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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

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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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / www.bcsn.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

WONING 
KOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com
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Expositie     
Tachtigers van Nu(enen)
Door Janneke Mes

Met zijn tachtigste verjaardag in zicht, ontstond bij fotograaf Ben Wilde 
de nieuwsgierigheid naar andere jaargenoten. Met zijn vrouw Marieke 
deed hij een oproep aan de tachtigers in Nuenen om mee te werken aan 
een fotoproject, waarop al snel 35 dorpsbewoners met geboortejaar 
1942 reageerden. Vanaf aanstaand weekend zal een tentoonstelling in 
woord en beeld van deze Tachtigers te zien zijn in 't Weefhuis. 

Het afgelopen jaar hebben Ben en 
Marieke deze tachtigjarige dorpsge-
noten bezocht om hen te portrette-
ren en hun levensverhaal te horen. 
Ook zijn drie foto's gemaakt tijdens 
activiteiten waar de Tachtiger mee 
bezig is, of hem of haar typeert. Ze in-
terviewden de Tachtigers naar hun 
leven, wat hen bezighoudt en hoe zij 
actief zijn. 

Bijzondere verhalen
Ik bezoek Ben en Marieke thuis waar 
de voorbereidingen voor de exposi-
tie in volle gang zijn. De dozen met 
portretten staan klaar en ondertus-
sen wordt er ook flink verbouwd aan 
hun huis. "Het is een intensief jaar ge-
weest", geven ze aan. Expositieruimte 
moest worden gezocht en fondsen 
verzameld. "We hadden niet gedacht 
dat het zo'n grote klus zou zijn." Maar 
aan hun ogen te zien hadden ze het 
niet willen missen en zijn ze trots op 
het resultaat. Wat hen vooral opviel 

was dat alle Tachtigers vol in het le-
ven staan, actief betrokken zijn in de 
maatschappij en nog fit en jong van 
geest zijn. "Het was inspirerend om 
dit te zien hoe de Tachtigers kracht 
en positiviteit uitstralen, en trots zijn 
op hoe hun leven verlopen is", zegt 
Ben. Marieke; "Mensen hebben veel 
te vertellen, soms ook heftige verha-
len. Elk bezoek was de moeite waard." 
Ze hebben genoten van de mooie 
gesprekken. De Tachtigers zelf von-
den het fijn om hun levensverhaal te 
mogen vertellen. Duidelijk is hoe Ben 
en Marieke onder de indruk zijn van 
de verhalen, waar de oorlog vaak een 
belangrijke rol speelde. Maar ook 
wordt de geschiedenis van Nuenen 
erin weerspiegeld en hoe Nuenen 
sinds de jaren 60 gegroeid en ontwik-
keld is. De verhalen worden gebun-
deld in een boekje wat half maart ge-
presenteerd zal worden in het van 
Goghkerkje, gekoppeld aan een mi-
ni-symposium. 

Afronding 
Nuenen kent Ben van studiowerk 
voor bedrijven en particulieren. Hij 
legde belangrijke gebeurtenissen 
voor de Gemeente Nuenen vast en 
gaf vele fotocursussen. Ook heeft 
Ben veel bruidsparen gefotografeerd 
over de jaren.

Zijn hobby is zijn werk, en werk is zijn 
hobby. Hij zal de camera altijd blijven 
meenemen. Maar na ruim veertig 

jaar wil Ben zijn studiowerk gaan af-
ronden met dit fotoproject 'Tachti-
gers van Nu(enen).' Op zijn verjaar-
dag, 13 januari, zal de expositie 
officieel geopend worden voor geno-
digden en de 35 Tachtigers. 
U kunt deze unieke expositie bezoe-
ken in de weekenden van 14/15 ja-
nuari en 21/22 januari, woensdag 18 
januari en zondag 29 januari, van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie 
vindt u op www.80ersnuenen.nl.

De laatste opname in de fotostudio van Ben Wilde, 
gemaakt voor de Tachtigers van Nu(enen)

Nuenens Mannenkoor       
neemt afscheid van Paul Hotterbeekx

Foto: Petra van Laarhoven

Statiegeldactie Toine4KiKa maar liefst € 570,20 

Jumbo bezoekers bedankt!
Graag willen we langs deze weg iedereen bedanken die in december bij 
Jumbo Ton Grimberg een emballagebon heeft gedoneerd. En natuurlijk 
Jumbo voor het mogelijk maken. Het fantastisch bedrag van € 570,20 is 
inmiddels bijgeschreven op de KiKa-sponsorpagina van Toine van Gog. 

       NMK
SINDS 1997

Toine doet dit jaar voor de derde keer 
KiKa Extreme Ironman 70.3. Dat 
houdt in 1,9 km zwemmen, 90 km 
fietsen en 21 km hardlopen. 

Met Toine4KiKa is ons doel om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor medi-
cijnonderzoek naar kinderkanker. 1 op 
de 4 kinderen met kanker overlijdt he-
laas nog. Dat mag niet meer gebeuren! 

Wil jij ons steunen? 
Doneer dan wat je kunt missen via 
www.kikaextreme.nl/toine-van-gog-
barcelona-2023

Zondag, 8 januari vond het traditionele Nieuwjaarsconcert van het Nue-
nens Mannenkoor plaats in de Watermolen van Opwetten. In een goed 
gevulde zaal bracht het koor een licht repertoire, daarmee een aftrap ver-
richtend voor een heel nieuw jaar dat voor ons ligt.

Maar dit concert was ook een afslui-
ting van een periode. De periode 
waarin Paul Hotterbeekx een boeg-
beeld vormde voor het Nuenens 
Mannenkoor. Vanaf de oprichting 
was Paul bij het koor betrokken en, 
met een kleine onderbreking vanwe-
ge gezondheidsklachten, stond hij 
bijna al die jaren op de bok.
Zondag stond hij voor het laatst voor 
de groep, die langzamerhand tot zijn 
familie was uitgegroeid en waarmee 
hij vele plezierige momenten heeft 

doorgebracht. Koorzang kan op een 
geweldige wijze verbroederen.
Met vaardige hand leidde hij, daarbij 
begeleid door Jos van Erp op de 
piano, het koor door de nummers, 
die voor dit afscheidsconcert waren 
uitgezocht. Van Sloop John B tot het 
Hermenieke van Bergeijk, van I Belie-
ve tot When The Saints, alle nummers 
werd met enthousiasme gebracht en 
gelet op de reacties wist het talrijk 
aanwezige publiek dit geweldig te 
waarderen.

Bloemen en een presentje alsmede 
een daverende ovatie vielen de schei-
dende dirigent ten deel. Bovendien 
kon voorzitter Pieter Loeffen hem 

mededelen, dat Paul officieel door 
het bestuur tot ‘Vriend van het koor’ 
is benoemd. Spontaan zette het koor 
nog een keer ‘Hoera’ in om hem eer te 
betonen. En velen kwamen hem de 
hand drukken om hem te bedanken 
voor zijn jarenlange inspanningen. 
Het koor is inmiddels naarstig op 
zoek naar een nieuwe dirigent, die 
mede dankzij de inspanningen van 
Paul in een gespreid bedje komt. Ge-
lukkig hebben we een tijdelijke op-
lossing gevonden in de persoon van 
Maud Broeksteeg, die het koor de ko-
mende drie maanden aan de hand 
zal nemen. Daarmee is de voorberei-
ding van ons voorjaarsconcert naar 
alle waarschijnlijkheid gewaarborgd.

Paul, nogmaals dank voor alles wat je 
voor het koor betekend hebt, we 
wensen je alle goeds toe en we zullen 
elkaar zeker niet uit het oog verliezen.

Voedselkast
Sinds kort staat er een voedselkast 
onder de mini-bieb op de Schiet-
bergen 61. Hierin kunt u voedsel 
doneren voor mensen die het wat 
minder goed hebben. 

Graag alleen houdbare
producten in goed af-
gesloten verpakking. 
Hebt u moeite de 
eindjes aan elkaar te 
knopen, wees dan zo 
vrij om uit deze voed-
selkast te halen wat u 
nodig hebt. Houd 
hierbij rekening dat er 
meer mensen zijn die 
deze hulp kunnen ge-
bruiken. Op de face-
book-site 'voedselkast 
Nuenen' vindt u het 
laatste nieuws betref-
fende de voedselkast.

Showkorps O&V  
en Scouting 
Rudyard Kipling

Expositie 
Atelier Nuenen

Gerwense 
voetbalclub 
RKGSV
bestaat 75 jaar
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Showkorps O&V | Nuenen en 
Scouting Rudyard Kipling: 
wat een samenwerking! 
Afgelopen zaterdag hebben wij, Showkorps O&V | Nuenen, samen met 
Scouting Rudyard Kipling een fantastisch muzikale dag verzorgd voor 
zo'n 80 kinderen tijdens hun boerenkool weekend. Een ongekende erva-
ring. Eerst zijn er in groepen verschillende workshops gegeven. Er is ge-
luisterd naar en gespeeld op allerlei soorten slagwerk, er is gedanst en er 
werd geprobeerd om geluid uit verschillende blaasinstrumenten te krij-
gen. En dat lukte de meeste kinderen prima.

Na de workshops werd er een fantas-
tisch optreden ingestudeerd. Alle 
scouts mochten op een echt instru-
ment meespelen met ons korps. Su-
per tof: een heel schoolplein vol met 
enthousiaste kinderen, ons eigen 
showkorps en vele trotse papa's en 
mama's. 
Eerst instuderen op MP3, daarna de 
generale repetitie met het korps en 
tot slot een echt optreden. Wat was 
iedereen trots. 
En toen we klaar waren, kwam de 
LON nog filmen, oeps. Maar dan doen 
we het laatste nummer toch gewoon 
nog een keer.  Kortom, het was een 

fantastische dag. Wat zal de boeren-
kool goed gesmaakt hebben na al 
dat harde werk. Iedereen enorm be-
dankt voor deze muzikale dag. Wij 
hebben ervan genoten.
Mocht je nou zin hebben om zelf mu-
ziek te komen maken, er is altijd 
plaats voor enthousiaste (jeugd)le-
den die mee willen doen. En als je 
nog niet zo goed weet wat je wilt kie-
zen, mag je altijd een keer komen kij-
ken tijdens de repetities:
-Slagwerkrepetitie: maandagavond 
van 19.30-21.30 uur in basisschool 
De Rietpluim
-Blazersrepetitie: dinsdagavond van 
19.30- 21.30 uur in basisschool De 
Rietpluim
-Majorettes: woensdagavond van 
19.00- 20.30 uur in basisschool De 
Rietpluim.
Je kunt ook altijd een berichtje sturen 
naar info@showkorpsov.nl 
We ontmoeten je graag op een van 
onze repetities!

Scouting Rudyard Kipling is 
het jaar muzikaal gestart!
Na twee jaar afwezigheid kon de traditie van het Boerenkoolweekend 
eindelijk weer live plaatsvinden. En hoe! Zoals altijd begon dit gezellige 
weekend met de nieuwjaarsreceptie voor jeugdleden, ouders, verzor-
gers, de vele vrijwilligers en alle anderen die de scoutinggroep een warm 
hart toedragen. Dat dat er veel zijn bleek wel weer uit het geweldige jaar-
overzicht 2022. Bij deze nogmaals dank aan iedereen die dit allemaal in 
2022 mogelijk maakte, inclusief Albert Heijn Nuenen, De Nuenense Krant, 
Evert Tebak, ‘t Schuurke, Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten,  
Jumbo Grimbergen, Kupers Touringcars, Mars, Ronde Tafel 187 Nuenen, 
Van Loon Group, Rond de Linde en Theo de Haas.

Ook kijken we graag vooruit: we heb-
ben nog tal van wensen voor de ko-
mende jaren, zoals verdere verduur-
zaming van onze mooie blokhut en 
uitbreiding van onze Nuenense 
vriendenkring. We kunnen wel zeg-
gen dat daarmee een goede start is 
gemaakt! Want dankzij onze meest 
recente vriendengroep, Showkorps 
O&V, konden onze leden, leiding en 
overige vrijwilligers op zaterdag ge-
weldige muzikale workshops volgen. 
Met als kers op de taart: een heus op-
treden met het grote O&V orkest in-
clusief echt publiek en pers. De muzi-
kale passie werkte zeer aanstekelijk 
dus misschien hebben we straks (nog 
meer) leden die bij beide verenigin-
gen zitten?
Als afsluiting van dit geweldige 
weekend natuurlijk weer de heerlijke 
boerenkool. Waarbij Ursula en Stefan 
(die deze maaltijden al vele jaren met 
de rest van het kookteam verzorgen) 

als bedankje zelfs muzikaal in het 
zonnetje werden gezet. Naast de vrij-
dagavond spelen, die ook in het te-
ken van muziek stonden, kunnen we 
dus wel zeggen: we zijn dit nieuwe 
jaar goed en muzikaal begonnen. En 
dat belooft nog wat, want 2023 is 
nog maar net gestart…

Lijkt het je ook leuk om zo’n kamp 
mee te maken? Neem dan gerust 
contact met ons op. Helaas hebben 
we voor de kinderen van 5 tot 11 jaar 
wachtlijsten (maar hoe eerder daar-
op hoe beter). En ben je tussen de 11 
en 18 jaar oud? Dan is er vast nog wel 
een plekje bij de Verkenners, 
Bosscouts en Explorers om (vrijblij-
vend) te komen kijken. Ben je ouder 
dan 18? Dan ben je ook van harte uit-
genodigd om kennis te komen ma-
ken met één van onze vrijwilligers. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.rudyardkipling.nl

          
  

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 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.

      
NUENEN IN    
STROOMVERSNELLING
Een goed binnenklimaat is belangrijk voor je gezondheid 
en een comfortabele woning. Om dit te kunnen realiseren 
is het belangrijk dat het CO

2
-gehalte niet te hoog is. Dit 

kun je in de gaten houden met behulp van een CO
2
-meter.

RAADSINFORMATIE
Inloop - spreekhalfuur met de raad
Op 19 januari 2023 vindt het inloop – spreekhalfuur met 
de raad plaats. U bent welkom om in gesprek te gaan met 
aanwezige raads- en burgerleden. U hoeft u niet vooraf 
aan te melden en kunt zo binnenlopen. De inloop vindt 
plaats vanaf 19.30 uur in de Raadszaal van Het Klooster. 
Dit onder het genot van een kopje ko�  e of thee.

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 19 januari om 20.00 uur een beeld-
vormende avond. Tijdens de beeldvormende avond komen 
de volgende onderwerpen aan bod:

• Wijkgericht werken
• Het Klooster

Tijdens de beeldvormende avond 
staat het delen van informatie 
centraal. Het uiten van standpunten is niet aan de orde.

1

1

AFVALWEETJE

Uw persoonlijke afvalkalender 2023 is weer 
beschikbaar, download de Blink app

Wilt u meespreken?
Meld u aan voor 18 januari vóór 12.00 uur via nuenen.nl/
doe-kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail naar gri�  e@
nuenen.nl

Kunt u niet aanwezig zijn?
De beeldvormende avond is live te volgen via 
nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV.

GEPLANDE MILITAIRE OEFENING 
VAN 16 T/M 20 JANUARI
Van 16 t/m 20 januari vindt binnen onze gemeente een 
militaire oefening plaats. De oefening wordt gehouden in 
het kader van opleiding en training voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat 
de militairen te voet en met voertuigen diverse verken-
nings-, en bewakingstaken uitvoeren; deze activiteiten 
zullen voornamelijk in de nacht plaatsvinden.

VERGUNNINGEN PERIODE 
03-01-2023 EN 09-01-2023

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Duivendijk 7B Wijzigen van de gevels 
De Breembos 12 Verbouwing 

   Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Soeterbeek 1B,   
Soeterbeek 3 Uitbreiding 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving
Nuenen c.a. Vaststelling bestemmingsplan   
    Nuenen-Zuidoost herziening   
    De Mijlpaal 

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

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

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Gevraagd personeel:  
 • Ervaren dakdekker
 • Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 040-2838530 

of 06-55701584 / 06-20539544

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Onze Hazenpeper is Top!
   

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

Bij ons wordt u nog 
echt geholpen!

Ham Gehakt Wellington
"Heerlijke gehaktvulling in bladerdeeg" ...p/st 2,25

3 Cordon Bleus  ................................. 5,95
Groente Gehaktrol  ................ 100 gr. 1,75
Mexicaanse Rol  .....................  2 stuks 4,50
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Zeeuws spek .............samen 3,25

Hazenpeper
"Kant en Klaar" .................................... 100 gr. 1,75

Bijna al onze belegde broodjes
gaan warm de deur uit!

SPECIAL

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

SPECIAL

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NLBERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 24,50
DRIE-GANGENMENU

€ 27,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

SALADE MET GAMBA’S
OFOF

VITELLO TONNATO
OFOF

TOM KHA KAI SOEP
OFOF

WILDBOUILLON
***

ZALMFILET MET ROMIGE KOKOSSAUS
OFOF

VICTORIABAARSFILET MET PESTO EN ITALIAANSE HAM
OFOF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OFOF

CORDON BLEU MET PREISELBEEREN
***

BROWNIE MET CHOCOLADEMOUSSE
EN SINAASAPPEL GANACHE

OFOF

COUPE CARAMEL

Woensdagavond Menu
Carnaval 2023

€ 22,50 p.p.
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VANAF 17.00 UUR

(ALLE HOOFDGERECHTEN MET FRITES EN SALADE)

TOMATENSOEP
OFOF

GROENTENSOEP
***

BROODJE HAMBURGER MET KAAS | SPEK | GEBAKKEN EI
OFOF

KIPSATE MET SATESAUS
OFOF

SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OFOF

FISH AND CHIPS

***
CHOCOLADE MOUSSE

OFOF

PANNA COTTA MET ROOD FRUIT

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!
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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

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Gevraagd personeel:  
 • Ervaren dakdekker
 • Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 040-2838530 

of 06-55701584 / 06-20539544

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Onze Hazenpeper is Top!
   

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

Bij ons wordt u nog 
echt geholpen!

Ham Gehakt Wellington
"Heerlijke gehaktvulling in bladerdeeg" ...p/st 2,25

3 Cordon Bleus  ................................. 5,95
Groente Gehaktrol  ................ 100 gr. 1,75
Mexicaanse Rol  .....................  2 stuks 4,50
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Zeeuws spek .............samen 3,25

Hazenpeper
"Kant en Klaar" .................................... 100 gr. 1,75

Bijna al onze belegde broodjes
gaan warm de deur uit!

SPECIAL

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

SPECIAL

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NLBERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 24,50
DRIE-GANGENMENU

€ 27,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

SALADE MET GAMBA’S
OFOF

VITELLO TONNATO
OFOF

TOM KHA KAI SOEP
OFOF

WILDBOUILLON
***

ZALMFILET MET ROMIGE KOKOSSAUS
OFOF

VICTORIABAARSFILET MET PESTO EN ITALIAANSE HAM
OFOF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OFOF

CORDON BLEU MET PREISELBEEREN
***

BROWNIE MET CHOCOLADEMOUSSE
EN SINAASAPPEL GANACHE

OFOF

COUPE CARAMEL

Woensdagavond Menu
Carnaval 2023

€ 22,50 p.p.
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VANAF 17.00 UUR

(ALLE HOOFDGERECHTEN MET FRITES EN SALADE)

TOMATENSOEP
OFOF

GROENTENSOEP
***

BROODJE HAMBURGER MET KAAS | SPEK | GEBAKKEN EI
OFOF

KIPSATE MET SATESAUS
OFOF

SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OFOF

FISH AND CHIPS

***
CHOCOLADE MOUSSE

OFOF

PANNA COTTA MET ROOD FRUIT

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!
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ROND DE LINDE week 2 Donderdag 12  januari 2023

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.

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)
20.00 uur  Rikavond SupportersClub RKSV Nuenen

ZATERDAG 14 JANUARI
11.00-16.00 uur Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen),  Weefhuis, Lucas van Hau-  
 themlaan 1, Nuenen
12.00-17.00 uur Expositie Atelier Nuenen, Vrouwkensakker 17 in Nuenen
19.11 uur Prinsenreceptie van CV de Wetters, de Koppel 1 te Nederwetten
20.30 uur Cabaretier Marlon Kicken, Dorpshuis Lieshout

ZONDAG 15 JANUARI
10.00 uur  Gesprek tussen jong en oud: Daan Verbaan (92) en Christiaan Stuij (11), 
 De Regenboogkerk. 
11.00-16.00 uur  Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen),  Weefhuis, Lucas van Hau-  
 themlaan 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
14.11 uur  Schieten met de Prins, Schutsherd, Lankveld 10, Nuenen
12.00-17.00 uur Expositie Atelier Nuenen, Vrouwkensakker 17 in Nuenen

WOENSDAG 18 JANUARI
11.00 tot 16.00  tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen), t Weefhuis, Lucas van Hau  
 themlaan 1, Nuenen
13.30-16.00 uur  Repair Café Laarbeek, Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 

DONDERDAG 19 JANUARI
13.30-15.30 uur Nieuwjaarsontmoeting tijdens het Mantelzorgcafé, de Regenboog.
20.00 uur Lezing kasteel Croy, De Dassenburcht Nuenen

VRIJDAG 20 JANUARI
19.30 uur Concert ‘Les vieux Amants’ van Les Enfants du Paradis, (Van Goghkerkje)

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

‘Bomen’ over bomen 
bij IVN Laarbeek
Houd je van bomen of heb je er een 
hekel aan? Heeft Laarbeek genoeg, 
te veel of te weinig bomen? Over 
deze vragen kun je op 18 januari bij 
IVN Laarbeek komen ‘bomen’. De 
avond is bedoeld als introductie op 
de bomencursussen die IVN Laar-
beek in maart wil starten. Aan de 
cursus kunnen inwoners van Laar-
beek en ook belangstellenden van 
buiten onze gemeentegrens 
deelnemen. 

De bomenwerkgroep van IVN Laar-
beek is op zoek naar enthousiastelin-
gen die zich willen verdiepen in bo-
menkennis om daarna een bijdrage 
te leveren aan meer en gezonde bo-
men in Laarbeek. 
Kom vrijblijvend naar de introductie-
avond in IVN gebouw De Bimd aan de 
Beekseweg 3 in Aarle-Rixtel. Aanvang 
20.00 uur. De koffie is gratis. Aanmel-
den voor deze avond is niet verplicht 
maar wel prettig. Aanmelden kan via 
email:  cursuswerkgroep@ivnlaar-
beek.nl.

IVN Laarbeek laat oud en jong bele-
ven hoe leuk, gezond en belangrijk 
natuur is. Mens en natuur zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. De 
vereniging wil niets liever dan met u 
op pad gaan in onze natuur, u een 
plezierige avond bezorgen met inte-
ressante lezingen, deel laten nemen 
aan een van onze cursussen of u ver-
rassen met gezellige evenementen. 
Ons verenigingsgebouw is ingericht 
voor mensen die gebruik maken van 
een rolstoel. Kijk regelmatig eens op 
onze website en facebookpagina 
voor de actuele stand van zaken: 
www.ivnlaarbeek.nl en www.
facebook.com/IVNLaarbeek.

Jo Arts terrein overgedragen 
aan de St. Antoniusschut
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de St. Antoniusschut op zondag 1 ja-
nuari heeft het bestuur van de St. Gemeenschapshuis Eeneind het Jo Arts 
terrein officieel overgedragen aan de Schut. Dat gebeurde symbolisch 
door het overhandigen van de sleutels door Frans Wouters, voorzitter 
van de stichting, aan Willie van der Heijden, de terreinbeheerder van de 
St. Antoniusschut.

Bij deze transactie was tevens de on-
dergrond van de St. Antoniuskapel 
aan de Stationsweg betrokken. Zo-
wel de kapel als het Jo Arts terrein 
werden al lange tijd door de Schut 
beheerd en onderhouden. Na over-
leg met de stichting is overeengeko-
men dat de Schut beide terreinen in 
eigendom zou overnemen. Op die 
manier kan het bestuur van de stich-
ting zich toeleggen op de exploitatie 
van gemeenschapshuis Enode en de 
Schut op het Jo Arts terrein.
Voor de gemeenschap Eeneind ver-
andert er niets. Het Jo Artsterrein 

blijft gewoon beschikbaar voor (wijk)
evenementen, zoals de jaarlijkse 
‘Ezeltjesdag’.

Complete herinrichting
Aan de overdracht van het Jo Arts 
terrein is wel heel wat werk voorafge-
gaan. De afgelopen anderhalf jaar is 
het terrein helemaal opnieuw inge-
richt. Alle populieren werden ge-
rooid en in samenspraak met Bra-
bants Landschap en subsidie van de 
provincie werd het terrein zo inge-
plant dat het straks een waardevol 
landschapselement in het Dommel-

dal wordt, terwijl er toch genoeg 
ruimte is overgebleven voor activi-
teiten.
Al die werkzaamheden zijn door de 
gildebroeders in eigen beheer uitge-
voerd. Zo zijn er in het voorjaar van 
2022 ruim 1300 struiken, bomen en 
bos plantsoen geplant. Jammer ge-
noeg volgde daarna een lange droge 
periode en een hete zomer. Het leek 
erop dat veel bomen en struiken het 
niet zouden redden. Meerdere ma-
len hebben de gildebroeders de jon-
ge planten stuk voor stuk water ge-
geven om ze te redden. Dat was een 
hele klus! De regen van het najaar en 
het zachte winterweer heeft geluk-
kig nog wel wat goed gemaakt. Het 
is afwachten tot de lente om te zien 
welke planten het hebben gered. 
Met een beetje geluk krijgen we daar 
binnen afzienbare tijd een mooi bos-
je met bloeiende borders.

Vlnr: Leo Verspaget, Frans Wouters, Willie v.d. Heijden, Dre Bemelmans en Jos Kolsters 

Nieuwjaarsontmoeting tijdens het Mantelzorgcafé

Gratis toegankelijk voor alle 
mantelzorgers in Nuenen
Op 19 januari is er een nieuwjaarsontmoeting tijdens het Mantelzorgca-
fé, van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Regenboog.  Onder het genot van een 
drankje en wat lekkers willen we met zijn allen proosten op het nieuwe 
jaar. We wensen dat je als mantelzorger met een positieve blik het nieuwe 
jaar instapt, dankzij of ondanks je mantelzorgtaken.

Ook zijn we benieuwd naar jullie 
ideeën voor de invulling van de Man-
telzorgcafé’s dit jaar. Er zal een idee-
enbus staan waar je jouw idee in kunt 
achterlaten.

Mantelzorgers zorgen voor een fami-
lielid, vriend of buur. Deze zorg is 
meer dan wat gebruikelijk is. Veel 
mantelzorgers vinden deze zorg van-
zelfsprekend, maar dat is het niet. 
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.
Elke derde donderdag van de maand 
organiseert het Steunpunt Mantel-
zorg van LEVgroep het Mantelzorg-
café, van 13.30 uur tot 15.30 uur in de 
Regenboog.
Datum: 19 januari, locatie: de Regen-
boog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen.
Graag van tevoren aanmelden via 
steunpuntmantelzorg.nuenen@lev-
groep.nl of bel naar het CMD: 040-
2831675.

Doe mee met de Nationale Tuinvogeltelling 2023

Draag jouw steentje bij aan 
het welzijn van de vogels
 
In het weekend van 27, 28 en 29 januari is het weer zover. De Nationale 
Tuinvogeltelling 2023! Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling wordt ie-
dereen opgeroepen om een half uurtje de vogels in hun tuin of balkon te 
tellen, en deze vervolgens door te geven. Hiermee krijgen we meer in-
zicht in welke vogels er zich in onze tuinen begeven en op welke manier 
ze zich ontwikkelen. Daarmee kunnen de vogels beter geholpen en be-
schermt worden. Erg nuttig dus!

In 2022 hebben ruim 170.000 men-
sen meegeteld. Bij deze telling was 
de huismus absolute koploper, ge-
volgd door de koolmees en de merel. 
Dat er vorige jaar weer, voor het eerst 
sinds lange tijd, meer merels geteld 
zijn is een goed teken. Het is dan ook 
de vraag of deze trend zich doorzet in 
2023. De achteruitgang van de 
spreeuw was afgelopen jaar ook 
merkbaar. Waar de spreeuw in 2001 
nog op de 3e plek stond, komt hij na 
2015 niet meer voor in de top 10.
Houd een half uur vrij in het weekend 
van 27, 28 en 29 januari. Zoek een 
comfortabele plek van waaruit je de 
vogels in jouw tuin of balkon kunt 
gaan tellen.

Noteer alle waarnemingen op soort, 
maar probeer te voorkomen dat je 
vogels dubbel telt. Geef daarom al-
leen het hoogste aantal door van een 
bepaalde soort die je tegelijk hebt 
gezien. (Tip: Er bestaan speciale vo-
gelkijkkaarten met alle tuinvogels 
erop).
Geef je telling eenvoudig door via de 
web-app: mijntuinvogeltelling.nl. 
Het telformulier staat voor je klaar. Je 
kunt je telling doorgeven tot zondag 
29 januari. Slechts een half uurtje 
van je tijd kan de vogels helpen. Ie-
dere vogel telt!
Kijk voor meer informatie over de Na-
tionale Tuinvogeltelling op:  https://
www.vivara.nl/tuinvogeltelling/

Musical Helse Liefde
Helse Liefde is een voorstelling over (huiselijk) geweld tegen vrouwen. 
Louise is een vrouw die alles heeft wat ze maar wil: een mooi huis, een lie-
ve hardwerkende man en leuke vriendinnen. Althans, zo lijkt het. In wer-
kelijkheid wordt ze zowel mentaal als lichamelijk door haar man mishan-
deld. En Louise denkt zelfs dat dat haar eigen schuld is. Hoe komt zij uit 
deze spiraal van geweld en zelfverwijt? Zij begint een zoektocht naar 
haar eigen innerlijke kracht. 

Via een toevallige ontmoeting hoort 
zij van het verhaal van een missiona-
ris die rond 1900 naar China vertrok 
en daar het leven redde van honder-
den vrouwen en meisjes. Louise raakt 
enorm geïnspireerd door dit verhaal, 
maar durft ze uiteindelijk ook echt 
voor zichzelf te kiezen?
In de voorstelling worden gespeelde 
scenes afgewisseld met muziek. Een 
koor en solisten zingen onder ande-
re: ‘Als de liefde niet bestond’ (Toon 
Hermans), ‘The prayer’ (Andrea Bocel-
li), ‘So strong’ (Labi Sifre), ‘De wereld 
beweegt’ (Wende Sneijders) en ‘Ga-
briela's song’ (uit: As it is in heaven).
Met het spelen van deze voorstelling 
wordt ook geld ingezameld voor het 
expertisebureau Helse Liefde dat zich 
inzet voor hulp aan slachtoffers van 
mensenhandel en (huiselijk) geweld.
Kom naar ´Helse Liefde´. De entree 
bedraagt € 13,29 per ticket, inclusief 

servicekosten. Betaling bij voorkeur 
via de website https://www.helselief-
de.com. U kunt ook kaarten reserve-
ren via o&v@pgn-nuenen.nl en beta-
len bij de ingang van De Regenboog. 
U betaalt dan € 12,50.

Musical ‘Helse Liefde’
5 februari om 15.00 uur 
De Regenboog, Sportlaan in Nuenen 

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
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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:

Onze natuur kan door fotogra-
fen worden gevangen in prach-
tige beelden. In samenwerking 
met fotograaf en docent Frans 
van den Boom brengt IVN Nue-
nen graag het oog voor de na-
tuur samen met het vakman-
schap van fotografie. Na het 
succes van onze vorige cursus 
natuurfotografie, organiseren 
we deze dit voorjaar opnieuw.

De fotocursus is bedoeld voor 
liefhebbers van natuurfotografie 
(lidmaatschap IVN is niet vereist) 
die in het bezit zijn van een eigen 
camera met handleiding. De cur-

Cursus natuurfotografie bij 
IVN Nuenen

Foto: Ton van Waas

sus bestaat uit drie lesavonden in 
Het Klooster (maandag 6, 13 en 
27 maart) en een praktijkles op 
zaterdagochtend 18 maart in de 
natuur van Nuenen. De kosten 
voor deelname zijn € 50,00 inclu-
sief koffie/thee in de pauze.
Kijk voor alle informatie en hoe in 
te schrijven op www.ivn.nl/nue-
nen of neem contact op met Jacq 
Linssen via ivnnatuurfotografie@
gmail.com.

Prachtige zonsondergang begin januari.  Foto genomen voor Het Klooster

Met fluitketeltje dwèrs op het ijs…
Applaus voor Dwèrs op het ijs. Veel mensen op de been en op de gladde ij-
zers. Gezellig schaatsplezier voor oud en vooral jong. Koek-en-zopie in 
het Wintercafé. Vinylavond en Top2000-PubQuiz. Bingo! Ik verhinderd 
voor het fluitketelschuiven. Helaas pindakaas. Ook André van Duin liet 
verstek gaan met zijn FlipFluitketelShow. Hij was te druk met koken op 
TV. Ode aan Annie M.G. Schmidt. Het fluitketeltje vind ik een van haar 
leukste kinderversjes. Lees straks gerust hardop mee….  

Zo’n 120 personen schoven met ke-
teltjes dat het een lieve lust was. Der-
tig teams van vier personen lieten de 
inschrijfgeldteller oplopen tot boven 
de duizend euro. De prachtige wissel-
trofee van het allereerste Fluitketel-
schuiftoernooi is glansrijk gewonnen 
door de dames van Curl Power. Eind 
van het jaar gaan zij bij Dwérs op het 
ijs 2023/24 weer vol aan de bak om 
hun trofee te verdedigen. Gaat Curl 
Power dan weer met de eer schui-
ven?
Zijn al onze inwoners weer veilig te-
rug in Nuenen? Een aantal stond op 
de lange latten en anderen zochten 
de zon op. Mooi, welkom thuis. Nu 
kan iedereen kennis maken met de 
Tachtigers van Nu. Dat kan komend 
weekeinde van 14 en 15 januari 
reeds. Want de Nuenense fotograaf 
Ben Wilde heeft samen met zijn 
vrouw Marieke een expositie inge-
richt in ’t Weefhuis vlakbij het ge-
meentehuis. Portretten in woord en 
beeld van 35 Tachtigers van Nuenen 
zijn daar te zien van 11.00 tot 16.00 
uur. Ook nog op woensdag 18 ja-
nuari. En tijdens het weekeinde van 

Foto: Amy Harper

Het fluitketeltje
Meneer is niet thuis en mevrouw 
is niet thuis, 
het keteltje staat op het kolen-
fornuis, 
de hele familie is uit, 
en het fluit en het fluit en het 
fluit: túúúút
De pan met andijvie zegt: Foei, o, 
foei! 
Hou eindelijk op met dat nare 
geloei! 
Wees eindelijk stil asjeblief, 
je lijkt wel een locomotief.
De deftige braadpan met lapjes 
en zjuu 
zegt: Goeie genade, wat krijgen 
we nu? 
Je kunt niet meer sudderen hier, 
ik sudder niet meer met plezier!
Het keteltje jammert: Ik hou niet 
meer op! 
Het komt door m'n dop! Het 
komt door mijn dop! 
Ik moet fluiten, zolang als ik 
kook 
en ik kan het niet helpen ook!
Meneer en mevrouw zijn nog al-
tijd niet thuis 
en het keteltje staat op het ko-
lenfornuis, 
het fluit en het fluit en het fluit. 
Wij houden het echt niet meer 
uit... Jullie?

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

21 en 22 januari en op zondag 29 ja-
nuari. Zeker de moeite waard. Nu hier 
Het fluitketeltje, een kinderversje van 
Annie M.G. Schmidt.

Nieuwjaarsfeest bij St. Anna 
Gilde Nuenen-Dorp
Afgelopen zondag, 8 januari, werd de traditionele nieuwjaarsreceptie ge-
houden bij het St. Anna Gilde aan de Pastoorsmast. De middag werd op 
gebruikelijke wijze geopend met een nieuwjaarswens uitgesproken door 
de Kapitein (voorzitter). Na een korte terugblik op het afgelopen jaar 
werd vooruitgekeken naar het net begonnen jaar. Een jaar dat, zoals het 
er zich nu naar uit laat zien, weer in volle omvang plaats kan vinden met 
alle gebruiken en gewoonten die daarbij horen. Een hoogtepunt zal zeker 
het Koningsschieten in september worden.

Lezing Kasteel Croy, het landgoed en 
zijn bewoners door Henk van Beek
Kasteel Croy spreekt vele mensen tot de verbeelding. Het is een van de 
meest gefotografeerde objecten in onze regio. Niet alleen vanwege zijn 
monumentale verschijning maar ook vanwege het unieke landschap 
waarmee het kasteel wordt omgeven. Het kasteel kent een rijke bewo-
ningsgeschiedenis. Wat te zeggen van zijn naamgever Jacob van Croy, 
o.a. domheer van Keulen en prinsbisschop/bisschop van Kamerijk, wiens 
vader de peetoom was van Karel de Stoute? En van Cornelis van Bergen, 
een beroemde veldheer en zoon van Jan  II, heer van Bergen op Zoom? En 
niet op de laatste plaats de Familie van der Brugghen, die een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de landbouw in onze 
regio.

Ook in bouwhistorisch opzicht is het 
kasteel heel bijzonder. Kijk alleen al 
naar diens architectuur met zijn 4 ka-
rakteristieke torens. En wat te zeggen 
van het omliggende landschap met 
het dal van de Goorloop en de hoog-
gelegen akkers, weilanden, lanen, 
grachten en bosschages. Het meest 
bijzondere is het feit dat het kasteel 
vanaf zijn oorsprong tot aan de dag 
van vandaag met zijn tijd is meege-
gaan. Tijdens deze lezing komen al 
deze facetten uitvoerig aan de orde.

Lezing Kasteel Croy door Henk van 
Beek
Henk van Beek en Wim Daniels schre-
ven een tijd geleden een boek over 
het kasteel Croy.
Aan de hand hiervan verzorgt Henk 
van Beek op donderdag 19 januari 
een lezing in de Dassenburcht, Jacob 
Catsstraat 1-3 in Nuenen.
Kasteel Croy, dat wordt omgeven 
door een uniek landschap, kent een 
rijke bewoningsgeschiedenis. Tijdens 
deze lezing/presentatie wordt onder 
meer een beeld geschetst van de op-
eenvolgende eigenaren van het kas-
teel en landgoed en de mensen die 
er woonden. Wie waren het, waar 
kwamen ze vandaan, wat deden ze 
en welke invloed hadden ze op het 
leven op en rond het kasteel. Ui-
teraard komt de naamgever Jacob 
van Croy ruim aan bod, waarbij ook 
‘beeldend’ verslag wordt gedaan 
over de ‘expeditie’ naar de ‘roots’ van 
de Van Croy’ s in het Belgische Hene-
gouwen en het Franse Picardië. Ook 
wordt er natuurlijk de nodige aan-
dacht geschonken aan onder andere 
de adellijke familie Van der Brugghen 
en aan de belevenissen van de zus-

ters die, na de dood van freule Cons-
tance van der Brugghen, het kasteel 
als bejaardenhuis runden. Maar ook 
komen andere zaken aan bod rond-
om het kasteel en zijn omgeving.

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis 
voor leden, en voor niet-leden wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Tevens was er deze middag ruimte 
om nieuwe leden te inaugureren en 
leden met een jubileum extra onder 
de aandacht te brengen. Rick van Ge-
stel heeft met één hand aan het vaan-
del plechtig beloofd zich als een 
waardig gildebroeder te zullen gaan 
gedragen. Iets dat Twan van de Mor-
tel 12½ jaar geleden heeft beloofd en 
tot nu toe ook heeft waargemaakt en 
volgehouden.
Heel bijzonder was het feit dat Pieter 
Meulendijk zijn 40-jarig jubileum als 
gildebroeder kon vieren. Pieter ont-
ving hiervoor van het gilde een bij-
zonder zilveren schild, dat hij vanaf 

nu met trots zal dragen bij zijn uni-
form. Op speciaal verzoek van Pieter 
zelf, werd door Kring Kempenland 
bestuurder Dré Bemelmans, hem de 
zilveren onderscheiding van de Kring 
opgespeld. Met de bekende humor 
vertelde Pieter in zijn dankwoord dat 
hij het gilde erg dankbaar is voor de 
steun en bood iedereen, volgens 
goede gewoonte, een rondje aan.
Door het zachte weer deze zondag, 
kon er buiten op het terrein door 
vendelier Jan Sleegers een vendel-
hulde worden gebracht aan de nieu-
we gildebroeder en beide jubilaris-
sen.

Buurtbus Laarbeek 
viert het 10-jarig 
bestaan
In oktober 2012 is de stichting 
Buurtbus Laarbeek opgericht door 
de toenmalige bestuursleden Har-
ry de Groof, Cees Dekker, Harrie 
Nouwens, Willem de Koning en 
Rini Daniels. Ook met hulp van 
Henri Bouwmans en Broer Jansen. 
Op 13 januari 2013 is de buurtbus 
daadwerkelijk gaan rijden. 

In de tussentijd is er veel werk verzet 
om de buslijn direct goed te laten 
draaien. Er moesten vrijwilligers wor-
den gezocht om als chauffeur op de 
bus te kunnen rijden. Deze vrijwilli-
gers moesten ook allemaal gekeurd 
worden. Nadat deze voorbereidin-
gen allemaal klaar waren kon op za-
terdag 5 januari 2013 de bus getoond 
worden aan B en W en genodigden. 
Op zaterdag 14 januari 2023, bestaat 
de Buurtbus Laarbeek 10 jaar. Wij 
gaan dit heugelijke feit vieren met 
alle buurtbuschauffeurs en hun part-
ners bij Stout in Aarle Rixtel. Mocht u 
ook vrijwillige buurtbuschauffeur 
willen worden dan kunt u zich aan-
melden bij ceesdekker@onsmail.nl.
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Op 3 januari is Rens de Haas geboren. Deze borden staan bij de trotse 
ouders Arjan en Wendy aan de Soeterbeek 3 in Nuenen.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 2 en 3 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Nieuwjaarstoespraak van bur-
gemeester Houben

• Nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente Nuenen C.A. met be-
kendmaking van de Vrijwilliger 
van het Jaar en de overhandi-
ging van het Jeugdlintje.

• Showkorps O en V.
• OCN-gala met bekendmaking 

Ondernemer en Talent van het 
Jaar.

• Optreden van de band van 
Frank Reemers in Schafrath.

• Jaaroverzicht 2022.

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. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 46); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

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

Nuenense ouderen krijgen 
twee maanden lang Muziek 
Maatjes op bezoek
Bewoners van Archipel Akkers gaan twee maanden op muzikaal avon-
tuur! Tijdens het bijzondere maatjesprogramma Muziek Maatjes van 
Club Goud en Music Care krijgen de senioren wekelijks muziekmaatjes op 
bezoek. Tijdens die gezellige bezoekjes wordt er een feestje gebouwd 
met bekende hits van vroeger, zoals ‘Tulpen uit Amsterdam’ en ‘Twee 
Motten’.

Muziek Maatjes
Meerdere afdelingen van Archipel 
Akkers worden gematcht aan ieder 
twee muziekmaatjes. Zij vrolijken de 
ouderen op met oude muziek. De be-
woners hebben veelal dementie en 
liedjes uit hun jongere jaren roepen 
herkenning op. Dan bloeien de se-
nioren op, opeens weten ze de song-
tekst weer en zingen ze uit volle borst 
mee. Zo komen ook herinneringen 
aan vroeger weer boven. Muziek 
speelt daarnaast een belangrijke rol 
om hen te laten ontspannen.

Muziekgeluk in leven houden
Tijdens het maatjesprogramma geeft 
Stichting Music Care een workshop 
waarin de vrijwilligers leren hoeveel 
muziek betekent voor mensen met 
dementie, hoe je contact legt met 
behulp van muziek en hoe je een 
playlist samenstelt met de favoriete 
nummers van ouderen. Daarnaast 

Foto’s © Henny van Roomen i.o.v. Club 
Goud

Dank je wel buurtgenoten!
 
Het begint weer de tijd van het jaar te worden, dat iedereen de kerstspul-
len gaat opbergen. Met dat in gedachten wil ik mijn buurtgenoten bedan-
ken voor weer een winter met een mooie sfeer in de straten.

De vele lampjes die branden, tijdens mijn wandelingen met hond door de 
wijk, zijn elke winter hartverwarmend. De wijk ziet er gezellig uit met de vele 
kerstverlichtingen in / op / rondom de ramen en/of deuren.
Ook de verlichte kisten zijn een aanwinst tijdens onze wandelingen in het don-
ker. Ik wens iedereen een goede gezondheid in het nieuwe jaar en maak mooie 
herinneringen met elkaar. Zo jammer, dat de kersttijd ten einde is.
Ik kijk al weer uit naar volgend jaar. Als iedereen weer de lampjes buiten en/of 
in huis ophangt.

Myrandë en Nike van Os, Nuenen-Oost

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

kunnen de maatjes samen genieten 
van een nostalgische muziektheater-
voorstelling door Music Care. “Met 
het Music Care-pakket willen we dit 
muziekgeluk in leven houden en on-
derdeel maken van de dagelijkse 
zorg, want met het juiste liedje kan je 
mensen die niet willen opstaan, laten 
dansen in de ochtend”, zegt opricht-
ster Astrid Nijssen.

Generaties samenbrengen
Mede-organisator Club Goud zet zich 
in om ouderen langer binnen de 
maatschappij te houden. Zij brengen 
met hun maatjesprogramma’s en cre-
atieve projecten verschillende gene-
raties samen. Met Muziek Maatjes wil 
Club Goud meer ‘gewone aandacht’ 
creëren voor ouderen. “Dat is aan-
dacht die niet van zorgmedewerkers 
komt, maar normaal contact zoals je 
hebt met familie, vrienden, je sport-
team of de buren”, licht Club Goud-

Expositie  Atelier Nuenen

Dorpsraad Lieshout dankt 
jeugdwerker Bart Heldens 
Dorpsondersteuner Bart Heldens gaat een stapje hogerop. De Lieshoutse 
dorpsondersteuner en Laarbeekse jeugdwerker gaat een managersfunc-
tie bekleden bij de LEV groep: zijn taken binnen het Lieshoutse zullen 
dan ook worden overgenomen. Dorpsraad Lieshout heeft Bart Heldens 
hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de jeugd van Laarbeek en de onder-
steuning die hij heeft gegeven aan Lieshout.

Dorpsraad-voorzitter Frank van Elderen 
heeft Bart Heldens hartelijk bedankt voor 
zijn inzet in het Lieshoutse

Stapje hogerop
Na een korte periode van ruim 2,5 
jaar gaat Bart Heldens alweer een 
stapje hogerop. Ruim twee jaar gele-
den is hij gestart in een dubbelrol: 
naast jeugdwerker voor heel Laar-
beek was Bart ook de dorpsonder-
steuner voor Lieshout. In die functie 
nam Bart steeds deel aan de zes-we-
kelijkse meetings van de Dorpsraad 
Lieshout. Door deze koppeling had 
de Dorpsraad immers geborgd dat er 
ook voldoende aandacht voor de 
jeugd is.

Aandachtsgebieden
Dorpsraad Lieshout heeft een aantal 
vaste aandachtsgebieden. Die varië-
ren van verkeer en verkeersveiligheid 
tot wonen en van (winkel)voorzienin-
gen tot zorg en welzijn. Met deze vas-
te aandachtsgebieden wordt een 
groot deel van maatschappelijke ge-
bied afgedekt. Het werkgebied 
“jeugd” wordt náást deze constructie 
beheerd door de dorpsondersteuner 
en de jongerenwerker. Op die wijze is 
toch voldoende aandacht voor deze 
sociale groep, zonder dat de Dorps-
raad hier een permanent aandachts-
gebied van heeft gemaakt. Natuurlijk 
heeft de Dorpsraad niet alleen aan-
dacht voor de vaste aandachtsgebie-
den. Tijdelijke of eenmalige aan-
dachtgebieden worden immers ook 
opgepakt, zodra ze zich aandienen. 
Zo heeft de herontwikkeling van de 
Lieshoutse Heuvel nu natuurlijk alle 
aandacht, net als diverse sociale ini-
tiatieven als de revitalisatie van het 
speelpark in de wijk Nieuwenhof, de 
buurtbus, de AED’s en het Repaircafé.

Afscheid
Tijdens de laatste vergadering van 
2022 heeft de Dorpsraad afscheid ge-
nomen van Bart. Als dorpsondersteu-
ner in Lieshout én jongerenwerker 
voor Laarbeek heeft hij laten zien 
zich maximaal in te zetten voor deze 
taken: in de coronajaren -waarin hij 
voornamelijk in deze functie werk-
zaam was- was het ook nog eens ex-
tra moeilijk om de jongeren persoon-
lijk te bereiken. Dorpsraad Lieshout 
heeft Bart in deze periode leren ken-
nen als een gedreven persoonlijk-
heid die graag wil samenwerken en 
zich met hart en ziel inzet voor “zijn” 
jeugd. Na het vertrek van Bart zal het 
team jongerenwerk bestaan uit Bram 
Hartogs, Jaccy van den Enden, Nadi-
ne Schoonen en David Koppe. Bij het 
afscheid werd de wens uitgesproken 
dat de nieuwe dorpsondersteuner en 
jongerenwerker ook deze zelfde kwa-
liteiten zal hebben.

Nieuw bijzonder werk van twee kunstenaars: Geoff Naylor en Loes Klein. 
Op zaterdag 14 en zondag 15 januari opent Atelier Nuenen weer haar 
voordeuren.

Als je naar Geoff Naylor’s werk kijkt, 
verschijnt er al gauw een glimlach op 
je gezicht, hij weet je te raken. Het is 
persoonlijk werk met een vrolijke 
twist. Op dit moment is hij vooral be-
zig met gerecyclede kunst, door som-
migen junk art genoemd. Deze stuk-
ken combineren mixed media, colla-
ge, tweedehands spullen en afge-
dankte objecten. Het gebruikte ma-
teriaal heeft al een eigen verhaal en 
Geoff voegt daar nog een betekenis-
laag aan toe, wanneer hij deze ele-

oprichtster Moniek van Daal toe. “Die 
gewone aandacht draagt niet alleen 
enorm bij aan het levensplezier van 
ouderen, maar verbetert ook hun al-
gehele welzijn.”

Maatje worden?
Club Goud en Music Care zoeken nog 
een aantal vrijwilligers die als mu-
ziekmaatje op bezoek willen gaan bij 
de bewoners van Archipel Akkers. Wil 
jij tijdens dit kortlopende maatjes-
project uitproberen of vrijwilligers-
werk iets voor jou is? Mail dan naar 
neeltje@clubgoud.com of kijk op 
clubgoud.com/muziekmaatjes. Mu-
ziek Maatjes gaat van start op vrijdag 
20 januari.

menten in nieuwe werken een plaats 
geeft. Geoff gooit niet gauw iets weg; 
met blikjes, papier, textiel, glas, siga-
renplanken en perspex maakt hij fan-
tasievolle composities. Het zijn ‘eye 
catchers’, waarmee hij een appèl doet 
op jou als kijker!

Komt tot zien!
Er is méér te zien, dan op het eerste 
gezicht lijkt. Dat geldt ook voor Loes 
Klein, die samen met Geoff exposeert 
in een deel van Atelier Nuenen. Met 
een mix van collage en schilderingen 
voert zij een ‘beeldend gesprek’. Na 
haar teken- en schilderopleiding is 
haar werk te herkennen aan een be-
wegende kwast, een spontane toets. 
Mensen in beweging, zoekend, 
voortgaand, geraakt door wat er in 
ons ieder en in de samenleving ge-
beurt, dat is wat Loes wil verbeelden. 
De krant, de actualiteit en haar eigen 
ervaringen, dáár haalt zij haar inspi-
ratie vandaan. Zij geeft bijvoorbeeld 
het woord aan 'boom'. De boom mag 
het woord doen in een werk van 

Loes. De bekommernis over het mi-
lieu spreekt ze op haar manier uit in 
groot werk met beschilderd ge-
schept papier geplakt op multiplex.
Er is méér te zien, dan op het eerste 
gezicht lijkt. En dit is een uitnodiging 

aan ieder, die de tijd wil nemen om 
deze expositie te bezoeken.
Zaterdag 14 en zondag 15 januari 
ben je welkom van 12:00 tot 17:00 
uur op Vrouwkensakker 17, in Nue-
nen.

Rens nieuwe inwoner van Nuenen
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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.

Kaas- en Delicatessenkraam 
Dennis de Bruijn             Telnr. 06-34293835
Staanplaats:
Dinsdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uurWeekblad 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

 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Het beste bezorgde  Het beste bezorgde  
weekbladweekblad

van Nuenenvan Nuenen

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 14 januari 18.30 uur: vie-
ring, voorganger: pastor J. Vossenaar.
Zondag 15 januari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers: pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties:
Zaterdag 14 januari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Gerardus 
Kluijtmans.
Zondag 15 januari 11.00 uur: overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
– Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij – van de Kam; Piet Saris 
(vanwege verjaardag); Jan Verdon-
schot; Dick Evers; Guido Landman.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 15 januari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pas-
tor R. van Eck.

Misintenties
Jan Reijnen; Sjef en Lena Saris – Swin-
kels. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 15 januari 9.30 uur: viering, 
motettenkoor, voorganger pastor R. 
van Eck.

Misintenties
Fam. Schenkels-van Tien; Wim Joos-

ten en Lena Joosten-van Haandel; 
Anna Meijers-van Tilborg en Toon 
Meijers; Grootouders Johannes en 
Hendrika Habraken-van Weert; Vader 
en moeder Piet en Marietje vd Putte-
Habraken en zoon Peter Vincent 
Gijselhart; Piet Renders en Ilse Ren-
ders.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De kerkdienst van zondag 15 januari 
is een z.g. Anders-dan-andersdienst. 
Voorganger is kerkelijk werker Pieter 
Flach. Onderdeel van deze dienst is 
een heus ‘keukentafelgesprek’ tussen 
een jong gemeentelid en iemand van 
hoge leeftijd.   De dienst begint om 
10.00 uur. De collecte is voor een dia-
conaal project op het eiland Lesbos. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. De dienst wordt via livestream 
uitgezonden. Ga hiervoor naar www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Wij ho-
pen op een inspirerende dienst, waar-
bij u uiteraard van harte welkom 
bent. Dat geldt ook voor de ontmoe-
ting met koffie en thee na de dienst. U 
kunt op donderdagochtend tussen 
10.00 en 12.00 uur binnenlopen in 
het Open Huis: bedoeld voor ont-
moeting met dorpsgenoten. Welkom!

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 12 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 13 januari. 7.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van het Doopsel van Onze 
Heer.
Zaterdag 14 januari. 9.00 uur H. Mis, 
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar; 
gedachtenis van H. Felix, martelaar. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 15 januari. Tweede zondag 
na Driekoningen. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 16 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Marcellus I, paus en martelaar.
Dinsdag 17 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Antonius, abt.
Woensdag 18 januari. 7.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Prisca, maagd en 
martelares; begin van de Internatio-
nale Bidweek voor de Eenheid van de 
Christenen.
 
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').

Vier generaties
Jill Verhallen is op 11 oktober 2022 moeder geworden van dochter: Liz.
Tijdens de feestdagen hebben ze een 4-generatiefoto gemaakt. De 
overgrootoma van Liz heet: Mariet van de Winkel. De oma van Liz heet: 
Francis van de Winkel.

Mooie herinneringen laten ons glimlachen.

Verdrietig, maar trots op wie hij was, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en onze trotse opa

echtgenoot van

Johanna van der Meulen-Wils

Nuenen, 19 april 1936                    Eindhoven, 27 december 2022

Johanna van der Meulen-Wils

Monique en Frank
   Cheyenne

Marian 
   Niels
   Koen en Lisa

Ronald en Barbara
   Robine
   Elise

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. Piet van der Meulen
Postbus 85, 5660 AB Geldrop

De uitvaart heeft plaatsgevonden te Nuenen op dinsdag 3 januari 2023.

’t komt zoals ’t komt,
’t gaat zoals ’t gaat.

Bedroefd, maar ook wetend dat het goed is zo, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Bertha Dijstelbloem - Adriaans
echtgenote van Jan Dijstelbloem

* Nuenen, 11 september 1936 † Nuenen, 8 januari 2023

Jan

Caroline en Fred
Linda en Ruud
Jeffrey en Linda

Marga en Pierre
Danny en Lilly, James, Scott
Koen en Anouk 

Hans en Fredie

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Dijstelbloem
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 13 januari om 10.30 uur 
in de H. Clemenskerk, Park, Nuenen. Samenkomst in de kerk waar vanaf 
10.00 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Aansluitend begraven 
we ons mam op begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a, Nuenen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
De Actie Kerkbalans gaat weer van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgt iedereen die 
zich verbonden voelt met de Nuenense kerken een uitnodiging voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mo-
gen rekenen! 

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar 
ook voor de generaties na ons van 
grote waarde. Na een aantal lastige 
jaren staan de kerkdeuren nu weer 
wagenwijd open en daar zijn we 
dankbaar voor! Daarom is het nu tijd 
om weer vooruit te kijken. Zodat we 
ook in de toekomst van betekenis 
kunnen zijn voor mensen die verdie-
ping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-
gend kunnen zijn voor jonge mensen 
die hun leven nog voor zich hebben. 
Door vandaag te geven, maken we 
de kerk van morgen mogelijk.

De twee Nuenense kerkgemeen-
schappen, de Protestantse Gemeen-
te Nuenen en Parochie Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten, trekken geza-
menlijk op in deze jaarlijkse actie. Bei-
de kerken staan open voor mensen 
van alle leeftijden die verbonden-
heid, troost, gezelligheid, inspiratie, 
spiritualiteit, geborgenheid of ge-
woon voor een stil moment of goed 
gesprek zoeken. Dit doen we in onze 
gebouwen, huisbezoeken maar ook 
steeds meer online en door activitei-
ten op scholen en diverse activiteiten 
in Nuenen.
Om deze nuttige rol in de Nuenense 
gemeenschap te kunnen blijven uit-

oefenen is uw financiële steun erg 
belangrijk. Zeker nu ook de kosten 
van de kerken enorm stijgen door de 
stijgende energiekosten. Uw bijdra-
ge is dus meer dan welkom dit jaar!

U kunt uw bijdrage overmaken naar 
de volgende rekeningnummers:
RK Nuenen: NL26RABO 0137404646,
RK Gerwen: NL54RABO 0137404239,
RK Nederwetten: NL55RA-
BO01374498020

PGN Nuenen: NL 85 RABO 
0373726236

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Parochie Heilig Kruis en Protestantse 
Gemeente Nuenen. 

Dwèrse pen  
in het Park
“Onlangs werd een bijzondere pen 
in het Park gevonden. Een dwèrse 
pen. De stift zat dwèrs, de dop on-
dersteboven en de clip zat scheef. 
Dus echt wat je noemt een dwèrse 
pen.”

Dit waanzinnige idee had zomaar het 
begin kunnen zijn van een verhaal 
dat uit de pen is gevloeid bij één van 
de leden van het Senergiek Schrijfa-
telier. Eén keer per maand komen de 
leden van dit Schrijfatelier bij elkaar 
in Het Klooster aan het Park. Eén van 
de leden heeft dan een schrijfop-
dracht voorbereid, wat in dit geval 
‘Een bijzondere vondst’ had kunnen 
zijn. Na ontvangst van de opdracht 
gaan de hersens van de leden in stilte 
kraken en al vrij snel hoor je slechts 
het gekras van pennen op papier. De 
één kiest voor fantasie, een ander 
voor realiteit. Het wordt een persoon-
lijk verhaal of een verhandeling. Se-
rieus of humoristisch. 

Na een minuut of veertig gaan de 
pennen neer en worden de creaties 
aan elkaar voorgelezen. De insteek 
en uitkomsten van de opdracht zijn 
vaak heel verrassend!

De deelnemers aan het Schrijfatelier 
zijn geen ervaren auteurs, maar vin-
den het inspirerend en plezierig om 
in aanwezigheid van elkaar iets op 
het papier te krijgen. De groep be-
staat uit maximaal tien personen. Op 
dit moment is er de mogelijkheid 
voor enkele nieuwe deelnemers om 
aan te schuiven en de pen ter hand te 
nemen. Dwèrs of niet dwèrs. Als je 
dat leuk lijkt, dan ben je van harte 
welkom. 

Het Schrijfatelier vindt plaats op de 
laatste woensdag van de maand van 
13.30 tot 15.30 uur. Als je het schrij-
ven met elkaar eerst een keer wilt uit-
proberen, kan dat natuurlijk. Voor 
meer informatie: Gerrie Beks, mager.
beks@onsnet.nu of 040 2831927.
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Nieuw seizoen van start bij 
Honk-en Softbalclub Nuenen
Een nieuw jaar is begonnen. Voor HSCN betekent dit ook altijd meteen 
het begin van een gloednieuw honk-en softbalseizoen. Vanaf volgend 
weekend start HSCN namelijk met de indoor zaaltrainingen, als voorbe-
reiding op de nieuwe competities. Dit jaar zal HSCN na maar liefst 12 jaar 
ook het seizoen starten onder een nieuwe voorzitter. Na vele jaren trou-
we dienst en veel inzet, heeft Pim Cuypers besloten het stokje over te ge-
ven aan onze nieuwe voorzitter a.i. Willem van der Schoor. Willem is 
woonachtig in ons eigen Nuenen en heeft een zoon in de jeugd van HSCN 
spelen. 

Zoals gezegd, starten wij komend 
weekend met de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen. Logischer-
wijs een ideaal moment om in te 
stappen, of om een proeftraining te 
komen doen. Dit kan al vanaf 4 à 5 
jaar en is zowel geschikt voor jon-
gens als meisjes, dames en heren. De 
indoortrainingen duren tot aan de 
carnaval. Daarna beginnen wij aan 
ons buitenseizoen op ons eigen ter-
rein op Sportpark de Lissevoort. Het 
buitenseizoen duurt vervolgens tot 
en met oktober. 

Cultureel begin van 2023 met Franse 
chansons in het Van Goghkerkje
Slechts weinigen in Nuenen kunnen vertellen over de rokerige chan-
sons die ooit klonken in de donkerbruine Parijse cabarets. We weten 
niet veel van de clubs waar men met rode wijn en sigaret mijmerde 
over de condition humaine. Waar liederen werden gezongen die 
doen voelen hoe het menselijk tekort het hart doet lijden en de ziel 
pijnigt: Franse chansons op hun best.

Op vrijdagavond 20 januari (aan-
vang: 19.30 uur) wordt in het Van 
Goghkerkje dit gevoel van verlan-
gen prachtig vertolkt door Les En-
fants du Paradis, bestaande uit Li-
zet van Beek (zang en verhalen) en 
Doré van Deijck (piano). In hun pro-
gramma Les vieux Amants nemen 
ze hun gasten mee naar de wereld 
van grote chansonniers als Barbara, 
Brel en Piaf. Ze bezingen op melan-
cholische wijze, nacht, liefde, passie 
en verlangen.
Zij verhalen ook van oude liefdes 
die altijd mochten duren zoals het 
verhaal van Marie Anna Wolvers die 
tijdens de Belle Epoque woonach-
tig was in Brussel maar tijdens een 
bezoek aan Hilvarenbeek haar gro-
te liefde vond.......’C’etait au temps 
ou Bruxelles dansait’. Grote impact 
hebben ook de eigen, Nederlands-

talige, bewerkingen van chansons 
van Barbara. 
Les vieux Amants: een feest voor 
het hart, een balsem voor de ziel!
Toegangskaarten à € 12,50 zijn te 
koop via de website van Cultuur 
Overdag, of indien beschikbaar, 
vanaf een half uur voor aanvang 
bij het kerkje.

Eerste film van Cultuur Overdag op 7 februari
Op dinsdag 7 februari (aanvang: 10.30 uur) vertoont Cultuur Overdag 
in Het Klooster een intrigerend Brits drama rond Jane Fairchild, het 
dienstmeisje van een aristocratische familie, dat zich tot gelauwerd 
schrijfster ontwikkelt. 

Het is 30 maart 1924, Moederdag. 
Het is de dag waarop al het huisper-
soneel vrij krijgt voor familiebe-
zoek. Jane Fairchild is het dienst-
meisje van de gegoede familie Ni-
vens die traditiegetrouw gaan lun-
chen met de Sheringhams. Jane 
heeft zelf geen familie meer. Zij ge-
bruikt de vrije dag om in het ge-
heim haar minnaar Paul te ontmoe-
ten. Hij is de zoon van de Shering-
hams. De dag neemt een dramati-
sche wending, maar Jane zal haar 
ervaringen gebruiken om uit te 
groeien tot een gevierd schrijfster.
De film is gebaseerd op een roman 
van Graham Swift.

Toegangskaarten à € 7,50 (inclu-
sief een kopje koffie/thee) zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Kloos-
ter. De film begint om 10.30 uur.

Om vast in de stemming te komen 
#carnaval23
't Dondert en 't bliksemt en 't regent meters bier 
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier 
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug 
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug 
 
La-laaa, la-la-la-la-la-la La-laaa, la-la-la-la-la-la 
La-laaa, la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-laaa

Carnavalwagenbouwers Tjapzooi22

Carnavalsweekend bij CV De Wetters 

Wette Weurt Wild!
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari is bij CV de Wetters iedereen van 
harte welkom in hun residentie Lokaal Royaal. Vrijdagavond vindt de 
eerste bonte avond plaats met allerlei optredens.

Op zaterdag 14 januari vanaf 19.00 uur wordt de Royale Prinsenreceptie van 
CV de Wetters gehouden in de residentie Lokaal Royaal, de Koppel 1 te Ne-
derwetten. Prins Lassie van Oranje, Adjudant Della Ross en Adjudant d´n 
Rooie Duvel nodigen jullie uit om aanwezig te zijn. Dresscode: a touch of 
orange.

Carnaval

Een pittige Schôn Vrouwkesavond
Zijn de dames in en rond Nuenen al begonnen? Zitten ze met rode wan-
gen achter de naaimachines? En word er druk gediscussieerd over het 
thema en wat daarbij aan te trekken? We vermoeden van wel, want deze 
avond wordt te leuk om te missen.

Dit jaar in een nieuw jasje, één locatie voor alle Schôn Vrouwkes. In ’t Klooster 
gaan wij samen een pittig partijtje vieren. Want dat is het thema dit jaar: ‘Pittig 
Partijtje’! Alle Schôn Vrouwkes worden getrakteerd met optredens van Jan Big-
gel! Een Pittige DJ! En dat is nog niet alles, ook nog een zeer Pittige verrassings-
act!

Deze pittige avond is tot middernacht alleen voor de Vrouwkes, vanaf 00.00  
uur gaan de deuren ook voor de heren open. Dit wil je echt niet missen. Je 
hoeft je niet op te geven, het kost geen toegangsgeld en er zijn nog prijzen te 
winnen ook. Je hoeft alleen maar te komen. En dat mag in een ‘Pittig Partijtje’ 
outfit, laat jezelf zien en geniet! 17 februari, 20.11 uur in ’t Klooster.

Gerwense 
Zwamavonden
Dit jaar organiseert CV De Nar-
re-Kappen alweer de 37e editie 
van deze gezellige zwamavon-
den. Dit jaar voor de eerste 
maal in onze nieuwe residentie 
‘De NarreBar’ in Gerwen.

Tijdens deze knotsgezellige ton-
praatavond krijgt u een reeks van 
topartiesten voorgeschoteld. 
Naast de bekende tonpraters Dirk 
Kouwenberg, Hans Keeris, Berry 
Knapen en Rob Bouwman wordt 
de avond compleet gemaakt met 
optredens van de dansmariekes, 
showdans, onze huiskapel en na-
tuurlijk de Gouwe Ouwe. Om de 
avond nog een extra dimensie te 
geven, is er ook nog een optreden 
van amusementsgroep Wissiknie. 
Deze laatste wordt op vrijdag 17 
februari vervangen door Stenzel 
& Kivits.
De combinatie van entertain-
ment, humor, muziek en cabaret 
is voor jong en oud een gezellig 
feestavondje waarbij de lachspie-
ren op volle kracht zullen moeten 
werken.
De eerste avond is op vrijdag 10 
februari gevolgd door de tweede 
avond op zaterdag 11 februari. De 
laatste avond is op vrijdag 17 fe-
bruari.
De voorverkoop voor de Zwam-
avonden vindt plaats op donder-
dag 12 januari van 20.00 uur tot 
21.00 uur in ’t Huysven aan De 
Huikert 35 in Gerwen. 
Vanaf vrijdag 13 januari zijn de 
kaarten verkrijgbaar bij Tuinders-
bedrijf André van Rooij in Ger-
wen. Wees er snel bij want 
vol=vol.

VOOR AL UW
ONDERHOUD, 
REPARATIE EN 
DAKBEDEKKING 
IN NIEUWBOUW 
OF RENOVATIE

KUNSTSTOF 
DAKBEDEKKING

ZINKWERKEN

BITUMINEUZE 
DAKBEDEKKING

040 - 283 85 30
LARIKSLAAN 31, 
5671 BN NUENEN
INFO@TRIODAK.NL 
WWW.TRIODAK.NL

SHINGLES

Voor de jeugd en senioren zijn er 1 of 
2 trainingsavonden doordeweeks, en 
op zaterdag is er een wedstrijd. Voor 
de senioren geldt dat er doorgaans 
op zondag een wedstrijd gespeeld 
wordt. 
Heb je interesse in een proeftraining 
voor jezelf of voor je kind? Stuur dan 
een e-mailtje aan tc@hscn.nl, dan 
loodsen wij je naar het juiste team! 
Voor de kleinste jeugd vanaf 4 jaar 

wordt er 1 keer per week getraind, 
zonder competitiewedstrijden (sport 
-en spel). Er kan 3 keer gratis en vrij-
blijvend worden meegetraind om te 
kijken of het bevalt. 

Marlon Kicken  
met ‘Draadloos’
Zaterdag 14 januari om 20.30 uur 
mogen we eindelijk cabaretier  
Marlon Kicken weer verwelkomen 
in Ons Tejater met zijn voorstelling 
‘Draadloos’.  

Om gek van te worden… of om uit je 
dak te gaan van plezier. Niet ‘gewoon’ 
Marlon Kicken maar beter, leuker, 
mooier, sexyer, cooler en toch ge-
woon Marlon.
Marlon moet eerlijk bekennen dat hij 
de rode draad wel eens compleet 
kwijt is. Waarom? Hij heeft geen idee. 
Wanneer hij die draad dan weer op-
pakt? Waarschijnlijk na de show. Als 
jij na deze hilarische negentig minu-
ten ook de draad kwijt bent is dat 
geen probleem. Dan heb je een leuke 
avond gehad! Maar als jij het wel 
snapt  ‘please help Marlon’.
Datum:  zaterdag 14 januari om 
20.30 uur. Locatie: Dorpshuis, groten-
hof 2, 5737 CB Lieshout.
Info en reserveringen: www.dorps-
huizenlaarbeek.nl/ons-tejater/
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SPORTSPORT
Antoon Hurkmans 
winnaar met  
monsterscore
Op de eerste goed bezochte rik-
avond van 2023 was het wederom 
Antoon Hurkmans die met de 
winst aan de haal ging en dit keer 
met het geweldige aantal punten 
van 132.

Nieuwkomer Annemiek Adams 
dacht met haar debuutscore van 100 
punten genoeg te hebben voor de 
winst echter eindigde ze achter Riny 
Schepers verdienstelijk als derde. De 
andere nieuwkomer, Mariëlle Neer-
hof, eindigde met 45 punten ook bin-
nen de top 10 van de avond.

Antoon Hurkmans  132 punten
Riny Schepers  111 punten
Annemiek Adams  100 punten
Frans Folen  81 punten
Geert Bons  65 punten
Annie de Louw  62 punten
Ria Hurkmans  59 punten
Harold van Bree  48 punten
Mariëlle Neerhof  45 punten
Cor Reniers 44 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond. We starten elke vrijdag om 
20.00 uur en iedereen die een beetje 
kan rikken is welkom. Tot vrijdag de 
13 januari!
SupportersClub RKSV Nuenen.

Rechts : Winnaar Antoon Hurkmans
Links : Ludo van den Berg, organisatie

Pascal Manders clubmens 
van het jaar bij RKGSV
Tijdens de drukbezochte nieuw-
jaarsreceptie heeft voorzitter 
Peer Kamsma met veel genoe-
gen de clubmens van het jaar 
2022 bekend gemaakt. Vooraf-
gaand aan de receptie werd het 
wederom goed bezochte tradi-
tionele Nieuwjaarstoernooi ge-
speeld. Door corona was het al-
weer een paar jaar geleden dat 
de nieuwe clubmens gehuldigd 
kon worden. Dit keer viel de eer 
te beurt aan Pascal Manders.

Pascal bekleedt inmiddels al weer 
heel wat jaren de functie van tech-
nisch coördinator bij Juventud. Ver-
der is hij trainer / coach van de 
JO17 en is hij bij veel zaken binnen 
Juventud betrokken. Sinds dit sei-
zoen is hij ook trainer / coach van 
het dames seniorenelftal van 
RKGSV. Als kers op de taart heeft 

Pascal zich tijdens de winterstop 
aangemeld bij het veteranenelftal 
van RKGSV waardoor de suppor-
ters langs de lijn binnenkort kun-
nen gaan genieten van zijn talent 
binnen de lijnen.
Pascal, nogmaals gefeliciteerd na-
mens de leden en het bestuur van 
RKGSV.

Diony Jansen ‘Vrijwilliger van 
het Jaar’ bij BC Lieshout
Diony Jansen krijgt dit jaar de eretitel ‘vrijwilliger van het jaar’ bij Bad-
minton Club Lieshout. In het afgelopen jubileumjaar heeft zij (wederom) 
volop bijgedragen aan het welslagen van diverse activiteiten. Naast haar 
lidmaatschap van het jubileum-comité heeft ze ook nog eens diverse ac-
tiviteiten georganiseerd en was ze volop gastvrij in de weer tijdens een 
activiteit die in haar tuin werd afgesloten.

Diony Jansen heeft dit jaar de titel “vrij-
williger van het jaar” gekregen bij Bad-
minton Club Lieshout

Zoals de gewoonte is bij Badminton 
Club Lieshout wordt niet alles door 
één vrijwilliger gedaan. Steeds weer 
zijn de vrijwilligers van Badminton 
Club Lieshout gezamenlijk bezig om 
het spreekwoord ‘vele handen ma-
ken licht werk’ in de praktijk te bren-
gen. Ook de viering van het 50-jarig 
jubileum is daar een goed voorbeeld 
van. Er was een jubileumcomité die 
de activiteiten mocht invullen, nadat 
het bestuur de kaders had uitgezet. 
Nadat de keuzes gemaakt waren wer-
den weer vrijwilligers geworven om 
de activiteiten in detail in te vullen en 
uit te voeren. Zo heeft ruim 50% van 
de seniorleden wel iets gedaan aan 
de invulling van het jubileumjaar.

Betrokkenheid
Door deze opzet worden de leden 
ook écht betrokken bij de activiteiten 
en kunnen zij ze zelf invullen. Hier-
door sluiten de activiteiten weer per-
fect aan bij de wensen van de leden. 
Diony heeft zich in dit jubileumjaar 
heel duidelijk als ‘vrijwilliger waar je 
op kunt bouwen’ laten zien. Ze was 
nauw betrokken bij de koeiensurvi-
val en bij de snackproeverij. Ook 
stond ze weer klaar om iedereen op 
te vangen na de fiets-activiteit die bij 
haar in de tuin eindigde. Oók als lid 
van de jubileumcommissie heeft ze 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het welslagen van het jubileum-
jaar, steeds weer samen met andere 
vrijwilligers. 

Terechte winnaar
Uiteraard zijn alle vrijwilligers be-
langrijk. Om die reden heeft het be-
stuur van Badminton Club Lieshout 
ook alle vrijwilligers persoonlijk ‘tast-
baar’ bedankt voor hun inzet. Het be-
stuur wil echter graag jaarlijks één 
vrijwilliger extra in het zonnetje zet-
ten en hiermee mede onderstrepen 
dat het vrijwilligerswerk van levens-
belang is voor een vereniging. Om-

dat het afgelopen jaar veel extra acti-
viteiten zijn georganiseerd in het ka-
der van het 50-jarig bestaan, lag er 
een lastige taak voor bestuur om die 
ene vrijwilliger er uit te pikken die nét 
dat beetje extra heeft gebracht. Toen 
Diony Jansen aan de orde kwam was 
het bestuur het echter snel eens. Om 
die reden is Diony Jansen voor Bad-
minton Club Lieshout de méér dan 
terechte winnaar van de eretitel ‘vrij-
williger van het jaar’. www.badmin-
tonclublieshout.nl

RKGSV en Pierre van den Eeden 
verlengen met nog een seizoen
Na een korte evaluatie zijn Pierre van den Eeden en RKGSV eruit gekomen 
dat ze het contract graag met een seizoen verlengen tot en met medio 
2024. 

Van den Eeden gaf als reactie: Ger-
wen is een nette en gezellige club 
met veel mensen in de vereniging die 
begaan zijn met hun clubje. Daar-
door is het voor mij en de technische 
staf fijn werken, dus verlengen, is dan 
voor de hand liggend.”
Deze eerste periode is bij beide par-
tijen goed bevallen en samen willen 
ze daar een vervolg aan geven. Pierre 
zal dan voor het 2e seizoen eindver-
antwoordelijke zijn voor het 1e elftal. 
Voorzitter Peer Kamsma reageert als 
volgt: “Ik ben zeer verheugd met de 
positieve reactie van Pierre omtrent 
zijn contractverlenging. Hij weet pre-
cies de gevoelige snaar te raken tus-
sen sfeer en presteren, maar ook de 
manier waarmee hij met de toekomst 
van RKGSV bezig is heeft ons geraakt. 
Ook Rutger Maters en Bram van de 
Sande (assistent-trainers) en Marc 
Schel (teammanager) hebben aange-

geven ook komend seizoen aan de 
club verbonden te blijven. Hiermee is 
de begeleiding voor seizoen 2023-
2024 vrijwel rond.

Links: voorzitter Peer Kamsma
Rechts: hoofdtrainer Pierre van den Eeden

Gerwense voetbalclub RKGSV bestaat 75 jaar

Sportpaviljoen aan De Polder 
in Gerwen snel gebouwd
De Rooms Katholieke Gerwense Sport Vereniging (RKGSV) bestaat 75 
jaar. De Gerwense voetbalclub is op 6 mei 1948 opgericht en zit nu mid-
den in het jubileumseizoen. Het huidige  sportpaviljoen aan De Polder 
is in 1972 binnen een paar maanden gebouwd. Een korte terugblik.

De Gerwense aannemer Jan van Lierop bouwde het sportpaviljoen in een paar 
maanden  Foto’s Cees van Keulen

De plaatselijke voetbalvereniging 
is op 6 mei 1948 opgericht. Met 42 
leden ging RKGSV van start op een 
voetbalveldje aan de Gerwense-
weg richting Nuenen. Er spelen 
dan twee elftallen in de voetbal-
competitie: één senioren- en één 
juniorenelftal. De club vierde di-
verse kampioenschappen. Het 
eerste kampioenschap werd in 
1951 behaald.  

Van Het Laar naar café De Linde
De club verhuist in 1953 naar Het 
Laar. Daar lag ter hoogte van de 
huidige straat De Daal een voet-

balveld. In 1953 wordt het eerste elf-
tal voor de tweede keer kampioen. 
Meerdere kampioenschappen vol-
gen, onder meer in 1956 en 1959. In 
1965 verhuist de voetbalclub van Het 
Laar naar de velden achter het toen-
malige café De Linde van Jan Smits. 
Tot dan speelden ook voetballers uit 
Nederwetten bij RKGSV. In 1965 ver-
trekken die spelers en richten in hun 
kerkdorp een eigen voetbalclub op. 

Nieuw sportpark aan De Polder
De Gerwense voetbalclub verhuisde 
in 1972 naar de huidige locatie aan 
De Polder 1 in Gerwen. Het nieuwe 

paviljoen bestaat uit vier was- en 
kleedlokalen, twee scheidsrechters-
ruimten, een kantine, een keuken en 
een bergruimte. Aannemer Jan van 
Lierop uit Gerwen realiseerde het pa-
viljoen met een inhoud van 750 ku-
bieke meters in een paar maanden. 
Twee jaar eerder waren er aan De Pol-
der al twee nieuwe voetbalvelden in-
gezaaid. De officiële opening was op 
5 augustus 1972.   

Jubileumseizoen 1948-2023
Het eerste elftal van RKGSV viert in de 
90er-jaren een aantal kampioen-
schappen, er is een vaste relatie met 
de Canadese vereniging The Delhi Ro-
yals en er worden jaren achtereen 
dorpsactiviteiten georganiseerd. De 
Gerwense voetbalvereniging telt nu 
ruim driehonderd leden, inclusief 
jeugdleden Juventud. 

Het vaandelelftal komt uit in de 4e 
klasse F. De seniorenafdeling bestaat 
uit zes herenteams, één dameselftal 
en ook een veteranenelftal. RKGSV 75 
jaar, jubileumseizoen 1948 – 2023.

Tijdens de opening traden op: Jong Leven, de Gerwense Muziek Kapel GMK en het 
H. Kruisgilde

Voorzitter en ‘bouwpastoor’ Karel 
Wernaert bekijkt het nieuwe paviljoen

Gesprek tussen 
jong en oud
Je zult maar 92 zijn en terugkijken 
op een heel vol leven lang. Wat is er 
in die ruim 90 jaar wel niet alle-
maal gebeurd. 

Neem nu de hele ontwikkeling van 
alles met de pen en een papieren 
boek tot de technische mogelijkhe-
den nu. Wie had toen kunnen denken 
dat mensen instructies geven aan 
hun horloge of smartphone om iets 
voor elkaar te krijgen of op te zoeken. 
Wie had ooit gedacht dat het kind 
van 90 jaar geleden, die de tweede 
wereldoorlog heeft meegemaakt, nu 
de beelden ziet van de oorlog in Oe-
kraïne, problemen met het klimaat 
en alle crisis daar omheen. Het lijkt 
wel of de cirkel weer rond is. Of toch 
niet? 

De jonge generatie staat nu te trap-
pelen om hun toekomst te maken
Wat is er mooier als deze twee gene-
raties met elkaar in gesprek gaan en 
wel in de Regenboog aanstaande 
zondag 15 januari om 10.00 uur in 
een ‘Anders dan anders dienst’. Het 
woord zegt het al: dit is een dienst die 
niet lijkt op een gewone kerkdienst. 
Het is een keertje helemaal anders. 
Geen dominee of pastor met een 
preek of andere vaste rituelen, maar 
nu dus de man van 92, Daan Verbaan, 
en de jongen van 11, Christiaan Stuij. 

Daan Verbaan heeft wel wat te vertel-
len. Toen hij 92 jaar werd gaf hij nog 
een theatervoorstelling, gebaseerd 
op wat een mens aan ballast mee-
neemt in zijn of haar rugzak in het le-
ven en wat daarbij overtollig is en 
weg kan, waardoor het lichter en op-
geruimder wordt. De volgende voor-
stelling, bij zijn 93e verjaardag is al 
klaar. Daar gaat hij nog meer de diep-
te in.  

Maar eerst kunnen wij luisteren wat 
deze twee mannen te vertellen heb-
ben. Wij willen wel eens weten hoe je 
je leven richting kunt geven. Hoe 
kunnen wij de rivier iets anders laten 
stromen, hoe kan het beter worden 
voor oud en misschien vooral nog 
voor jong. Iedereen, volwassenen of 
iets jonger, is welkom om te komen 
luisteren en mee te doen.



ROND DE LINDE week 2 Donderdag 12  januari 2023

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

PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 2

Oplossingen wk 1

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

S T E P P E P R O M P T

O O L I E A H O I S

K R O K A N T B L I K S E M

I E R S E L I O T R A

D I T O M A A N D T O G A

O S M A A K K U R E N D

D A R W A X

B T A N G O P E K E L S

O O I T E N T E N L I S T

E N S H A I R K M A O

R O S B I E F U N I F O R M

S U I E R E L B E P

T E L L E R M E T I N G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 7
2 9 8 5 6

5
9 3 8 2 1

6 3 4 7
5 9 7 3 2

7
5 6 8 4 9

7 9

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

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 66 67

68 69

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

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

H U L P P R O G R A M M A

AALGEER
AARDVRUCHT
ARMOE
BEELDEN
CENTILITER
DARTS
DESERTEREN
ECHTBREUK
ENTREE
FONDUE
GELUK
GEMEENZAAM
HARTJE
HETZE
KARNEN
KEILEN
KLAPVEE
KNOET
KORAN
LAGER
LAMPREI
LEDER
MAANREIS
NURKS
OMINEUS
PAPPA
PAROOL
PERIODE
PLAATS
POPULATIE
PROOI
SCHRIK
SNERTVENT
TEQUILA
TROEP
TSJECH
TUINHEK
UITTRAPPEN
VERAF
VERTREK
VOORUIT
ZWEDEN

Horizontaal:
1 borstharnas 6 ijzeraantrekkend voorwerp 12 letsel 13 deel v.e. opera 14 en dergelijke 
16 ondeskundige 18 leslokaal 19 overdreven 20 teugje 22 Turks bevelhebber 24 schraal 25 deel 
v.e. geweer 27 afgeknotte stam 29 vreemd 30 buislamp 31 dopingmiddel  33 kloosteroverste 
35 bijwoord 37 bovenste dakrand 38 voelspriet 39 grote papegaai 40 tot en met 41 pluspunt 
42 wilde haver 44 emeritus 45 lokspijs 47 verharen 50 ijzerhoudende grond 52 lage mannenstem 
54 riv. in Oostenrijk 56 onderricht 58 Oude Testament 59 strook textiel 61 scheef 64 Nieuwe 
Testament 65 ver (in samenst.) 66 stekelig dier 68 plaats in de VS 69 ringband.

Verticaal:
1 wortel 2 noordwest 3 doortochtgeld 4 sip 5 pl. in Gelderland 7 slangvormige vis 8 tombe 
9 muurholte 10 en andere 11 klus 15 ambassadeur 17 voertuig 18 grote beker 19 gedogen 
21 per adres 23 wandkleed 24 domina 26 Frans lidwoord 27 inktpatroon 28 vuurmond 
29 meterton 30 explosieve stof (afk.) 32 golfterm 34 pratende vogel 36 mannetjesschaap 
41 postscriptum 43 tegenover 46 spil 48 niet in werking 49 akker 51 extra large 52 gepikeerd 
53 geperste stof 55 ontspanningsmethode 57 uitblinker 59 Europeaan 60 troefkaart 62 incident 
63 optater 65 tot afscheid 67 langspeelplaat.

Winnaar: week 52, Dhr./Mvr. L. de Vries, Nederwetten

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

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

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

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

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

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

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

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 06-23854915.

HELP STIJN DE MAAN-
DAG DOOR! Voor de ko-
mende 2 à 3 maanden ben 
ik op zoek naar iemand 
die op de maandagen mee 
bedden wil en kan plaatsen.
SLAAPSTUDIO STIJN 
040-2840013.

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Bezorgers
Vanaf 13 jaar

NUENEN
 Bel of mail:

040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

Beyond Van Gogh 
 
Zaterdag 7 januari was het de eerste keer dat een groep studenten uit 
Hongkong in het kader van een ‘Global Art & Culture Exchange’ Nue-
nen bezocht. Omdat vanwege de uitbreiding het Van Gogh Village 
Museum gesloten was, moest een creatieve oplossing gevonden 
worden.

Naast een rondleiding door gids 
Nigel Syach langs Van Gogh loca-
ties, stond een bezoek aan Salon 
Nune Ville op het programma. Het 
middagprogramma is een foto-
workshop ‘Door de ogen van Van 
Gogh’. Aan de workshop ging een 
lunch vooraf in de woonkamer van 
de gastvrije Ingrid en Kees Rovers.

Een brief geschreven door Van 
Gogh in de eerste week van het 
jaar, maar dan in 1885, is de start 
van een presentatie door Frank van 
Welie. In deze brief beschrijft Vin-
cent hoe moeilijk het is om de 
structuur van de gesteven mutsen 
van Nuenense boerinnen vast te 
leggen, terwijl hij ook aan Anton 
Kerssemakers bericht dat zijn Keul-
se potten nog verbeterd kunnen 
worden.

De studenten kregen een korte 
cursus over ‘overzicht versus detail’, 
kikker- of vogelperspectief, diago-
nale lijnen, de Regel van Derden en 
hoe, net als Vincent van Gogh, ge-
bruik te maken van beschikbaar 
licht.

Vervolgens aan de slag, een wan-
deling naar de knotberken richting 
de Roosdonck. Bij de knotberken 
verrast Marjan van der Donk de 
studenten door volledig gekleed 
als boerin uit 1885 te verschijnen. 
Ademloos luisteren de studenten 
naar haar uitleg over de muts, jurk, 
klompen, waarna ze de Marjan op-
drachten als model kunnen geven 
voor DE foto van de dag.

De wieken van molen de Roosdon-
ck draaiden ondertussen op de 
achtergrond. Gelukkig was er tijd 
om dit Nuenens icoon te bezoeken: 
bewonderend klommen de stu-
denten tot aan de steenzolder. Na-
tuurlijk komen foto’s van vrijwillig 

molenaar Mario ook in de Aziati-
sche plakboeken!

Terug bij Kees Rovers volgt deel 2 
van de fotoworkshop, het vastleg-
gen van stillevens en tableaux vi-
vants. Kees heeft achter zijn huis 
minstens 3 tableaux vivants en 
tientallen stillevens opgesteld 
staan! Een spontaan opduikend 
portie frites kreeg met een knip-
oog een centrale plaats in de nieu-
we internationale versie van de 
aardappeleters.

Na de jury-beoordeling van de bes-
te foto per deelnemer, volgde ge-
motiveerde feedback op de foto’s 
en een prijsuitreiking voor de 3 
beste resultaten. De prijzen, be-
staande uit ene plaquette van Van 
Gogh en zorgvuldig bewaarde 
herinneringsmunten, verrasten de 
winnaars volledig.

Op de vraag naar aanleiding van 
een nieuwe coronagolf in China: 
“En hoe zat het met Covid?”, rea-
geert Kees Rovers nuchter: “De Bla-
siuszegen is nog niet uitgewerkt!”.  
Geruststellende gedachte: alle stu-
denten hebben zich voor vertrek 
uit Hongkong laten testen. 

Na afloop spreken organisator Emi-
ly Cheung en reisconsultant Pim 
Sybesma hun waardering uit voor 
de Nuenense parel als onderdeel 
van het cultureel uitwisselingspro-
gramma. Pim vertelt enthousiast, 
dat voor veel van de studenten de 
fotoworkshop een absoluut hoog-
tepunt van de uitwisseling was. 
Het eerste bezoek aan de parel 
Nuenen smaakt zeker naar meer!

Foto's: Frank van Welie/LON


