
ROND DE LINDE week 1 Donderdag 5 januari 2023

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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WONING
VERKOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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De prijs voor vrijwilliger van het jaar 
2022 ging naar dhr. Kees Braat. In het 
verleden was Kees voetbaltrainer bij 
de jeugd. Tegenwoordig draagt hij 
zijn steentje bij in de hele Nuenense 
samenleving. Zo verzorgt hij in de zo-
mer de planten aan de lantaarnpalen 
in het centrum, ruimt hij sneeuw in de 
winter en is hij op sociaal vlak het hele 
jaar door actief binnen de gemeente.

Daarom is Kees uitgeroepen tot vrij-
williger van 2022. Hij ontving een 
beeldje uit handen van de wethou-
der. Ook kreeg hij een cheque ter 
waarde van duizend euro, te beste-
den aan een goed doel in gemeente 
Nuenen naar keuze.

Het jeugdlintje 2022 ging naar Jules 
Berkvens. Jules is zestien jaar en een 
echte duizendpoot. Hij helpt zijn opa 
en oma en andere (oudere) mensen 
in zijn omgeving met onder andere 
het repareren van sloten, verzorgen 
van dieren, bezorgen van bood-
schappen, werkzaamheden in de 
tuin en diverse andere klusjes. Ook 
begeleidt hij zijn opa jaarlijks bij de 

bevrijdingsherdenking in Nuenen. 
Dit doet hij allemaal zelfstandig. Hij is 
een echte doener die oog heeft voor 
de medemens. Daarom kreeg Jules 
het jeugdlintje 2022 uitgereikt. Hij 
ontving ook een cheque ter waarde 
van honderdvijftig euro.

Jaarlijkse vrijwilligersprijzen
Het erkennen en waarderen van vrij-
willigerswerk vindt de gemeente 
Nuenen belangrijk. De gemeente 
reikt daarom jaarlijks de vrijwilligers-
prijs uit aan inwoners die een bijzon-
dere vrijwilligersprestatie hebben 
geleverd. Voor jeugdige vrijwilligers 
reikt de gemeente Nuenen vanaf 
2021 het jeugdlintje uit. Op deze wij-
ze wil de gemeente de jeugd extra 
stimuleren om vrijwilligerswerk te 
doen. 
De prijzen zijn een symbolische blijk 
van waardering voor alle vrijwilligers 
in de gemeente. De onafhankelijke 
jury beoordeelt de voordrachten en 
kiest uiteindelijk de vrijwilligers van 
het jaar.

De prijs voor vrijwilliger 2022 ging naar dhr. Kees Braat            Foto’s: Frank van Welie

Nieuwjaarsspeech van 
burgemeester Maarten Houben
Laat ik beginnen met u allen een prettig, gezond, liefdevol en inspirerend 
nieuwjaar te wensen. En wat � jn dat ik die boodschap, in levenden lijve, 
aan u mag overbrengen. En nee, daarmee doel ik niet alleen op mijn 
goedbedoelde online wensen van de afgelopen twee jaar. Die bood-
schappen toonden vooral ook dat er aan mij geen succesvol � lmster ver-
loren is gegaan, maar dat terzijde (...). 

Nee, ik doel daarmee ook op het feit 
dat we hier samen zijn. Wij, met z’n al-
len. Ondanks onze soms verschillen-
de meningen, verschillende achter-
gronden, verschillende visies. Dat we 
hier samen het glas kunnen heffen, 
elkaar aan kunnen kijken en elkaar 
een mooi nieuw jaar kunnen wensen. 
Dat we al die verschillen even opzij 
kunnen zetten en elkaar oprecht het 
beste toewensen.

“Maar”, hoor ik u denken. “Dat is toch 
vanzelfsprekend? Dat is toch hoe we 
hier in Nuenen met elkaar omgaan?”. 
En u heeft gelijk. Daar ben ik ook trots 
op. Dat wil niet zeggen dat we het al-
tijd eens zijn. Maar we weten wan-
neer we onze meningen even moe-
ten parkeren om ook naar de mens 
achter de mening te kijken. En dat 
zou inderdaad vanzelfsprekend moe-
ten zijn. Maar het blijkt helaas niet al-
tijd zo. En dat baart me zorgen.

Het baart me grote zorgen. Lang-
zaamaan lijkt onze maatschappij te 

radicaliseren. Soms lijkt het wel of er 
alleen nog links of rechts is, zwart of 
wit. Mensen staan rechtlijnig tegen-
over elkaar. Met starre blik en me-
ning. Mensen die elkaar alleen nog 
boos aan kunnen kijken en weigeren 
het grijze gebied tussen henzelf en 
de persoon tegenover hen te gebrui-
ken.

Het middengebied waar je uitkomt 
als je de hand uitsteekt om de andere 
hand te ontmoeten.  

Het wordt een soort loopgravenoor-
log waarin we ons ingraven in onze 
eigen idealen en nimmer ons hoofd 
boven het maaiveld uit durven ste-
ken om te kijken wat er in die andere 
loopgraaf gebeurt. 
We durven het niet, ook omdat we 
bang zijn gezien te worden door de 
andere partij. Het risico met hoon te 
worden ontvangen – of veel erger 
dan dat. Daarmee wordt het een zin-
loze strijd, zolang we weigeren elkaar 
te ontmoeten in het niemandsland. 

Onder invloed van social media en 
andere kanalen worden we steeds 
meer vastgezet in ons eigen gedach-
tengoed. De ‘online fabeltjesfuik’ 
waaraan we steeds moeilijker ont-
snappen. Het zorgt voor harde te-
genstellingen zonder ruimte voor 
nuance. Er ontstaat een sfeertje van 
‘als je niet voor ons bent, dan ben je 
dus tegen ons’. Links tegen rechts, 
woke tegenover wappie... We radica-
liseren. En dat is zorgelijk. “Woede en 
intolerantie zijn de vijanden van het 
juiste begrip”, aldus de wijze Mahat-
ma Gandhi.

Ik wil graag oproepen om elkaar te 
blijven ontmoeten. Het is misschien 
wel belangrijker dan ooit. Daarom 
ook is het zo goed dat we hier weer 
samen kunnen zijn, elkaar aan kun-
nen kijken, met elkaar het glas hef-
fen. Ondanks – of misschien wel juist 
dankzij – onze verschillen. We moe-
ten juist nu met elkaar in gesprek 
gaan en blijven. Elkaars meningen 
horen, ook al staan die soms lijnrecht 
tegenover elkaar. Zoeken naar nuan-
ces, naar drijfveren; inderdaad om de 
mens achter de mening te leren ken-
nen. Want alleen met een beetje be-
grip en respect stappen we in dat 
troostrijke middengebied waar we 
elkaar de hand kunnen schudden. 

Ik wens u daarom nogmaals in alle 
oprechtheid een gelukkig, succesvol, 
gezond, vrolijk, inspirerend, liefdevol 
en vooral begripvol 2023 toe. Schud 
vooral de hand van uw buurman of 
buurvrouw – vooruit een boks mag 
natuurlijk ook nog steeds. En neem 
het mee als symbool voor een prach-
tig jaar waarin we samen weer mooie 
dingen voor elkaar gaan krijgen. Ge-
zondheid! 

Het jeugdlintje 2022 ging naar Jules Berkvens

.Vrijwilligersprijzen 2022 voor 
Kees Braat en Jules Berkvens
Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting op maandagavond 2 ja-
nuari reikte wethouder Niels Wouters in Het Klooster in Nuenen de jaar-
lijkse vrijwilligersprijzen uit.

Tachtigers van NU(enen) 
in 't Weefhuis
De tentoonstelling van Marieke en Ben Wilde, waarin zij 35 Nuenense 
'Tachtigers' hebben geportretteerd in woord en beeld, is vanaf 14 januari 
te zien in 't Weefhuis.

Op 13 januari 2022 vierde fotograaf 
Ben Wilde zijn 80ste verjaardag. Ter 
gelegenheid daarvan bedacht hij 
een project. Naar aanleiding van een 
openbare oproep heeft hij in het af-
gelopen jaar 35 Nuenense inwoners, 
die tachtig werden, gefotografeerd. 
Tijdens het maken van de foto's kwa-
men de verhalen los. Deze zijn aan 
het papier toevertrouwd door zijn 
vrouw Marieke. Bij elkaar vormt dit 
een mooi historisch beeld van de 
ontwikkelingen in Nuenen in de af-
gelopen decennia.
Nu het project af is worden de foto's 
met bijschriften geëxposeerd in, de 
bij uitstek geschikte ruimte hiervoor, 
't Weefhuis.
De tentoonstelling is tot stand geko-
men door steun van onder andere: 
Heemkundekring De Drijehornick, 
Stichting NGN200 en Stichting Nico 
en Zingra Nagtegaal - Geerts en de 
gemeente. En natuurlijk door de me-
dewerking van 35 markante 'koppen' 
die u kunt komen bewonderen. 
De tentoonstelling is geopend in de 
weekeinden van 14/15, 21/22 en op 

zondag 29 januari 2023 en woensdag 
18 januari van 11.00 tot 16.00.
Het adres is: Lucas van Hauthemlaan 
1, 5671 CJ Nuenen.

M aak kennis  met  de  ware  gez ichten
v a n  d e  Ta c h t i g e r s  v a n  N u ( e n e n )

Fo to - ex p o s i t i e  B e n  Wi l d e
‘t Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1 Nuenen

Openingstijden zijn van 11:00 tot 16:00 uur op:
Zaterdag 14, Zondag 15, Woensdag 18, Zaterdag 21
Zondag 22 en Zondag 29 Januari 2023

Muzikale familie-
voorstelling in het 
van Gogh kerkje
Vorige week kondigden we aan dat er 
een voorstelling is van Babette Holt-
mann samen met gitarist Hans Kunne-
man. Zij brengen het boek 'Er was 
eens een Zieltje...' van Marie-Claire van 
der Bruggen tot leven in een spranke-
lende muzikale familievoorstelling. Dit 
zal zijn op zondag 22 januari, om 14.00 
uur in het van Goghkerkje. Zie ook 
www.erwaseenseenzieltje.nl/

Kwetsbaar Kamerven 
in groot natuur-
gebied bij Gerwen

Nominatie 
Gerwens 
sporttalent 
van het jaar

Vijfhonderd euro 
voor Voedselbank 
Nuenen
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 GEMEENTEHUIS NUENEN
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. U kunt niet 
zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.
Maak telefonisch een afspraak via 040 2631631 of ga 
naar www.nuenen.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-2837383 

Openingstijden:  
di. woe. en vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Het adres voor al uw vragen over wonen, zorg, geld-
zaken, vrijwilligerswerk en opvoeden. U kunt bellen, 
mailen of binnenlopen.

Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 dinsdagavond 18.00-20.00 uur.

KERSTBOOM OPRUIMEN? 
In de eerste week van januari kunt u uw kerstboom aan-
bieden op de locatie van de weggehaalde bladkorf. De 
kerstbomen worden in de week van 9 januari eenmalig 
opgehaald. Tip: U kunt de kerstboom ook, tijdens ope-
ningstijden, gratis bij de milieustraat inleveren.

EEN HART VOOR NUENEN
Een hart voor Nuenen: 
nieuwjaarswensen van en voor Nuenenaren!
Laten we in het nieuwe jaar de verbinding zoe-
ken met elkaar. In de fi lm ‘Een hart voor Nuenen’ 
wenst burgemeester Maarten Houben alle Nue-
nenaren een gelukkig, gezond en liefdevol 2023 
toe. Met onze camera zijn we het dorp inge-
gaan. 
We hebben de sfeer geproefd en Nuenenaren van jong tot 
oud gevraagd wat hen gelukkig maakt. We gingen op zoek 
naar de mooie verhalen ván Nuenenaren vóór Nuenena-
ren. 
Bekijk de video via ons YouTube kanaal: 
https://youtu.be/Y7FTAlZMx6I Delen wordt gewaardeerd. 

VRIJWILLIGERSPRIJZEN 2022
Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting op maan-
dagavond 2 januari 2023 reikte wethouder Niels Wouters 
in Het Klooster in Nuenen de jaarlijkse vrijwilligersprijzen 
uit. Het ‘Jeugdlintje 2022’ ging naar Jules Berkvens. Met 
zijn 16 jaar is Jules een echte duizendpoot. Hij helpt veel 
(oudere) mensen om hem heen met heel veel verschil-
lende klusjes. Hij ontving het jeugdlintje en een cheque 
ter waarde van 150 euro.

De prijs voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2022’ ging naar dhr. 
Kees Braat. Kees is al jaren lang actief op verschillende 
vlakken in de Nuenense samenleving. Hij ontving een 
beeldje en een cheque ter waarde van 1.000 euro.
Van harte gefeliciteerd allebei!

Jaarlijkse vrijwilligersprijzen
Het erkennen en waarderen van vrijwilligerswerk vindt de 
gemeente Nuenen belangrijk. De gemeente reikt daarom 
jaarlijks de vrijwilligersprijs uit aan inwoners die een bij-
zondere vrijwilligersprestatie hebben geleverd. Voor jeug-
dige vrijwilligers reikt de gemeente Nuenen vanaf 2021 
het jeugdlintje uit. Op deze wijze wil de gemeente de jeugd 
extra stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.
De prijzen zijn een symbolische blijk van waardering voor 
alle vrijwilligers in de gemeente. De onafhankelijke jury 
beoordeelt de voordrachten en kiest uiteindelijk de vrijwil-
ligers van het jaar.

WERKZAAMHEDEN VAARLESE 
HEIDE VOOR EEN GEZOND EN 
GEVARIEERD BOS
 Als gemeente willen we graag natuurlijke, gezonde en 
gevarieerde bosgebieden. Om daarvoor te zorgen, gaan 
we een deel van onze bosgebieden (de Papenvoortse 
heide, de Vaarlese heide, de Collse- en Refelingse heide 
en Pastoorsmast) omzetten naar ‘natuurbos’. Een natuur-
bos is een bosgebied dat bestaat uit een zo natuurlijk 
mogelijk bos met veel verschillende inheemse loofbomen 
en struiken (die van oorsprong in ons land voorkomen) en 
een grote biodiversiteit. 

Begin januari 2023 gaan we aan de slag met het inrichten 
van de bosgebieden aan de Vaarlse Heide in Nuenen (ten 
noorden van de snelweg A270). Hier worden de komende 
winter een aantal Amerikaanse eiken gekapt. Door deze 
kap willen we het aandeel uitheemse boomsoorten ver-
minderen. Bovendien zorgen we zo voor meer licht en 
structuur in het bos en ook meer mogelijkheden voor het 
aanplanten van inheemse loofboomsoorten. In 2023-2024 
gaan we hier namelijk jonge inheemse loofboomsoorten 
planten. Meer hierover leest u op onze website: www.
nuenen/bomen. 

Vragen over de werkzaamheden?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan con-
tact op met Bosgroep Zuid Nederland via (040) 20 66 360.

HUIS NAAR WERK
Wilt u inzicht in uw talenten en gratis hulp bij de zoektocht 
naar een leuke baan? Iedereen in Zuidoost-Brabant kan 
terecht bij het Huis naar Werk. Kijk op www.huisnaarwerk.
nl en maak vandaag nog een afspraak.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 27-12-2022 EN 02-01-2023
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nuenen D 4341 Tijdelijke teelt 
Van Ruusbroecstraat 28 Dakplaten 
Oranjestraat 7 Aanbouw

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Sleedoornlaan 27 Wijzigingen 
  
Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Verruiming eenmalige energietoeslag 
Vincent van Goghplein Standplaatsvergunning 
Spegelt 92 Oprichten van de inrichting 
Nuenen c.a. Verordening: Reclamebelasting,   
 onroerendezaakbelasting, toeristen- 
 belasting, lijkbezorgingsrechten,   
 Legesverordening, Programma en  
 overzicht onderwijshuisvesting,   
 Rioolhe«  ng, Afvalstofhe«  ng en   
 reinigingsrechten, Subsidie Peuter  
 opvang en VVE, Machtiging Stich-  
 ting Veilig Thuis Oost-Brabant  
Nuenen c.a. Cameratoezicht 
Hoekstraat-Eikelkampen Naamgeving straten 
Nuenen c.a. Straatnaamgeving

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
M.F.A. de Koppel Alcoholwet 
Aangelag 27 Parkeerplaats voor het opladen van  
 elektrische voertuigen

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 ontvangen 
via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES- EN HERENSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

www.smoldersschoenen.nl

zie voorwaarden in de winkel



ROND DE LINDE week 1 Donderdag 5 januari 2023

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

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Onze Hazenpeper is Top!

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

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)

   

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

Wij wensen jullie Allemaal 
een Smakelijk 2023!

Hackfl eisch Strudel
"Gekruid gehakt in bladerdeeg"
met rauwe ham en kaas ......................... 100 gr. 1,98

Konijnenbouten ...................... 100 gr. 1,25
Gepaneerde Schnitzels
"Diverse soorten"  ............... iedere 4e GRATIS

Runder Hamburgers  ..........  4 stuks 5,95

100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Cervelaatworst ................. 2,95

Kalfs Burgers  ...........................  4 stuks 6,95

OP BROOD

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

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

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag op afspraak, 
 zaterdag aanwezig van 10.00-16.00 uur. 

SANITAIRCENTRUM - Jan Donkers
NUENEN

Wenst u een gelukkig en gezond 2023Wenst u een gelukkig en gezond 2023

De Pinckart 45, 5674 CB Nuenen  Tel. (040) 283 74 57 / M. 06 - 13 90 32 00

Voor sanitair, tegels,onderdelen, verwarming, 
service & onderhoud en doe-het-zelf materialen

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Archipel Akkers 
bedankt Parkhotel 
Auberge Vincent!
Namens alle bewoners 

van Archipel Akkers
danken wij Parkhotel 

Auberge Vincent voor het 
maandelijks verzorgen van 
een heerlijke lunch tijdens 

een gezellig samenzijn. 

We genieten er ontzettend 
van om onze bewoners zo 
vrolijk en dankbaar te zien 
wanneer ze bij Parkhotel 

Auberge Vincent aanwezig 
mogen zijn.

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang Goreng 4 st.

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip Kerrie

21,95

MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Volkoren tarwemeel, tarwebloem, speltmeel, speltbloem, 
diverse brood- en koekmixen, vlaaimix, 

pannenkoekenmeel, honing en nog veel meer

NU VERKRIJGBAAR: 

DURUM-PASTABLOEM
Breng voor het complete assortiment een bezoek aan de molen, 

geopend elke zaterdag van 10.00-15.00 uur 
(Gerwenseweg 2, Nuenen), 

of bekijk de website www.roosdonck.nl 

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de 
 vijverzijde bij het gemeentehuis
Elke maandag:  13.30-15.30 uur  WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve   
 inloop WLG, D’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick
 13.15-14.45 uur Taalcafé, Bibliotheek Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag:  13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag:  11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen, Bibliotheek, 
 J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl.

t/m ZONDAG 8 JANUARI 
 Dwèrs op het ijs, schaatsbaan in het Park Nuenen

WOENSDAG 4 JANUARI
20.00 uur Kienen in D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen

VRIJDAG 6 JANUARI
19.30 uur  Wandeling met GroenLinks-PvdA, parkeerterrein hoek Parkstraat/Voirt
19.30 uur  Kienavond, Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten
20.00 uur  Rikavond bij de RKSV Nuenen

ZATERDAG 7 JANUARI
10.00-17.00 uur Open dag Seniorweb, Bibliotheek Nuenen
17.00 uur  Nieuwjaarsreceptie RKGSV Gerwen
21:00 uur Nünentaler Schürzenjäger. Café Schafrath, Nuenen

ZONDAG 8 JANUARI
14.00 uur Ierse muziek, Weverkeshof
15.30 uur Sunny Blues & The Dibs, Cafe Schafrath
16.00 uur Muzikale aftrap Nuenens Mannenkoor, Watermolen van Opwetten

WOENSDAG 11 JANUARI
20.30 uur  Lieholter Blaaskapel, Grotenhof 2, Lieshout

DONDERDAG 12 JANUARI
20.00 uur Bijzonder concert ‘Kerkje Cultureel’, het van Goghkerkje, Papenvoort, Nuenen

VRIJDAG 13 JANUARI
19.30 uur  Bonte Avond CV De Wetters, residentie Lokaal Royaal (MFA, de Koppel)

ZATERDAG 14 JANUARI
11.00-16.00 uur Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen),  Weefhuis, 
 Lucas van Hauthemlaan 1, Nuenen

ZONDAG 15 JANUARI
11.00-16.00 uur  Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen),  Weefhuis, 
 Lucas van Hauthemlaan 1, Nuenen
11.30 uur  ‘Gerwen verrast met…’ Hein Augustijn en begeleiding, café De Stam,
 Gerwen
14.00-17.00 uur Optreden (country) Solodrifters, Weverkeshof

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

Doe mee in het Repair Café!
Repair Café Nuenen wil vanaf januari starten met Repair Café bijeenkom-
sten. Hiervoor zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers. Ben je handig 
met elektrische apparaten, kun je goed klussen aan spullen, ben je een 
kei in fietsenbanden plakken, of kun je goed omgaan met een naaimachi-
ne? En vind je het leuk om anderen te helpen? Meld je dan aan als 
vrijwilliger!

Kwetsbaar Kamerven in groot 
natuurgebied bij Gerwen
In een groot natuurgebied nabij Gerwen ligt het kwetsbare Kamerven. 
Op diverse borden wordt gewaarschuwd: ‘Niet betreden, kwetsbaar ge-
bied’. Er staan ook officiële borden ‘Verboden toegang’. Het is een aan-
trekkelijk gebied voor wandelaars, mountainbikers, paardrijders en er 
worden ook honden uitgelaten. Vandaar de borden die bezoekers wijzen 
op de kwetsbaarheid van het Kamerven.

Foto-impressie van het Kamerven. Foto’s 
geschoten in december door Cees van 
Keulen uit Gerwen  

In de volksmond heet het gebied de 
Gerwense, Lieshoutse en Stiphoutse 
Bossen. Het is een gebied van ruim 
500 ha gelegen op de grens van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten en de gemeenten Hel-
mond en Laarbeek. 

Beplanten van de heide
Het bos is gelegen op de dekzandrug 
die zich bevindt tussen het stroom-
gebied van de Dommel en dat van de 
Aa. De heidevelden en voormalige 
stuifzanden zijn in de jaren '20 van de 
twintigste eeuw voornamelijk be-
plant met grove den en diverse spar-
rensoorten.
  
Een belangrijke initiatiefnemer hier-
voor was de gemeente Helmond die 
daartoe grote percelen in wat toen 
nog de gemeente Stiphout was, op-
kocht om daar de heide te beplanten. 
Van deze activiteit getuigen ook nog 
de kaarsrechte lanen in het gebied, 
die ten doel hadden om het hout af 
te voeren. Enkele heiderestanten en 
vennen zijn nog aanwezig. In het 

noordwesten sluit het gebied aan bij 
het natte natuurgebied Ruweeuw-
sels. 

Productiebos
Het eertijds als productiebos van 
overwegend grove den en fijnspar 
aangelegde gebied vormt nu een 
buffer tussen de steden Eindhoven 
(met Nuenen c.a.) en Helmond (met 
Stiphout). Men streeft naar een meer 
afwisselend bos. Rond het Kamerven 
komen nog enkele percelen open 
heide voor. Het gebied is rijk aan pad-
denstoelen en ook vele vogels zijn er 
te vinden. Tot de broedvogels beho-
ren: boomleeuwerik, roodborstta-
puit, boompieper en geelgors.

Klokgentiaan in Kamerven
In het gebied ligt een tiental grotere 
en kleinere vennen die het gebied 
erg verlevendigen. Het betreft onder 
meer: Wasven, Kikkerven, Kromven, 

Dankbaar oliebollen bakken
Op oudejaarsdag vulde de geur van verse oliebollen de Nuenense huizen. 
Net als voorgaande jaren hebben de leden van Jongerenkoor Jocanto en-
thousiast voor u gebakken. 

De inwoners van Nuenen en omge-
ving hebben maar liefst 730 rozijnen- 
of naturelbollen besteld, dus de bak-
kers waren vroeg uit de veren en 
maakten vanaf 08.00 uur het eerste 
beslag. Onder het genot van de Top 
2000 borrelden de bollen even later 
in de olie. Rond de middag zijn de 
eerste oliebollen afgehaald. Op een 
verbrande bol na vielen de oliebollen 
gelukkig in de smaak bij een groot 
aantal trouwe klanten. Zoals de olie-
bollen over de toonbank vlogen, 
vloog de rest van de dag voorbij. Wat 
te doen met de overgebleven olie-
bollen? Die zijn warm gedoneerd aan 
de Parochiële Caritas Instelling Heilig 
Kruis. In totaal zijn er zo’n 750 oliebol-
len gebakken en is er een mooie op-
brengst behaald. De leden hebben 
deze dag als gezellig en geslaagd er-
varen.

We willen Jumbo Ton Grimberg Nue-
nen bijzonder bedanken voor de 
sponsoring van de ingrediënten. Jon-
gerenkoor Jocanto hoopt dat ie-
dereen genoten heeft van de oliebol-
len en wil alle klanten heel erg be-
danken. We wensen iedereen een ge-
zond, muzikaal en liefdevol nieuw-
jaar! 

Repair Café Nuenen is een initiatief 
dat repareren promoot als alternatief 
voor weggooien. Het plan is om elke 
vierde zaterdagochtend van de 
maand een Repair Café te organise-
ren bij Hobbycentrum De Dorps-
werkplaats in Nuenen. Inwoners van 
Nuenen c.a. kunnen hier naartoe ko-
men met hun kapotte spullen, om 
die ter plaatse, samen met vrijwillige 
reparateurs, weer in orde te maken.

Repair Café Nuenen zoekt enthou-
siaste vrijwilligers met verschillende 
vaardigheden om tijdens de Repair 
Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn 

als reparatiedeskundige. We zoeken 
vooral mensen die handig zijn met: 

* elektrische apparaten
* meubels/houten voorwerpen
* kleding/textiel
* fietsen
en die het leuk vinden om hun kennis 
te delen met anderen.
 
Daarnaast zoeken we mensen die tij-
dens de bijeenkomsten de functie 
van gastvrouw/heer willen vervullen. 
Je zorgt voor koffie en thee, heet de 

bezoekers welkom en fungeert als 
aanspreekpunt voor zowel de bezoe-
kers als de reparateurs in het Repair 
Café. 
Ook hebben we ruimte voor mensen 
die handig zijn met computers en in-
ternet! We zoeken iemand om onze 
website bij te houden en om Repair 
Café Nuenen goed zichtbaar te maken 
op Instagram, Facebook en Twitter. 

Het Repair Café Nuenen is een pro-
ject van de Cirkelfabriek, waarbij 
wordt ingezet op minder weggooien 
en meer hergebruiken van spullen. In 
de Cirkelfabriek werkt de gemeente 
Nuenen samen met Het Goed, Sum-
ma College, Blink, WSD, Hobbycen-
trum De Dorpswerkplaats, BMF en 
Ondernemers Contact Nuenen.

Meer weten over het Repair Café? Kijk 
op de landelijke site Repaircafe.org. 
Aanmelden als vrijwilliger? Mail naar 
info@cirkelfabriek.nl. Tot ziens in het 
Repair Café!

 

Witven, Tweetermansven en Kamer-
ven.
 
Het Kamerven is veruit het grootste 
van de vennetjes in dit gebied. Dit 
helaas zwaar verdroogde en vaak 
droog staande ven wordt omgeven 
door een open heidegebied van ca 
15 ha, zodat het een grote open ruim-
te vormt midden in het stilste deel 
van het bos. Hier is nog een groei-
plaats van de klokjesgentiaan.
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

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

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 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes 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 aangeleverde 
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. 

© 2022 - “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.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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:

Gelukkig Nieuwjaar….
ook voor de vluchtelingen die een 
herberg zoeken in Nuenen?
“Iedere gemeente moet meewerken om de asielcrisis op te lossen!. Ook de 
gemeente(gemeenschap) Nuenen c.a. zal haar steentje bij moeten dragen. 
Daarom willen wij ook graag meewerken aan een goed plan voor opvangmo-
gelijkheden voor asielzoekers”(let op dat zijn niet allen vluchtelingen uit b.v. 
Oekraine).
Als dan met deze uitspraak een grote meerderheid van de gemeenteraad, toch 
tegen de opvang is van vluchtelingen op de locatie Gulbergen, (omdat die plek 
ongeschikt is vanwege het afwezig zijn van openbaar vervoer naar het dorp, er 
geen supermarkt is te vinden in de wijde omgeving én deze plek ligt in the mid-
dle of nowhere) dan schept dat wel de verplichting een andere, betere, dichter 
bij de reeds aanwezige bevolking gelegen plek aan te wijzen, als betere locatie.
Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad hebben dadelijk tot taak zo’n 
betere locatie aan te wijzen, wetende dat welke locatie ze dan ook aanwijzen, er 
altijd bezwaren zullen komen.
Immers wij welvarende Nederlanders (Nuenenaren) zijn wel bereid vluchtelin-
gen ( + asielzoekers?) te helpen, als het maar niet in onze achtertuin is.
Met de poging om dit nijpende vraagstuk op te lossen wordt echt duidelijk wat 
het zijn van volksvertegenwoordiger betekent. Het lef hebben om ook moeilij-
ke beslissingen te nemen, op het beslissende  moment de rug recht weten te 
houden, besef hebben wat het nemen van verantwoordelijkheid betekent.
Laat je daarbij niet leiden door een kleine groepje hard schreeuwende tegen-
standers, maar denk bij jullie besluitvorming aan al die vluchtelingen die huis 
en haard hebben verlaten, waarvan veel vrouwen hun partner niet mee heb-
ben kunnen nemen omdat die achter moesten blijven om hun land te verdedi-
gen, dat daarbij kinderen zijn die hun kind zijn is ontnomen. Deze vluchtelin-
gen hopen op een goede en fijne opvang in dat vrije en democratische Neder-
land en dan toch terecht komen in mensonwaardige toestanden zoals in Ter 
Apel. Je zult het maar mee moeten maken. Niemand van ons zou er mee willen 
ruilen, voor geen goud, ja toch? Zij hebben ook niet vrijwillig gekozen voor al 
die ellende en wat zullen er veel tranen gevloeid hebben, alvorens in Nuenen 
c.a te arriveren.
Als één van de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten én Eeneind, wens 
ik onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad( van welke partij hij/zij 
dan ook moge zijn), de moed toe om de vluchtelingen (+ asielzoekers?) een 
goede verblijfplaats te bezorgen. Ze zijn het waard!

Godfried Schijven, Tongerhof Nuenen

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

Ingezonden brieven

Muzikale aftrap 2023 door 
Nuenens Mannenkoor
De periode rond de feestdagen in december en januari is altijd een druk-
ke periode voor het Nuenens Mannenkoor. Deze wintercyclus begon al 
op 11 december 2022 met de Kerstsamenzang in de Regenboogkerk. Ver-
volgens het kerstconcertje voor de bewoners van Akkers op 19 december 
2022 en het muzikaal verzorgen van de Hoogmis op eerste kerstdag. En 
we sluiten deze wintercyclus af met het inmiddels traditionele Nieuw-
jaarsconcert in de Watermolen van Opwetten.

Dit gaat plaatsvinden op zondag, 8 
januari 2023 om 16.00 uur. En wat 
mag u deze middag van ons ver-
wachten? We hebben gekozen voor 
een licht en luchtig programma. Er 
hangen immers al genoeg donkere 
wolken aan het firmament. Denk 
maar aan de oorlog in de Oekraïne, 
de stikstofcrisis, de energiecrisis, de 
gigantische inflatie. Maar dat laatste 
hoeft u niet te weerhouden om naar 
de Watermolen te komen, want dit 
concert is helemaal gratis, wij bieden 
dat met liefde en plezier aan de Nue-
nense gemeenschap aan.
Op het programma staat een grote 
diversiteit aan nummers. Engelstalig, 
Duitstalig en Nederlandstalig, van 
drinklied tot jaren zestigmuziek, en 
enkele liederen, die onze Brabantse 
harten sneller laten kloppen. Om een 
tweetal redenen een bijzonder 
Nieuwjaarsconcert. Op de eerste 
plaats omdat wij als gevolg van coro-
na ook vorig jaar verstek moesten la-
ten gaan en hartstikke blij zijn dat we 
nu de draad weer kunnen oppakken. 

En op de tweede plaats omdat dit 
concert tevens een afscheidsconcert 
is van onze dirigent Paul Hotter-
beekx. Gedurende het gehele vijfen-
twintigjarig bestaan van het koor 
heeft Paul een grote rol gespeeld in 
de ontwikkeling van het koor en 
heeft hij het koor gevormd tot wat 
het nu is. Hij vindt het nu tijd om nog 
even wat anders te doen. Wij zijn Paul 
bijzonder dankbaar voor zijn ver-
diensten voor ons koor, vinden het 
uiteraard jammer maar we respecte-
ren zijn besluit. En we kunnen Paul 
geen mooier cadeau aanbieden dan 
een bomvolle Watermolen. Helpt u 
mee??

NMK
SINDS 1997

Gratis toegankelijk voor alle mantelzorgers in Nuenen 

Mantelzorg inloop wordt 
Mantelzorgcafé
Elke 3e donderdag van de maand organiseert het Steunpunt Mantelzorg 
van LEVgroep het Mantelzorgcafé, van 13.30 uur – 15.30 uur in de Regen-
boog. Mantelzorgers zorgen voor een familielid, vriend of buur. Deze 
zorg is meer dan wat gebruikelijk is. Veel mantelzorgers vinden deze zorg 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient 
waardering.

Vaak begint het klein, maar wordt de 
zorg steeds een beetje meer en 
zwaarder. Het kan steun bieden om 
mensen te ontmoeten die zich in net 
zo'n situatie bevinden als jij. En sa-
men tips uit te wisselen hoe je als 
mantelzorger de zorg beter kunt re-
gelen en daarbij zelf overeind kunt 
blijven.
Bij het Mantelzorgcafé komt vaak een 
spreker die een half uur praat over 
een onderwerp dat mantelzorgers 
aanspreekt. Van tevoren en erna is er 
ruime gelegenheid om elkaar als 
mantelzorger te ontmoeten. Ook 
wordt er een paar keer per jaar een 
leuke activiteit georganiseerd.
Data voor 2023: 19 januari, 16 fe-
bruari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 15 
juni, 20 juli, 17 augustus, 21 septem-
ber, 12 oktober, 14 december.
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen.
Kom gerust eens binnen lopen.

De invulling van de middag vind je 
altijd in de lokale kranten, in de Man-
telzorgnieuwsbrief en op de agenda 
van LEVgroep (https://www.levnue-
nen.nl/agenda).
Heb je vragen of wil je je aanmelden 
als mantelzorger, neem dan contact 
op met  Steunpunt Mantelzorg Nue-
nen: steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl of bel naar het CMD: 040-
2831675.

NUENEN

Carbidschieten of 
nieuwjaarsduik?
Moeilijke keuze: carbidschieten of nieuwjaarsduik? Een paar van mijn 
vrienden wilden mij verrassen met Oud en Nieuw. Mijn wens: liefs geen 
gedoe met knallend vuurwerk en ook geen knallende champagnekurken 
voor een feestelijke nieuwjaarsparty. Na veel vijven en zessen moest ik 
kiezen uit twee verrassende evenementen. Wat heb ik uiteindelijk 
gekozen?

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

Lourdes tasje  
gevonden 
Ik vond een aantal weken geleden bij 
de fietstunnel onder de Smits van 
Oyenlaan een klein Lourdes tasje. 
Wie is het kwijt? U kunt contact opne-
men met 06 393 222 56.

Carbidschieten is zowat nergens ver-
boden. Een frisse nieuwjaarsduik is 
overal te doen, als er maar open wa-
ter is. Blij dat ik gekozen heb voor een 
nieuwjaarsduik. Carbidschieten is ge-
vaarlijker dan je denkt. Je bent een 
rund, als je met carbidschieten stunt.   
Het is dus een hartverwarmende 
duik in de openluchtzwemplas van 
strandbad Nuenen geworden. Ik heb 
niet gebibberd of geblauwbekt. Zon, 
water, strand en dat ook in december 
2022! Een warm welkom viel mij ten 
deel bij ’t Strandhuys van LACO. Na 
de nieuwjaarsduik volgde een geani-
meerd feestje op het onverwarmde 
terras aldaar. Gezellig genieten van 
een welverdiend hapje en dito drank-
je. Op de eerste dag van het nieuwe 
jaar ging alles naar wens.    
Totdat er een paar dwèrse mensen de 
feestvreugde kwamen bederven. Die 
mensen waren niet betrokken bij 
DWERS op het IJS. De vrijwilligers van 
die koek-en-zopie-ijsbaan in het Park 
verdienen een Tien met een Griffel. 
De roet-in-het-eten gooiers waren 
wildkampeerders en wildplassers. 
Weggestuurd door een paar buiten-
gewone opsporingsambtenaren, zeg 
maar gerust boa’s. Geen vluchtelin-
gen op het nabij gelegen landgoed 
Gulbergen, dan ook geen gekampeer 
in het wild en zeker geen gezeik in 
ons gratis toegankelijk buitenwater. 
Wateren doe je maar thuis! 
De gemeente gaat handhavend op-
treden, want er zijn al problemen ge-
noeg. Probleemgevallen die schreeu-
wen om een oplossing. Dat ge-
schreeuw van een paar insprekende 
inwoners lapt de gemeente het liefst 
aan haar laars. Het leidt te veel af van 
de hoofdzaken waar het om draait.
De hoofdpijndossiers stapelen zich 
op: betaalbare huurwoningen, hui-
zen voor starters, Hongerman, auto-

verkeerbundelroutes, ernstige bo-
demverontreinigingen, Klooster, vei-
lige routes voor (snel)fietsers en voet-
gangers, asbest bij de sloop van Apo-
theek Nuenen, toegankelijke zorg 
voor jong en oud, enzovoort. En zet 
op dat lijstje ook het belabberde taxi-
vervoer, zo drukte een vriend zijn on-
genoegen uit. Dit is klein bier verge-
leken bij de andere problemen. Ho-
tax heeft jarenlange ervaring met 
veilig personenvervoer in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Hopelijk gaat dat ook in 2023 
weer gelden!          
Mooi, zo’n verfrissende nieuwjaars-
duik. Een frisse kijk op het nieuwe 
jaar is meer dan welkom. Ben wat aar-
diger tegen elkaar. Heb begrip voor 
elkaar. Reclamepraatjes over goed 
nieuws leveren geen beter klimaat 
op. En ook geen betere zorg. Zorg en 
klimaat gaat ons allemaal aan. Vrede 
op aarde en een goed en aardig 
nieuwjaar.

Cursus Atelier Van Gogh
Collages voor Volwassenen 
Collages, welke kunstenaar heeft ze niet gemaakt? Geen ‘copy/paste’ met de 
computer, maar foto’s knippen en plakken op papier (of op ander materiaal), 
op zoek naar onverwachte composities. 

In deze korte cursus schilder je dus 
als het ware met afbeeldingen / fo-
to’s. De docent geeft richting en zorgt 
voor nieuwe ‘input’. Uitgangspunt is 
steeds een thema/ onderwerp.  Uit-
eindelijke resultaten kunnen onder 
andere uitmonden in: ideeën voor 
schilderijen, voor decors, grote foto-
prints, originele uitnodigingskaarten 
en boekjes. Foto’s: groetenuitnue-
nen.wordpress.com. Deelname staat 
open voor iedereen. 

Start :  donderdag  12 januari ,13.15 
uur (7 lessen: 1 maal per 2 weken) Lo-

catie Atelier Van Gogh, ‘t Klooster te 
Nuenen. 
Info/inschrijven:  www.ateliervan-
gogh.nl
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Eén tegen eenzaamheid
Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld? Waarschijnlijk wel. 
Gelukkig is het vaak een tijdelijk gevoel, maar het kan problematisch 
worden als de eenzaamheid lange tijd aanhoudt. Soms is het dusdanig 
ernstig dat de eenzaamheid niet doorbroken kan worden. 

  

 
Eenzaamheid komt op alle leeftijden 
voor. Van de Nederlanders boven de 
18 jaar, is 47% soms eenzaam. Dat is 
bijna de helft van de Nederlandse vol-
wassenen. Van de 75-Plussers heeft 
zelfs 56% te maken met eenzaamheid. 
Met een dubbel vergrijzende bevol-
king heeft deze leeftijdscategorie het 
meeste te lijden. 
Mensen die eenzaam zijn denken 
vaak dat het hun eigen schuld is en 
schamen zich ervoor. Ze denken dat 
ze de enigen zijn die kampen met 
deze gevoelens. Dat is niet zo! Ie-
dereen kan te maken krijgen met een-
zaamheid en iedereen heeft behoefte 
aan aandacht en menselijk contact. 

Het is enorm belangrijk dat we ons 
blijven inzetten voor degenen die zich 
eenzaam voelen, bijvoorbeeld  door 
een betrokken lokale aanpak in alle 
gemeenten en door het stimuleren 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Door deze aanpak kunnen we beter 
begrijpen hoe we het probleem kun-
nen verhelpen. 
Fractie W70, heeft hierover een Motie 
ingediend (raadsvergadering 15 de-
cember 2022) die door het college is 
aangenomen en tot uitvoering wordt 
gebracht.
Landelijk investeert het kabinet tot 
2025 jaarlijks 10 miljoen euro, boven 
op de middelen die structureel voor 

het programma 'Eén tegen eenzaam-
heid' beschikbaar zijn. 
 
Door ons samen in te zetten krijgt de 
opgave eenzaamheid de aandacht en 
aanpak die het verdient.  Laten we 
vooral allemaal aandacht voor elkaar 
blijven houden. 

Sunny Blues Nuenen 
presenteert: The Dibs
The Dibs is Blues, Rhythm & Blues en een flinke scheut Soul. Dit NL-Bel 
collectief stelt geen grenzen aan de bronnen waar ze uit putten. Bobby 
'Blue' Bland is nooit heel ver weg, maar verwacht net zo gemakkelijk een 
Texas-shuffle, een soul-kraker of een vette New Orleans-beat. 

Wie de mannen al eerder aan het 
werk zag in andere bands, weet dat 
het aan ervaring, vakmanschap en 
kwaliteit niet zal ontbreken. De vele 
en lange wegen in de blues die hen 
samen brachten, zie je terug in hun 
optredens. So get ready for some 
soulful blues!
Op de hoogte blijven van Blues optre-

dens in Schafrath? Meld u aan voor de 
gratis nieuwsbrief via de website: 
www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist 
u nooit een optreden én gezelligheid.

Datum: zondag 8 januari.
15.30 uur. Entree gratis
Locatie: Café Schafrath, Park 35 Nuenen
www.sunnybluesnuenen.nl.

Countrymuziek op Weverkeshof
Allereerst willen wij iedereen alle goeds voor 2023 toewensen! Weverkes-
hof is het nieuwe jaar weer met volle moed begonnen en de jaarplanning 
van onze activiteiten zijn weer rond. Kijk vooral even op onze website om 
te zien wat er zoal te doen is komend jaar. En volg ons op Facebook om 
alle korte berichten op de voet te volgen.

In januari hebben we op zondag 8 ja-
nuari vanaf 14.00 uur weer de Ierse 
muziek en op zondag 15 januari een 
muziekmiddag; dan treden de Silo 
Drifters op. Zij zijn een groep ervaren 
muzikanten die al meer dan tien jaar 
met veel succes countrymuziek uit 
de late jaren veertig en voege jaren 
vijftig ten gehore brengen. Zij spelen 
in het bijzonder het repertoire van de 
legendarische Hank Williams & zijn 

Drifting Cowboys. De muziek wordt 
in zijn pure vorm en met origineel in-
strumentarium gespeeld. Jos Peulen 
speelt elektrische gitaar, Piet Kolder-
man fiddle en mandoline, Rob Livius 
lapsteelgitaar en zang, en Peter Pee-
ters rhytmgitaar en zang. Zij spelen 
van 14.00 tot 17.00 uur in de gezelli-
ge huiskamer van Weverkeshof. Kom 
op tijd want vol=vol! Tot ziens op We-
verkeshof in Nuenen.

Kerststal en kerstgroep in 
Clemenskerk Nuenen
Afgelopen weekend: kerstfeest. En in Nuenen betekent dat minstens tien 
keer klokgelui ter uitnodiging voor een kerkdienst in één van de kerken. 
Dit jaar meestal in iets minder warme sfeer, ook wat betreft de woorden 
van de overweging. Dat om zeer begrijpelijke redenen. Immers, zoals de 
tijdgeest aangeduid wordt: crisis alom en dan vooral en in de meest ern-
stige zin met de ogen gericht op Oost-Europa. 

Het lijkt er wat dat betreft wel op alsof 
we een eeuw geleden leven, in de tijd 
van de eerste wereldoorlog: militaire 
manschappen in de loopgraven. En 
nu Oekraïne een land dat zeer zwaar 
te lijden heeft van een nietsontziende 
dictator en trawanten uit het Kremlin. 
Blijft die luide roep van de kerkklok 
dan nog steeds vergeefs: dè vredes-
boodschap van Kerstmis nog immer 
aan dovenmansoren?
 
Loop binnen in één van de Nuenense 
kerken en je vindt daar meestal een 
naar de historie, pittoresk beeld. In 
een gedeelte van de kerk een met 
vaardige handen opgebouwd tafereel 
dat zich, zoals het verhaal wil, zo’n 
twintig eeuwen geleden afgespeeld 
moet hebben. Een pasgeboren kind in 
een stal omringd door bezorgde ou-
ders, os en ezel, schapen met hun her-
ders en daarboven één of meerdere 
engelen en op de achtergrond drie 
voorname koningen en ook nog een 
kameel. Dit beeld inspireert nog 
steeds, alleen de bedoeling die name-
lijk vaak bezongen wordt: “vrede op 
aarde” aan de mensen van goede wil, 
komt op velerlei plekken alsook vlak-
ken helaas nog steeds niet over.
Zo’n tien dagen voor kerst wordt de 
zolder van menige pastorie bezocht 
en er wordt zelfs afgedaald naar een 
kelder. De met zorg in januari inge-
pakte en opgeborgen beelden en an-
dere attributen worden tevoorschijn 
gehaald. In de Clemenskerk in Nue-
nen dorp betekent dit dat door zo’n 
vijf man sterk de kerststal weer opge-
bouwd wordt voor een zijaltaar rechts 
van het priesterkoor. Een fors blauw 
doek dat doet denken het ‘starry, star-
ry night’ van Vincent van Gogh moet 
opgehesen worden, dit als achter-
grond. Dan de bouw van de houten 
stal, geconstrueerd in onderdelen die 
in elkaar passen op een houten vloer 
op schragen. Enkele jaren geleden 
werd door nijvere handen van een 
paar vrouwelijke parochianen een 
groep kerstfiguren letterlijk aange-
kleed en uiteraard vormen deze het 
middelpunt van de stal. Aangepaste 
indirecte verlichting maakt het beeld 
compleet en zeker voor kinderen is 
dat zeer aansprekend. 
Maar in dat kleine en dat eenvoudige 
eeuwenoud tafereel schuilt een die-
pere grond. ‘Het nietige’ maar oh zo 

aansprekende gebeuren van een kind 
in een kribbe en een op zich armzalige 
omgeving omringd door verbaasde 
bezoekers, welk een lieftallig beeld! 
Dat twintig eeuwen bestaand tafereel 
kent velerlei kunstzinnige uitingsvor-
men. En de Clemenskerk herbergt 
daarvan een voorbeeld: een fraai 
vormgegeven beeldengroep. Loop 
vanuit de kerk binnendoor naar het 
parochiecentrum en je bent daar ge-
tuige van. 
Het klooster aan het Park in het cen-
trum van Nuenen kende vroeger als 
bewoners de zusters van JMJ (Jezus 
Marie Jozef ). In dat verband een citaat 
uit het boek van dorpsgenoot Jos 
Tielemans “Religieus erfgoed Nuenen 
c.a. uit: 2018. (Nog steeds te koop bij 
de Heemkundekring De Drijehornick), 
pagina 173: De Max Weiss kruisweg. 
De kruisweg (nabootsing van de lij-
densweg van Christus) was een ont-
werp van de bekende Roermondse 
glazenier Max Weiss. Hij maakte deze 
in 1957 in opdracht van de zusters van 
JMJ  te Nuenen voor de kapel van het 
voormalige klooster aan het Park, nu 
in gebruik als Raadszaal. De kruisweg 
is vervaardigd uit opalineglas (synthe-
tisch opaal). Toen de zusters in 1974 
uit Nuenen vertrokken, werd dit 
kunstwerk aan de Andriesparochie 
geschonken. Na de sluiting van de 
kerk was het de bedoeling dat een ge-
deelte van deze kruisweg in de toe-
komstige multifunctionele ruimte van 
het parochiecentrum zou komen han-
gen. Omdat deze ruimte er nooit is ge-
komen, werd de kruisweg uitgeleend 
aan de kerk van St. Antonius Abt in 
Acht. 

De kerststalbeelden
Bij het sluiten van het klooster kreeg 
pastoor Jan van Oosterhout ook de 
kerstbeeldengroep van geglazuurd 
aardewerk uit de kloosterkapel, ge-
maakt door Hugo Brouwer. Deze 
groep kreeg een vaste plaats vooraan 
in de Sint Andrieskerk. Met kerst werd 
deze groep niet als kerststal gebruikt, 
omdat hij kinderen niet aansprak. De 
beelden zijn na de sluiting van de An-
drieskerk aan de Clemens-Andriespa-
rochie geschonken waar ze (in de 
kersttijd) staan opgesteld in de gang 
tussen de kerk en het parochiecen-
trum.” Let daar op de bijzonder vorm-
gegeven engel!

Bijzonder concert in het  
van Goghkerkje
Op 12 januari komt een bijzondere groep vocalisten naar Nuenen om op 
te treden in het kader van Kerkje Cultureel. Deze groep bestaat uit 5 bij-
zonder getalenteerde zangers. Zij komen uit IJsland, Engeland, Rusland 
en Nederland en presenteren zich onder de naam Vocal Ensemble Olga. 

Eerder - in 2018 - waren zij hier in 
Nuenen te gast en toen maakten zij 
een diepe indruk op onze gasten. De 
oorsprong van hun  liederen ligt 
vooral in IJsland en Scandinavië. 

Het concert begint om 20.00 uur, de 
deur gaat open om 19.45 uur. Voor 

dit concert zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Wilt u deze avond mee-
maken? Stuur dan vóór 9 januari een 
mail naar kerkjecultureelnuenen@
gmail.com De entreeprijs is € 15,- per 
persoon (daarbij inbegrepen een 
glaasje en een hapje na afloop). Van 
harte aanbevolen!

Vermiste kater 
nog steeds niet 
gevonden
De oproep, net vóór kerstmis, in di-
verse krantjes (ruim 36.000) lever-
de geen enkele reactie op. Ook 
aanmelding bij AMIVEDI en op-
roepjes op Facebook hadden he-
laas geen resultaat.

Cyperse, gecastreerde én gechipte 
kater APIE wordt nog steeds vermist 
sinds 16 december. Hij heeft een 
scheurtje in zijn linkeroor maar dat is 
op de foto nog niet zo. Omgeving 
Lieshout/Nuenen.
Uw hulp is nodig om hem terug te 
vinden! Heeft u hem gezien? Bel dan 
06-23403086.

Taalcafé
Veel mensen willen graag beter 
Nederlands leren. Nederlanders. 
die vroeger te weinig hebben leren 
lezen en schrijven. Buitenlanders, 
die onze taal moeten/ willen leren. 
Nederlands leren door het te doen!

• Bent u iemand, die onze taal moei-
 lijk vindt?
• Weet u iemand, die onze taal   
 moeilijk vindt?
• Dan is er voor u het Taalcafé.
• Daar loopt u binnen met uw vraag 
 of uw probleem.
 
U mag ook iemand, buurman, kennis 
of uw taalcoach meenemen.
De vragen kunnen gaan over taal, Ne-
derlands oefenen in een gesprekje, sa-
men een stukje krant of een brief le-
zen, samen iets opzoeken op de com-
puter. U kunt uw eigen boek meene-
men.

Er zijn daar mensen die u willen hel-
pen met lezen, schrijven, luisteren en 
spreken, grammatica en woorden-
schat. U kunt samen met een vrijwilli-
ger in gesprek gaan over allerlei on-
derwerpen of een taalspel doen. U 
kunt hulp en uitleg krijgen over oefe-
ningen in uw boek van de taalles. Het 
is een ontmoetingsplek voor iedereen: 
Nederlanders en buitenlanders. We 
zijn geen school, we willen u graag 
helpen!

Voor meer informatie:
LEV GROEP Nuenen, onderdeel CMD
Berg 22c. teamnuenen@levgroep.nl 

Waar? Bibliotheek Nuenen
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 
5671 CH Nuenen.
Wanneer? Elke dinsdag van 13.15 uur 
tot 14.45 uur.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 7 januari 18.30 uur: viering, 
voorganger pastor R. van Eck.
Zondag 8 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastor R. 
van Eck.

Misintenties
Zaterdag 7 januari 18.30 uur: 
Lenie van Gils – Brom.
Zondag 8 januari 11.00 uur:
Gerry van den Nieuwenhof – van den 
Boogaart en Harrie van den Nieu-
wenhof; Wies van Rooij – Renders; 
Piet en Jaantje Coolen – van Poppel; 
Hann de Brouwer – Coolen.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Bep 
The – Weerts. Margot Begemannstraat 
9 en Piet van der Meulen uit Eindho-
ven. Wij wensen de families en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 8 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Jan Reijnen; Piet en Corrie Martens – 
Geven.

Mededelingen
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zus-
ter Bonnie, de zus van pastor Freek 
Groot. In de plaats van dit Driekonin-
gen-zingen zal er daarom in de kerk 
een extra collecte worden gehouden 
voor zuster Bonnie voor haar werk-
zaamheden op Kalimantan.  
We kunnen deze collecte van harte 
bij u aanbevelen.  Ook kunt u even-
tueel uw gift in onze brievenbus aan 
de kerkdeur deponeren.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 8 januari 09.30 uur: viering, 
orgelspel met cantor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties
Piet Coolen.

Mededelingen
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zus-
ter Bonnie, de zus van pastor Freek 
Groot. In de plaats van dit Driekonin-

gen-zingen zal er daarom in de kerk 
een extra collecte worden gehouden 
voor zuster Bonnie voor haar werk-
zaamheden op Kalimantan.  
We kunnen deze collecte van harte 
bij u aanbevelen.  Ook kunt u even-
tueel uw gift in onze brievenbus aan 
de kerkdeur deponeren.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
In de kerkdienst van zondag 8 januari 
worden nieuwe ambtsdragers beves-
tigd. De voorganger in deze dienst is 
ds. Marlies Schulz. Er zal een collecte 
worden gehouden voor het diacona-
le werk in Nuenen. Er is geen kinder-
nevendienst deze zondag.  De dienst 
wordt via livestream uitgezonden. Ga 
hiervoor naar  www.pgn-nuenen.nl/
verbinding. Wij hopen op een inspi-
rerende dienst, waarbij u uiteraard 
van harte welkom bent. Dat geldt 
ook voor de ontmoeting met koffie 
en thee na de dienst. U kunt op don-
derdagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur binnenlopen in het Open 
Huis: bedoeld voor ontmoeting met 
dorpsgenoten. Welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 5 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. Te-
lesphorus, paus en martelaar. Na de Mis 
wijding van het Driekoningenwater.
Vrijdag 6 januari. Verschijning van onze 
Heer, Driekoningen. Eerste vrijdag van 
de maand. 18.00 uur Lof; 19.00 uur ge-
zongen H. Mis; na de Mis zegening van 
wierook en krijt. 
Zaterdag 7 januari. Eerste zaterdag van 
de maand. 9.00 uur H. Mis, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria. 
Daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 8 januari. Eerste zondag na 
Driekoningen; Feest van het Heilig 
Huisgezin. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis; na de Mis toewijding van de gezin-
nen aan het Heilig Huisgezin. 
Maandag 9 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 10 januari. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 11 januari, 7.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Hyginus, paus en 
martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Een vaste plaats bij veel gezinnen

Kindje Wiegen
Kindje Wiegen heeft met Kerstmis, binnen een paar jaren, een vaste 
plaats veroverd bij veel kinderen en hun ouders en grootouders. Kwamen 
er vorig jaar ongeveer 150 bezoekers, dit jaar waren het er, ondanks het 
niet zo mooie weer al bijna 200.

Foto’s Petra van Laarhoven

Wat vooral opviel was de blijdschap 
van de kinderen en dus van ouders 
en grootouders. Elk groepje werd 
door een engel, herder of koning be-
geleid naar de kerststal en ondertus-
sen vertelden zij aan al die ‘blijde ge-
zichtjes’ het verhaal van het Kindje.
Na met de vele schaapjes gespeeld te 
hebben en een kaarsje te hebben 
aangestoken, kwamen ze dan (heel 
onverwacht) bij een knutseltafel 
waar ze zelf hun eigen kroon gingen 
maken en tenslotte namen ze af-
scheid met een beschuit met muisjes. 
Het kerstkindje kreeg voor hen op 1e 
of 2e kerstdag een echte mooie bete-
kenis. En voor de ouders en grootou-

ders werd het een welbestede mooie 
middag.

p.s. Wilt u meer foto’s zien ga dan 
naar https://www.parochienuenen.
nl/Liesbeth Deckers/Jan Cunnen.

Vijfhonderd euro voor  
Voedselbank Nuenen
De collecte die werd gehouden na het gratis Kerstconcert van 4Tune En-
tertainment op 20 december jl. in de Clemenskerk heeft maar liefst vijf-
honderd euro voor de voedselbank opgebracht! 

Namens 4Tune Entertainment heel hartelijk dank aan alle gulle gevers die 
deze gift mogelijk hebben gemaakt. Het was de eerste keer dat 4Tune Enter-
tainment een Kerstconcert gaf in Nuenen en het was een mooie avond. Zowel 
de bezoekers als de koorleden waren enthousiast en hebben genoten van de 
ambiance en de sfeer.
 

Huiskamer Gerwen
Gunt u uw partner of ouder iedere week een gezellige dag? Wij kunnen 
het bieden in de Huiskamer in Gerwen.

De Huiskamer is een initiatief van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG) om mantelzorgers één dag per 
week te ontlasten en mensen een ge-
zellige dag te bezorgen. Er is geen 
zorgindicatie nodig om deel te ne-
men aan de Huiskamer, en cliënten 
die elders naar zorg geïndiceerde 
dagopvang gaan, mogen daarnaast 
ook naar de Huiskamer komen. Cliën-
ten komen uit Gerwen of uit Nuenen/
Nederwetten. Er wordt samen koffie-
gedronken met iets lekkers erbij en 
iedere week wordt iets leuks bedacht 
om te doen. Er wordt goed gekeken 

naar wat de cliënten fijn vinden om 
te doen. Gezamenlijk geniet men van 
een uitgebreide lunch. De gasten 
worden ’s morgens opgehaald door 
vrijwilligers van de WLG en ’s mid-
dags weer thuisgebracht. Huiskamer 
Gerwen biedt gezelligheid, rust en 
veiligheid.

Heeft u interesse, dan nodigen wij u 
uit om een keer vrijblijvend te komen 
kijken in onze Huiskamer! U kunt 
contact opnemen met mevrouw 
Speet: c.speet@onsnet.nu tel.: 06-
14137131.

Repair Café  
Laarbeek
Op woensdag 18 januari organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels 
en fietsen. Deze middag vindt plaats 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Info: 06-58842046.

Kienavond  
in Lieshout
Wij wensen alle deelnemers aan 
onze kienavonden een vreugdevol 
en gezond 2023!

Vrijdag 6 januari organiseren wij (se-
niorenvereniging/KBO lieshout} voor 
jong en oud voor de eerste keer in 
het nieuwe jaar weer een kienavond, 
deze wordt gehouden In het Dorps-
huis Grotenhof 2 in Lieshout. De prij-
zen die u kunt winnen zijn goedge-
vulde boodschappentassen, koffie-
pakketten en geldbedragen. Er wor-
den 24 rondes gespeeld.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.
Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit, en zien u graag op onze 
kienavond.
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GGD BZO opent nieuwe 
pop-uplocaties in januari
GGD Brabant-Zuidoost gaat ook in januari de regio in om de herhaalprik 
aan te bieden. Op meerdere locaties in de regio is de herhaalprik zonder 
afspraak verkrijgbaar.

Nieuwe pop-uplocaties in de regio
“Sinds november bieden we de her-
haalprik op kleinere locaties in de re-
gio aan en de reacties blijven enthou-
siast, de pop-uplocaties worden stuk 
voor stuk goed bezocht. Daarom 
openen we in januari weer een aantal 
pop-uplocaties,” vertelt projectmana-
ger Covid-19 Karin Sarrucco van GGD 
Brabant-Zuidoost. “Deze keer in Bla-
del, Best, Eindhoven, Valkenswaard 
en Deurne. Inwoners die dit najaar 
nog geen herhaalprik hebben ge-
haald, zijn hier zonder afspraak wel-
kom voor een herhaalprik met het-
vernieuwde vaccin. Check voor je be-
zoek de actuele openingstijden op 
onze website www.ggdbzo.nl.
Een afspraak maken is niet nodig, 
neem wel je geldig ID en een mond-
kapje mee.”

Pop-uplocaties voor herhaalprik (in-
woners van 12 jaar en ouder)
• Bladel – Cultureel Centrum Den 
Herd
Maandag 2, 16, 23 en 30 januari 2023, 
9.00 – 16.30 uur
Adres: Emmaplein 4, 5531 HM Bladel

• Best - Het Tejaterke
Dinsdagochtend 3, 10, 17, 24 en 31 
januari, 9.00 – 12.00 uur
Adres: Max de Bossustraat 1, 5684 CG 
Best

• Eindhoven – Wijkcentrum De Toe-
loop
Dinsdagmiddag 10, 17, 24 en 31 ja-
nuari, 14.00 – 16.30 uur
Adres: Jozef Israëlslaan 2F, 5642 KA 
Eindhoven

• Valkenswaard - De Belleman
Woensdag 4, 11, 18 en 25 januari 9.00 
– 15.45 uur
Adres: Bruninckxdal 2, 5551 EV Val-
kenswaard

• Deurne - Sociaal Cultureel Centrum 
Den Draai
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 januari 9.00 – 
16.30 uur
Adres: Blasiusstraat 2 (ingang Zeil-
bergsestraat), 5754 AV Deurne

Vaccinatielocaties voor basisserie en 
herhaalprik
• Eindhoven (Antoon Coolenlaan)
Open op maandag, dinsdag, woens-
dag en vrijdag. Vrije inloop van 9.00 – 
16.30 uur

• Helmond (Haverdijk)
Open op donderdag, vrije inloop van 
9.00 – 16.30 uur.

Brabant-Zuidoost

Carnaval
Vecteezy.com

Kaartverkoop  
C.V. De Dwèrsklippels
Deze maand gaat onze kaartverkoop van start. Alle toegangskaarten 
zijn alleen online verkrijgbaar via de website van C.V. De Dwèrsklip-
pels (www.dwersklippels.nl). Het toegangskaartje betreft een e-tic-
ket met een unieke QR-code die bij de ingang van onze ResiTENTie 
gescand wordt. 

Zaterdag 7 januari 10.00 uur: kaartverkoop Tienertent.
Dit betreft een vrije verkoop. Je hoeft hiervoor dus geen lid van de vereni-
ging te zijn. Een dagkaart kost € 11,- en een passe-partout (vier avonden) 
kost € 30,-.

Zaterdag 14 januari 10.00 uur: voorverkoop overige evenementen.
Tijdens de voorverkoop kunnen alléén leden van C.V. De Dwèrsklippels 
max. 2 kaarten per lid per evenement kopen. Alle leden hebben hiervoor 
in november bericht ontvangen, om hun account op de website te active-
ren. Heb je dit nog niet gedaan? Geen probleem, dit kan ieder moment. 
Check nog even je mailbox van november of neem contact op met onder-
staand e-mail adres. Ben je nog géén lid? Ook dat kan nog steeds! Meld je 
aan via de website, voor slechts € 11,11 per jaar. Dit kan tot 7 januari a.s. 
om alsnog aan de voorverkoop deel te nemen.

Zaterdag 21 januari 10.00 uur: vrije verkoop alle evenementen.
Vanaf dit moment kan iedereen kaartjes bestellen. Zowel leden als niet-le-
den. Alle entreeprijzen staan vermeld bij het betreffende evenement. Zo-
dra de kaartverkoop is geopend, staan bij ieder evenement de buttons 
waarmee je je kaarten kan bestellen en betalen.
Heb je vragen bij het bestellen, neem dan contact op met dwersklippels.
kaartverkoop@gmail.com

Lunchconcerten in  
café De Stam in Gerwen
In december was het eerste lunchconcert en zondag 15 januari staat het 
tweede concert op het programma met de Brabantse muziekartiest Hein 
Augustijn. Het gaat om de nieuwe serie lunchconcerten met als motto: 
‘Gerwen verrast met…’. 

De locatie is café De Stam aan de Ger-
wenseweg 38, bekend van optredens 
van ‘Paulus Schäfer invites’ en ook 
van podiumconcerten door Lenny 
Kuhr en Jan Akkerman. De serie 
lunchconcerten is deze maand ge-
start met een optreden van de Nue-
nense zangeres Marielle Lunenburg 
(May) met straatmuzikant Ailig Mac-
cleod Moreno uit Leiden. Het duo Ai-
lig & May, geboren uit twee werel-
den. 
Zondag 15 januari staat Hein Augus-
tijn op het podium, een muzikant en 
liedjesschrijver die begeleid wordt 
door percussionist Roeland Uijtde-
willigen op cajon en bassist Robert 
Driessen op gitaar. Gitarist Erik Ver-
hoef uit Gerwen treedt tijdens dit 
concert als gastmuzikant op.

Hein zingt in eigen Brabants
Hein Augustijn is geboren en geto-
gen in het Brabantse Biest-Houtakker 

en hij zingt gewoon in zijn eigen Bra-
bants. Hij is besmet met het Brabant-
virus en treedt solo op en ook samen 
met diverse andere muzikanten. Zo 
heeft Hein al liedjes gemaakt samen 
met Gerard van Maasakkers. 

De serie ‘Gerwen verrast met..’ biedt 
een gevarieerd programma van nu 
nog vier lunchconcerten met keuze 
uit muziek mét of zonder lunch. De 
(lunch)concertserie is een activiteit 
van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG). Voor de concerten wor-
den musici in het genre ‘lichte mu-
ziek’ uitgenodigd. Bezoekers kunnen 
genieten van een spannend en sfeer-
vol concert, met of zonder lunch. Be-
zoekers betalen tien euro voor een 
concert, aanvang om 11.30 uur en 
vanaf 11.00 uur worden concertgan-
gers welkom geheten in café De 
Stam. Voor reserveren van een lunch 
in De Stam, bel Bas; 06 53965925.

Seniorweb Open Dag
Zaterdag 7 januari van 10.00 tot 17.00 uur in de bi-
bliotheek locatie Nuenen.

Nieuw is dit jaar de iPhone-cursus
Smartphones zijn vandaag de dag 
een essentieel onderdeel van ons da-
gelijks leven geworden.  Belangrijk 
voor communicatie, informatie, navi-
gatie, veiligheid en nog veel meer.

Meer weten over de smartphone 
opent nieuwe werelden. Een grotere 
vaardigheid betekent ook vaak min-
der ergernis over allerlei zaken die 
vanwege de veiligheid gevraagd 
worden, zoals codes en wachtwoor-
den. De Android-cursussen trekken 
altijd veel cursisten en nu is er ook de 
cursus voor de iPhone.

Op de Open Dag kunt u informatie 
krijgen over alle cursussen die we 
aanbieden:

• E-Overheid / DigiD
• MijnGezondheidnet
• Klik en tik
• Windows start
• Windows basis
• Windows vervolg
• MAC basis
• MAC vervolg
• Smartphone Android basis
• Smartphone Android vervolg
• Smartphone Iphone basis
• Smartphone Iphone vervolg
• Fotoalbum maken
• Fotobewerking

Op onze website kunt u zien wanneer 
een cursus start https://seniorweb-
nuenen.nl/cursusplanning/

In het cursuslokaal in de bibliotheek 
kunt u flyers vinden met inhoudelijke 
informatie over de cursussen.

De vertrouwde helpdesk op de 
maandagmiddag (14.00 tot 16.00 
uur) blijft in principe gratis, maar er 
staat wel een bus voor een vrijwillige 
bijdrage. Mocht de hulpvraag een 
echte les zijn, dan kan er een afspraak 
gemaakt worden voor een privéles 
(tegen betaling van €10, - per uur) 
door een van de docenten.

Misschien bent u overgestapt naar 
Windows 11 en wilt u in één of twee 

Lieholter Blaaskapel
Op woensdag 11 januari start de Lieholter Blaaskapel het nieuwe jaar met een 
winterconcert  in de huiskamer van het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in Lies-
hout. Speciaal uitgenodigd voor dit concert zijn de vrienden van de Lieholter 
Blaaskapel maar ook andere liefhebbers van de blaasmuziek zijn natuurlijk van 
harte welkom. Het concert begint om 20.30 uur.

Tijdens de jaar-
wisseling heeft 
het Kwetter-
nest vuurwerk-
schade aan de 
voordeur en 
zijraam opge-
lopen. Een 
zware vuurpijl 
met stalen 
punt heeft een 
grote ruit door-
boord.

lessen bijgepraat worden over de 
veranderingen. Dat kan ook in een 
privéles. Korte vragen over Windows 
11 kunt u ook op de Open Dag stel-
len.

Wat het Computercafé betreft ko-
men er interessante onderwerpen 
aan voor de komende donderdag-
ochtenden. U kunt alle informatie 
vinden op onze website. www.seni-
orweb-nuenen.nl
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SPORTSPORT

Nieuwjaarsreceptie 
RKSV Nuenen
Zondag 15 januari houden we na 
twee jaar weer de Nieuwjaarsborrel 
bij de RKSV Nuenen. Vanaf 14.00 
uur is de ontvangst en worden jullie 
ontvangen met een cocktail, aan-
geboden door onze sponsor ODA-
VI. Tijdens deze middag zal er ook 
voor een luxe hapje gezorgd wor-
den. Van 14.00- 18.00 uur is er live 
muziek,verzorgd door Hans van 
Seggelen.

Tijdens deze borrel zullen om ca. 
15.00 uur 7 jubilarissen gehuldigd 
worden vanwege hun 25- 40- of 50-ja-
rig lidmaatschap. Verder zal om ca. 
16.00 uur de naam van de groenwit-
ter/ster van dit jaar bekend worden 
gemaakt.
Het is een mooie gelegenheid om el-
kaar weer voor de start van de 2e helft 
van het seizoen te ontmoeten en 
daarom hopen we vele leden, sponso-
ren en belangstellenden te mogen 
begroeten om samen het glas te hef-
fen op een gezond en sportief 2023.

Bestuur RKSV Nuenen 

Special Talents
zoekt nieuwe
hoofdtrainer!
Stichting Special Talents organiseert 
voetbalactiviteiten voor kinderen met 
extra ondersteuningsbehoefte. Per 18 
januari zoeken zij een nieuwe hoofd-
trainer in Nuenen. Het gaat om de 
woensdagmiddag (15.45 - 17.00 uur) 
op locatie RKSV Nuenen. Ben of ken jij 
iemand die hiervoor in aanmerking 
komt? Neem dan snel contact op!

Voor meer informatie neem contact 
op met: henk@specialtalents.nl

‘Good-old’ Ad Damen winnaar 
bij rikavond RKSV Nuenen
Hij verkoopt geen sigaren meer maar met rikken verkopen ze Ad ook 
geen knollen voor citroenen. Met een mooie rondescore van 100 punten 
was Ad Damen de glorieuze winnaar van de laatste rikavond van 2022.

Het was niet te merken dat het jaar 
bijna voorbij was want met 7 volle ta-
fels werden de degens weer volop 
gekruist. En deze keer hoefde je geen 
superscore neer te zetten om toch 
nog een prijsje mee naar huis te ne-
men. 

Ad Damen  100 punten
Peter de Louw 84 punten
Annie de Louw  63 punten
Hennie van de Velden 58 punten
Antoon Hurkmans  57 punten
Willy van de Heuvel  53 punten
Ted Warmerdam  52 punten
Toine Raaijmakers  46 punten
Bernard de Louw  42 punten
Geert Bons  36 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond. We starten elke vrijdag om 20.00 
uur en iedereen die een beetje kan rik-
ken is welkom. Tot vrijdag  6 januari!

Namens de SupportersClub van de 
RKSV Nuenen wensen we alle lezers van 
Rond de Linde een fantastisch 2023 toe.

Links: Winnaar Ad Damen
Rechts: Ted Warmerdam (organisatie)

Nieuwelingen, junioren en Elite/belofte-vrouwen en mannen

Wielerronde van Gerwen
Maandag 10 april, tweede paasdag, wordt de Grote Ronde van Gerwen 
verreden. Veel wielrenners komen graag naar het wielerdorp Gerwen om 
de strijd aan te gaan in deze klassieker onder de criteriums, op een par-
cours met een lengte van 3,5 kilometer. Toeschouwers zijn van harte wel-
kom en hebben gratis toegang. Het is de 55e editie van deze wielerronde.

Nominatie Gerwens sporttalent van 
het jaar gemeente Eindhoven
Vera Snijders uit Gerwen is bij de gemeente Eindhoven een van de 5 
genomineerde sporttalenten van het jaar. 

Zwemmers Z&PV Nuenen 
knallend het jaar uit
Na twee coronajaren werd tussen 28 en 30 december nu eindelijk de 35e 
International Friendship Swimmeet gehouden in Maastricht en natuur-
lijk waren de zwemmers van Z&PV Nuenen daar weer bij. In 3 dagen wer-
den er maar liefst 50 persoonlijke records aangescherpt en stond er 15 
maal een zwemmer of team op het podium.

Tourwinnaar en wereldkampioen Jan 
Janssen ontvangt het boek ‘Vijftig 
jaar wielrennen in Gerwen’ uit han-
den van Bé van Guldener 
 foto Cees van Keulen 

Het eerste startschot klinkt die dag in 
Gerwen om 11.00 uur. Dan gaan de 
nieuwelingen beginnen aan hun 
wedstrijd over 40 kilometer. Daarna 
volgen om 12.15 uur de junioren voor 
60 kilometer. Om 14.00 uur gaan de 
UCI/Elite/belofte-vrouwen van start 
voor hun wedstrijd over 65 kilometer. 

De Elite/belofte-mannen rijden 80 ki-
lometer en starten om 16.00 uur. 
Deze wedstrijden tellen mee voor het 
Belisol Eindhoven Kempenklasse-

Jan Janssen feliciteert Bert Oosterbosch met zijn zege in de Grote Ronde van Gerwen 
1978  foto Meulenhof  

Tourwinnaar Jan Janssen ontvangt boek 
‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’
In 2016 is de 50ste Wielerronde van Gerwen verreden. Ter gelegen-
heid van het gouden jubileum van de Grote Ronde van Gerwen is 
het boek ‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’ verschenen. Het is ge-
schreven door Gerben van den Broek en Cees van Keulen en druk-
kerij Messerschmidt Nuenen tekende voor de realisatie hiervan. 

ment, een klassement van wieler-
wedstrijden in de Brabantse Kempen. 
Het rennerskwartier is in café de Stam 
aan de Gerwenseweg 38 in Gerwen. 
Wielersupporters komen graag naar 
Gerwen om hun favorieten te suppor-
teren bij een van de eerste wieler-
wedstrijden in deze regio. Belangstel-
lenden voor dit grootse wielerevene-
ment op tweede paasdag doen er 
goed aan om de Grote Ronde van 
Gerwen te noteren in de nieuwe 
agenda.

Tourwinnaar en wereldkampioen 
Jan Janssen ontving op 19 decem-
ber tijdens het Wielergala 2022 in 
de Maaspoort in Den Bosch uit 
handen van Bé van Guldener een 
exemplaar van dit jubileumboek. 
Bé is bestuurslid van de Stichting 
Grote Ronde van Gerwen. Jan 
Janssen staat paginagroot in het 
boek bij de editie van de wieler-
ronde in 1978. Winnaar was de le-
gendarische Bert Oosterbosch uit 
Eindhoven en Jan Janssen wenste 
hem geluk met deze overwinning. 
Jan Janssen was in Gerwen als 
ploegleider en sponsor van een 
amateurploeg uit West-Brabant. 
Deze ploeg reed op Jan Janssen-

racefietsen, een merk dat nog al-
tijd bestaat: Jan Janssen Fietsen 
Hoogerheide in Noord-Brabant. 

Vera Sneijders (21 jr.)
Vera is 21 jaar en is in 2018 be-
gonnen met wedstrijdroeien bij 
de E.R.V. Beatrix. In dat jaar begon 
ze 5 keer in de week te trainen en 
startte ze het wedstrijdseizoen bij 
de meisjes 18. In 2019 is ze verder 
gegaan met roeien bij de E.S.R. 
Thêta. Na hard doortrainen in co-
ronatijd heeft Vera dit jaar de 
gouden medaille behaald op 29 
juli tijdens het WK U23 in Varese. 
Samen met haar drie ploeggeno-
ten had ze een voorsprong van 
iets meer dan een halve seconde 
en wisten ze goud te behalen op 
de dubbelvier. De behaalde tijd 
van 06:18.30 is tevens een nieuw 
wereldrecord op het WK onder 23 
voor de dubbelvier. Inmiddels 
traint ze rond de 12 keer per week 
en is ze hard bezig voor de selec-
ties van het Nationaal Roeiteam.

Je kan op Vera stemmen via de 
volgende link: https://www.eind-

hovensport.nl/stem-op-jouw-favo-
riete-sporttalent.

100% score
Op het gebied van persoonlijke re-
cords vielen 2 zwemmers enorm op: 
Rink Vlemmix en Koen van den Wil-
denberg. Zij wisten namelijk op al 
hun afstanden een persoonlijk re-
cord te zwemmen, een 100% score 
dus. Bij Rink betekende dat nieuwe 
toptijden op de 50vrij, 50school, 
100school, 50vlinder en 100wissel, 
terwijl Koen dat wist te doen op 
50vrij, 50school en 100wissel.
Rink wist daarnaast ook nog eens op 
al die afstanden de finales te halen 

met een 5e plaats in de A-finale op de 
100wissel als hoogste klassering. 
Voor Koen was er eveneens een finale 
op de 100wissel, hij eindigde in de B-
finale als 7e en werd daarmee dus 
15e.

Finales
Aan finales sowieso geen gebrek 
voor de zwemmers uit Nuenen want 
ook Lars Diesch (2x), Robin Goossens 
(7x), Ines Keijzers (1x), Milan Meurs 
(4x), Alexander Nijst (4x), Julie van 
Nispen (7x), Nikita vd Ouden (8x), Me-
rel Phaff (2x), Arlyn Schouten (5x) en 
Wouter Sijmons (3x) hadden het in de 
avondsessies druk. Uiteindelijk wa-
ren het Robin, Alexander, Nikita en 
Merel die samen met een aantal esta-
fettes en Danila van den Hoogen-
band bij de masters voor het ereme-
taal wisten te zorgen.

Dikke PR’s
Naast het grote aantal PR’s viel ook 
een aantal hele grote verbeteringen 
op. Zo wist Rink zijn 100school met 
ruim 12 seconden te verbeteren tot 
1.30.92 en bracht Koen zijn 50vrij van 
30.16 omlaag naar 28.50. Kaelyn 
Schouten zwom op de 100wissel met 
1.32.04 ruim 8 seconden sneller dan 
ooit en Julie bracht haar tijd op die-
zelfde afstand omlaag van 1.14.70 
naar 1.12.88. Ook Alissa Rooijakkers 
was met 46.82 bijna 2 seconden snel-
ler dan voorheen op de 50school. 

Personal Fitness Nederland 
opent de deuren in de Parkhof
Low profile waren ze al een paar maanden open, maar vanaf deze week 
kan iedereen die op een verantwoorde manier met zijn of haar lichaam 
bezig wil zijn, officieel terecht bij Personal Fitness Nederland aan de Park-
hof in Nuenen. De nieuwe fitnessstudio is onderdeel van een viertal stu-
dio’s in de regio en valt onder het franchiseconcept van Personal Fitness 
Nederland. 

“Zij geven hier niet alleen personal 
training”, vertelt Teun, mede-eigenaar 
van de vier studio’s. Bij ons krijg je ook 
begeleiding op het gebied van voe-
ding en op het gebied van mindset en 
leefstijl. Wij geloven in het concept 
dat alle drie deze componenten met 
elkaar in balans moeten zijn om je fit 
te kunnen voelen. En daar helpen we 
mensen mee via ons ’Fit for Life’ pro-
gramma. Je hebt hierbij wekelijks een 
vaste afspraak, met een coachmo-
ment en een weging. We bespreken 
dan hoe de afgelopen week is verlo-
pen en we kijken meteen ook vooruit 
naar de week die komt; door week-
doelen te stellen die we in een con-
creet plan vertalen. Uitgangspunt 
hierbij is steeds wat werkt voor jou. 
We zijn namelijk allemaal verschillend 
en we willen hier iemands eet- en leef-
patroon blijvend veranderen, zodat 
fitheid een leefstijl wordt, zonder af-
zien. We leren mensen dan ook dat ze 
niet alle geneugten des levens vaar-
wel hoeven te zeggen, maar dat alco-
hol en pizza best kunnen passen in 
een gezond leven en in lekker in je vel 
zitten.
Je kunt bij ons het Fit or Life program-
ma in een één op één setting volgen, 
maar ook in de vorm van personal 

teamtraining, waarbij je aansluit bij 
een groepje van maximaal vier per-
sonen.” “We zijn voorlopig elke och-
tend geopend van 8.00 tot 12.00 uur 
en van maandag tot en met woens-
dag ook van 16.00 tot 22.00 uur”, 
gaat Jeroen, locatiemanager verder. 
“Je kunt je aanmelden door een for-
mulier in te vullen op de algemene 
website van Personal Fitness Neder-
land; www.personalfitnessneder-
land.nl. We nemen dan contact met 
je op voor een kennismakingsge-
sprek, maar je kunt natuurlijk ook 
vrijblijvend een keertje binnenko-
men, dan gaan wij je helpen om 
weer lekker in je vel te zitten. Je bent 
van harte welkom.

Foto: roeien.nl

Wandeling met 
GroenLinks-PvdA 
door het centrum
De maandelijkse wandeling gaat 
deze keer door het centrum. Bin-
nenkort staat het langverwachte 
Centrumplan op de agenda van de 
gemeenteraad. Daar willen we het 
graag met u over hebben. En dan 
hebben we het over meer dan Het 
Klooster.

Ze starten bij het parkeerterrein op de 
hoek Parkstraat/Voirt. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw op deze centrale plek in 
het dorp. Maar hoe concreet zijn de plan-
nen? Wanneer gaat de schop in de 
grond? Hoe lang moeten onze dorpsge-
noten en vooral de buurtbewoners te-
gen het half gesloopte terrein aankijken?
Zij nodigen u van harte uit met ons mee 
te wandelen. Uw visie, plannen, ideeën, 
opmerkingen of vragen, wij horen ze 
graag. We starten onze wandeling aan-
staande vrijdag om 19.30 uur op het par-
keerterrein hoek Parkstraat/Voirt. Graag 
tot vrijdag 6 januari.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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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
VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 30,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

040 - 209 72 41

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 1

Oplossingen wk 52

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

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

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

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5
3 1

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

1 5 9 8
6 2 7 5 3

5 7
4

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

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

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

O K E E W T I H P R O D N O C

B A N J O T S I L A R O M D A

T N E M E L E T I Z P G E W B

S T A A L P N O O W A I K E A

N E L L E T S N A A B E L R R

E N S N N P M R N E I B O G E

I N V A L S W E G L D M A I T

D O O N G N I N O W L A L R I

N I O N E D I K U L L A G R N

O E N R G W R O J N B L B E A

O N Z E K E B E E E U P R E N

L E E R R R Z E T T R A I E L

A P K T A E V I E S H A I L E

R A E K S A N N E I O O G M O

E G R A H C L U M N E M O R D

O P R O E R K R A A I E R

Horizontaal: 
1 boomloze vlakte 6 direct 12 vette vloeistof 13 scheepsroep 15 knapperig 18 natuurverschijnsel 
20 Europeaan 21 Bijbelse priester 23 boomloze zone 24 als eerder genoemd 26 deel v.h. jaar 
28 robe 29 zintuig 31 dieet houden 33 mannetjesbij 34 hairstyling product 36 Argentijnse dans 
38 gezouten water 41 eens 43 bomen veredelen 45 slimheid 47 pl. in Flevoland 49 hooghartige 
houding 51 Chinese heerser 52 gebraden rundvlees 55 dienstkleding 58 melkklier 59 riv. in Duitsland 
60 deel v.e. breuk 61 maatbepaling.

Verticaal: 
2 fakkel 3 iedere persoon 4 hansworst 5 schrijfgerei 7 moerasvogel 8 staat in Amerika 9 grote kop 
10 koperen blaasinstrument 11 in orde 14 laster 16 koordans 17 tropisch hardhout 18 stoer persoon 
19 in hoge mate 22 zangnoot 25 voegwoord 26 speling 27 dringen 28 Nederlands eiland 
30 in werking 32 recht vaarwater 35 bekrompen 36 papieren zakdoek 37 onvoltooid 
38 land in Zuid-Amerika 39 citrusvrucht 40 vuistslag 42 oostnoordoost 44 ter inzage 46 plaaggeest
48 deel v.d. voet 50 Schotse rok 53 deel v.h. zitvlak 54 glorie 56 ontkenning 57 Amerikaanse politie.

AARDEWERK
ALAAM
BEITELEN
BESTAAN
BEZORGDAG
BOETE
BRIKET
CONSEQUENT
DRAAK
FAALANGST
FANTOOM
FOTOKOPIE
GIERTANK
HALLO
HEDERIK
HOEZEE
KABBALA
KALFJE
KEIZERS
KIEREN
KNUISTJE
KOEIEN
KRAAL
LAAGJE
LOLLIG
LONDEN
LONEN
MELKPAK
MISLOPEN
NAAKT
PERFIDE
PLAAT
POVER
PUBLIEK
QUICKSTEP
RAYON
REPEL
SFEER
SORTERING
STRAFRENTE
UITBANNING
VLOOT

Winnaar: week 51, Dhr./Mw. T. Corsten

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
NIEUW EXTRA: texen ap-
partement/woonhuis voor 
senioren. Afvoeren vloerbe-
dekking. Tel: 06-28832682
www.ando-verhuisservice.nl

RIJBEWIJSKEURING
aan huis, snel geregeld! 
Tel. 040-2834241.

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

TE KOOP:  Winterwielen 
lichtmetaal VOLVO XC90 
2006. 235/65/17 Vredestein
Wintrac Extreme. Auto-
bedrijf Joop v.d. Heuvel
040 - 283 24 47

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ICT-ER AAN HUIS
helpt graag met uw: KPN 
/ Ziggo (TV/Audio) instell.; 
installatie en versnellen 
(nieuwe) computer en aan-
koop advies en of levering. 
Tel. 06-23854915.

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 214,-
200 cm hoog p.m. € 224,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

Dwèrs op het ijs glijdt naar 
het einde toe
Het is ongelofelijk, maar waar: we gaan de laatste dagen in van Dwèrs 
op het ijs in het Park! Nog een paar dagen kun je genieten van 
schaatsplezier, gezelligheid en activiteiten in en rond de schaatsbaan 
in het Park. Op zondag 8 januari sluiten we om 18.00 uur de deuren en 
is het einde Dwèrs op het ijs!

Wat een ongelofelijk mooie we-
ken hebben we er al op zitten 
met Dwèrs op het ijs. Wat zijn we 
overdonderd door jullie enthou-
siasme, belangstelling en compli-
menten voor wat we hebben 
neergezet. Maar: het is nog niet 
afgelopen. Deze week gaan we 
nog even door met de compleet 
uitverkochte Dwèrse Babes Bin-
go op woensdagavond, Prinsen 
op glad ijs op donderdagavond 
(publiek is welkom!) en een hilari-
sche avond Stef Stuntpiloot op 
vrijdag (inschrijven kan nog!). En 
natuurlijk kan er overdag volop 
geschaatst worden op onze baan. 
Op onze site (www.dwersop-
hetijs.nl) kun je het volledige pro-
gramma vinden. Of je loopt ge-
woon even binnen.

Fluitketelschuiven
Bijna 30 teams streden afgelopen 
vrijdag tijdens het Dwèrse 
FluitQetelschuiffestijn – powered 
by Q Bedrijfslocaties - om de al-
lereerste kampioen te worden. 

We zagen concentratie, focus, plezier, 
competitiedrift, originele outfits, en-
thousiasme en gezelligheid. Dit 
wordt een blijvertje! Aan het einde 
van een dag schuiven, wegketsen en 
goed mikken, namen de vier dames 
van Curl Power de wisseltrofee in 
ontvangst. Zij wonnen in een span-
nende finale van team Chouffe 
Chouffe. 
Het meest ludieke team was dat van 
ZsaZsoeZsoe, dat compleet in foute 
pantertrainingspakken en met de 
voor hen kenmerkende roze en oran-
je details, zó enthousiast deelnam, 
dat zij vier originele theemutsen 
wonnen. In het Wintercafé bleef het 
daarna nog lang gezellig, met een 
lekker broodje rookworst van Keur-
slager Evert Tebak.

Muziekquiz en vinylavond
Eerder die week genoten 150 deelne-
mers van een tot in de puntjes voor-
bereide Top2000-pubquiz, gepresen-
teerd en gemaakt door Nuenenaar 
en Omroep Brabant-dj Richard van 
den Beld. Bomvol muziekfragmen-

ten, meezingmomenten, weetjes, in-
tro’s en vooral veel plezier. Richard 
kreeg aan het eind van de avond een 
staande ovatie, ook daar is geen twij-
fel mogelijk dat er volgend jaar een 
vervolg moet komen.
De dag erop draaide Richard de tent 
vol met zijn vinylavond. Bakken vol 
met singeltjes had hij meegenomen, 
en een boekwerk waar alles in stond 
vermeld. Op bierviltjes konden lied-
jes worden aangevraagd. Stapels vilt-
jes lagen op de dj-tafel om gedraaid 
te worden.

Wil je deze week nog komen schaat-
sen of naar het Wintercafé komen? 
Wees welkom; de baan is elke dag 
open van 10.00-21.00 uur en het Win-
tercafé van 10.00-23.00 uur. Tot ziens 
bij Dwèrs op het ijs! Foto's:  Amy Harper Fotografie


