers kruisen. Nu is het een érg ge-
vaarlijke oversteekplaats die het ge-
bruik van het fietspad langs het Wil-
helminakanaal niet echt bevordert. 
En, omdat de fietspaden langs dat 
deel van de provinciale weg ook nog 
eens éénrichting zijn, moeten veel 
fietsers op deze gevaarlijke plaats 

De oversteekplaats bij de Bavaria-rotonde is een van de gevaarlijke plekken op de 
hoofdwegen rond Lieshout

De tuinmannen 
Het was een warme vrijdagmiddag in de zomer van 1972 toen wij, twee 
Ziedenieters, naar de Boerderij aan de Beekstraat kwamen om een avond-
activiteit voor te bereiden. Bij de Boerderij waren twee tuinmannen van 
de gemeente druk aan het werken in de tuin rondom de Boerderij. Nou ja, 
druk… 

niet op, dat hij van zijn plaats was ge-
weken, hij zweette in ieder geval niet 
meer! 

De twee tuinmannen hadden klaar-
blijkelijk dorst en gingen mee naar 
binnen. Toen ze aan de bar zaten, 
vroegen we wat ze wilden drinken: 
“Een pilsje misschien”? Waarop de 
tuinman, die het voorafgaande uur 
op zijn schop had staan leunen, ant-
woordde: “Nee, geen bier, daar word 
ik veuls te lui van!” 

Meer mooie herinneringen krijg je 
ongetwijfeld tijdens de Ziedenie reü-
nie. Meld je hiervoor aan via de site: 
www.ziedenie.nl

De Boerderij was eigendom van de 
gemeente en die zorgde ook voor 
het onderhoud van de tuin. Een van 
de twee tuinmannen stond, leunend 
op zijn schop, in de brandende zon. 
Toen een van ons vroeg of het niet 
warm was in de volle zon antwoord-
de hij: “Ja, verekkes, ik zweet me zo-
wat kapot, ik ga in de schaduw staan”. 
Daarop zocht hij een koel plekje op in 
de schaduw, om het leunen op zijn 
schop te vervolgen. We gingen naar 
binnen om de activiteit van de avond 
voor te bereiden. Na een uurtje vroe-
gen we de tuinmannen of ze iets wil-
den drinken. De ene tuinman stond 
nog steeds, leunend op zijn schop, in 
de koelte van de schaduw. Het leek er 

Sleutelbos   
gevonden
Deze sleutelbos is gevonden in de 
Weverstraat. Is deze van u, stuur een 
mailtje naar: rva1@ziggo.nl

Diepe boringen naar bodem-
verontreiniging Gerwen
Met een sondeermachine zijn diepe boringen verricht in het Haagpad, aan 
de Gerwenseweg en aan de Mgr. Frenkenstraat in Gerwen. Op vijf locaties 
is vorige week tot een diepte van zo’n 15 meter geboord. Ingenieursbureau 
Tauw doet onderzoek naar verontreiniging van grond en grondwater in 
opdracht van de provincie Noord-Brabant. 

grond tot ongeveer 4 meter. De oor-
zaak van die verontreiniging is naar 
alle waarschijnlijkheid lekkage van 
benzine afkomstig uit een pijplei-
ding die op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog liep ter hoogte van de 

Tauw heeft al eerder tijdens veld-
werk verontreiniging aangetroffen in 
grond en grondwater. Zo is in het 
grondwater tot minimaal 8 meter 
onder het maaiveld verontreiniging 
aangetroffen en in de opgeboorde 

Met een sondeermachine wordt een diepe boring verricht aan de Mgr. Frenkenstraat in 
Gerwen (foto Cees van Keulen) 

huidige Gerwenseweg in de dorps-
kern Gerwen. Die pijpleiding zou on-
derdeel zijn geweest van het project 
Pluto, dat staat voor PipeLine Under 
The Ocean. Mogelijk dat de veront-
reiniging in het grondwater dieper is 
weggestroomd. Vandaar de borin-
gen tot een diepte van circa 15 meter 
onder het maaiveld. Als de resulta-
ten van dit onderzoek bekend zijn - 
en coronaregels laten dit toe - wordt 
in Gerwen een bijeenkomst georga-
niseerd over deze bodemverontrei-
niging.
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Nieuwjaarsont ijt op   
Kindcentrum Crijns Society
Door de vervroegde schoolsluiting eind december konden we helaas geen ge-
zamenlijke kerstviering houden. Dat was echt enorm balen voor de kinderen, 
want hier verheugen ze zich altijd enorm op. We besloten het feest niet uit te 
stellen, maar te verzetten en er een Nieuwjaarsontbijt van te maken. Dus op 
woensdag 12 januari kwamen de kinderen met goed gevulde broodtrommel-
tjes naar school vol lekkere dingen; 
croissantjes, broodjes en vers gekook-
te eitjes. De tafels waren mooi gedekt 
en op de tafels stonden flessen vol 
lichtjes. Een klein presentje van de ou-
derraad voor alle kinderen van de 
school. Dat maakte het echt een mooi 
en sfeervol geheel. We sloten de dag 
ook nog eens af met wafels met slag-
room en feestelijke sprinkels. Wat een 
mooi begin van 2022 en wat zijn we 
blij dat we de kinderen gewoon op 
school mogen ontvangen!
Beste wensen voor 2022, hopelijk 
een gezond en gelukkig jaar voor ie-
dereen!

kkere dingen; 

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Voorspel de toekomst van Nuenen c.a.
… Laat van je horen!

Hoe zal het in Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn over twintig jaar, 
over vijftig jaar? Zijn de ruimtes tussen de kerkdorpen misschien volge-
bouwd om het woonprobleem opgelost te krijgen? Zijn we misschien 
toch een onderdeel van Eindhoven geworden en hoe zullen we dan he-
ten? Of zijn we nog steeds zelfstandig en doen we het zelfs heel goed, 
omdat ………… ja, hoe komt dat dan? En hoe zal dat zijn over 20 of 50 
jaar, qua mobiliteit? Heb jij daar een beeld bij? Hebben we veel meer 
snelfietspaden? Of heel goed geregeld openbaar vervoer, waardoor de 
auto naar de achtergrond is geduwd? Zie je het voor je, die toekomst? 
Zijn we met z’n allen vegetariër geworden? Zijn we enorm met onze ge-
zondheid bezig? Staat bewegen en gezonde leefstijl bij ons op nummer 
1? Kan de zorg de vergrijzing aan? Zijn we misschien juist veel meer voor 
elkaar gaan zorgen? Zijn we dat bruisende dorp gebleven met z’n gewel-
dige verenigingsleven? 

Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021
1997 Klooster wordt gemeenschapscentrum
In 1886 is Het Klooster gebouwd als nonnenklooster. Nadat in de jaren zeventig de 
laatste nonnen waren vertrokken, kreeg het gebouw een andere functie. Het werd 
een cultureel centrum. De openbare bibliotheek vestigde zich daar in 1971 als eerste 
en zou spoedig gevolgd worden door andere Nuenense verenigingen en culturele 
instellingen.
Rond 1980 is verhinderd dat het gebouw onder de sloophamer terecht zou komen. 
Daarna zijn er plannen gemaakt om te gaan verbouwen, want het gebouw zelf moest 
functioneler ingericht worden. Heel wat ideeën zijn de revue gepasseerd. In 1995 
kwam eindelijk de goedkeuring en in 1996 kon met de verbouwing c.q. renovatie wor-
den begonnen. In 1997 werd het vernieuwde Klooster officieel geopend door staats-
secretaris Aad Nuis.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

De toekomst
Heel veel vragen en over de beantwoor-
ding daarvan zal ieder zo zijn eigen idee-
en hebben, omdat ieder een eigen kijk op 
de toekomst heeft. Ben jij ook nieuwsgie-
rig? Zou jij ook heel graag wel eens willen 
lezen over het Nuenen anno 2040 of 2070? 
Daar kun je zelf ook aan meedoen!!!

Laat van je horen!
Wij van NGN200, vinden het ontzettend 
interessant om van jullie te horen hoe je 
die toekomst van Nuenen c.a. ziet. Dro-
men over de toekomst mag ook, dan 
kunnen er heel verrassende dingen uitko-
men. Neem ons mee in je ideeën en schrijf 
ze op. Stuur ze naar info@ngn200.nl en 
wij zetten ze op onze site in het venster: 
‘Voorspel de toekomst’.

Vrijwilliger Jac twintig jaar  
bij de vereniging van   
Scouting Rudyard Kipling!
Afgelopen 8 januari was het voor Scouting Rudyard Kipling tijd voor de 
welbekende nieuwjaarsreceptie en het boerenkoolweekend. Vanwege 
de maatregelen vond dit weekend wederom in een ander jasje plaats 
dan we gewend zijn. Zo was de nieuwjaarsreceptie bijvoorbeeld op vrij-
dagavond online met een filmpje, waarin te zien was wat voor toffe din-
gen we vorig jaar, met alle maatregelen, toch hebben kunnen doen. Ook 
alle jubilarissen werden in de week voorafgaand aan de nieuwjaarsre-
ceptie verrast met een bedankje voor hun inzet voor de afgelopen vijf, 
tien of zelfs twintig jaar. 

Onze vrijwilliger Jac is al twintig jaar 
vrijwilliger van Scouting Rudyard 
Kipling, hij zorgt er al vele jaren voor 
dat alles doordeweeks op de blokhut 
weer helemaal netjes is. Hij maakt de 
ramen schoon, zorgt dat het afval 
aan de straat komt en ga zo maar 
door. Normaal gesproken is Jac ook 
graag te vinden bij de scouting op za-
terdag, hij loopt dan fijn rond en ge-
niet van de kinderen die aan het spe-
len zijn. Vanaf nu kan Jac genieten 
van het houten bankje voor jubilaris-
sen van twintig jaar, met een speciaal 
plaatje zal Jac op deze manier altijd 
verbonden blijven bij onze scouting. 
Wij hopen nog lang van de inzet van 
Jac te mogen genieten en danken 
hem voor zijn tomeloze inzet! 

Vrijwilliger Jac twintig jaar  

Scouting Rudyard Kipling!

Vrijwilliger Jac twintig jaar  

Ouderen hebben geen schuld
Ik denk dat er in Nuenen nog heel wat ouderen in redelijk grote huizen wonen. 
Een aantal gemeenten heeft onlangs met de vinger naar deze ouderen gewe-
zen, omdat zij schuldig zouden zijn aan de crisis op de woningmarkt. Althans: 
55% van de gemeenten noemt de geringe doorstroming van ouderen als be-
langrijkste oorzaak van de crisis op de woningmarkt. Dat blijkt uit een enquête 
van de NOS en de regionale omroepen. Echt oneerlijk, zeker als je bedenkt dat 
de overheid jarenlang propageert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis moeten wonen. Dat lukt, zeker nu de senioren langer fit en sportief blij-
ven. Want de ouderen blijven vandaag de dag steeds jonger. Velen gaan naar 
sportscholen of ze wandelen, tennissen, fietsen, golfen en doen fanatiek mee 
aan Nederland in Beweging. En ja, zij wonen vaak in een huis dat eigenlijk wat 
te groot is, maar in veel gevallen wonen ze er goedkoop omdat de hypotheek 
(grotendeels) is afgelost. Bovendien is er nog ruimte genoeg voor logeerpartij-
en en het bewaren van herinneringen. Ze voelen zich thuis in de buurt of de 
dorpsgemeenschap en ook dat draagt bij aan hun welbevinden.
Toch zijn ouderen best verhuisbereid als er een fatsoenlijk en betaalbaar alter-
natief zou zijn. Ik ken aardig wat voorbeelden van zeventigers en tachtigers die 
weer prima weten te aarden in een nieuwe omgeving, soms misschien dichter 
bij de kinderen, in een nieuwe, moderne woning of appartement. De minieme 
‘bejaardenwoning’ heeft natuurlijk wel afgedaan en ook het ‘bejaardenoord’ 
hoort tot het verleden. Maar het aanbod moet er zijn natuurlijk en betaalbaar 
in de afweging voor mensen die inmiddels van lage woonlasten genieten. 
Het grootste probleem op de woningmarkt is dat er te weinig woningen zijn. 
Het valt op dat de gemeenten in de beantwoording van de enquête veel naar 

anderen wijzen: de ouderen stromen niet door, de woning-
corporaties hebben te weinig geld, er is gebrek aan regie 

van het rijk, vermogende verkopers drijven de prijzen 
op, etc. Daarnaast zegt 24%: ‘er is tekort aan bouw-
grond’. Daar kunnen ze zelf wat aan doen, zou je zeg-
gen. Maar de gemeenten wijzen zichzelf niet graag 
als de schuldige aan. Ja, ze zeggen nog wel dat ze te 
weinig bevoegdheden hebben en dat de provincie te 

veel invloed heeft. Ik denk dat gemeenten doortasten-
der en dapperder zouden kunnen zijn om nieuwbouw in 
een ruime variatie sneller te realiseren. Misschien stond 

dat niet als mogelijkheid om aan te vinken in die en-
quête. Maar de ouderen verdienen het zeker niet 
om als zondebok te worden aangewezen. 

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Ouderen hebben geen schuld

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Verandering in 2022? Wijzig de voorlopige aanslag

Rabobank helpt maatschappelijke  
gebouwen verduurzamen 
De coöperatieve Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan een duur-
zamere leefomgeving en het versnellen van de energietransitie. Daarom 
investeert zij een deel van haar coöperatief dividend in zonnepanelen voor 
maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters, 
clubhuizen en buurthuizen. Leden van Rabobank kunnen vervolgens 
stemmen en zo bepalen welke maatschappelijke gebouwen Rabobank 
helpt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Voor de winnaars 
betaalt Rabobank de helft van de kosten voor aanschaf en installatie. 

De maatschappelijke verenigingen 
en stichtingen die in aanmerking ko-
men zijn klant van Rabobank en eige-
naar van gebouwen die de leefomge-
ving versterken. Uitzondering zijn 
maatschappelijke organisaties die 
huren bij hun gemeente: ook zij ko-
men mogelijk in aanmerking. 
De voorwaarden voor deelname en 
antwoorden op veel gestelde vragen 
zijn te vinden op de website: 

www.rabo-zonnepanelen.nl

Eigenaren van maatschappelijke ge-
bouwen hebben een digitale uitno-
diging ontvangen met unieke in-
schrijfcode om zich online aan te 
melden, of kunnen deze alsnog aan-
vragen bij Rabobank.
Inschrijven kan t/m 31 januari. De 
mogelijkheid voor leden om te stem-
men start op 28 februari.

In december en januari verstuurt de Belastingdienst ongeveer 4 miljoen 
voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Ook in Noord-Bra-
bant ontvangen veel mensen een voorlopige aanslag. Veel Nederlanders 
kijken direct of binnen enkele dagen of de gegevens en bedragen op hun 
voorlopige aanslag kloppen. En ook gedurende het jaar staan 7 op de 10 
mensen stil bij de gevolgen van veranderingen op de voorlopige aanslag. 
Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van de Belastingdienst.

Met de voorlopige aanslag kunnen 
mensen in het lopende jaar alvast 
geld terugkrijgen van de Belasting-
dienst, of juist gespreid belasting be-
talen. Bij veranderingen is het ver-
standig de voorlopige aanslag te con-
troleren en zo nodig te wijzigen: bij-
voorbeeld als je in 2022 meer of min-
der inkomen hebt, trouwt of uit el-
kaar gaat, een nieuwe hypotheek af-
sluit of je huidige hypotheek over-
sluit. Controleren en wijzigen kan ook 
gedurende het jaar. Hiermee kunnen 
mensen voorkomen dat zij in 2022 
maandelijks te veel belasting betalen 
of te weinig terugkrijgen. Bovendien 
staan zij niet voor verrassingen bij de 
definitieve aanslag over 2022.

Goed controleren
De voorlopige aanslag is een schat-
ting gebaseerd op de meest recente 
gegevens waarover de Belasting-
dienst beschikt: de voorlopige aan-
slag 2021 of de laatste definitieve 
aanslag inkomstenbelasting. Voor ie-
dereen die een voorlopige aanslag 
ontvangt, is het belangrijk om de ge-
gevens en de bedragen op de aan-
slag goed te controleren. Kloppen de 
gegevens niet? Bijvoorbeeld door 
veranderingen in de hoogte van het 
inkomen of van aftrekposten, zoals 
hypotheekrente of zorgkosten? Dan 
is het belangrijk om de voorlopige 
aanslag te wijzigen via Mijn Belas-
tingdienst op belastingdienst.nl.

Wijzigingen gedurende het jaar
Driekwart van de Nederlanders staat 
stil bij het controleren en wijzigen 
van de voorlopige aanslag als er iets 
verandert in de privésituatie, zo laat 
de flitspeiling zien. Bijvoorbeeld als 
ze trouwen of gaan scheiden. En 7 op 
de 10 controleert de voorlopige aan-
slag als er iets verandert met de hy-
potheekrente. Denk aan het overslui-
ten van de hypotheek of het afsluiten 
van een nieuwe hypotheek. In derge-
lijke gevallen wijzigt bijna de helft 
van de Nederlanders de voorlopige 
aanslag zelf via Mijn Belastingdienst 
op belastingdienst.nl. 20% vraagt 

hierbij hulp. Bijvoorbeeld aan vrien-
den, familie of een boekhouder.

“Het niet wijzigen van de voorlopige 
aanslag kan tot gevolg hebben dat er 
uiteindelijk een groot verschil zit tus-
sen die voorlopige aanslag en de defi-
nitieve aanslag”, zegt Heleen Bis-

schoff-Moonen, als ketenmanager In-
komensheffingen bij de Belasting-
dienst verantwoordelijk voor de voor-
lopige aanslag. “Dit is natuurlijk vooral 
vervelend als teveel ontvangen be-
dragen moeten worden terugbetaald, 
of als er bij de aangifte van volgend 
jaar moet worden bijbetaald. Daarom 
is het erg belangrijk om regelmatig 
stil te staan bij de voorlopige aanslag, 
vooral als je hem ontvangt en als er 
iets verandert in je leven.”

Meer weten?
Kijk op www.belastingdienst.nl/
voorlopige_aanslag
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4, Nuenen  |  040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         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 Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

Van Veldekestraat 28, Nuenen  -  Oranjelaan 54, Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

                      

Margriet Bakx

Veel te vroeg is onze Pier onverwacht
uit het leven gewandeld,
de liefde van mijn leven,

onze trotse mammie en allerliefste oma

echtgenote van

Luc Harms
5   Nijmegen
13 februari 1950

Correspondentieadres: De Huikert 13, 5674 RG Nuenen

Jitske & Stijn
Sid, Ole, Nanne, Lou

Stijn & Imke
Evi, Juna

Thomas & Maaike
Mette, Taco, Toon

Floris

Pier

a   Nijmegen
13 januari 2022

Opeens ben je weg. We hadden samen nog zoveel mooie plannen. 
Dierbare herinneringen klinken voort in onze muziek en onze harten. 

Dankbaar voor onze fi jne vriendschap.

Margriet Bakx
Wij wensen Luc, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Sti chti ng Vrienden Blue Planet Harp Ensemble
Lenny Berkers
Daniëlle Engelen
Inge Frimout-Hei
en alle harpisten van het ensemble

Sti chti ng Vrienden Blue Planet Harp Ensemble

en alle harpisten van het ensemble

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 23 januari 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties:
Piet Saris (vanwege sterfdag); Truce 
en Herman Campman - Heuijerjans; 
Guido Landman.

Mededelingen
Kijk voor de allerlaatste informatie op 
de website van de parochie.

De vieringen van deze zondag staan in 
het teken van jeugdzorg. Het jaarthe-
ma van de Nuenense kerken is:
Als een warme deken om je heenge-
slagen
Eerder hebben we onder dit thema al 
algemene zorg + mantelzorg vierin-
gen gehad. U bent van harte uitge-
nodigd voor deze viering.
U kunt ook zondag 23 januari 11.00 
uur via de website van de parochie 
www.parochienuenen.nl deze vie-
ring volgen. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 januari om 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties: 
Crist van Cuijck en Lia van Cuijck - van 
Rooij; Pieter van Rooij en Marietje van 
Rooij - van Lith. 

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 januari om 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker P. 
Peters.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

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

In de kerkdienst van zondag 23 ja-
nuari zal ds. Luuk Wieringa voorgaan. 
Het thema is: ‘Wat roept de NAAM 
wakker?’ Vanaf deze zondag is kerk-
bezoek weer mogelijk. U moet zich 
echter wel houden aan de basisre-
gels m.b.t. de corona: mondkapje op 
en een verplichte looproute. Er zal 
worden gecollecteerd voor de Voed-
selbank in Nuenen. Van harte wel-
kom! Volg de livestream via www.
pgn-nuenen.nl/verbinding.

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 20 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Fabianus, paus, en 
H. Sebastianus, martelaar.
Vrijdag 21 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Agnes, maagd en martelares.
Zaterdag 22 januari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Vincentius en Anastasius, martela-
ren. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 23 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 24 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Timotheus, bisschop en martelaar.
Dinsdag 25 januari. 18.30 uur H. Mis, 
bekering van de H. apostel Paulus.
Woensdag 26 januari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Polycarpus, bisschop en mar-
telaar.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden
en uw belangstelling bij het afscheid van

Gerry van den Nieuwenhof-
van den Boogaart

hebben ons goed gedaan.

Hartelijk dank daarvoor. Het is voor ons een troost
te weten dat ons mam voor zoveel mensen

een bijzondere betekenis had.

Kinderen en kleinkinderen

GGD Brabant-
Zuidoost vergroot 
testcapaciteit
Ook in onze regio stijgt het aantal 
afgenomen testen enorm, afgelo-
pen week met ruim 60%. Het uit-
gangspunt blijft dat iedereen bin-
nen 24 uur een testafspraak kan 
maken, daarom breidt GGD Bra-
bant-Zuidoost de testcapaciteit uit 
op locaties in Eindhoven, Helmond 
en Eersel. Hiervoor doet de GGD 
ook een beroep op Defensie. Vanaf 
vandaag assisteren medewerkers 
van Defensie bij de testlocaties in 
Helmond en Eindhoven. De betref-
fende medewerkers worden opge-
leid door de GGD. Deze bijzondere 
samenwerking met Defensie is 
eind vorig jaar gestart, het begon 
met vaccineren, nu komt daar het 
testen voor in de plaats.

Samenwerking Defensie
“We zijn blij dat de samenwerking 
met Defensie zo goed is en dat we 
deze verder kunnen uitbreiden. Hier-
door houden we de testcapaciteit op 
orde én zijn we voorbereid op een 
toeloop. De verwachting is namelijk 
dat het aantal besmettingen de ko-
mende weken blijft toenemen, GGD 
BZO is hierop voorbereid” vertelt 
Gonny van Loon, programmamana-
ger Covid-19. 

Verschuiving personeel
“Verder hebben we nieuwe mensen 
aangenomen en leiden we vaccina-
tiemedewerkers op om tijdelijk mee 
te werken op de teststraten. De inzet 
en betrokkenheid van onze mede-
werkers blijft onverminderd hoog, 
samen zorgen we ervoor dat we aan 
de testvraag in de regio kunnen blij-
ven voldoen. Hierdoor kunnen we 
inwoners nog steeds binnen 24 uur 
een testafspraak geven” aldus van 
Loon.

Heb je coronaklachten of een positie-
ve zelftest? Maak een afspraak voor 
een test!

Bel voor een testafspraak de landelij-
ke afsprakenlijn via 0800-1202 of 
plan je testafspraak online op www.
coronatest.nl. De teststraten in Eind-
hoven, Helmond en Eersel zijn zeven 
dagen in de week geopend.

Brabant-Zuidoost

Goede (online) hulp binnen 
handbereik voor jongeren
Hoe groot of klein een probleem ook is: op de nieuwe website van Jongeren 
Hulp Online staan nu meer dan 20 betrouwbare hulplijnen die jongeren 
snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden bij (mentale) problemen.

De geboden ondersteuning verschilt: 
van het praten over gevoelens met 
een vrijwilliger tot het inroepen van 
een professional in een situatie waar-
in de nood hoger is. Maar in alle ge-
vallen staan de hulplijnen klaar om 
jongeren te helpen met een luiste-
rend oor, deskundig advies en handi-
ge tips.

Jongeren Hulp Online is een initiatief 
van het Nederlands Centrum Jeugd-
gezondheid en Alles is Gezondheid. 
Aanleiding voor de website in 2020 
waren de toenemende psychische 
problemen van jongeren. In 2021 is 
met ondersteuning van VWS de site en 
het platform verder doorontwikkeld.

Aangesloten organisaties: Alles Oke? 
Supportlijn, Chat met Fier, @ease, Een-
zame Jongeren, ENYOY, Frisse Gedach-
tes, Genderpraatjes, Helpwanted.nl, 
JouwGGD, Luisterlijn, MIND Korrelatie, 
Moti4, PratenOnline, Proud2Bme, Psy-
chosenet, Sense, Switchboard, Veilig 
Thuis, Verbreek de stilte, Villa Pinedo, 
WEET hulplijn, 99gram.nl, 0800-8115 
en 113 Zelfmoordpreventie. 
www.jongerenhulponline.nl

De mentale gezondheid van de Ne-
derlandse jongeren zit op een diep-
tepunt (CBS 2021). Mede door corona 
(maatregelen) ervaren ze relatief veel 
problemen zoals eenzaamheid, som-
berheid, stress en angst. Een zorgelij-
ke situatie. Zeker omdat 75% van de 
psychische aandoeningen ontstaat 
vóór het 25e levensjaar.
Het gebrek aan een ‘normaal leven’ 
komt de sociaal-emotionele ontwik-
keling van jongeren niet ten goede. 
Ze worstelen bijvoorbeeld met hun 
zelfvertrouwen, maken vaker ruzie, 
lopen vast op school, doen niet veel 
met leeftijdgenoten of gaan meer 
drugs gebruiken.
Jongeren praten niet makkelijk over 
hun emoties, gevoelens en (mentale) 
problemen. Het bespreken hiervan 
met vrienden of familie is soms lastig 
en de stap naar professionele hulp is 
vaak groot. Schaamte speelt een rol 
en jongeren zoeken ook online naar 
informatie of hulp.
Jongeren Hulp Online wil jongeren 
op weg helpen bij het gemakkelijk 
vinden van passende (online) hulp bij 
mentale en sociaal-emotionele pro-
blemen en voorkomen dat ze -al 
googelend- verdwalen in het woud 
van instanties, hulpdiensten, web-
sites en bedrijven.
Op de vernieuwde, verbeterde en uit-
gebreide website vinden jongeren 
meer dan 20 betrouwbare hulplijnen 
die snel, anoniem en gratis onder-
steuning bieden. Via de chat, tele-
foon of email. Met het beantwoorden 
van een paar simpele vragen krijgen 
jongeren de keuze uit een of meer 
geschikte hulplijnen.

Esmée: nieuwe inwoner in 
onze gemeente 
Hoera, een meisje geboren! Charonne en Twan Martens zijn de trotse ouders 
van Esmée, geboren op 7 januari. Haar naam staat twee keer in de tuin van De 
Daal 29 in Gerwen. Esmée: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. 
Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
de raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl (foto Cees van Keulen). 
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 3

Oplossingen wk 2
G N I L L I R T A R R A

B A L A S S E R S M H T

L A M A R D V O I A R R

E B C C E E O R A A E A

G T T I D L L S A P N K

E S S F L R T K P A N T

S E E I O N E E R E S A

S T W T K T H P R L N T

E S E N U C V E U I R I

N E G O S O X C T A U E

W E R P K A H E D A P S

K L O N T T R E E M A C

M E V R O U W

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

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

Kruiswoord

C A N A S T A B I L J A R T

H E C H O D O E I R

I C H A R P M O O T K O

C R U G A A I D D R S

I N G A D R E S B E U

D N D O R T A G A I M

V O F K U B I S M E E S T

D L L E B E B A R B O

I N K A O S T A U F O

O N S G E T A A M O E

P E W E E R S A R A G S

U D I E P I M A M L

S C A L P E L T O E N D R A

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 4 8

5 4 1 9 3
3 6

3 9 1 2 4 7
6 9

2 6 7 8 9

6 2 7

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

Horizontaal: 1 bestanddeel v. bloed 6 plek 11 spil 12 driftkikker 14 cerium (afk.) 16 adellijke titel 
18 vragend vnw. 19 metalen plaatje 21 golfstok 22 aanvankelijk 24 Chinese dynastie 
25 Europees Monetair Stelsel 26 riv. in Oostenrijk 27 slaapje 29 afslagplaats bij golf 30 familielid 
32 kaartenboek 34 informatie-technologie (afk.) 35 en volgende (afk.) 37 pl. in Frankrijk 
40 wild rund 44 administratie (afk.) 46 eenheid van elektrische weerstand 47 deel v.h. hoofd 
48 gesloten 50 bemanning 52 huilen 54 touw (Indonesisch) 55 Russisch gebergte 57 grafvaas 
58 noodzakelijk 59 de onbekende (afk.) 60 overheerlijk 63 water in Friesland 64 gevat 65 neerstromen.

Verticaal: 1 kerklied 2 spoorwegbeveiliging 3 vreemde munt 4 pers. vnw. 5 Europese hoofdstad 
6 Hongaarse steppe 7 lichamelijke opvoeding (afk.) 8 afl evering (afk.) 9 eerste mens 
10 deel v.e. toneelstuk 11 ettergezwel 13 raamscherm 15 aalgeer 17 kalmte 20 voegwoord 
22 takje 23 houterig meisje 26 inleidend deel 28 beroep 31 hooghartige houding 
33 Algemeen Voortgezet Onderwijs 36 ontbijtspek 37 riv. in Noord-Brabant 38 als het ware 39 sappig 
40 niet eensgezind 41 lidwoord 42 grote plaats 43 kleur 45 zeurderig kind 49 insmeren 51 treknet 
53 Ned. dagblad 54 opgooi 56 energiezuinige verlichting 58 voordeel 61 lithium (afk.) 
62 Europese Unie.

ARMOE
BALIE
BETREFFEND
BLOES
DERDE
ECHOMETER
EDELE
FOLDEREN
FRAMEBUIS
FRIETKRAAM
HANDMAAIER
JALOERS
KASTEKORT
KLERK
LASERLICHT
LEPERD
MERKEN
OMSTREKEN
ORGANIST
PINCET
REAAL
REEDS
REPEL
SPIERBAL
STAAL
STROT
TRONK
VAALS
VALREEP
VUIST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

Winnaar: week 1, Dhr. F. Strijbos, Nuenen.

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

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nlFEESTJE? 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. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

VERLOREN TROUWRING
Op woensdag namiddag 
12 januari de trouwring 
van mijn moeder verloren, 
hoogstwaarschijnlijk in de 
omgeving van Jan Linders 
of de Aldi. Er zit een dia-
mantje boven op. Als ie-
mand hem vindt of gevon-
den heeft zou die mij dan 
willen bellen a.u.b. ik zou 
daar heel blij mee zijn. Tel. 
06-23452512.

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

Verhuiswagen
20 m3

+ laadlift en 250 km vrij!
€ 125,- excl. btw.

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Per direct beschikbaar: 
alleen voor de medisch 
noodzakelijke voetzorg!! 
Zie RIVM regelement. Lek-
ker makkelijk, ik kom ook 
aan huis! Medisch pedi-
cure ALTA GRACE. Tel: 
06-50571183.

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER 1

JANUARI
€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Rond de Linde is op zoek naar:

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

Maandag 
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

En heel veel accessoires!

Maandag 

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

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

Piano-Keyboard 
LESSEN
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Power en snelheid    
op de mountainbike bij
Door Janneke Mes

Wat ga je doen als de schaapjes op het droge zijn, het pensioen in zicht 
komt maar je nog lang niet klaar bent met avonturieren? Juist...dan ga je 
een nieuw bedrijf opstarten. In 2020 startte René Kunzler het bedrijf PSX, 
waarmee hij de PSX Supreme E-bike ontwikkelde. Gedreven en met pas-
sie vertelt hij over zijn nieuwe avontuur.

vent racer en off-road rijder, geen 
oren naar. Snelheid en power is zijn 
ding en niets kon het crossen vervan-
gen. Maar toen hij een rit op een E-
MTB had gemaakt, was hij verkocht. 
Niet veel later was het plan geboren 
om anderen ook te enthousiasmeren 
en het bedrijf was geboren. Binnen 
zijn bedrijfspand maakte hij ruimte 
voor een werkplaats en showroom en 
het bedrijf was een feit.

Liefde voor power
Zeker nu off-road rijden minder mo-
gelijk is geworden door strengere mi-
lieuregels, is de E-MTB een prachtig 
alternatief om off-road toch flinke 
snelheid te kunnen maken op een 
stille en milieuvriendelijke manier. 
Deze ervaring wil René graag over-
brengen op anderen. Zijn motivatie 
wordt niet op de eerste plaats inge-
geven door de verkoop van de fiets. 
Voor hem telt vooral de beleving en 
het rijplezier op een E-bike. René 
werkt samen met meerdere bedrij-
ven die de fietsen maken. Samen met 
Mike, zijn bedrijfsleider, maakt hij de 
fietsen geheel naar wens voor de 
klant.

Tijd voor nieuwe dingen
Al 32 jaar is Kunzler eigenaar van het 
bedrijf PowerSeal, een bedrijf wat ci-
linder coatings levert voor auto’s en 
motoren. Kunzler blikt terug op de ja-
ren waarin dit bedrijf gegroeid is van 
een eenmansbedrijfje in een Geldrops 
schuurtje, naar een solide bedrijf op 
het Nuenense Eeneind. Hij kan inmid-
dels bouwen op goed personeel. Dit 
gaf hem ruimte om meer tijd te beste-
den aan zijn hobby’s. Vriend Eric Ver-
hoef, Dakar-rijder, maakte hem en-
thousiast voor de E-mountainbike. In 
eerste instantie had René hier, als fer-

BCL weer van start 

Jeugd try-outs  
honkbal bij HSCN
Bij Honk-en Softbalclub Nuenen 
gaan wij starten met het nieuwe sei-
zoen! Hiervoor zoeken wij nog jon-
gens en meisjes om de diverse teams 
aan te vullen. Vanaf 5 jaar kan je al bij 
HSCN terecht, en we hebben voor ie-
dere leeftijd een geschikt team. 
Het leuke van honk-en softbal is de 
mix van tactiek, snelheid, kracht, en 
techniek. Verder is het natuurlijk ook 
wel gewoon een stoere sport. Voor de 
ouders is het leuk dat er voornamelijk 
in de lente en de zomer gespeeld 
wordt, wel zo lekker als je buiten 
langs de lijn staat... Daarnaast hante-
ren wij een relatief lage contributie.

Kom jij een try-out doen? Er kan drie 
keer gratis en vrijblijvend mee-

getraind worden om te 
kijken of het bevalt. Kijk 

voor meer informatie 
over onze club op 

www.hscn.nl of 
meld je recht-

streeks aan op 
tc@hscn.nl en dan 

nemen we contact 
met je op. We zien 

je graag op De 
Lissevoort.

Jeugd try-outs  C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL
H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

RKSV Nuenen 100 jaar deel 6b 1973 - 1978

Eigen paviljoen en kleedlokalen,  
‘Nuenen’ groeit in ledental 
Nuenen 3 wordt kampioen met 39 punten uit 22 wedstrijden. Hun top-
schutter John van den Elsen scoorde 34 van de 76 doelpunten. Harrie 
‘Boerke’ Swinkels wordt in april Koninklijk onderscheiden in april 1978. In 
mei 1978 wordt het 1e ‘Nuenen C.A. toernooi’ gehouden. De 1e wisselbo-
kaal, beschikbaar gesteld door de Gemeente, wordt door ‘Nuenen 1’ 
gewonnen. 

veteranenvoetbal in de regio. Naar-
stig speuren zij naar belangstellen-
den voor op de (late) zaterdagmid-
dag. Al snel zijn er voldoende deelne-
mers om 2 teams te formeren, maar 
rekening houdend met ieders per-
soonlijke wensen, wordt besloten 
slecht 1 elftal aan te melden. Zij rege-
len hun eigen financiële huishouding. 
De begroting kent slechts één be-
langrijke uitgavenpost: de jaarlijkse 
feestavond! Naast contributie spaart 
men 10 cent per doelpunt om dit doel 
te bereiken. Echter de uitslagen wor-
den kleiner en de zorgen van de pen-
ningmeester daardoor groter. De hef-
fing wordt nu 1 gulden per week, on-
geacht de uitslag. 

Vrouwenvoetbal 
Al sinds 1971 wordt er gesproken 
over vrouwenvoetbal, het duurt toch 
nog tot 1977 voordat de vrouwenaf-
deling van start zal gaan. Met name 
Jo Gevers en Ellis Vos zetten zich in 
voor deze nieuwe groep. In het 1e 
seizoen, ̀ 77-78, is duidelijk gericht op 
ontwikkeling en het opdoen van er-
varing. Maar hun doorzettingsver-
mogen dwingt respect af en al snel 
hebben zij een eigen supporters-
kring. In hun 2e seizoen worden de 
dames 3e op de ranglijst en oogst be-
wondering van velen. Zelfs de pessi-
misten (jawel, die zijn er nog steeds), 
komen nu op zondagmorgen vroeg 
naar de ‘De Luistruik’ om met eigen 
ogen hun ongelijk bevestigd te zien. 

Wordt vervolgd

Jeugdvoetbal 
Voorzitter Piet Bakermans introdu-
ceert in 1973 het ‘Carel Nolte toer-
nooi’ voor de jeugd, sportdagen voor 
pupillen, ouderavonden. Zitvoetbal 
enz. Er zit leven in de afdeling jeugd. 
Als dat even stokt met het clubblad 
brengt Piet ‘de Jeugdkroniek’ zodat 
zij de benodigde informatie krijgen. 
De aanleg van een 3e speelveld bete-
kent zelfs uitbreiding van het aantal 
kampioenen: in 1973 de C1 en E1, in 
1974 de allerkleinsten K1. 
Piet Bakermans geeft na het seizoen 
`73-74 de voorzittershamer over aan 
Harm Mulder, wiens komst nogal wat 
veranderingen brengt in de organisa-
tie. Hij wordt de grondlegger van de 
‘Sport en Spelgroep’, die o.l.v. Martin 
v.d. Heuvel gestalte krijgt. Jongens 
vanaf 6 jaar zijn nu welkom bij Nue-
nen. De allerkleinste inwoners van 
Nuenen kunnen nu lid worden van de 
‘Minisport’, een activiteit op de vrije 
woensdagmiddag. Twee jaar later zijn 
er al 170 leden. De jeugdafdeling 
wordt financieel zelfstandig met een 
eigen contributiebeleid. Het seizoen 
`75-`76 gaat van start met 20 elftallen, 
er worden ‘maar’ 2 elftallen kampioen: 
D6 en K1. Een seizoen later worden de 
A1 en D7 kampioen. De A1 slaagt er 
net niet in om de hoofdklasse te ha-
len. Bij de aanvang van het seizoen 
`77-78 staan er 424 jeugdleden te 
trappelen om te mogen voetballen. 

Veteranenvoetbal 
Toon Coolen en Toon Bunthof ont-
dekken in 1972 de opkomst van het 

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur 

Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18

energiehuisslimwonen.nl

Tot zaterdag 1 februari 
Cultuur Overdag Nuenen. Inzenden van een 

gedicht voor de wedstrijd ‘Eerste Liefde’
gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl

Bekendmaking winnaars 13 maart

Zaterdagavond 5 februari en 
zondagmiddag 6 februari 

Gerard Van Maasakkers 
Het Klooster

Cursus Moestuinieren   
bij Tuincentrum Soontiëns
Dit jaar organiseert Tuincentrum Soontiëns weer een cursus ‘Moestuinie-
ren’ voor iedereen die zijn of haar eigen groenten wil leren kweken. De 
cursus bestaat uit drie workshops en vindt plaats op zaterdagmiddag 29 
januari, 12 maart en 9 april 2022. 

beginners, maar ook voor degenen 
die al langer een moestuin hebben 
en op zoek zijn naar meer achter-
grondinformatie. 

Meer informatie: tel. 040-2811339 
of www.tuincentrumsoontiens.nl 

In deze cursus leren deelnemers alles 
wat ze moeten weten voor een suc-
cesvolle moestuin: van zaaien, bo-
dembewerking en gereedschap tot 
planten en verzorgen. Het uitgangs-
punt is biologisch kweken, zonder ge-
bruik van chemische hulpmiddelen. 
De workshops zijn een combinatie 
van theorie en praktijk, met ruimte 
om zelf te oefenen en vragen te stel-
len. De workshops zijn geschikt voor 

Andere dimensie
Het is een nieuwe sportbeleving in de 
natuur, waar grote alertheid voor no-
dig is. Met de E-bike rijd je zeker 25 km 
per uur, dus veel harder dan een ge-
wone mountainbike. René; ‘’Je hebt de 
snelheid van een motor en de souples-
se van een fiets. Dit zet alle zintuigen 
op scherp.’’ Een echte prikkelsensatie 
dus waarmee je ‘tot het gaatje kunt 
gaan’. En doordat je met deze fiets niet 
alle kracht uit jezelf hoeft te halen, kun 
je gemakkelijk een snellere groep bij-
benen. Crossen, acceleratie op bospa-
den en steile hellingen zijn geen pro-
bleem door de elektrische ondersteu-
ning. René stapt graag met nieuwe be-
langstellenden op de fiets om per-
soonlijk te informeren en te enthousi-
asmeren voor deze E-bike-beleving. 
Zijn droom voor de toekomst is om 
groepstochten te organiseren naar bij-
voorbeeld de Ardennen. Hierin komt 
alles samen wat hem uitdaagt; actie, 
natuur, snelheid, en samen met ande-
ren een avontuur beleven. 
Geïnspireerd geraakt? Kijk op de site 
www.psx-ebikes.com

Na een zesweekse ‘verplichte pauze’ gaat Badminton Club Lieshout weer 
van start. Op woensdag 19 januari wordt toch écht de eerste speelavond 
van 2022 gehouden. Na de landelijke lockdown kunnen de sporters nu 
eindelijk hun rackets weer voor de dag halen en, voorlopig alleen binnen 
de vereniging en met de nodige randvoorwaarden, weer badmintonnen.

“Badmintonnen mag weer!” staat er 
met vette letters op de site van Bad-
minton Nederland. 
Dat daaronder nog een hele riedel 
aan voorwaarden staan maakt de 
badmintonners niet veel uit. Het be-
langrijkste is dat ze weer aan de slag 
kunnen. Ook BCL kan weer aan de 
slag omdat de beheerder van sport-
hal ‘de Klumper’ óók besloten heeft 
de zaak weer open te gooien. De 
tekst “Yes, we mogen weer” op de 
facebook-pagina van sporthal ‘de 
Klumper’ spreekt boekdelen: ie-
dereen heeft weer zin in sporten.

Veel voorwaarden
Helaas zijn er nog wel wat voorwaar-
den verbonden aan de heropening van 
sporthal ‘de Klumper’ en de heropstart 

van de speelavonden van BCL. Zo moet 
iedereen ouder dan 18 jaar (weer) ge-
controleerd worden op het bezit van 
een geldig coronatoegangsbewijs (de 
overbekende QR-code) en mogen er 
geen toeschouwers in de zaal aanwe-
zig zijn. Ook is de kantine niet geopend 
vanwege de horeca-lockdown maar 
zijn de omkleedruimtes wel geopend. 
Verder mag er ook volop getraind wor-
den en mogen er onderlinge wedstrij-
den gespeeld worden.

Nog geen competitie
Wedstrijden tegen andere verenigin-
gen zijn (nog) niet toegestaan. De stil-
gelegde competities worden op dit 
moment dus nog niet heropgestart. 
Bij het opheffen van de volledige lock-
down is besloten dat competities nog 

even stil blijven liggen om te veel ver-
plaatsingen en dito contacten te voor-
komen. Badminton Nederland heeft 
dan ook nog geen actie genomen om 
deze weer op te starten. BCL neemt 
met twee teams deel aan die competi-
tie: het eerste herenteam staat er zelfs 
heel goed voor in hun afdeling van de 
‘herenklasse, nylon shuttle’. Op het 
moment van stilleggen van de com-
petitie stonden ze bovenaan.

Snel versoepelingen?
Gelukkig heeft de regering aangekon-
digd om op 25 januari met een nieu-
we persconferentie te komen waar-
voor ze in de dagen ervoor beslissin-
gen zullen nemen. Uiteraard hopen 
de badmintonners dat er dan nóg 
meer versoepelingen doorgevoerd 
zullen worden en de speelavonden 
weer helemaal ‘normaal’ zullen wor-
den. Ook hopen zij op een directe her-
start van de lopende competities zo-
dat de sporters zich ook weer kunnen 
meten met andere verenigingen. Of 
deze versoepelingen er echt gaan ko-
men is echter nog even afwachten.
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UITGEROEPEN TOT
RENAULT DEALER OF

THE YEAR 2021

www.janssenkerres.nl

Kruisakker 14, Nuenen
040 - 299 08 08

renault.nuenen@janssenkerres.nl
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