
ROND DE LINDE week 3 Donderdag 19  januari 2023

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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Eindelijk weer 
een heerlijk 
Bont Avondje

Parkinson-
zorgverleners 
bij Kwiek

Succesvol 
miniorencircuit
Z&PV Nuenen

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

www.makelaarsplein.com
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Nieuwjaarsbijeenkomst OCN

Bekendmaking Ondernemer van het jaar 2022 
en uitreiking Young Talent Award
Na twee jaar een digitale avond van de Nuenense ondernemer, kan 2023 
gelukkig weer gezamenlijk worden ingeluid tijdens een bruisend evene-
ment getiteld ‘Make it Happen’ in Het Klooster in Nuenen met als thema 
‘Werkgeluk’. Vaste onderdelen van de nieuwjaarsbijeenkomst zijn de ver-
kiezing van de Ondernemer van het jaar en de uitreiking van de Young Ta-
lent Award.

Uit het juryrapport van commissie 
‘Ondernemer van het Jaar’: 
Voor veel bedrijven is boeien en bin-
den van werknemers een zeer actu-
eel thema. De huidige krapte op de 
arbeidsmarkt en stijgende inflatie 
vraagt veel creativiteit en flexibiliteit 
van onze leden. Bij de keuze voor de 
ondernemer van het jaar hebben we 
geluisterd naar jullie ondernemers-
verhalen, strategieën en visies op de 
huidige arbeidsmarkt. Succesfacto-
ren of lessons learned die ons alle 
kunnen inspireren of behoeden voor 
fouten.

Eén ondernemer heeft ons met name 
geïnspireerd: Roland Grimberg 

Hij is een supermarktondernemer 
pur sang die het vak met de paplepel 
is ingegoten. Gestart met de Plus for-
mule in Eindhoven, daarna C1000, en 
sinds een aantal jaren alweer als fran-
chisenemer van de Jumbo in Nue-
nen. Na het afronden van zijn Master-
studie treedt hij al vrij snel in de 
voetsporen van vader Ton. De jury 
ziet dat ondernemerschap verschil 
kan maken in supermarktland en dat 
laat Roland zien. Met vele concurren-
ten op loopafstand laat Jumbo Ton 
Grimbergen een zeer mooie omzet 
groei zien de afgelopen jaren.

Werkgeluk
Na twee jaar corona, waarbij de su-
permarkten goede zaken deden, zijn 
er in 2022 nieuwe tijden aangebro-
ken; personeelsgebrek, energiekos-
ten die de pan uitrijzen en stijgende 
kosten van de producten. De Jumbo 

Ton Grimberg heeft aan personeels-
problemen niet veel ongemak on-
dervonden doordat jarenlang juist 
hierop is ingezet. Voor Roland is het 
opzetten en in stand houden van een 
krachtig team van medewerkers, die 
veelal jarenlang bij hem in dienst blij-
ven, van wezenlijk belang. Om de 
jeugdige medewerkers te binden en 
te boeien, biedt hij ze vaak een jaar-
contract aan, waardoor hij, de vaak 
snel wisselende jeugd, enige zeker-
heid en vastigheid kan bieden. Deze 
strategie heeft dus ook duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen.

Voor het binden van vast personeel 
zijn de loonkosten uiteraard wel ho-
ger, maar Roland kiest voor continuï-
teit op langere termijn en daarmee 
voorkomt hij onrust op korte termijn. 
Ook bezuinigt hij niet op het aantal 
medewerkers in de winkel. De hogere 
personeelskosten drukken op de mar-
ge maar die continuïteit en service 
naar de klanten is belangrijker: onder-
nemen vandaag is nadenken over de 
dag van morgen en daarna. Bezoekers 
van de Jumbo zien dan ook steeds de-
zelfde gezichten, de collega’s van de 
Jumbo zijn altijd vriendelijk en staan 
het winkelend publiek accuraat te 
woord. Het personeelsbestand is een 
mooie mix van flexibele jongeren en 
een vaste groep oudere medewer-
kers. Hiermee onderscheidt Roland 
zich duidelijk ten opzichte van andere 
supermarkten in de regio. 

Roland is ook altijd te enthousiasme-
ren voor acties van lokale initiatiefne-
mers, hij heeft zitting in het centrum-

management waar hij zich druk 
maakt om het winkelen en shoppen 
in Nuenen aantrekkelijk te houden. 
Roland probeert zich voor alle lokale 
initiatieven in te zetten en steunt 
daarmee veel goede doelen. Het suc-
cesvolle ‘Dwers op het ijs’ is mede 
door sponsoren, zoals Jumbo en Ro-
land tot stand gekomen. De commis-
sie is daarom unaniem van oordeel 
dat Roland zich de afgelopen jaren, 
zodanig als ondernemer heeft ont-
wikkeld en onderscheiden, dat de 
benoeming tot Ondernemer Van Het 
Jaar 2022, maar naar één persoon 
kan gaan.

Young Talent Award
Uit een aantal inzendingen zijn de 
volgende drie jonge ondernemers 
genomineerd: Riene Huijbers (Kin-
deropvang Krakenburg), Ben San-
ders (Blue worldseafood) en Tom Es-
kes (Maakt-projecten). 
Tijdens de bruisende nieuwjaarsbij-
eenkomst in Het Klooster in Nuenen 
hebben deze drie genomineerden 
zich gepresenteerd. De ruim 165 aan-
wezigen kozen als overtuigend win-
naar van de Young Talent Award Rie-
ne Huijbers. Riene was erg trots en 
dankbaar dat ze samen met haar 
broer en moeder deze award heeft 
gewonnen. Naast de eer wordt de 
winnaar een jaar gratis lidmaatschap 
van OCN aangeboden en een bedrag 
van € 2.500,-.

De bijeenkomst met als thema ‘Werk-
geluk’ startte met een walking dinner, 
voortreffelijk verzorgd door restau-
rant Olijf. Hierna volgde een master-
class Werkgeluk welke met de nodige 

dosis humor door Marcel Stevens ge-
geven werd. De avond ging hierna 
over in een afterparty die als vanouds 
erg gezellig en geanimeerd was.

‘Grande finale’ door Jong Leven, gastmuzikanten en de maestro’s

Kaartverkoop Maestro van start
Het concert Maestro 2023 door Drumfanfare Jong Leven is geïnspireerd 
door het bekende televisieprogramma waarin bekende Nederlanders 
zich in enkele weken tijd ontwikkelen tot dirigent van een orkest. Voor 
het concert van Drumfanfare Jong Leven zijn vijf Nuenenaren het Maes-
tro avontuur ingestapt. 

De Maestro’s worden begeleid door 
coaches die allen op hun eigen ma-
nier over een muzikale achtergrond 
beschikken. Middels individuele re-
petities en een aantal oefenmomen-
ten met het korps en gastmuzikanten 
zullen de coaches hun muzikale ken-
nis overdragen aan de Maestro’s.

Op zaterdag 18 maart vindt de ‘gran-
de finale’ van dit muzikale avontuur 
plaats. Alle Maestro’s zullen drie mu-
ziekstukken dirigeren waarna de mu-
zikale klanken worden beoordeeld 
door een vakkundige jury. De win-
nende maestro mag het concert slui-
ten met een groots finalenummer.

U komt toch ook onze maestro’s Bart 
Verkuijlen, Bart van de Ven, Piet Verha-
gen, Carolien Sengers en Sandra van 
Bladel-Cissen aanmoedigen op 18 
maart om 20.00 uur in Het klooster? 

De Maestro’s 2023

Het zal ook dit jaar weer een hele ge-
zellige avond gaan worden! Kaarten 
zijn online te bestellen via:  https://
drumfanfarejongleven.avayo.nl/trans-
actions/new/86053-maestro-2023

Foto: LAF fotogra� e

Foto: LAF fotogra� e

LETS-tre� en in Weverkeshof 
Wat is LETS ook al weer: een club van zo’n zestig mensen
uit Nuenen die diensten voor elkaar verrichten zonder de portemonnee 
te trekken. Voor verrichte diensten krijg je punten en met die punten kun 
je een ander lid iets bij jou laten doen. Voorbeelden van die diensten: ie-
mand wegbrengen met de auto, een taart bakken (bij voorkeur een lek-
kere), lamp ophangen, helpen bij moeilijke zaken, tuintje onderhouden, 
kraan vervangen, kleding verstellen en meer van dat soort zaken. 

Daarnaast komen we voor de sociale contacten, koffie met gebak en het wijn-
tje, één keer per maand bij elkaar in Weverkeshof aan de Jhr. H. v. Berckellaan 5 
te Nuenen. Zo ook donderdag 19 januari om 19.30 uur. Loop gewoon eens bin-
nen, je mag ook altijd iemand meenemen. De contributie is laag: slechts een 
luttele tien euro per jaar.  Voor meer informatie ga naar: www.letsnuenen.nl

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlage

WINNARES THE VOICE OF NUENEN EVI SCHUTS

STEUN BIJ GENEZING ROBBIE HAGEMAN
WONEN EN WERKEN IN HET LIEFDESGESTICHT

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten

zonuenen.nl   JAN. 2023-087   GRATIS

Winnares The Voice of 
Nuenen timmert nog steeds aan 
de weg
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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.

RAADSINFORMATIE
Op donderdag 26 januari 2023 is er om 19.30 uur een 
oordeelsvormende avond in de Raadszaal van Het Kloos-
ter. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

• Zienswijze op het concept Samenwerkingsakkoord 
Metropoolregio Eindhoven

• Energiehuis Slim Wonen 2023

Wilt u meespreken?
Meld u aan vóór woensdag 25 januari om 12.00 uur via 
nuenen.nl/doe-kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail 
naar gri�  e@nuenen.nl. 

Tijdens een geagendeerd onderwerp kunnen meesprekers 
in de eerste termijn hun menig geven over dat onderwerp, 
waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen 
stellen.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van 25 januari t/m 4 februari zijn de Nationale Voorlees-
dagen en is het extra feestelijk in de bibliotheek. In de 
verschillende vestigingen is er dan van alles te doen. Bekijk 
de activiteiten en hoe u kunt aanmelden via www.biblio-
theekdommeldal.nl/activiteiten. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 10-01-2023 EN 16-01-2023
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Wettenseind 16 Tijdelijke unit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Zuiderklamp 14 Twee dakkapellen 
Kerkhoef 25 Plaatsen van zonnepanelen 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Brabantring 1-Gasr Rooien van een sierkers 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Opdrachtverlening, mandaat,  
    machtiging en volmacht be-  
    tre� ende Beschermd Wonen   
    en Opvang 
Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit toezicht-  
    houder calamiteiten Wmo 
Nuenen c.a. Bevoegdhedenregeling 
Nuenen c.a. Vooraankondiging, ontwerp   
    bestemmingsplan aanleg 
    fi etspad 

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

1

HUIS NAAR WERK

Raadsvergadering
Op donderdag 2 februari is er om 19.30 uur er een raads-
vergadering in de Raadszaal van Het Klooster.

Als de raad tijdens de oordeelsvormende avond vindt dat 
bovenstaande onderwerpen klaar zijn voor besluitvor-
ming, komen deze als hamer- of bespreekstuk op de 
agenda voor de raadsvergadering. De volledige agenda is 
te vinden op nuenen.raadsinformatie.nl/.

Kunt u niet aanwezig zijn?
De bijeenkomsten zijn live te volgen via nuenen.raadsin-
formatie.nl/Live en LON TV.

GRIP MOBIELE MILIEUSTRAAT 
Een oud ko¢  ezetapparaat, lege batterijen, kapotte lamp-
jes? U hoeft er niet meer voor naar de milieustraat, maar 
u kunt het gewoon kwijt bij de GRIP-wagen in de buurt. 
Zo kunt u kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval 
snel en gemakkelijk kwijt. Blink zorgt vervolgens voor af-
voer naar de milieustraat. De grip wagen komt volgende 
week weer 2 dagen langs:

Donderdag 26 januari  
08.00-09.00 uur  Gerwen Heuvel  

09.15-10.15 uur  Nederwetten  Koppeldreef (Bras- 
   serie de Kruik) 
13.00-14.00 uur Eeneind  Eeuw Driessestraat  
   (Buurthuis Enode) 
14.15-15.15 uur Nuenen Laan door de Panakker

18.00-19.00 uur  Nuenen Hoge Brake

Vrijdag 27 januari 
08.00-09.00 uur Nuenen Hoge Brake  

09.15-10.15 uur Nuenen Margot Begeman-  
   straat (Jan Linders)   
13.00-14.00 uur Nuenen Meidoornstraat 

14.15-15.15 uur Nuenen Laan van Nuenhem

HUIS NAAR WERK 

De hobby van....De hobby van....

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl dan komen wij
bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen.

Ook een leuke hobby?

                           ... Riekus Luth
Heb je in de etalage van 't Nuenens Bakkertje op de Berg de treinspoor-
baan gezien en de bouwwerkjes? Eén daarvan is van de hand van Riekus 
Luth. Hij bouwt karakteristieke Franse boerderijtjes, kapelletjes en kerk-
jes, miniatuur in de stijl van Anton Pieck.

Hij was in zijn werkzame leven al 
creatief bezig, met aandacht voor 
sfeer, versieren, bouwen. Sinds hij ze-
ven jaar geleden met pensioen is ge-
gaan is hij in zijn atelier in de tuin be-

zig met zijn bouwwerkjes. Riekus; 
"Het is zo heerlijk om te doen, ik kan 
er helemaal in opgaan, het is net me-
diteren." En het kost hem niet veel. Hij 
bouwt meestal met materiaal wat hij 

vindt op straat of in 
containers. Mensen in 
de buurt weten hem te 
vinden als ze bijvoor-
beeld wat hout over 
hebben. Hij bewerkt 
de materialen om het 
oud en authentiek te 
maken, zoals past bij 
de Franse sfeer. Zijn 
vrouw geeft advies wat 
betreft de kleuren. Hij 
werkt met passie maar 
niet al te precies, het 
luistert niet zo nauw. 

''Ruwheid geeft de charme'', vindt hij. 
Dat is wat mensen ook zo mooi vin-
den, het romantische komt hierin tot 
uiting. Ook omdat hij het met lamp-
jes en kaarsjes aankleedt. 
Leuk is het als mensen het herken-
nen. Hij laat zich namelijk inspireren 
door echte boerderijen en kerkjes die 
hij tegenkomt, in binnen- en buiten-
land. Hier maakt hij foto's en grove 
schetsen van en gaat dan thuis aan 
de slag. Hij moet 'verliefd' zijn op een 
object, dan pas kan hij er met hart en 
ziel aan werken. Achter elk bouw-
werk zit een verhaal. Hij besteedt veel 
uren aan een object, soms wel tach-
tig uur. Hij maakt er ruim twintig per 
jaar. Samen met zijn vrouw staat hij 
elk jaar op enkele kerstmarkten. Er is 
altijd veel belangstelling voor zijn 
kraam. Verheugd vertelt hij dat hij 
uitgenodigd is om zijn werk te expo-
seren eind dit jaar in Hoogeloon.
 
Zijn hobby is verslavend, Riekus 
neemt het zelfs mee op vakantie en 
op zijn boot. Hij is altijd aan het rond-
kijken voor nieuwe ideeën. Hij vindt 
het leuk als je meer wilt horen over 
zijn kennis of zijn bouwwerken (06-
11346057).
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MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

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

pannenkoekenmeel, honing en nog veel meer

NU VERKRIJGBAAR: 

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

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

of bekijk de website www.roosdonck.nl 

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

Maaltijd v/d Week
Hazenpeper met Rodekool en Puree

Winterpeentjes ..................... 100 gr. 2,25
"Heerlijk roerbakgerecht met wortel en ui"

2 Varkens Saucijsjes +
2 Gehakt ballen .............. samen  4,95
Boterhamworst ......................... 150 gr. 2,75

Boeren Karbonades  ............  2 stuks 5,75
Runder Schnitzels .................  3 stuks 7,95
Japanse Biefstuk reepjes ... 400 gr. 8,95

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

   

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

Iedere dag een
vaste aanbieding!

4 Gepaneerde Schnitzels  .......  8,00

1 Kilo Verse Worst  .................  8,00

1 Kilo Gehakt half om half  ....  8,00

4 Kipfi lets  ..............................  8,00

3 Hollandse Biefstukken  .......  8,00

Shoarma pakket  ....................  8,00

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

28/01 THEATER ARTEMIS - DE ONZICHTBARE MAN (4+)

02/02 MAARTJE & KINE - HOGE NOOT

05/02 NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE - NAPOLITANA

10/02 JAN KOOIJMAN E.A. - NUREYEV, JE LEEFT ZOLANG JE DANST

15/02 KIRSTEN VAN TEIJN - (S)EXPERIMENT

16/02 CONNY JANSSEN DANST - FRAMED

JUF ROOS (2+)

25/02

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

25/02

IN HET SPEELHUIS!IN HET SPEELHUIS!
BINNENKORT

Er is een vacature ontstaan in het bestuur van de CONN voor de positie van bestuurslid ICT (m/v). Het 
bestuurslid met portefeuille ICT is verantwoordelijk voor het ICT-beleid en de -strategie binnen de Coöperatie 
OnsNet Nuenen U.A., alsmede de beoordeling van ICT-vraagstukken en de communicatie hierover.

Coöperatie OnsNet Nuenen
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. Sindsdien loopt 
Nuenen voorop. Hoewel inmiddels meer dan de helft van Nederland glasvezel heeft, is het gebruik van glasvezel 
nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.
De coöperatie is een plaats waarbij een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden zijn. Daarom vindt 
de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij realiseert deze o.a. door het ondersteunen van projecten 
op het gebied van FreeWiFi, domotica en glasvezelaansluitingen. 
Doel van de functie
Het bestuurslid met portefeuille ICT is verantwoordelijk voor het ICT beleid en de ICT strategie binnen de 
Coöperatie OnsNet Nuenen U.A., alsmede de beoordeling van ICT vraagstukken en de communicatie hierover.

Taken
•	 Adviseert m.b.t. de technische en commerciële 

telecom aspecten rondom de aandeelhoudersrol van 
de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A. (CONN) in de 
NEM Nuenen BV;

•	 Initieert ideeën voor nieuwe CONN-projecten binnen 
het bestuur;

•	 Beoordeelt nieuwe projecten op technische 
uitvoerbaarheid;

•	 Ziet erop toe dat projecten in uitvoering binnen 
budget en conform planning worden opgeleverd;

•	 Actualiseert zijn/haar ICT-kennis continu conform de 
ontwikkelingen in de markt;

•	 Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit binnen 
het bestuur over de stand van de techniek, kansen, 
bedreigingen, etc.;

•	 Voert de besluiten van het bestuur uit, tenzij 
de uitvoering aan een ander bestuurslid wordt 
overgedragen;

•	 Stelt samen met de overige bestuursleden het 
meerjarenbeleidsplan op;

•	 Ziet er mede op toe dat de besluiten van het bestuur 
en de door de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A. 
ondernomen activiteiten niet in strijd zijn met de wet 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 

•	 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken 
behorende tot de invulling van de wet Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG).

Vacature bestuurslid ICT

Competenties
•	 Integriteit
•	 Samenwerken
•	 Organisatie loyaliteit
•	 Flexibele instelling
•	 Technische kennis en inzicht
•	 Voortgangsbewaking
•	 Organiseren eigen werk
•	 Maatschappelijke betrokkenheid

Functie-eisen
Het bestuurslid met portefeuille ICT (m/v) heeft het 
vermogen om analytisch en beleidsmatig te denken en 
beschikt over kennis en ervaring binnen de ICT-sector, 
bij voorkeur de telecomsector en heeft gevoel voor 
bestuurlijke verhoudingen in een coöperatiesetting. 
Het bestuurslid met portefeuille ICT beheerst 
Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en 
geschrift. Hij/zij heeft een positief kritische instelling 
en is een stevige en prettige gesprekspartner die 
in staat is om te motiveren en zaken voor elkaar te 
krijgen en staat open voor feedback, nieuwe taken en 
veranderende werkzaamheden. Hij/zij heeft oog voor 
verbetering, is proactief, integer, en heeft bewezen 
maatschappelijke belangstelling.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht te reageren per mail voor 7 februari 2023 bij de voorzitter van het bestuur 
Hans	Doffegnies,	hansdoffegnies@connuenen.nl of 06 22 40 90 80

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

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

WOENSDAG 18 JANUARI
11.00 tot 16.00 uur Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen), t Weefhuis Lucas van
 Hauthemlaan 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.
19.30 uur Lets Ontmoetingsavond, Weverkeshof, Jhr. H. v. Berckellaan 5, Nuenen
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)
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten
20.00 uur  Rikken, SupportersClub RKSV Nuenen

ZATERDAG 21 JANUARI
11.00-16.00 uur Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen), t Weefhuis,  Lucas van
 Hauthemlaan 1, Nuenen
16.00 uur  Prinsenreceptie CV De Dwèrsklippels, Het Klooster

ZONDAG 22 JANUARI
11.00-16.00 uur Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen), t Weefhuis, Lucas van 
 Hauthemlaan 1, Nuenen
12.00 uur Muzikale familievoorstelling 'Er was eens een zieltje', Van Gogh kerkje
14.00 uur Muzikale familievoorstelling, Van Gogh kerkje

DONDERDAG 26 JANUARI
10.00 uur  Rikmarathon Senergiek, Het Klooster
20.00 uur  Liederentafel, café Schafrath, om 20.00 uur.

VRIJDAG 27 JANUARI
13.30 uur Lezing Synergiek; Wim Troost (grondlegger ASML)
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

ZONDAG 29 JANUARI
10.00-14.00 uur Boekenmarkt, Gemeenschapshuis D'n Heuvel, Gerwen
11.00-16.00 uur Tentoonstelling TACHTIGERS van NU(enen), t Weefhuis,  Lucas van 
 Hauthemlaan 1, Nuenen
14.00-17.00 uur Coverband Castle, You Got The Party? We Got The Groove!! 
 Het Klooster, Nuenen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

derouwcoach.nl

Welke pillen gebruik je nu?
Een paar weken nadat mijn vrouw was overleden stelde iemand in mijn 
omgeving me de vraag: “Welke pillen gebruik je nu?” Ik werd verrast door 
deze vraag omdat ik geen pillen gebruikte, maar ging me wel afvragen of 
dat dan nodig was. Ik voelde me al weken leeg en down. Zo had ik me nog 
nooit gevoeld. Ik huilde heel veel. Ik kon me moeilijk concentreren en 
sliep slecht. Soms dacht ik zelfs: was ik ook maar dood, dan was ik tenmin-
ste weer bij haar. Maar was ik nou depressief?

In mijn praktijk merk ik dat mensen 
die in rouw zijn, zich dit afvragen. Het 
is dan belangrijk om een onderscheid 
te maken tussen depressieve ge-
dachten en gevoelens als gevolg van 
rouw en een depressie.

Rouw of depressie
Daar waar bij rouw de depressieve 
gevoelens sterk zijn gekoppeld aan 
het verlies, zijn deze zelfde sympto-
men bij een depressie veelomvatten-
der. Iemand met een depressie kan 
zichzelf waardeloos vinden en zich-
zelf daarmee niet de moeite waard 
vinden om te leven. In mijn situatie 
was het denken aan de dood een ma-
nier om de verloren verbinding te 
herstellen.
Een ander verschil is dat bij rouw de 
depressieve gevoelens vaak in gol-
ven komen op het moment dat je te-
rugdenkt aan de persoon die er niet 
meer is. Bij depressie zijn deze gevoe-
lens veelal continu aanwezig en heb-
ben die gevoelens betrekking op vrij-
wel alle facetten van het leven. Twijfel 
je? Een arts kan beoordelen of er 
sprake is van een depressie of van 
rouw.
In mijn geval was er sprake van rouw 
en waren pillen niet nodig. Een de-

pressie is een ziekte. Rouw is dat niet. 
Rouwen is in de basis een natuurlijke 
menselijke reactie op een verlies. In 
beide gevallen kan de juiste hulp uit-
komst bieden. In geval van rouw richt 
deze hulp zich op het herstellen van 
het psychisch en sociaal-emotioneel 
evenwicht dat is verstoord door een 
ingrijpende gebeurtenis. Op een 
goede manier omgaan met een 
rouwproces voorkomt dat rouw uit-
eindelijk uitmondt in een lichamelij-
ke of geestelijke aandoening. Daar-
om wordt deze hulp ook door zorg-
verzekeraars geheel of gedeeltelijk 
vergoed vanuit de aanvullende zorg-
verzekering.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele be-
geleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwerking 
verbonden aan opleidingsinstituten in 
Nederland en België. 

T. 06-814686791/www.derouwcoach.nl

Dit was Dwèrs op het ijs – en door!
De tent is afgebroken, de laatste prullen zijn weggeprikt in het Park door 
jonge - en iets oudere - vrijwilligers. Dat was dan de allereerste editie van 
Dwèrs op het ijs. Eén woord omschrijft voor ons als organisatie het gevoel 
na drie weken geknald te hebben: dankbaarheid!

We zijn dankbaar voor iedereen die 
Dwèrs op het ijs een warm hart heeft 
toegedragen. Door te komen schaat-
sen, ons Wintercafé te bezoeken, mee 
te doen aan het FluitQetelschuiftoer-
nooi of aan onze andere gezellige ac-
tiviteiten. Jullie hebben ons initiatief 
vol omarmd door Dwèrs op het ijs zo 
vaak en met zovelen te bezoeken! En 
we werden bijna verlegen van alle 
complimenten en bedankjes die jul-
lie ons gaven.

We hadden dit drie weken durende 
schaatsfeest natuurlijk nooit kunnen 
organiseren zonder al onze gulle 
sponsoren. Ondernemers uit of rond 
Nuenen die ons steunden om Nue-
nen rond de kerstvakantie een prach-
tig winters evenement te geven, om 
samen te komen en lekker sportief 
bezig te zijn. We kunnen met trots 
zeggen dat we dat sámen voor elkaar 
hebben gekregen!
Dat konden wij organiseren dankzij 
het broodnodige sponsorgeld, maar 
ook dankzij hulp in natura van bedrij-
ven. We kregen vleugels dankzij jullie 
geloof in ons en in Dwèrs op het ijs. 
Super bedankt en hopelijk mogen wij 
en de Nuenense jeugd voor een vol-
gende editie weer op jullie rekenen!

Een heel dikke en gemeende dankje-
wel past bij de vele vrijwilligers die 
Dwèrs op het ijs mee tot een succes 
hebben gemaakt. Jullie hulp bij de 
opbouw, afbouw, bij de entree, bij de 
schaatsverhuur, op de baan, achter 
de bar, in de keuken, bij het organise-
ren van evenementen, het mee 
stroomlijnen en regelen van onze 
communicatie en de uitstraling van 
Dwèrs op het ijs: we hadden het niet 
zonder jullie gekund. Met ongekend 
enthousiasme hebben we samen ge-
leerd wat werkte, wat niet en hoe we 
alles het beste konden vormgeven 
samen. Jullie hebben onvermoeibaar 
mee de handjes uit de mouwen ge-
stoken om Dwèrs op het ijs tot een 
groot succes te maken. We maken 
een diepe buiging voor jullie!

Eind deze maand gaan we met ons 
stichtingsbestuur de eerste editie 
van Dwèrs op het ijs evalueren. Nue-
nen roept om een tweede editie en 
we zullen onze blik dan ook zeker op 
een vervolg richten voor komend 
jaar. Als je tot die tijd nog even wilt 
nagenieten van alle mooie foto’s die 
Amy Harper voor ons maakte, kun je 
terecht bij de fotoalbums op www.
dwersophetijs.nl.

Atelier Van 
Gogh Portret-
cursus 
In Het Klooster te Nuenen biedt 
José Jansen, docent van het Atelier 
Van Gogh, voor de liefhebbers van 
Sterren op het Doek een portrette-
ken- en schildercursus die ie-
dereen de kans biedt om zijn crea-
tieve kant te ontdekken en te 
ontwikkelen.

De cursus bestaat uit tien lessen 
waarin cursisten leren hoe ze portret-
ten kunnen tekenen en schilderen. Er 
wordt veel aandacht besteed aan het 
verkennen van verschillende aspec-
ten zoals het opzetten van verhou-
dingen, wat is het karakteristieke van 
iemands portret, hoe kun je diepte 
en plasticiteit geven aan een gezicht, 
het effect van licht en donker, enzo-
voort. Al deze vaardigheden komen 
aan bod tijdens deze cursus van tien 
lessen. Aan het eind van de cursus 
wordt in overleg een expositie van 
het werk ingericht in Het Klooster.

José Jansen is een ervaren docent, 
die een achtergrond heeft in portret-
kunst. De cursisten worden uitgeno-
digd om hun eigen ‘portretstijl’ te 
ontwikkelen. Dit alles in de sfeervolle, 
rustige en inspirerende omgeving 
van het Atelier in Het Klooster. 

Dus als je jouw kunstzinnige kant wil 
ontdekken, kom dan naar deze cur-
sus in Het Klooster te Nuenen. Geef je 
creativiteit een boost en maak kennis 
met een prachtige kunstervaring. 
Voor meer informatie ga je naar 
www.ateliervangogh.nl/joseportret 
en schrijf je in!

Nieuwjaarslunch
Op 11 januari werd er een nieuwjaarslunch georganiseerd door de Zon-
nebloem afd. Nuenen. Alle gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem 
kregen hiervoor een uitnodiging. Hierop werd door velen gereageerd. 

De lunch werd gehouden bij de Jo 
van Dijkhof. De zaal was nog prachtig 
aangekleed. Dit was het werk van de 
beheerder Andre Pieters. Voor de 
lunch hadden zij Catering ‘Brique-
tiers’ (Johan Steenbakkers) inge-
huurd. Het duo Glabys en Titus 
Schütz – Aalse zorgde voor heerlijke 
muzikale achtergrond muziek. Om 
13.00 uur had iedereen een plaatsje 
aan een mooi gedekte tafel  en kon 
men beginnen met het opdienen van 
het eerste gerecht.

Het opdienen werd verzorgd door 
verschillende vrijwilligers. Terwijl de 
gasten zaten te genieten van deze 
eerste gang, waren er zeker momen-
ten dat men gezellig bij kon praten. 
Ook werd er een mooi verhaal ver-
teld door vrijwilliger Theo van Woen-
sel en op dat moment was iedereen 
weer even stil.
Met deze nieuwjaarslunch is weer de 
toon gezet voor diverse activiteiten 
in dit nieuwe jaar.
Na afloop bedankte Sjanny al dege-
nen die zo goed voor de gasten had-
den gezorgd en deze werden door de 

gasten beloond met een groot ap-
plaus. Bij het vertrek werd door velen 
nog een extra complimentje gege-
ven voor deze heerlijke middag.

Foto: Amy Harper

Boekenmarkt 
Drumfanfare  
Jong Leven
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen 
organiseert op zondag 29 januari 
voor de zevenentwintigste keer de 
inmiddels bekende Gerwense Boe-
kenmarkt. In Gemeenschapshuis 
D’n Heuvel in Gerwen staan duizen-
den boeken, LP’s, CD’s en puzzels 
voor u per categorie uitgestald.

De markt is geopend van 10.00 tot 
14.00 uur. De toegang is gratis en 
voor betaalbare prijzen kunt u prach-
tige boeken e.d. kopen. De opbrengst 
van deze markt komt volledig ten 
goede aan de vereniging. Zo kunnen 
wij investeren in de aanschaf van 
nieuwe instrumenten, nieuwe unifor-
men en de muziekopleidingen van 
onze jeugdleden.

U bent van harte welkom!
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200 / 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:

Drukke opening ‘Tachtigers 
van Nu(enen)’ in het Weefhuis
Afgelopen vrijdagavond vond in het Weefhuis de opening plaats van de 
fototentoonstelling getiteld ‘Tachtigers van NU(enen)’. Deze foto’s zijn 
gemaakt door de Nuenense fotograaf Ben Wilde, zelf vorig jaar tachtig 
geworden. Het idee ontstond bij hem om zijn dorpsgenoten te fotografe-
ren die ook in 1942 geboren zijn. Dit resulteerde in 35 zwarte of witte por-
tretten op plexiglas, met daarnaast een aantal kleinere foto’s van de 
‘Tachtiger’ die hem of haar typeren. 

De opening werd bijgewoond door 
alle tachtigers met een aantal speciale 
genodigden, onder wie de oud burge-
meesters Terwisse en Ligtvoet.
In een treffende openingsspeech wist 
oud BABS en kunsthistorica Sophie 
Gobits, zelf ook een deelnemende 
tachtiger, goed onder woorden te 
brengen wat een mooie ervaring het 
is geweest om in een Rembrandtach-
tige benadering van licht op de foto 
gezet te worden door Ben Wilde. Het 
was voor een ieder spannend om te 
zien hoe hij of zij op de foto zou staan, 
en er werd reikhalzend uitgekeken 
naar deze dag. Hun nieuwsgierigheid 
werd beloond met een mooi portret.

De tentoonstelling werd zaterdag en 
zondag ook druk bezocht, veel Nue-
nenaren waren nieuwsgierig wie zich 
op de foto hadden laten zetten en wie 
er als een ‘echte’ Nuenenaar tussen 
hangt en wie een ‘import’ Nuenenaar 
is. Die laatste groep is inmiddels ook 
een betrokken Nuenenaar die hier 
met veel plezier woont.

De fototentoonstelling ‘Tachtigers 
van Nu(enen)’ is nog te zien op 18, 21, 
22, 29 januari van elf uur tot vier uur in 
de middag in t Weefhuis, Lucas van 
Hauthemlaan 1, Nuenen. Kijk voor in-
formatie, ook voor het nog uit te ko-
men boekje, op www.80ersnuenen.nl.

Boekenmarkt 
Drumfanfare 
Jong Leven
Drumfanfare Jong Leven uit Ger-
wen organiseert op zondag 29 ja-
nuari voor de zevenentwintigste 
keer de inmiddels bekende Ger-
wense Boekenmarkt. In Gemeen-
schapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11 
in Gerwen staan duizenden boe-
ken, LP’s, CD’s en puzzels voor u 
per categorie uitgestald.

De markt is geopend van 10.00 tot 
14.00 uur. De toegang is gratis en 
voor betaalbare prijzen kunt u prach-
tige boeken e.d. kopen. De opbrengst 
van deze markt komt volledig ten 
goede aan de vereniging. Zo kunnen 
wij investeren in de aanschaf van 
nieuwe instrumenten, nieuwe unifor-
men en de muziekopleidingen van 
onze jeugdleden. U bent van harte 
welkom!

Donatie Kunst met een grote 
T aan Stichting Leergeld 
Ruim 50 kunstenaars deden in oktober mee aan het door Rotaryclub Nue-
nen georganiseerde evenement ‘Kunst met een grote T’. Een evenement 
dat leeft en past bij kunstminnend Nuenen. Schilderijen, foto’s, keramiek, 
wandkleden van alles was er te zien op locaties verspreid over het cen-
trum van Nuenen, van het Nuenens College tot aan het Weefhuis. 

Van links naar rechts: Dirk Neerhof (voor-
zitter Rotaryclub Nuenen), Peter Hen-
drickx (voorzitter Stichting Leergeld Nue-
nen), Judith Tesser (voorzitter commissie 
Kunst met een grote T). 

De opbrengst van € 1250,- is recent 
overgedragen aan Stichting Leer-
geld. Peter Hendrickx, voorzitter van 
Stichting Leergeld: “Ik ben aange-
naam verrast. Mijn dank aan alle kun-
stenaars voor hun bijdragen en aan 
de leden van de Rotaryclub. Het is en 
blijft belangrijk dat juist de mensen 
die steun nodig hebben, de weg naar 
Stichting Leergeld vinden”.

Dirk Neerhof, voorzitter van Rotary-
club Nuenen legt uit dat de Rotary 
elk jaar een project organiseert dat 
zichtbaar is in Nuenen. ‘Kunst met 
een grote T’ het ene jaar, is een zoge-
naamd handen-uit-de- mouwen pro-
ject. In 2023 vindt de ‘Vincent van 
Gogh Photo Award’, een internatio-
nale fotowedstrijd met als thema 
‘freedom’ plaats. De winnende foto’s 
zijn in september te zien in het Park. 

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

De Slimste Mens van Brabant…
Er zijn niet veel slimme mensen in ons land. Veel van de slimme landgeno-
ten die doordeweeks bij het TV-programma De Slimste Mens zitten blin-
ken uit met domme antwoorden. Een mus is een zoogdier, de Heilige Bo-
nifatius is in Harlingen vermoord, Vincent van Gogh is een beeldhouwer 
uit Nuenen (zie foto) en Piet Suiker drinkt zijn koffie zonder suiker en 
woont wel in Nuenen. Een goede vriend van mij vertelt aan iedereen die 
het horen wil: Ik ben de slimste mens van Brabant. Ik ga op onderzoek uit.

Wat een domme antwoorden hoor ik 
bij De Slimste Mens. Inderdaad, pre-
sentator Philip Freriks schaamt zich 
soms rot bij de domme antwoorden 
die zogenaamde slimme mensen ge-
ven op eenvoudige vragen die hij 
stelt bij de quiz De Slimste Mens. 
Brompot en jurylid Maarten van Ros-
sem is een geschiedenisprofessor en 
hij staat de Bekende Nederlanders in 
de quiz met raad en daad terzijde. 
Professor Van Rossem is voorzitter 
van het kenniskabinet en schrikt 
soms van de stompzinnige antwoor-
den op eenvoudige vragen. Het een-
voudigste historische weetje oogst 
vragende blikken op. Wat is bamboe? 
Het is een stok! Applaus… Wormen 
hebben kieuwen. Weer applaudis-
seert het publiek. Wie was Idi Amin? 
Een schrijver, dichter, acteur…

Een Van Goghkenner mailde mij een 
reeks vragen en antwoorden over 
onze beroemde kunstschilder die ze-
ker bruikbaar zijn voor een dergelijke 
quiz. Een greep hieruit. Waar is Vin-
cent van Gogh geboren? In Zundert. 
Waar schilderde Van Gogh de Aard-
appeleters en waarom? In Nuenen en 
omgeving want daar werkten veel 
boeren op het land. Wat is het favo-
riete drankje van Vincent van Gogh? 
Vincent dronk absint, een groen 
drankje dat gemaakt wordt van alco-
hol en het kruid alsem. Absint heeft 
een anijsachtige smaak en bevat een 
hoog alcoholpercentage tot wel 70%. 
Vincent van Gogh is bekend tot in Ja-

pan. Wat weten ze daar van Vincent? 
Zonnebloemen en zelfmoord! 
Terug naar mijn vriend die zegt dat 
hij de slimste mens van Brabant is. Hij 
zit elke avond op de bank naar De 
Slimste Mens van Brabant te kijken. 
Hij wil dan niet gestoord worden, 
door niemand, ook niet door zijn 
vrouw. Komt zijn vrouw toch bij de 
bank in de buurt dan roept hij: Weg-
wezen, ik zit al een uurtje naar De 
Slimste Mens van Brabant te kijken! 
Komt zijn vrouw even later weer bin-
nenlopen en ziet wat er aan de hand 
is. Zij grist de spiegel uit zijn handen 
en hangt de spiegel weer terug op de 
plek waar een spiegel hoort te han-
gen…

Parkinsonzorgverleners bij Kwiek
 
Met enthousiasme kunnen we mededelen dat Sofia Rodrigues Corralero 
en Lieke Braam van Fysio- en ergotherapie Kwiek vanaf heden officieel 
zijn aangesloten bij ParkinsonNet!

Lieke en Sofia met prof. dr. Erik Scherder

Beide therapeuten hebben de scho-
ling tot Parkinsonzorgverlener met 
succes afgerond. Als ergotherapeut is 
Sofia inzetbaar bij de begeleiding van 
mensen met Parkinson of atypisch 
Parkinsonisme en hun naasten. Lieke 
is als geriatriefysiotherapeut aange-
sloten. Deze gespecialiseerde collega’s 
met verschillende disciplines werken 
veelvuldig samen. Behandelingen 
door een ParkinsonNet fysio- en/ of er-
gotherapeut kunnen plaatsvinden in 
de praktijk of in de thuissituatie. 

Door hun extra kennis en vaardighe-
den willen Sofia en Lieke bijdragen 
aan de specialistische multidisciplinai-
re zorg voor mensen met Parkinson of 
atypisch Parkinsonisme in Nuenen en 

omgeving. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Fysio- en er-
gotherapie Kwiek: 06 331 831 14.

Celtic Night in Het Klooster
Wat: Celtic Night Nuenen
Wanneer: 25 maart om 20.00 uur
Waar: Het Klooster, Park 1 Nuenen

Programma: Om 20.00 uur Roos trio 
& friends, om 21.15 uur Four of a kind 
en om 22.15 uur nazit met Ierse ses-
sie.
Informatie en kaartjes: www.iersses-
siefestivalnuenen.nl

Raf van Looveren nieuwe 
dirigent Brass Band Nuenen
Na de succesvolle optredens van ‘Margot’ die in oktober plaats vonden, 
nam dirigent Jan Koolen afscheid van de brassband omdat hij ging genie-
ten van een welverdiend pensioen. De brassband moest dus op zoek naar 
een nieuwe dirigent. Na een uitvoerig selectieproces is Brass Band Nue-
nen bijzonder trots te kunnen melden dat Raf van Looveren de nieuwe di-
rigent van onze vereniging wordt.

De uit België afkomstige Raf van 
Looveren is namelijk geen onbeken-
de in de brassband wereld. Raf speel-
de jarenlang als principal cornet bij 
meervoudig Belgisch en Europees 
Kampioen Brassband Willebroek. 
Momenteel is hij 1ste solist cornet bij 
het Groot Harmonieorkest der Gid-
sen, lid van het Cosy Brass Quartet en 
een vaak gevraagd solist in binnen- 
en buitenland. Bovendien behaalde 
hij als cornettist enkele belangrijke 
solo-titels met als uitschieters de Eu-
ropese solo-titel tijdens het Europese 
brassbandkampioenschap in 2004 
en de titel van Beste Solist tijdens de 
British Open te Birmingham. 

Als dirigent was Raf actief bij Brass-
band Scaldis, waarmee hij sinds zijn 
komst in 2012 vijf nationale titels 
heeft weten te behalen in 3de, 2de 
en 3 maal in 1ste afdeling. Sinds ja-
nuari 2020 is Raf de dirigent van de 
Noordlimburgse Brassband waarmee 
hij onlangs 2e werd bij de Belgische 
Brassband Kampioenschappen. Ook 
in Nuenen is Raf geen onbekende. Zo 

was hij in 2004 al eens als solist te 
gast bij een concert van de brass-
band. 

Met Raf van Looveren haalt Brass 
Band Nuenen een dirigent met veel 
brassband ervaring in huis. Al tijdens 
de eerste proefrepetities was de 
hand van Raf merkbaar én hoorbaar. 
Onder leiding van Raf van Looveren 
hoopt de brassband onder andere de 
brassbandklank en speelmanier ver-
der te verbeteren. Meer informatie 
over Raf van Looveren en Brass Band 
Nuenen is te vinden op de website 
www.brassbandnuenen.nl
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier 
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.

Dorpsraad Lieshout wil vaart 
achter renovatie gevaarlijke kruising 
Ondanks dat het stokje overgenomen zou zijn door een realisatieteam 
lijkt er weinig schot te zitten in de herinrichting van de gevaarlijke krui-
sing tussen de (provinciale) N615 en de (gemeentelijke) Deense hoek. 
Dorpsraad wil graag dat er meer actie komt om deze kruising te renove-
ren en heeft daarom diverse vragen gesteld bij de realiserende partijen.

Cursus Moestuinieren bij 
Tuincentrum Soontiëns
Dit jaar organiseert Tuincentrum Soontiëns weer een cursus ‘Moestuinie-
ren’ voor iedereen die zijn of haar eigen groenten wil leren kweken. De 
cursus bestaat uit drie workshops en vindt plaats op vrijdagmiddag 27 ja-
nuari, 10 maart en 7 april. 

In deze cursus leren deelnemers alles 
wat ze moeten weten voor een suc-
cesvolle moestuin: van zaaien, bo-
dembewerking en gereedschap tot 
planten en verzorgen. Het uitgangs-
punt is biologisch kweken, zonder 
gebruik van chemische hulpmidde-
len. 
De workshops zijn een combinatie 
van theorie en praktijk, met ruimte 

om zelf te oefenen en vragen te stel-
len. De workshops zijn geschikt voor 
beginners, maar ook voor degenen 
die al langer een moestuin hebben 
en op zoek zijn naar meer achter-
grondinformatie. 

Meer informatie: 
www.tuincentrum-soontiens.nl
of tel. 040-2811339. 

Cursus Mandala Tekenen en 
Persoonlijke Ontwikkeling

Op zoek naar 
evenwicht
Mandala Tekenen is het tekenen in 
een cirkel. De cirkel als veilige om-
sloten ruimte waarin alles er mag 
zijn. Al tekenend kom je tot rust. 
Word je je bewust van wat er in je 
leeft. Je kiest kleur, spreekt je crea-
tiviteit aan en laat je verrassen 
door wat er onder je handen 
ontstaat. 

Mandala tekenen kan ook een laag-
drempelige creatieve manier zijn om 
jezelf beter te leren kennen. Er is om 
ons heen van alles aan de hand. Hier 
kunnen we vaak zelf niet veel aan ver-
anderen. Wat we wel kunnen doen is 
onszelf beter leren kennen, waardoor 
we anders kunnen gaan reageren op 
onze omgeving. Dit kan meer rust en 
stevigheid geven, waardoor je meer 
evenwicht in jezelf voelt.
Iedere les is er een andere inspireren-
de mandala tekenopdracht. We be-
ginnen met een eenvoudige medita-
tie. Ervaring vooraf is niet nodig, maar 
mag wel. Iedereen kan meedoen. 5 
Lessen op de woensdagavond start 1 
februari en 5 lessen op de dinsdag-
middag start 7 februari. Docente is 
Marjo van Meer, Tekenen en Schilde-
ren en Psychosynthese Coach. Voor 
verdere informatie zie de website : 
www.marjovanmeer.weebly.com.
Je bent nooit te oud om te leren en 
het is nooit te vroeg om jezelf te leren 
kennen.

Rectificatie
In het artikel "Beyond Van Gogh" van 
vorige week is abusievelijk een foute 
achternaam vermeld.

De Juiste naam is : NIgel Saych.

Gevaarlijke kruising
In de enquête die in 2021 al gedaan is 
om te komen tot de ontwikkeling van 
een gebiedsvisie voor Lieshout kwam 
naar voren dat de “verkeerssituatie 
van de hoofdwegen rondom het 
dorp” als zwak punt ervaren wordt. 
Specifiek kwam daar ook de kruising 
tussen de N615 en de Deense Hoek in 
naar voren. Ook de commissie Ver-
keer- en Verkeersveiligheid van de 
Dorpsraad ijvert al veel langer voor 
een verbetering van kruispunt. Dit 
kruispunt alleen is immers verant-
woordelijk voor het overgrote deel 
van de (forse) verkeersongelukken 
die op de hoofdwegen rondom het 
dorp plaats vinden. In 2022 was er 
daarom een voornemen om hier écht 
iets aan te doen: helaas is dat tot op 
heden niet echt concreet geworden.

Geen voortgang
Een van de weinige berichten die 
hierover gekomen is was in septem-
ber waarin gemeld werd dat de ver-
dere ontwikkeling overgezet was 
naar een realisatieteam. Toen is ook 
gemeld dat er een nieuw verkeers-
model zou komen, waardoor betere 

metingen gedaan zouden kunnen 
worden, zodat de oplossing meer 
toekomstbestendig zou zijn. Diverse 
navragen door de Dorpsraad leveren 
echter geen feedback op waardoor 
het onduidelijk blijft hoe en wanneer 
deze gevaarlijke kruising nu écht 
aangepakt gaat worden.

Omgevingsdialoog
Dorpsraad Lieshout heeft eerder ook 
-bij de gemeente Laarbeek- aange-
drongen op het opzetten van een 
omgevingsdialoog zodat alle betrok-
kenen hun zegje kunnen doen. Deze 
communicatie-opzet is bedoeld om 
de “inspraak” en “het meedenken” de 
juiste vorm te geven. De provincie 
zegde toe om deze omgevingsdia-
loog te verzorgen: zij zijn immers de 
projectleiding van deze ontwikke-
ling. Dorpsraad Lieshout vindt dan 
ook dat deze omgevingsdialoog op-
gestart moet worden, zodat tijdig in-
put gegeven kan worden.  Er zijn im-
mers vele betrokken partijen die 
graag hieraan deel zouden willen ne-
men. Het burgerinitiatief “N615 Lies-
hout veilig” is zo’n partij die graag aan 
wil schuiven.
Al-met-al is er erg weinig concrete ac-
tie zichtbaar -en levert navraag “geen 
gehoor” op-  waardoor de gevaarlijke 
situatie nog steeds bestaat. Dorps-
raad Lieshout wil dan ook graag snel 
wél concrete actie zodat de situatie 
snel en fundamenteel opgelost kan 
worden en meer ongelukken voorko-
men kunnen worden.

Er zit weinig schot in de geplande renova-
tie van de kruising N615 en Deense Hoek

Freyja;  sterk in (hek) werk!
Freyja is al lround special ist in het leveren van hekwerk en toebehoren en levert aan
de dynamische wereld van publieksevenementen (o.a.  festivals en sportevenementen),
maar ook aan projecten in de bouw. Wij  zi jn STERK in het ontzorgen en het leveren
van kwalitatieve producten met een hoge mate van betrouwbaarheid.  Wij  zi jn op zoek
naar:  

MEDEWERKER WERF

 
STERK in ontzorgen;
STERK in samenwerken;
STERK in het luisteren naar onze klant;
STERK in het werken in een team;
STERK in communiceren;
STERK in plannen en organiseren;
STERK in het nemen van verantwoordeli ikheid;
STERK in nog 100.000 dingen?

Ben j i j :

Als medewerker werf ben j i j  verantwoordeli jk voor al le werkzaamheden op de werf.
Bestaande uit het klaarzetten van onze producten, het (de)monteren van hekken op
locatie.  Wij  zi jn een echt Brabants bedrijf  waarbij  de communicatiel i jnen kort zi jn en
gezell igheid voorop staat.  Je werkt graag 'met je handen' en in de buitenlucht.

 

 

INFO@FREYJA.NL

040-2913475

Liederentafel bij café Schafrath 
De laatste donderdag van januari wordt er weer een Liederentafel gehou-
den bij café Schafrath. De donderdagavonden in 2022 waren een groot 
succes, dankzij de grote opkomst. Ze willen dit in 2023 graag voortzetten. 
Hopelijk zijn jullie er weer allemaal bij.

Een heerlijk avondje zingen uit het alom bekende liedboek. Het programma 
voor deze avond ligt al klaar. Zoals gewoonlijk maken ze samen het program-
ma van na de pauze door je favoriete liedje(s) op een bierviltje te schrijven. 
Daan (de leadzanger) maakt dan een keuze uit de meest gekozen liedjes. Alles 
natuurlijk onder begeleiding van Hans Bloos, de accordeonist.

Graag tot ziens op donderdag 26 januari, bij café Schafrath, om 20.00 uur.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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 uur

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

 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 21 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, voorganger: pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 22 januari 11.00 uur: Geza-
menlijke viering, vocale omlijsting, 
voorgangers van beide kerken.

Misintenties:
Zaterdag 21 januari 18.30 uur: Fien 
Sleegers – Penninx.
Zondag 22 januari 11.00 uur: Greet 
Bollen – van den Berk; Héléne de 
Rooij – Reesink; Nico Verhuizen; Theo 
van Eijk; Jos van Kemenade (vanwe-
ge verjaardag); overleden familiele-
den Jansen-van der Loo.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 22 januari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Deckers.

Misintenties:
Jan Reijnen.

Mededelingen
De extra collecte voor Zr. Bonnie 
heeft in Gerwen en Nederwetten sa-
men € 327,20 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 22 januari 09.30 uur: viering, 
orgel/pianospel, voorganger pastor 
J. Deckers.

Misintenties:
Jo en Annie Knoops.

Mededelingen
De extra collecte voor Zr. Bonnie 
heeft in Gerwen en Nederwetten sa-
men € 327,20 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl 
Op 22 januari wordt de kerkdienst 
gehouden in de H. Clemenskerk. Die 
zondag wordt genoemd de Zondag 
van de Eenheid van de kerken en we 
vieren de oecumene. De dienst be-
gint om 11.00 uur en de pastores van 
beide kerken zullen voorgaan. Er is 
een collecte voor het Diaconaal in-
loophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. 
Op donderdagochtend is er Open 
Huis in De Regenboog. U bent van 

harte welkom voor ontmoeting met 
een kop koffie of thee.

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 19 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Marius en gezellen, martelaren, en H. 
Knoet, koning van Denemarken.
Vrijdag 20 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Fabianus, paus, en H. Sebastianus, 
martelaren.
Zaterdag 21 januari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Agnes, maagd en martelares. 10.30 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 22 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 23 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Raymundus van Pennafort, belij-
der; gedachtenis van H. Emerentiana, 
maagd en martelares.
Dinsdag 24 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Timotheus, bisschop en martelaar.
Woensdag 25 januari. 07.15 uur H. 
Mis, bekering van de H. apostel Pau-
lus.
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').

Toon Maas

Vrijwilligersavond Gerwen
Donderdag 12 januari werd in de St. Clemenskerk van Gerwen (eindelijk) 
weer de vrijwilligersavond gehouden. Het is een avond, bestemd voor de 
vele vrijwilligers die in de parochie H. Kruis actief zijn binnen de plaatse-
lijke geloofsgemeenschap van Gerwen.

De organisatie van deze avond was in 
handen van de leden van de klank-
bordgroep Gerwen. Ook leden van 
het pastoresteam, enkele leden van 
het parochiebestuur en de pasto-
raatsgroep van de parochie H. Kruis 
waren aanwezig.

Blijdschap en dankbaarheid
Maria Loonen, voorzitter van de klank-
bordgroep Gerwen, heette iedereen 
welkom en sprak o.a. de blijdschap uit 
dat het weer mogelijk was om een 
vrijwilligersavond te houden: de laat-
ste dateerde van 20 januari 2020. Zij 
benadrukte hoe dankbaar de geloofs-
gemeenschap mag zijn met de inzet 
van vrijwilligers. Zij vormen tezamen 
een kostbaar bezit binnen een ge-
meenschap; juist door hun inzet, ieder 
met zijn of haar eigen talenten, is het 
mogelijk om een vitale en bloeiende 
geloofsgemeenschap met elkaar in 
stand te houden. Gelukkig zijn er nog 
altijd zo’n 60 vrijwilligers actief binnen 
de Gerwense geloofsgemeenschap 
die zich nog altijd gemotiveerd willen 
inzetten!

Terugblik
Maria blikte ook terug op de voorbije 
periode. Hierbij werden m.n. de vol-
gende aspecten genoemd:
1. De coronaperiode met zijn enor-

me impact op maatschappelijk en in-
dividueel niveau. Ook binnen de Ger-
wense geloofsgemeenschap werden 
mensen getroffen b.v. door eenzaam-
heid, ziekte en ook overlijden t.g.v. co-
rona.
2. De oorlogssituatie in de Oekraïne 
met al zijn gevolgen, o.a. talloze men-
sen op de vlucht en de energiecrisis 
die ons treft. Die energiecrisis is ook 
merkbaar in de kerkgebouwen bin-
nen de parochie H. Kruis waar de ver-
warming een stuk lager is ingesteld.

3. Helaas hebben in de afgelopen 
periode ook vrijwilligers hun activitei-
ten moeten beëindigen door ziekte. 
En in het afgelopen jaar is door overlij-
den afscheid genomen van 2 vrijwilli-
gers: Maria Donkers-van Stipdonk en 
Jan Reijnen. Veel dank zijn we hen ver-
schuldigd voor hun grote, belangelo-
ze inzet gedurende vele jaren!

Een ander aspect is dat (althans voor-
lopig) geconstateerd wordt dat er se-
dert de coronaperiode minder kerk-
bezoekers zijn. Gedeeltelijk is dit te 
verklaren door ziekte en overlijden 
van parochianen, daarnaast door het 
feit dat er parochianen zijn die de 
voorkeur geven aan het volgen van 
diensten via t.v.

Vrijwilligersprijs
Elke vrijwilliger verdient natuurlijk alle 
lof voor zijn/haar inzet; ieder met zijn/
haar talenten. Het is inmiddels traditie 
om 1 of 2 vrijwilligers in het bijzonder 
te danken voor hun jarenlange inzet. 
En ook nu werden weer 2 vrijwilligers 
in het zonnetje gezet, nl:
-Toon Maas (van het Rullen 4)
-Bert Renders (van Stad van Gerwen 1)
Beide vrijwilligers zijn al jaren actief 

als tuinman m.n. voor het onderhoud 
van het kerkhof aan de Huikert te Ger-
wen. Met humor werd gememoreerd 
dat iedereen het ‘adres’ van hun werk-
zaamheden kent, alhoewel er geen 
huisnummer bekend is. Met veel 
waardering werd ook aangestipt dat 
op dit ‘adres’ ook ieder jaar weer in het 
najaar een huzarenstukje wachtte: nl 
het scheren van honderden meters 
beukenheg wat ieder jaar weer per-
fect gedaan wordt! Hans Vossenaar 
reikte aan beiden de zo verdiende vrij-
willigersprijs uit, geassisteerd door 
Ruud Bovens.

Al met al een geslaagde avond die te-
vens weer het begin inluidde van een 
mooi (vrijwilligers)jaar binnen de ge-
loofsgemeenschap van de St. Cle-
menskerk te Gerwen!

Bert Renders

Vol bewondering voor de wijze waarop hij het onvermijdelijke aanvaardde 
en daarbij het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis 

van het overlijden van mijn lieve man, ons pa en trotse opa

Christ Swinkels
echtgenoot van

Joke Swinkels - de Groot

* Eindhoven, 23 juni 1945 † Eindhoven, 14 januari 2023

Joke Swinkels - de Groot

Frank en Belinda
   Renee en Tim
   Robin en Bram

Stephan en Marlon
   Liz
   Charly

Correspondentieadres: Postbus 2, 5670 AA  Nuenen

Op zaterdag 21 januari om 14.00 uur nemen wij afscheid van ons pa in 
de Heilige Clemens Kerk, Park 53 in Nuenen. Wij nodigen u van harte 

uit zijn herdenkingsdienst bij te wonen. 

We waarderen het als u op hommage-uitvaarten.nl/condoleances/christ-swinkels 
een mooie herinnering plaatst aan ons pa. We zouden het fijn vinden als u 

een mooie onverpakte bloem wilt meenemen.

DANKBETUIGING
Het heeft ons goed gedaan om zoveel warmte

en medeleven te mogen ontvangen,
tijdens het afscheid van ons pap, opa en overgrootvader

Jan Hermens
Speciale dank aan medewerkers van Dommelhoef in Eindhoven!

Nuenen 13 januari 2023 de kinderen

Eindelijk rust na een zeer bewogen leven!

‘Je bent niet meer daar waar je was
maar overal waar wij zijn.’

Na een leven van leren, doceren en inspireren is overleden  
mijn dierbare man, onze lieve papa en trotse opa

Piet Schellekens
Emeritus hoogleraar

Technische Universiteit Eindhoven

* Best, 16 oktober 1941 † Nuenen, 9 januari 2023

Nuenen : Marianne Schellekens-Vennix

Blaricum : Jenny en Sjef
  Saul

Leusden : Lonneke en Eric †
  Lucy
  Oliver

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

Een reactie of herinnering kunt u ook plaatsen op 
www.memori.nl/piet-schellekens
De afscheidsceremonie heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op natuurbegrafenis Schoorsveld in Heeze.
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Carnaval

Eindelijk weer een  
heerlijk Bont Avondje
Door Edwin Coolen

Het was drie jaar geleden, zo memoreerde presentatrice Hilde Thoonen nog afgelopen 
vrijdagavond. Na de gedwongen corona-pauze waren het de Wetters die in Nederwet-
ten de eerste zittingsavond van dit carnavalsseizoen organiseerden.

Natuurlijk waren Prins Lassie van Oranje met 
zijn adjudanten Della Ross en d’n Rooie Du-
vel aanwezig in Residentie Lokaal Royaal in 
MFA De Koppelaar. Huisband van dienst wa-
ren De Koekwouzen, een jong gezelschap 
dat voor het eerst zo’n avond begeleidde. 
Dat deden ze goed, alleen de ta-da’s ontbra-
ken.

Na een rondje dansen in de Efteling met de 
Spetterkes en Arabische nachten door de 
grote Spetters van de Wetters was het de 
beurt aan de vier muzikale mannen van 
KUUB uit Beek en Donk. Die deden waar ze 
goed in zijn: interactie met de zaal. Zoals de 
meer of minder vraag stellen aan het pu-
bliek, bijvoorbeeld over bier (het antwoord 
was iedere keer ‘meer’). Nog meer muziek 
kwam van de drie dames en heer van DèVèlt.
Op die bekende feestnummers brengen met 
eigen teksten. Er liep al snel een polonaise 
door de zaal.

De eerste buut kwam van de ervaren Berry 
Knapen uit Heeze. Hij was blij om iedereen 
weer te zien en dat het weer mocht. Hij blik-
te terug op de coronaperiode. Zo bleek het 
hamsteren van wc-papier bij hem thuis gro-
te gevolgen te hebben als hij naar het toilet 
moest. En boodschappen doen was in die 
tijd niet makkelijk.

Vervolgens werd de zaal verduisterd voor de 
dames van de Raad van Elf. In het donker ga-
ven zij een lichtgevende show. Na deze da-

mes kwamen de oud-prinsen van de Wet-
ters. Eerst twee man rustig ouwehoerend op 
de tribune als Oranjesupporters. Vervolgens 
werd Het Voetbalstadion nagespeeld, een 
lied van André van Duin, dat tot veel hilari-
teit in de zaal leidde. Steeds kwam er een 
oud-prins bij zitten. Een (pikante) voltreffer.

De tweede buut was van Rob Scheepers uit 
Helmond. Deze Joop van de Kringloop had 
verhalen over de oude zooi die de mensen 
kwamen ophalen. De minste van de vier 
buuts met zelfs een ongemakkelijke stilte. 
De derde van Paul Timmermans was heel 
aardig. Als Ari Vederci was hij door Cupido 
naar Nederwetten gestuurd om de liefde te 
verspreiden.

En dan de laatste tonprater. Meervoudig 
kampioen Andy Marcelissen was wielrenner 
Bram Vitamine en op de fiets naar Nederwet-
ten gekomen. Er volgde een spervuur aan 
grappen en woordspelingen. Op het einde 
van zijn buut was er even verwarring in de 
zaal. Ging hij hetzelfde rondje nog een keer 
maken? Een klasse apart.

Nog een leuke grap was na afloop te horen 
bij de frietkraam die buiten stond: iemand 
bestelde de nieuwe snack ‘Dicht om’ die met 
krijt op een bord stond geschreven. Eronder 
de prijs: 01.30. Ta-daa.

Het was vrijdagavond ouderwets gemoede-
lijk, gezellig en gastvrij bij de Wetters.

Draag jij het tienercarnaval 
een warm hart toe?
Dan is dit iets voor jou!
Sinds jaar en dag is de Tienertent in Nuenen tijdens carnaval een be-
grip. Uit de gehele gemeente, maar ook vanuit de rest van Nederland 
komen tieners naar de tent om carnaval te vieren. Al die tijd zijn er 
vrijwilligers geweest die het tienercarnaval tot een succes hebben 
gemaakt, zodat ook de volgende generatie vast kan proeven aan het 
carnaval in Nuenen.

Wat we al hebben: Ook dit jaar zet de tienertentcommissie van de Dwèrs-
klippels haar beste beentje voor om de jeugd een op maat gemaakt, vei-
lig en gezellig feest voor te schotelen. Voor de tent, het licht en het geluid 
wordt gezorgd. Met de dj’s, de special effects, de mensen voor de horeca, 
garderobe en beveiliging worden afspraken gemaakt.
Wie we nog zoeken: Waar we nog om verlegen zitten zijn mensen die met 
ons een oogje in het zeil houden tijdens de feestavonden zelf. We zoeken 
mensen die zich in willen zetten voor de volgende generatie carnavals-
vierders, ervaring hebben met deze doelgroep,  zich mede verantwoor-
delijk willen voelen voor een fijn, veilig en gezellig tienercarnaval, be-
schikbaar zijn op een of meerdere van de feestavonden (18, 19, 20 & 21 fe-
bruari) en de instructieavond kunnen bijwonen van beveiligingsbedrijf 
FeDa week voorafgaand aan carnaval.
Wat jij moet doen: Stuur een mail aan dwersklippels.tienertent@gmail.
com als je zin hebt om hieraan bij te dragen.

Vriendelijke groet, de tienertentcommissie  

Het Goat Aan
Het is zover, na jaren van matig 
straatwerk en diverse gaten. Afge-
lopen week zaten de rayonhoofden 
van de Parkstraat, het Park, de Berg 
en de Beekstraat bij elkaar. Na eni-
ge discussie waren ze het erover 
eens dat het straatwerk van het 
parcours een dusdanige dikte heeft 
dat er verantwoord een carnavals-
optocht op kan worden gehouden.

Rayonhoofd P. Coolen van de Beek-
straat had nog enige twijfels over de 
grote bult in de weg ter hoogte van 
de Lindehof. Mocht de situatie daar 
penibel blijven, kan worden besloten 
om daar matten neer te leggen zodat 
er gekluund kan worden.
De eerste inschrijvingen voor deze le-
gendarische tocht zijn reeds binnen. 
Lange zatterdag specialiste Amici is 
met heel de kernploeg zeker van de 
partij. Ook wijnspecialist Vino zal als ie 
nuchter is garant staan voor een top-
prestatie op grote hoogte.
In het wedstrijdveld is nog plaats voor 
sterke komische individuele en grote 
of kleinere loopgroepen. In de spe-
ciale categorie jeugd en vooral scho-
len kan nog gestreden worden om 
mooie prijzen. Jeugdigen die lopen te 
vermoeiend vinden kunnen mee-
doen in de lichte categorie versierde 
fietsen. In de categorie wagens is nog 
ruimte voor enkele spectaculaire 
deelnemers.
Wees er snel bij want vol is vol! In-
schrijven kan tot 10 februari via 
dwersklippels.optocht@gmail.com

Om vast in de stemming te komen  
#carnaval23
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Remember to let her under your skin, Then you'll begin to make it
Better better better better better better, oh.
laa laa laa lalalalaaa, lalalaaaa, hey Jude...
 
Carnavalwagenbouwers Tjapzooi22

Kindercarnaval zoekt 
vrijwilligers!!
 
Over een paar weken is het zover. 
Het jaarlijkse carnaval wordt dan 
weer gevierd. Alle carnavalsvereni-
gingen zijn druk in de weer en de 
nieuwe prinsen zijn inmiddels al 
bekend. Ook wij als werkgroep van 
CV de Dwèrsklippels zijn al druk be-
zig met de organisatie van het kin-
dercarnaval in de ResiTentie, op 
dinsdagmiddag 21 februari.

Om dit kinderfeest te kunnen reali-
seren, hebben we ieder jaar weer 
de hulp van vrijwilligers nodig. 
Deze vrijwilligers staan achter de 
diverse kramen waar de kinderen 
hun bonnetjes kunnen inruilen 
voor een heerlijke lolly, een zakje 
chips, een suikerspin of om even 
lekker op het springkussen te kun-
nen springen. Ook de gratis ranja 
moet uiteraard door vrijwilligers gemaakt en ingeschonken worden. En 
wat is een knutselhoek zonder iemand die de kinderen helpt met knip-
pen en plakken. Kortom: het hele kindercarnaval valt of staat met haar 
vrijwilligers!

Ben je ouder dan 13 jaar (jonger kan eventueel in overleg), hou je van 
carnaval en lijkt het je leuk om te helpen dit grandioze kinderfeest ook 
dit jaar weer tot een succes te maken? Neem dan contact met ons op. 
Dit kan door te mailen naar kindercarnaval@onsnet.nu of te bellen naar 
mevr. L van Rekum, telefoonnummer 040-2837192. Ook volwassenen 
zijn van harte welkom. Uiteraard kun je hier ook terecht om geheel vrij-
blijvend meer informatie te vragen.

Werkgroep Kindercarnaval CV de Dwèrsklippels.
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Plan ‘Hoekstraat – Eikelkampen’ in Nederwetten 
biedt plek voor dertig woningen

Het bouwrijp maken in het geplande ge-
bied vordert gestaag…

Dommelwater zet Hooidonk blank:  
verboden voor kano’s

In Nederwetten gaat de schop in de grond om de bouw van een dertigtal 
woningen mogelijk te maken. Het plangebied  ‘Hoekstraat – Eikelkam-
pen’ wordt bouwrijp gemaakt door het bedrijf van Toon Jansen uit Ger-
wen, eigenaar van de bouwgrond. De huizen komen in de bebouwde kom 
van kerkdorp Nederwetten. 

Het plangebied raakt aan de zuidzijde 
aan de Hoekstraat, aan de noordzijde 
aan de Willem Sengershof en er loopt 
de wandel- en fietsroute Driesterren-
dreef gedeeltelijk ten noorden van dit 
plan. In het bestemmingsplan ‘Neder-
wetten, herziening Hoekstraat - Eikel-
kampen’ is plek voor dertig grondge-
bonden woningen. 

Groei naar dorpskern
Nederwetten telt zo’n 900 inwoners. 
De woonkern wordt omringd door 
agrarische productiegronden, zoals 
akkers en weilanden. Op enige af-
stand komen enkele kleinschalige 
bosgebieden voor. Aan het begin van 
de vorige eeuw was er nog geen 
sprake van een dorpskern. Zo tussen 

1950 en 1980 was sprake van een 
toename van bebouwing met name 
door de bouw van burgerwoningen. 
De kern Nederwetten kreeg meer 
vorm. In de periode vanaf 1980 von-
den nog enkele uitbreidingen plaats. 
Er werd gebouwd tussen de Soeter-
beekseweg en Hoekstraat en aan Ten 
Hout. Later volgde ook woningbouw 
aan de Willem Sengershof en omge-
ving. Zo is Nederwetten langzaam 
maar zeker uitgegroeid tot de dorps-
kern van nu.

Verschillende woningtypen
Er zijn dus dertig woningen gepland 
in genoemd gebied. Woningen van 
verschillende typen, zoals twee-on-
der-één-kappers, vrijstaande wonin-

gen en rijtjeshuizen. De huizen wor-
den uitgevoerd als één bouwlaag 
met kap of twee bouwlagen met kap. 
Bij de woning is ruimte voor een vrij-
staand en/of aangebouwd bijge-
bouw met één bouwlaag. In het aller-
eerste plan was 2021 genoemd als 
startjaar voor de bouw. 
Dan zouden de eerste bewoners in 
2022 hun intrek kunnen nemen in de 
nieuwe woningen. Het hangt van het 
bouwtempo af of er in de loop van dit 
jaar woningen opgeleverd gaan wor-
den.

Nuenense ondernemers geven 
scouting een toekomst!
Al vele Nuenense ondernemers, bedrijven en winkeliers zijn door Scou-
ting Rudyard Kipling uit Nuenen benaderd om mee te doen aan de ‘100 
voor 100 actie’. Dit is een initiatief van de scouting waarbij 100 Nuenense 
ondernemers de scoutinggroep steunen met € 100,- per jaar.

‘Gerwen verrast met…’

TIP JAR uit Nuenen geeft 
concert in café De Stam
Arianne Knegt en Bart de Win uit Nuenen vormen het duo TIP JAR en zij 
geven een concert in café De Stam in Gerwen op zondag 5 februari. TIP 
JAR – door muziekblad OOR uitgeroepen tot de beste americanaband 
van Nederland - treedt op in de concertserie ‘Gerwen verrast met..’. De en-
tree bedraagt slechts tien euro en het concert begint om 11.30 uur. Vanaf 
11.00 uur worden de bezoekers welkom geheten en rond 13.30 uur is het 
concert afgelopen.

TIP JAR geeft zondag 5 februari een 
lunchconcert in De Stam in Gerwen
 foto Cees van Keulen

‘Gerwen verrast met…’ is een activi-
teit van de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen (WLG). De werkgroep nodigt 
voor deze concerten musici uit in het 
genre lichte muziek. Bezoekers kun-
nen genieten van een spannend en 
sfeervol concert, met of zonder 
lunch. De locatie is café De Stam aan 
de Gerwenseweg 38 in Gerwen. De 
Stam is bekend van onder meer 
gipsyjazzoptredens van ‘Paulus Schä-
fer invites’ met Rosenberg Trio en di-
verse andere musici en ook van podi-
umconcerten door Lenny Kuhr en 
Jan Akkerman.

De serie lunchconcerten is dit jaar ge-
start met Hein Augustijn & Brabo-
Mundo (zie foto) met als gastmuzi-
kant Erik Verhoef uit Gerwen.

Reserveren in De Stam
‘Gerwen verrast met..’ biedt een geva-
rieerd programma met nu nog drie 
concerten op de zondagen 5 fe-

bruari, 5 maart en 2 april. Bezoekers 
kunnen kiezen uit muziek luisteren 
mét of zonder lunch.  Zondag 5 fe-
bruari TIP JAR, voor reserveren bel 
Bas: 06 5396 5925.

Het riviertje de Dommel bij Hooi-
donk in Nederwetten is buiten 
haar oevers getreden en zet de 
weilanden blank. Nabij de Hooi-
donkse watermolen staat een 
waarschuwingsbord: Verboden 
voor kano’s.

 “Wat is er veel regen gevallen de af-
gelopen dagen. Het ziet er overal vol 
en nat uit. We zetten de stuwen zo 
hoog mogelijk. Zo houden we zoveel 
mogelijk water vast”, aldus Water-
schap De Dommel. Het water wordt 
vastgehouden en kan de bodem in-
zakken en vult zo het grondwater 
aan. Het motto van het Waterschap 
luidt: “Vasthouden daar waar het kan 
en afvoeren waar het moet.” 

Situatie onder controle…
Het Waterschap heeft de situatie in 
grote lijnen nog steeds onder contro-
le. Waar de gemalen de aanvoer van 
het water niet kunnen verwerken 
worden noodpompen geplaatst. Dat 
is op een paar plekken gebeurd. Het 
waterpeil zal op een paar plaatsen 
nog wat stijgen, daarna neemt het 

weer af. Eind van deze week wordt 
weer een piek bereikt. De verwach-
ting van Waterschap De Dommel is 
dat ze het water gewoon kunnen blij-
ven afvoeren. Nu nog een prachtig 

‘nat’ plaatje, straks weer groen gras. 
Ook bij Hooidonk in Nederwetten. 
Het verbod voor kano’s blijft voorlo-
pig van kracht.
 foto’s Cees van Keulen

 

Vanaf de Hoekstraat wordt het gebied ontsloten  Foto’s Cees van Keulen

De Brabantse muziekartiest Hein Augustijn met rechts naast hem gitarist Erik Verhoef 
uit Gerwen, links percussionist Roeland Uijtdewilligen en geheel rechts bassist Robert 
Driessen. foto Cees van Keulen

Scouting Rudyard Kipling is een ac-
tieve scoutinggroep in de bossen van 
de Papenvoortse Heide. Elke zater-
dag kunnen ongeveer 120 jeugdle-
den genieten van uitdagende scou-
tingactiviteiten en spelenderwijs zich 
ontwikkelen tot zelfbewuste en 
maatschappelijk betrokken volwas-
senen. Ruim 35 vrijwillige leiding en 
een grote schil vrijwilligers vormen 
de organisatie achter deze prachtige 
club. 

De coronaperiode is voor de vereni-
ging een financieel moeilijke periode 
geweest, onder andere door het 
wegvallen van de Neuzelmarkt als in-
komstenbron. Het heeft de vereni-
ging laten nadenken over een finan-
cieel stabiele toekomst. De scouting 
gaat niet langer door met het organi-
seren van de Neuzelmarkt, maar 
hoopt op termijn te gaan samenwer-
ken met Kinderopvang Kids Society 
Erica, waardoor nog meer Nuenense 
kinderen van de prachtige omgeving 
en blokhut kunnen genieten. 
Tot dit juridisch is geregeld is de 

scouting op zoek naar een andere in-
komstenbron. Het idee ‘100 voor 100’ 
is hierdoor ontstaan. Meerdere on-
dernemers hebben al enthousiast 
gereageerd. Maar er is nog plek om 
mee te doen. 

Wanneer uw bedrijf de scouting 
sponsort, krijgt u een zichtbare ver-
melding aan de buitenzijde van onze 
blokhut, op de website en onze soci-
als. De scouting steunen mag ook als 
particulier of anoniem. 
Via de website www.rudyardkipling.
nl/sponsor kunt u zich opgeven. U 
ontvangt vervolgens de uitnodiging 
om uw logo te sturen en de factuur te 
betalen. Wij tonen dan uw naam als 
dank voor uw deelname. 
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar sponsor@rudyardkipling.nl.

Scouting bedankt via deze weg alle 
geïnteresseerden.
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Na de winterstop is  
Jazz Café Mierlo weer terug
Op 1 februari om 20.00 uur kunt u genieten van The Busquitos. Laat u zich 
verrassen door deze vier uitzonderlijke muzikanten. Zij nemen u mee op 
een vrolijke reis langs diverse muzikale genres. Swing, Calypso, Samba, 
Rock&Roll, Klassiek en alles daartussen en omheen. Ze mengen zich in 
het publiek, regelen spontane line-dances, limbo wedstrijden en spelen 
serenades.

Het is moeilijk stil te blijven zitten bij al dit aanstekelijk enthousiasme. Een ver-
rassende mix van humor en de geweldige muziek van o.a. Django Reinhardt, 
Irving Berlin, Broadway Musicals, TV-tunes en hun eigen catchy songs met hila-
rische teksten. The Busquitos zijn muzikaal vermaak voor alle leeftijden!
Locatie: ’t Patronaat Mierlo, tickets via www.jazzcafemierlo.nl

Lezing Senergiek; Wim Troost
‘Het is aan de vasthoudendheid van Philips manager Wim Troost te dan-
ken dat niet al heel vroeg de stekker er definitief uit werd getrokken’, 
schrijft het Eindhovens Dagblad in een artikel uit 2017 dat de kop draagt: 
‘Het ontstaan van ASML leest als een jongensboek’. 

Het best florerende bedrijf uit onze 
regio met wereldwijd 40.000 werkne-
mers, waarvan 17.000 in Nederland, 
hebben we niet in het minst te dan-
ken aan de visie en het doorzettings-
vermogen van grondlegger Nuene-
naar Wim Troost, inmiddels 97, maar 
nog steeds geen stilzitter.

Ontstaan van ASML
Op vrijdagmiddag 27 januari 2023 in 
de Trefpuntzaal van Het Klooster gaat 
Troost zijn gehoor een inkijkje geven 
in het ontstaan van de grootste chip-
machinefabrikant ter wereld: ASML. 
De presentatie start om 13.30 uur en 
is bedoeld voor alle Nuenenaren die 
geïnteresseerd zijn in een stukje mo-
derne geschiedenis van de ontwikke-
ling van de chips, die zich vlak onder 
onze ogen hier in de regio afspeelde. 
Zoals bij vrijwel elke nieuwe vinding 
was het proces van de eerste ontwik-

#VRRKKS TROTS
OP ‘ONZE’ ROLAND

OCN
Ondernemer 
van het Jaar 

2022

HARTELIJK GEFELICITEERD 
NAMENS AL JE COLLEGA’S

Nieuwjaarsborrel bij BC Lieshout
Als eerste activiteit in het nieuwe jaar heeft Badminton Club Lieshout 
haar traditionele nieuwjaarsborrel gehouden. Tijdens de borrel werd 
even teruggekeken op het afgelopen jaar en (alcoholvrij) getoast op het 
nieuwe jaar. Ook werd de ‘vrijwilliger van het jaar’ bekend gemaakt, die 
via een Teams-verbinding verrast werd op haar vakantieadres.

Dankzij Bianca van Bommel waren er weer volop oliebollen bij de nieuwjaarsborrel 
van Badminton Club Lieshout

NWV-busreis naar Hoogerheide

WK Veldrijden met Mathieu 
van der Poel als topfavoriet
Zondag 5 februari gooit wielrenner Mathieu van der Poel in Hoogerheide 
alles in de strijd om de wereldtitel veldrijden in de wacht te slepen. Topfa-
voriet Van der Poel gaat in de slag met onder meer zijn eeuwige rivaal 
Wout van Aert uit België. De sterke Nederlandse selectie bestaat uit Ma-
thieu en zijn broer David, het complete podium van het Nederlands kam-
pioenschap met winnaar Lars van der Haar, zilveren Joris Nieuwenhuis en 
bronzen Ryan Kamp.

Mathieu van der Poel met zijn eeuwige ri-
vaal, de Belg Wout van Aert
 foto Cees van Keulen

Het eerste WK-wielerevenement in 
dit seizoen is in onze provincie en wel 
op het vermaarde parcours op de 
Brabantse Wal in Hoogerheide. De 
Nuenense WielerVrienden (NWV) 
maken er een gezellige dag van en 
hopen natuurlijk dat ‘thuisrijder’ Ma-
thieu van der Poel de regenboogtrui 
verovert.  

Busretourtje Gerwen – Hoogerhei-
de 20 euro
De WielerVrienden gaan met een bus 
naar Hoogerheide en er zijn nog een 

tiental plaatsen vrij voor wielerfans 
die geen NWV-lid zijn. Een retourtje 
NWV-clubhuis De Stam Gerwen - 
Hoogerheide kost twintig euro. Ver-
trek op zondagochtend 5 februari om 
09.00 uur (De Stam is open vanaf half 
negen) en de terugreis vanuit Hoog-
erheide is gepland om 17.00 uur. Be-
langstellenden voor de busreis die-
nen zich te melden bij bestuurslid 
Jan van Maasakkers 06 1450 9970 of 
via nuenensewielervrienden@gmail.
com. Let op: vol = vol.
Toegangskaarten voor het WK-eve-

Een jeugdige wielerfan scoort een handtekening van Mathieu van de Poe
 foto Cees van Keulen

Nieuwjaarsborrel 
De nieuwjaarsborrel is één van de 
vaste activiteiten op de kalender van 
Badminton Club Lieshout. Ieder jaar 
komen de leden op de allereerste 
speelavond van het nieuwe jaar bij 
elkaar om elkaar ‘het beste’ te wen-
sen voor het komende jaar. Ook dit 
jaar had het bestuur er voor gekozen 
om deze borrel te houden op het ein-
de van de speeltijd van de jeugd en 
het begin van de speeltijd voor de se-
nioren. Door dit tijdstip te kiezen 
konden alle leden aanschuiven en 
daarvoor (jeugd) of daarna (senio-
ren) ook nog badmintonnen.

Oliebollen
Dankzij Vitaal Laarbeek werd de 
jeugd getrakteerd op bakjes met vers 
fruit en kregen alle jeugdspelers een 
water-bidon. Een mooi en duidelijk 
signaal van Vitaal Laarbeek om zo-
veel mogelijk gezond door het leven 
te gaan. Daarnaast was de niewjaars-
borrel ook behoorlijk gezond en 
werd er deze keer alléén bubbelwijn 
geschonken zónder alcohol. Ter com-
pensatie werden daarbij natuurlijk 

-zoals dat hoort- oliebollen gegeten 
die Bianca van Bommel persoonlijk 
had gebakken. Door deze opzet 
kwam de inwendige mens volop aan 
zijn trekken.

Vrijwilliger van het Jaar
Naast eten en drinken hield voorzit-
ter Stan van Vijfeijken een korte toe-
spraak waarin hij herinnerde aan de 
corona-tijd die nog niet zo ver achter 
ons ligt, maar al wel behoorlijk verge-
ten lijkt te zijn. Vorig jaar moest deze 
traditionele nieuwjaarsborrel nog 
worden afgezegd. 

Via een Teams-verbinding werd daar-
na contact gezocht met het vakantie-
adres van de familie Janssen. Diony 
Janssen werd immers benoemd tot 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ en moest in 
het zonnetje gezet worden. Vanwege 
de slechte verbinding en het rumoe-
rige restaurant kon er weinig com-
municatie plaatsvinden, maar wél 
was duidelijk dat Diony behoorlijk 
blij verrast was en met gepaste trots 
deze eretitel in ontvangst nam. www.
badmintonclublieshout.nl

nement zijn tot vrijdag 3 februari on-
line aan te schaffen via www.wk-
hoogerheide2023.nl. Op de dag zelf 
kosten de toegangskaartjes vier euro 
extra.  

Interesse in NWV?
De Nuenense WielerVrienden heb-
ben nog twee busreizen gepland. 
Zondag 16 april naar Valkenburg 
voor de Amstel Gold Race. Zondag 25 
juni naar Sittard/Geleen naar het Ne-
derlands Kampioenschap op de weg. 
NWV-leden zijn verzekerd van een 
gratis stoel voor de busreizen naar 
genoemde wielerevenementen. Lid-
maatschap kost vijftig euro en de 
WielerVrienden spreken ook onder-
ling af voor het bezoeken van interes-
sante wielerwedstrijden. Jaarlijks 
wordt een NWV-wielercafé gehou-
den in café de Stam. Vorig jaar in no-
vember waren John van den Akker, 
Chris Kisters en zijn coach Cees-Jan 
van der Zweep te gast en in maart is 
de legendarische oud-wielrenner 
Hennie Kuiper in een uitverkocht 
wielercafé welkom geheten.

Belangstellenden voor de Nuenense 
WielerVrienden kunnen contact op-
nemen met bestuurslid Jan van 
Maasakkers op 06 1450 9970.

keling van de superieure lithografie-
technologie, die ten grondslag ligt 
aan het procedé van de chips fabrica-
ge bij ASML, naar een concurrerend 
systeem op de markt, een uiterst 
hobbelig en moeizaam parcours. “Ik 
had al mijn overtuigingskracht nodig 
om een kleine vijftig Philips-mensen 
zover te krijgen dat zij de overstap 
wilde maken”, herinnert Troost zich 
de oprichting van ASM Lithografie, 
die op 1 april 1984 een feit werd. Ge-
start in een houten barak op Strijp is 
de chipmachine gigant inmiddels 
een steeds maar uitdijend industrieel 
complex in onze regio met een we-
reldwijde impact en uitstraling. 
Nieuwsgierig? Kom dan vrijdagmid-
dag 27 januari 2023 luisteren naar 
het boeiende verhaal van Wim Troost. 
Zowel leden (€ 1,00 entree) als niet le-
den van Senergiek (€ 2,00 entree) zijn 
van harte welkom.

De Nationale 
Voorleesdagen: 
vier het met ons 
mee in de bieb!
Het is bijna zover: van 25 januari 
t/m 4 februari, tijdens de Nationale 
Voorleesdagen, is het extra feeste-
lijk in de bibliotheek! In onze vesti-
gingen is er dan van alles te doen, 
kijk maar snel in het overzicht hier-
onder. Alle activiteiten zijn gratis, 
graag wel even van tevoren aan-
melden via www.bibliotheekdom-
meldal.nl/activiteiten. We zien je 
heel graag met je kleintje(s) en na-
tuurlijk ook hun broertjes en zusjes 
tijdens dit voorleesfeest in Biblio-
theek Dommeldal.
  
TIP: Maak je je (klein)kind gratis lid 
van de bieb tijdens de Nationale 
Voorleesdagen dan krijg je een leuke 
verrassing van ons! Voor de adressen 
van onze biebvestigingen, kijk op 
www.bibliotheekdommeldal.nl.  

Activiteiten in de bibliotheek in 
Nuenen 
Dinsdag 31 januari: Lezen en Liedjes 
(voorheen Muziek op Schoot) 
  
Speurtocht voor peuters en kleu-
ters in de bieb 
Doe de speurtocht in de bieb van 25 
januari t/m 4 februari en ontdek de 
prachtige boeken van de Prenten-
boeken top 10 van 2023. Speciaal 
voor peuters en kleuters (met hun 
(groot)ouders of begeleider)!
Zoek de posters in de bieb, kijk naar 
het plaatje en geef samen antwoord 
op de vragen. Wie weet win jij wel 
een prijsje?
  
Meer informatie en gratis aanmel-
den: www.bibliotheekdommeldal.nl/
activiteiten
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Rikmarathon 
Senergiek
In het kader van de ‘Jaarlijkse Rik-
marathon’ organiseert de Rikclub 
van Senergiek op donderdag 26 ja-
nuari alweer voor de derde keer 
een Rikmarathon. Deze Rikmara-
thon staat deze keer in het teken 
van het Nuenens goede doel:

AllstarZ
Een stichting voor bijzondere kinderen.
De rikmarathon begint om 10.00 uur in 
Het Klooster, in de gebruikelijke locatie 
van Senergiek en zal om ca. 16.00 uur 
zijn afgelopen. 
Wij zijn overigens het MKB veel dank 
verschuldigd, dat zij het mogelijk ma-
ken om deze Rikmarathon tot een posi-
tief en succesvolle dag te maken.
Het organisatieteam: Henny van Egge-
len, Peter de Louw en Ted Warmerdam 
wensen de deelnemers een fijne en 
plezierige kaartdag toe.

Feest bij HC Nuenen
Op zaterdag 14 januari vierde Toon van Gestel zijn 80-ste verjaardag bij 
Hockeyclub Nuenen. Dit feest was een paar keer uitgesteld en inmiddels 
is Toon 81 jaar. Hij is nog steeds spelend teamlid bij Heren 45-2 die op 
zondag competitie spelen in de 1ste klasse tegen bijv. Oranje Rood, Til-
burg en Den Bosch. 

Het feest begon met koffie en vlaai, daarna werd er een wedstrijd gespeeld 
met een mix van zijn eigen team en oud gedienden waarmee Toon jarenlang 
had gehockeyd. Het team van Toon won met 3-2. Na de wedstrijd kreeg Toon 
het cadeau en werd de barbecue aangezet. Er vonden leuke gesprekken plaats 
over vroeger. Het was een geweldige middag en avond waar vele mensen nog 
aan terug zullen denken.

Z&PV Nuenen:  
succesvol miniorencircuit
Zondag 15 januari hebben 5 zwemmers van Z&PV Nuenen gestreden om 
de klassementsprijzen binnen het miniorencircuit in Roosendaal.

Voor Lisa Jansen was het extra spannend, want het was haar eerste wedstrijd. 
Gelukkig wist zij haar zenuwen in bedwang te houden en zette 2 prachtige tij-
den neer op de 50m schoolslag en vrije slag.
Costa Caboni en Julian van Küringen hadden het een tikkeltje moeilijker met 
o.a. een 100m vlinderslag, 50m schoolslag en 200m vrije slag. Op alle afstan-
den wisten zij hun persoonlijke tijden te verbeteren.
De tweeling Karol en Maksymilian Bilinkski maken er altijd een leuke onderlin-
ge strijd van die deze keer beslecht is door Karol met zijn bronzen medaille in 
hun leeftijdsklassement bij de minioren 4. Ook zij wisten al hun afstanden snel-
ler dan ooit af te leggen op de 50m vlinderslag, rugslag en 100m vrije slag.

SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten  
Zaterdag 21 Januari 
RKSV Nuenen Vet B - Nederw. Vet  .16.00 u
Zondag 22 Januari 
Nederw. 1 - EMK 1 (vriendsch. )  . . .12.00 u 
Nederwetten 3 - Pusphaira 9 . . . . . .11.00 u

Ria Hurkmans  
winnares op vrijdag de 13e
Hoezo kun je geen geluk hebben op vrijdag de dertiende? Ria Hurkmans 
had maar 65 punten nodig om iedereen voor te blijven en daarmee de 
winnaar van de avond te worden. Vorige week was dat aantal goed voor 
een vijfde plek maar niet vanavond.

Links: winnaar Ria Hurkmans
Rechts: organisatie Ludo van den Berg

Vorige week zaten er 32 punten tus-
sen de nummer één en nummer drie 
en nu maar 3 punten. De scores wa-
ren überhaupt aan de magere kant 
maar dat deed niks af aan de sfeer en 
gezelligheid.

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond:
Ria Hurkmans 65 punten
Ben de Louw 64 punten
Rinus van Hoof 62 punten
Hennie Noyen 56 punten
Antoon Hurkmans 52 punten
Ted Warmerdam 51 punten
Tinus Damen 47 punten
Peter de Louw 43 punten
Gerrit van Oorsouw 29 punten
Gerton van Leenders 28 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 20 januari! 
SupportersClub RKSV Nuenen.

Veldsink Advies enthousiaste 
sponsor HC Nuenen
Voor HC Nuenen is 2023 goed begonnen. De hockeyclub heeft een nieuw 
sponsorcontract van Veldsink Advies in Nuenen voor drie jaar! In 2020 
maakte het lokaal betrokken advieskantoor aan het Park al een score-
bord mogelijk op Sportpark ‘De Lissevoort’. 

Weer een volle 
nieuwjaarsreceptie 
van LONU
Na twee jaar, was er eindelijk weer 
de nieuwjaarsreceptie van loop-
groep Nuenen (LONU). Tradities 
zijn om in stand te houden dus ook 
dit keer volop gezelligheid met 
glühwein en veel (heel veel) olie-
bollen. Maar daar zitten wij hard-
lopers niet zo mee, dat lopen we er 
de komende maanden weer mak-
kelijk vanaf. En ook traditioneel 
was de verkiezing van LONU-er en 
de sportman/vrouw van het jaar. 
Dit keer waren dat Pauline en 
Selma.

Veel LONU-ers hebben kennelijk goe-
de voornemens voor dit jaar, want 
binnenkort gaat er een grote delega-
tie naar de Ultra trail in Houffalize 
met als ultra afstand: 53 kilometer! 
Heeft u als goede voornemen om dit 
jaar wat gezonder te leven en fitter te 
worden? Kom dan eens langs op 
dinsdag- of donderdagavond 19.00 
uur of zaterdagmorgen 9.00 uur en 
loop een aantal weken vrijblijvend 
met ons mee. Er is voor praktisch ie-
dereen wel een geschikte groep om 
bij aan te sluiten. Voor meer info zie: 
lonu.nl.

Dennis van Engeland EMK-er 2022
 
Op een goedbezochte nieuwjaarsreceptie is tot zijn eigen grote verassing 
Dennis van Engeland zondag benoemd tot EMK’ er van het jaar 2022.

Op de foto v.l.n.r.: echtgenote Nicole, dochter Jady, Eric van Gils, Dennis van Engeland

“We dragen HC Nuenen een warm 
hart toe”, zei Jeannette Veldsink en-
thousiast, directeur Veldsink Groep. 
Ze ondertekende het contract na-
mens het familiebedrijf. “We investe-
ren graag in sport, bewegen en vitali-
teit om jong en oud zich te helpen 
ontwikkelen en gezond te blijven, 
dat vinden we belangrijk.”

Voor HC Nuenen is sportsponsoring 
van groot belang om hun club naar 
een hoger plan te tillen. Een onmis-
bare bron voor het voortbestaan van 
de vereniging. Sponsorgelden wor-
den besteed aan de verbetering van 
de kwaliteit van de hele club zoals 
een professioneel clubkader (trai-
ners, coaches) en een eigentijdse, 
verzorgde accommodatie waar ie-
dereen elkaar kan ontmoeten. Er 
worden vriendschappen voor het le-
ven gesloten!

Voorzitter Ivar Voorman: “We zijn heel 
blij met Veldsink Advies als hoofd-
sponsor en hoe deze lokaal betrok-
ken partij actief is in het verder bren-
gen van onze hockeyclub. Een win-
win situatie. Wij hebben de verzeke-
ringen van HC Nuenen nu onderge-
bracht bij Veldsink Advies.” Joost 
Tijmstra vult aan: “We hebben een 
positieve wisselwerking die heel veel 
energie geeft.” Daar werd op ge-
proost!

Over Veldsink Advies
Veldsink Advies gelooft sterk in de 
kracht van dichtbij en ontzorgt haar 
relaties al ruim 44 jaar met onafhan-
kelijk financieel advies op het gebied 
van verzekeringen, hypotheken, pen-
sioenen, financiële planning en Re-
giobank. Voor particuliere en zakelij-
ke relaties. Met als ultieme missie: fi-
nanciële rust voor iedereen.

V.l.n.r.: Joost Tijmstra (Vicevoorzitter HC Nuenen), Frank den Toonder (Vestigingsma-
nager Veldsink Advies en Regiobank Nuenen), Jeannette Veldsink (Directeur Veldsink 
Groep), Ivar Voorman (Voorzitter HC Nuenen) en Danny Nooijen (Sponsorcommissie)

Dennis komt uit Tongelre, waar een 
steeds groter deel een zwart-geel 
hart heeft en is in 2019 begonnen als 
vrijwilliger bij EMK. Zijn dochter Jady 
ging voetballen bij de meiden en hij 
stak zijn vinger op als leider/trainer, 
wat hij nog steeds is bij de meiden. 

Sinds dit jaar is dit uitgebreid met 
een extra elftal; naast de meiden 
traint/coacht Dennis nu ook de EMK 
vrouwen.

Je kunt dus met recht zeggen dat 
Dennis nu de ambassadeur van het 
meisjes- en damesvoetbal bij EMK is, 
welke een steeds belangrijkere rol 
speelt binnen het totale voetbalaan-
bod bij EMK. Naast deze activiteiten 
springt Dennis regelmatig bij achter 
(en voor) de bar bij de kantine van 
EMK. Vandaar dat Dennis met recht 
de award van EMK-er mocht ontvan-
gen en echtgenote Nicole een bos 
bloemen voor de onmisbare support!

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

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

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

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

040 - 209 72 41

PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 3

Oplossingen wk 2

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

P A N T S E R M A G N E E T

E W O N D A R I A O

E D L E E K K L A S T E

N I P U A G A F D O R

P A L T R O N K M A L

T L E P O B A B T E R

N O K A N T E N N E A R A

T M P R E L O O T E M

A A S R U I E N O E R

B A S V I N N Y L E S

O T L I N T K R O M N T

O T E L E E G E L E

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 7 6 3
4

9 1 6 2
4 8 5 3

7 6 3 1
3 9 4 2

9 2 8 5
8

3 9 8 4

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

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

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

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

D I S C U S S I E N O T A

AFLEGGEN
AFREIZEN
AGITATIE
ALGEN
BEDROG
BEKOELEN
CAESAR
CHEQUE
DERTIG
DEUKHOED
DIENAAR
DOCIEL
ENDEMIE
EXCES
GASBEL
GELEI
GROENLAND
HANDS
HELLEBAARD
IMAGE
IMMER
JOLIGHEID
LEGHEN
LOKET
MIKADO
NIETJES
OMZET
PAAPJE
PERCENTAGE
PIKET
PINGUIN
RASTER
SATELLIET
SCHUIEREN
SMEEDKUNST
SMOOR
SPIES
STEEK
STOEP
THEMAWEKEN
VERMETEL
ZOMERACTIE

Horizontaal: 
1 appelsoort 6 verschillend 11 persoonlijk record 12 begaafd 14 televisie 16 naamplaatje 
18 opstaande kraag 19 jury 21 cirkelvormig rif 22 pijn doen 24 wreed heerser 25 kloosterzuster 
26 vrouwelijke kip 27 draagzak 29 een zeker iemand 30 loopstok 32 pus 34 of dergelijke 35 boven 
37 krachtig 40 slijtage 44 deel v.d. mond 46 telwoord 47 toverheks 48 één en ander 50 land in 
Azië 52 frame 54 bult 55 bruinrode kleur 57 fi lmpersonage 58 graansoort 59 plus 60 omnivoor 
63 loofboom 64 uitwendig 65 waardig lopen.

Verticaal: 
1 muze v.d. zangkunst 2 tweetal 3 grote hoeveelheid 4 reeds 5 onlangs 6 sportvrouw 7 naamloze 
vennootschap 8 harde buitenkant 9 enthousiasme 10 zeevogel 11 gewas 13 cachot 15 bodem 
17 fl inke dreun 20 draaikolk 22 ordinaire vrouw 23 vochtig 26 huidige tijd 28 meubelstuk 
31 voorzetsel 33 pl. in Gelderland 36 bevoorrechte groep 37 naaldboom 38 korte snelle beweging 
39 helder maken 40 geraamte 41 vod 42 fl inke slok 43 deel van Engeland 45 godin v.d. vrede 
49 van jezelf 51 open kist 53 fraaie kleding 54 deel v.e. servies 56 Engels bier 58 soort hert 
61 lage rivierstand 62 telegraaf restant.

Winnaar: week 1, Mvr. L. Verbakel, Lieshout.

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

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

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Bezorgers
Vanaf 13 jaar

NUENEN
 Bel of mail:

040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

- Verbouw
- Aanbouw
- Timmerwerken/montage

Tel: +316-38018300
E-mail: info@vanbusseltimmerwerken.nl

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
-  Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

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!

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 


