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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / www.bcsn.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Duo 
expositie 
Atelier 
Nuenen

Creatief met 
kunstmatige
intelligentie

Sabine de Rooij 
Groen Witster 
van het jaar bij 
de RKSV Nuenen

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

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL 
VOOR MEER INFORMATIE

14 februari Valentijnsdag

WoensXL

koopzondag
29 januari 

WOENSXL

LON ook komende jaren  
omroep van Nuenen, Gerwen  
en Nederwetten 
Bij besluit van 18 januari 2023 heeft het Commissariaat voor de Media 
(hierna: het Commissariaat) Stichting Lokale Omroep Nuenen (LON) aan-
gewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de 
publieke mediadiensten in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten, voor de periode van 14 januari 2023 tot 14 januari 2028.  

Deze aanwijzing is tot stand geko-
men nadat de LON tijdig de aanvraag 
daartoe bij het Commissariaat had in-
gediend en de gemeenteraad van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten tij-
dens zijn vergadering van 10 novem-
ber 2022 besloten had het Commis-
sariaat, op voorstel van burgemeester 
en wethouders, te adviseren dat 
Stichting Lokale Omroep Nuenen 
(LON) voldoet aan de criteria van die 
de Mediawet 2008 daarvoor stelt. 
Sinds de Mediawet in 2008 in wer-
king trad is het voor derde keer dat 
de LON zo’n aanwijzing, die iedere 5 
jaar opnieuw moet worden aange-
vraagd, verkregen heeft.  
Voor de praktijk betekent het, dat de 
LON ook de komende vijf jaar met 
uitsluiting andere lokale media-in-

stellingen het alleenrecht heeft om 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
nieuws- en mediadiensten te verzor-
gen.  
 
De LON, een vrijwilligers organisatie, 
is voornemens haar taak naar beste 
vermogen uit te voeren vanuit het 
adagium: “Van, voor en door Nuene-
naren”. 

“Alle kinderen mogen meedoen!” 
Door: Ria Soetendal- van de Grint 

Deze maand bestaat de stichting ‘Leergeld Nuenen’ 20 jaar. Dankzij deze 
stichting hebben veel Nuenense kinderen uit minderbedeelde gezinnen, 
een bijdrage gekregen zodat ze toch mee kunnen doen aan diverse acti-
viteiten. Reden voor een gesprek met één van de vrijwillige medewer-
kers, actief vanaf het begin: Jos Deckers.

“Bij de viering van het 150-jarig be-
staan in 1996 van de Vincentius 
vereniging in Tilburg”, vertelt Jos Dec-
kers, pastoraal werker in Nuenen, 
“vroeg men een donatie om ‘kinde-
ren uit gezinnen met een kleine 
beurs’ gewoon te laten meedoen in 
de samenleving.  Daaruit is de stich-
ting Leergeld Tilburg ontstaan.”
Eindhoven en Helmond volgden al 
snel dit voorbeeld.
“In Nuenen was het Plusminus dat 
zich afvroeg of dit ook in Nuenen een 
goed idee zou zijn”, aldus Jos Dec-
kers, die vanaf het begin betrokken is 
bij de Stichting Leergeld Nuenen.  Na 
intern beraad en in overleg met de 
overkoepelende organisatie, zijn er 
vervolgens in januari 2003 twee 
stichtingen opgericht, namelijk Stich-

ting Plusminus en de Stichting Leer-
geld Nuenen.”
Plusminus is een vrijwilligersorgani-
satie die mensen in een financieel 
moeilijke situatie adviseert. Zij be-
zoeken de mensen thuis en maken 
hen bekend met de voorzieningen, 
zoals bijzondere bijstand of andere 
voorzieningen waar ze recht op heb-
ben, maar dat veelal zelf niet weten. 
Die taak van Plusminus is intussen 
door de LEV-groep overgenomen.

De Stichting Leergeld richt zich op de 
kinderen die, eveneens door de 
moeilijke financiële situatie thuis, 
niet met alles mee kunnen doen. Het 
eerste bestuur bestond uit Henk Sit-
ter, voorzitter, Theo Swinkels secreta-
ris en (wijlen) Jo de Rooy penning-
meester. “Van begin af aan”, legt Jos 

Deckers uit “, is er gewerkt met coör-
dinatoren en adviseurs, allen vrijwilli-
gers. Deze adviseurs komen veelal uit 
het onderwijs of maatschappelijk 
werk en kennen van daaruit de pro-
blematiek goed.”

Via Rond de Linde en folders van sport-
verenigingen probeerde de stichting 
bekendheid in Nuenen te krijgen. Op 
de scholen werd getracht om vermeld 
te staan in het schoolblad/schoolgids. 
Ook  bezochten ze, om dezelfde reden, 
ouderavonden op de basisscholen.

Ouders die menen op grond van hun 
inkomen in aanmerking te komen, 
melden zich bij de Stichting Leer-
geld. Eén van de adviseurs maakt 
daarna een afspraak bij de ouders 
thuis en overlegt met hen de moge-
lijkheden. Dit kan in de vorm van een 
financiële bijdrage voor de studie, 
maar ook de contributie voor de 
sportvereniging, sportkleding, dans-  
of muziekles. Daarnaast kunnen ou-
ders een beroep doen op onder an-
dere een laptop in bruikleen of een 
(gebruikte) fiets. Heel belangrijk in 
deze is dat er altijd sprake is van ano-
nimiteit van de aanvrager.

Bij de start was de stichting afhanke-
lijk van financiële steun van een Eind-
hovens Welzijnsfonds en de stichting 
Thomas Villanova. Pas toen de ge-
meente Nuenen extra geld kreeg 
voor de armoedebestrijding (de z.g. 
Aboutaleb-gelden) deelde de Stich-
ting Leergeld daar voor een groot 
deel in mee. Hierdoor kwam er meer 
ruimte om gezinnen te helpen. “De 

bekendheid van de stichting is na 20 
jaar groot,” aldus Jos Deckers “ er ko-
men, naast de subsidie van de ge-
meente, regelmatig giften van parti-
culieren binnen en het is fijn te zien 
dat diverse Nuenense organisaties 
gul geven. 
Inmiddels werkt de Stichting Leer-
geld Nuenen met 15 adviseurs en 
kunnen in Nuenen 250 kinderen, 
dankzij de bijdragen gewoon mee-
doen”, zegt Jos Deckers niet zonder 
trots. Meer info vindt u op www.leer-
geldnuenen.nl

Gevonden 
sleutelbos
Gevonden zondagmiddag 22-1-2023 
om 14.00 uur in het Park in Nuenen 
op het pad dat naar de Clemenskerk 
toe loopt. Is deze bos van jou? Bel 
dan naar Toon Cooijmans 06-
20390015 en je kunt hem op komen 
halen!

Start nieuwe leesclub in Nuenen
Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met 
andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Bovendien ontmoet je gelijkge-
stemden. Wil je weten of een leesclub iets voor je is? Maak kennis met de 
leesclubs van Senia op 9 februari in Bibliotheek Nuenen.

Leesclubs van Senia
Senia organiseert leesclubs door heel 
Nederland. In een leesclub lees je de-
zelfde boeken en bespreek je deze 
samen. De meeste leesclubs lezen ze-
ven boeken per jaar. 

Het aantal bijeenkomsten is gelijk 
aan het aantal te bespreken boeken. 
Elke leesclub bepaalt zelf waar en 
wanneer de groep bij elkaar komt. Er 
zijn leesclubs voor uiteenlopende 
genres, van literatuur tot geschiede-
nis en kunst.

Informatiebijeenkomst 
in Bibliotheek Neunen
Ervaar de meerwaarde van een lees-
club op donderdag 9 februari om 
14.00 uur in Bibliotheek Nuenen (Jhr. 
Hugo van Berckellaan 18). Deelname 
is gratis en iedereen kan meedoen. 

Graag vooraf aanmelden via huber.
windhorst@senia.nl. Bij genoeg ani-
mo wordt ter plekke een nieuwe lees-
club opgericht. Meer informatie over 
de leesclubs van Senia is te vinden op 
www.senia.nl. 
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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.

TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een 
compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziek-
tekostenverzekering. De regeling is bestemd voor inwo-
ners die een chronische ziekte of handicap hebben. Via 
de tegemoetkoming wensen we deze inwoners te com-
penseren voor hoge zorgkosten die voortkomen uit het 
verplicht eigen risico. Op die manier verzachten we de 
stapeling van zorgkosten en proberen we zorgmijding te 
voorkomen. 

Als u tot de doelgroep 
behoort en onder de 
voorwaarden valt, dan 
kunt u vanaf nu uw tege-
moetkoming over het 
jaar 2022 aanvragen. 

Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet
De voorwaarden zijn:
1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
2. U bent op moment van aanvraag 18 jaar of ouder;
3. U heeft geen recht op studiefi nanciering;
4. U heeft vorig jaar het volledige verplichte eigen risico 

zorgverzekering verbruikt;

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is 
ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen 
mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum.

Aanvragen
U kunt van 1 januari tot en met 31 december 2023 de te-
gemoetkoming aanvragen over het afgelopen jaar. U kunt 
het aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of 
het CMD (aan de Berg). Het formulier is ook online te 
downloaden via de website www.nuenen.nl/eigen-risico.  

VERKIEZINGEN 2023
Op woensdag 15 maart kunt u weer gaan stemmen. Er zijn 
dan 2 verkiezingen: voor de Provinciale Staten en voor de 
Waterschappen.

Provinciale Staten
De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van 
de twaalf provincies. Zij vormen als het ware het parlement 
van iedere provincie. Net als in de landelijke politiek hebben 

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

Raadsvergadering
Op donderdag 2 februari is er om 19.30 uur een raadsver-
gadering in de Raadzaal 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.

WAT HOORT BIJ HET GFT   
EN WAT NIET?

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 17-01-2023 EN 23-01-2023
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Oranjebuurt, Margrietstraat,  Verduurzamen van woningen
Irenestraat en Marijkestraat.   
Van Heijstlaan 2 Bouwen van een tuinkamer  
 en zwembad 
Mauritsgaarde 7 Uitbreiden van een woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Herikhof 23 Uitbreiden van de woning 
Weverstraat 104 Plaatsen van een erker 
Boordseweg 21 Uitbreiden van een woonhuis 
Eeuw Driessestraat 6 Aanpassen dakkapel 
Gerstakker 24 Bouwen van een woon-/zorgvorm 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Huufkes 69B en C Wijzigen van het gebruik voor  
 een bedrijf in handel van auto’s 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Gulberg 10 Uitbreiden van een kantoor 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Berg Vier parkeerplaatsen in de blauwe  
 zone ophe¡ en 
Heuvel 5 Carnaval Gerwen 
De Koppel 7 Carnaval Nederwetten 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
18-01 Nuenen c.a. Subsidieregeling compensatie energie-
  kosten lokale maatschappelijke   
  organisaties 

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

de provincies ook een eigen 
regering. Dit is het college van 
Gedeputeerde Staten. De men-
sen in dat college zijn eigenlijk 
de ministers van de provincie, 
en hebben ieder hun eigen ta-
kenpakket. In dat takenpakket zitten onderwerpen die be-
langrijk zijn voor de provincie. Denk daar bij aan:  
• natuur, milieu, landschap, welzijn en cultuur
• verkeer en (openbaar) vervoer, ruimtelijke ordening
• samenwerking met de gemeenten en stimuleren van 

de regionale economie.
U kiest op 15 maart wie er in de Provinciale Staten komen. 
En daardoor ook, indirect, de leden van de 1e kamer in 
Den Haag. Want de 1e kamer wordt gekozen door de leden 
van Gedeputeerde Staten.

Waterschappen
Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuis-
houding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en slui-
zen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. 
Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap 
heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks 
bestuur. Deze besturen hebben een dijkgraaf of watergraaf 
als voorzitter.
Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar 
met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het 
beleid van het waterschap vast en controleert of het da-
gelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen 
bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van 
deze leden zijn inwoners van het waterschap. Zij worden 
om de 4 jaar gekozen via verkiezingen.
Een ander deel van het algemeen bestuur is voor verte-
genwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. 
Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zo-
geheten geborgde zetels.
In de gemeente Nuenen hebben we twee waterschappen:
• Waterschap de Dommel
• Waterschap Aa en Maas

Speciale website verkiezingen
De special website over de verkiezingen is weer live: ver-
kiezingen.nuenen.nl. We vullen deze website steeds aan 
met nieuwe informatie.

NUENEN IN STROOMVERSNELLING
Een goed binnenklimaat is belangrijk voor je gezondheid 
en een comfortabele woning. Om dit te kunnen realiseren 
is het belangrijk dat het CO2-gehalte niet te hoog is. Dit 
kun je in de gaten houden met behulp van een CO2 meter.

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
• Slim energie besparen en gratis voorlichting
• Voor huiseigenaren, huurders en klein MKB
• Onafhankelijke- en deskundige voorlichting
• Van, voor en door bewoners in deze regio

Themabijeenkomsten en workshops:
• Helmond: 30 januari + 6 maart: Slim isoleren en ven-

tilatie in EnergieHuis Slim Wonen.

Aanmelden via website: www.energiehuisslimwonen.nl
‘Agenda’, Locatie Torenstraat 3, Tijdstip 19.30-22.00 uur.

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)
In Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, 
J.H. Hugo van Berckellaan 18. 

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 
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Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen
Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.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

Onze Grillworst
behoort tot de 10 beste 

van Nederland!

Thüringer Bratwurst  .... 2 stuks 4,50
"Met GRATIS bakje Kartoffel Salade"

Gebraden Gehakt  .................. 100 gr. 1,75
Kip Roerbak Reepjes ......... 500 gr. 8,95

Brie Varkenshaas Schuitje ..  p/st. 4,95

Hachee Pakket ................................ 9,95
"500 gr. vlees, kruiden, uien"

Winterpeentjes ..................... 100 gr. 2,25
"Heerlijk roerbakgerecht"

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

Expo

World Press Photo Helmond wist eerder 
al een ijzersterke eerste indruk achter 
te laten. Begin 2023 is de wereldse ten-
toonstelling dan ook terug in de stad, in 
de expositieruimte van De Cacaofabriek. 

Noteer op 21 januari t/m 19 februari 2023 
alvast in je agenda. Bezoek is gratis!

binnenkort:

vr 20 jan 20:30 u  

amarok
vr 27 JAN 21.00 u  

stevie ray vaughan 
undercover
THE MUSIC OF STEVIE RAY VAUGHAN
za 28 jan 19:00 u  

giants of progrock
PINK FLOYD, GENESIS & KING CRIMSON
zo 29 jan 15:30 u  

under the rainbow 
MANNENAKKOORD  
do 02 feb 20:30 u  

imonolith
vr 03 feb 20:00 u  

cine_live
THE COMMITMENTS & LIVE SHOW 
SOULMANIA

za 11 feb 21:00 u  

the perfect tool
TOOL-TRIBUTE
vr 10 mrt 20:45 u  

mooneye 
za 25 mrt 20:45 u  

klangstof

podium

BABYLON
Over het Hollywood van de jaren 1920

THE BANSHEES OF INISHERI 
Dramatische komedie over vriendschap

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl
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De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

De best De best 
bezorgde krant bezorgde krant 

van Nuenenvan Nuenen
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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 4

Oplossingen wk 3

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

E L S T A R A N D E R S

P R T A L E N T V O L T V

L A B E L C O L P A N E L

A T O L D E R E N N E R O

N O N H E N T A S E N E

T S T E L T E T T E R R

O D O P

E S T E R K S L E E T W

L I P N U L K O L E E A

I R A K K A D E R B U I L

T E R R A R O L R O G G E

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

E X T E R N T R E D E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 1 8
6 3 2

2 8 4
6 9 8

7 1
6 3 7

1 9 6
3 1 8

6 2 4

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

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

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

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

S T U D E N T E N C L U B

AANBRENGEN
AGNOST
ALLROUNDER
BARST
BENIEUWEN
BUIKDANSEN
EBOLA
EGYPTE
ERENAAM
FANTAST
FLORA
GARDE
GILDE
GULPEN
HARDHANDIG
HOPPLANT
HOSTA
HOTPANTS
HUSKY
KIPPEN
KISTJES
KITSCHERIG
KLAAR
KLOJO
KOKOS
KUIPER
MAISPAP
MUIZEN
NOODSEIN
OKSEL
OTTER
PEDAGOOG
PELUW
PROFAAN
PUINRUIMEN
PUIST
RATIO
SCOOTER
SNUIVER
SUKADE
VERBAZEN
VERRADER

Horizontaal: 
1 treurig 6 tweezitsfi ets 12 lenig 13 clown 15 muziekteken 16 knaagdier 18 teer 19 bevel 
20 spil 22 een bad nemen 25 loofboom 26 robuust 29 deel v.e. korenhalm 30 zoetwatervis 
32 aandachtig kijken 34 nare lucht 36 vader of moeder 37 toetsinstrument 39 vermageringskuur 
41 onnozel meisje 43 slijtproces 45 op de wijze van 47 Afrikaans dorp 49 als onder 50 jongen 
52 basisonderwijs 53 mountainbike 55 recht vaarwater 56 volledig dronken 58 boerenbezit 
59 paardrijder 61 harde schop 63 rigoureus 64 dodelijk.

Verticaal: 
1 heildronk 2 opstootje 3 Internet Protocol 4 voordat 5 morsdoekje 7 pl. in Duitsland 8 bovenste 
dakrand 9 decimeter 10 claim 11 lengtemaat 12 tennisterm 14 betaalloket 17 bruine verfstof 
18 soort kat 21 belezen 23 domina 24 angstig persoon 27 oefenstuk (muziek) 28 gil 30 kunststijl 
31 welpenleidster 33 lof 35 insect 38 Russische vorst 40 gevechtswagen 41 spraak 42 grondvlak 
44 waterplant 46 bergplaats 48 loofboom 50 boterton 51 vader 54 digitale eenheid 55 hertje 
57 insect 58 over 60 telegraaf restant 62 en andere.

Winnaar: week 2, Mvr. Elma van Keulen, Nuenen

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.

Aangeboden HULP IN DE 
HUISHOUDING Voor meer  
info Tel: 06-84265137.

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

OP DE 
GEHELE
LIFETIME 

COLLECTIE
MINIMALE 
BESTEDING
€ 400,- 

Gestelsestraat 59, Aalst - Waalre  |  profita.nl

Wintervoordeel op al onze bedden, 
boxsprings, matrassen en beddengoed.

De
wekenwinter

warme

OP DE 

*

* vraag naar de voorwaarden

25% korting op matrassen, 
toppers, bedbodems en het 
gehele TEMPUR® Relax bed.
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totuN

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUST

B E D D E N S P E C I A A L Z A A K
KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

Maandag t/m zaterdag geopend 
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

����������	������
��������

������
��������

������������������
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922   www.pro�ta.nl 
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GEZOCHT EEN HUISHOU-
DELIJKE HULP voor een 
drie kamerappartement voor 
twee uur per week. Dag en 
tijd nader overeen te komen. 
Tel. 06-83193858.

TE KOOP ivm verhui-
zing (alles in prima staat) 
*wasdroger (geen condens
*electr. grasmaaier *gewo-
ne grasmaaier *bladblazer 
*graskanter *ladder *cross-
trainer Tel. 040-2837794

Gepensioneerd?
en loopt u graag
wordt bezorger

Rond de Linde
Interesse?

Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

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

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

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes en Janneke 
Mes.

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

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

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Tattoo Vincent, Heksen
en Gerard in Het Klooster
Elke keer als ik denk dat de kogel door Het Klooster gaat, schieten de Nue-
nense volksvertegenwoordigers weer in een kramp. Wat kan er wel, wat 
kan er absoluut niet. Geen glazen dak, wel zonnepanelen. Geen publiek-
toegankelijke onderdoorgang om Park met Kloostertuin te verbinden, 
wel een ingang aan de achterkant van Het Klooster. Geen verbouwing 
van de zolder, wel een ruime trap naar die zolderverdieping.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

“Het Klooster staat zowat op instor-
ten. Het kan zo niet langer, er moe-
ten nu knopen worden doorgehakt. 
Na vele jaren getreuzel duurt het nu 
ook weer veel te lang. De nieuwe 
wethouder Sandor Löwik is ongedul-
dig. Moet hij eraan wennen dat het in 
de Nuenense politiek en in de amb-
telijke organisatie aan de Papen-
voort niet zo snel gaat. Mijn gratis 
advies aan Sandor: Wen er niet aan!
Al dat getreuzel en gedraal hangt ie-
dereen mijlenver de keel uit. Een 
dringende oproep aan alle raadsle-
den: Toon de politieke durf en kies 
voor een energiezuinig en gezellig 
Klooster. Een echt dorpshuis met een 
keiprachtige kloostertuin. Dat gaat 
wel een lieve duit kosten, maar dan 
heb je ook wat. Maak gerust nog en-
kele tientallen miljoenen schuld. Fail-
liet gaat de gemeente toch nooit…”

Hier laat ik een actief fietsmaatje aan 
het woord. Hij is goed ingevoerd in 
de plaatselijke politiek. Hij kent alle 
W70-ers, heeft ook toegang tot VVD-
geheimen en is ‘bevriend’ met eerste 
burger Maarten. Ik ga zijn naam niet 
onthullen, dat heb ik hem beloofd. 
Hij hoort bij de club Welingelichte 
Nuenense Kringen.

Maandagmorgen liep ik even binnen 
bij Het Klooster en wat schetste mijn 
verbazing: er kan nog steeds van al-
les in het voormalige nonnenkloos-
ter. Geen nonnen, maar wel heksen. 
Veel affiches. ‘De Heksen’, een thea-
tervoorstelling van Roald Dahl, wordt 
eind februari drie keer gespeeld door 
De Lindespelers. Zanger en liedjes-
schrijver Gerard van Maasakkers staat 
op Goede Vrijdag en Paaszaterdag op 
het Kloosterpodium. Er zijn nog toe-
gangskaarten, vol = vol!
Als klap op de vuurpijl komt Schiff-
macher & Veldhoen Tattooing Am-
sterdam naar ons Klooster. Samen 

met DownTown Tattoo Nuenen pre-
senteren zij op 9 en 10 september vol 
trots Het Eerste Internationale Twee-
daagse VINCENT VAN GOGH TATTOO 
FESTIVAL. Met van alles live: painting, 
music, theatre en seminars. En met 
Foodtrucks, Booze Tattoos and 
more... Mijn fietsmaatje weet:  “Tat-
tookoning Henk Schiffmacher is be-
vriend met één van de Nuenense 
wethouders. Die gaat de opening 
verrichten van het Vincent van Gogh 
Tattoo Festival. Twee vliegen in één 
klap: die wethouder geeft ook het of-
ficiële startsein voor de verbouwing 
van Het Klooster!”

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.

Het Klooster wordt gemeenschaps-
huis voor alle Nuenenaren 
Het Nuenense Klooster moet een multifunctioneel gemeenschapshuis 
voor alle Nuenenaren worden. Wanneer de officiële opening is, staat nog 
niet vast. De raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
heeft nog geen definitief oordeel geveld. Wel staat vast dat de verbou-
wing/renovatie van het Klooster meer dan tien miljoen euro gaat kos-
ten. De raadsleden proberen een helder beeld voor ogen te krijgen van 
de mogelijkheden en gaan ook de diverse prijskaartjes tegen het licht 
houden. Binnenkort zullen de volksvertegenwoordigers een beslissing 
nemen over het Klooster: multifunctioneel gemeenschapshuis, energie-
zuinig dorpshuis, oergezellige huiskamer en Nuenens familiehuis.   

Wanneer wordt het Klooster gemeenschapshuis voor iedereen? Het woord is aan de 
gemeenteraad  foto Cees van Keulen     

Beeld vormen van drie scenario’s
Tijdens een beeldvormende bijeen-
komst in de raadzaal in het Klooster 
op 19 januari werd niet duidelijk wel-
ke richting het college van burge-
meester en wethouders op wil en 
kan. Er werd gepraat over drie scena-
rio’s en in een andere bijeenkomst 
wordt hierover een oordeel geveld. 
Daarna volgt pas een besluit in de 
gemeenteraad. Diverse ambtenaren 
probeerden antwoorden te geven 
op de vele vragen van de aangetre-

den vertegenwoordigers van de ze-
ven raadsfracties. 
Allereerst kregen drie insprekers het 
woord. Insprekers van de Nuenense 
bibliotheek (directeur Luc Pruijn), 
van de plaatselijke heemkundekring 
De Drijehornick (Remmet van Lutter-
velt, coördinator monumenten) en 
van de vereniging van gebruikers van 
het Klooster (voorzitter Piet Bartholo-
meus). Zij kwamen met uiteenlopen-
de tips, voorstellen, adviezen en goe-
de raad op de proppen. Na zo’n twee 
uur praten werd het agendapunt 
Klooster afgesloten en na een pauze 
kwam het volgende item ter tafel: 
wijkgericht werken.   

Start verbouwing september/ 
oktober 2023
Terug naar het Klooster. Problemen 
voldoende, zoals achterstallig onder-
houd, noodzakelijke vervanging van 
elektro- en werktuigbouwinstallaties, 
voldoen aan veiligheidseisen en (te) 
hoge energierekeningen.
  
Bekend is dat de verbouwing en in-
richting van het Klooster vertraagd is. 
In een eerdere planning ging het ge-
meentebestuur uit van de start hier-
van in september/oktober 2022. “We 
willen graag opnieuw een aanbeste-
dingsprocedure starten en koersen 
nu op start verbouwing Het Klooster 
september/oktober 2023”, aldus Syl-
via Rutten-Nefs, projectleider ruimte-

lijke ordening van de gemeente Nue-
nen c.a. De Kloostergebruikers kre-
gen dat per brief op 7 april vorig jaar 
te horen. De gemeente liet de huidi-
ge gebruikers ook weten dat het be-
stuur van de vereniging van gebrui-
kers van het Klooster op de hoogte 
wordt gehouden van de ontwikkelin-
gen en van de voortgang. Citaat uit 
die brief “Wij hebben met hen met re-
gelmaat overleg.”  

Geen subsidies…
De poging tot aanbesteding leverde 
vorig jaar slecht één offerte op met 
op het prijskaartje een bedrag van 
17,5 miljoen euro. Op duurzaam-
heidssubsidies van de rijksoverheid 
of van het provinciaal bestuur hoeft 
de gemeenteraad niet te rekenen. 
“Het Nuenense Klooster staat voor 
dergelijke subsidies nummer 1500 
op de wachtlijst”, aldus een van de 
ambtenaren tijdens de beeldvor-
mende avond. 
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Steun uw lokale 
ondernemers! 

Koop de 
Nuenen Centrum 

Cadeaubon

Creatief met kunstmatige
intelligentie
Jan Pieter van Laar, een lokale grafisch ontwerper, heeft een unieke ma-
nier gevonden om zijn creativiteit uit te drukken door gebruik te maken 
van ChatGPT, een website waarbij je door middel van kunstmatige intelli-
gentie de computer teksten kan laten genereren. Hij heeft ontdekt hoe 
hij met behulp van ChatGPT leuke artikelen kan schrijven voor een lokale 
krant, zoals Rond de Linde.

"Ik ben altijd op zoek naar nieuwe 
manieren om mijn creativiteit te ui-
ten", zegt Jan Pieter. "Toen ik ontdek-
te dat ChatGPT kan helpen bij het 
schrijven van artikelen, was ik met-
een enthousiast." Jan Pieter legt uit 
dat mensen naar openai.com kunnen 
gaan en zelf een tekst of artikel kun-
nen laten maken door ChatGPT. Op 
deze manier kunnen mensen een-
voudig artikelen inzenden.

 "Een artikel schrijven over een vijftig 
jarig huwelijk of een oproep om knot-
wilgen te zagen is nog nooit zo mak-
kelijk geweest", zegt hij. Jan Pieter 
maakt nu ook gebruik van kunstmati-
ge intelligentie om verhalen te schrij-
ven voor vrienden en familie. Hoewel 
het hem veel plezier geeft, merkt hij 
wel dat zijn werk er een beetje onder 
lijdt. "Het schrijven van verhalen met 
ChatGPT is zo leuk, dat ik soms ver-
geet dat ik nog werk te doen heb', 
zegt hij lachend. Als mensen meer 
willen weten over hoe Jan Pieter met 
ChatGPT artikelen schrijft, kunnen ze 

contact met hem opnemen via e-mail 
info@studiovanlaar.com. "Ik ben er 
zeker van dat ChatGPT een grote rol 
kan spelen in het verbeteren van de 
schrijfervaring voor mensen van alle 
leeftijden en de drempel kan wegne-
men voor het inzenden van kranten-
artikelen", besluit Jan Pieter.
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Welkom met gesloten deuren
Nuenen in Stroomversnelling: Iedere maand zetten we inwoners 
van onze gemeente op het podium die concrete stappen zetten 
om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig te ma-
ken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdie-
nen én omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar 
vooruit! Het is fijn leven, wonen en werken in Nuenen. En dat wil-
len de winkeliers zo houden!

Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het podium die 
concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig 
te maken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdienen én 
omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Het Centrummanagement en de 
Gemeente Nuenen zijn in 
Stroomversnelling gekomen om 
een stap te zetten in de energie-
transitie. Er is massaal gehoor 
gegeven aan de gezamenlijk ac-
tie ‘Natuurlijk zijn we open’. Bij 
meer dan 80 deelnemende win-
keliers en ondernemers pronkt 
het speciale bordje in geel en 
blauw op de deur. Nu, halverwe-
ge de winter, polsen we enkele 
reacties. Zowel bezoekers als on-
dernemers zijn positief.
Jop Egmond van ‘de schoenma-
ker op De Berg’ hoort via klanten 
dat ze de actie waarderen. De 
aanloop in zijn winkel is hetzelf-
de gebleven. Drogisterij Etos in 
de Parkstraat heeft een soortge-
lijke ervaring: “Zeker nu de win-

ter is ingevallen merken we het 
direct in het energieverbruik. 
Dat is winst voor het milieu en 
de besparing is mooi meegeno-
men.” Een win-win situatie dus. 
De verkoopsters van Cuypers 
mode houden bewust de deu-
ren dicht en merken geen ver-
schil in de inloop. “Als de deur 
per ongeluk openstaat, dan 
worden we erop gewezen. Het 
went zo snel, iedereen ervaart 
het als normaal.” Dat ervaart 
ook Lisette van Smolders 
schoenen: “We hebben dezelf-
de aanloop en de grote blower 
bij de deur kan uitblijven. Laatst 
was ik in het centrum van Eind-
hoven waar alles nog open-
staat. Dat kan niet meer in deze 
tijd.”

De Nuenense win-
keliers heten u 
van harte welkom: 
NATUURLIJK ZIJN 
WE OPEN. De deur 
is alleen dicht om 
de warmte binnen 
te houden. Loop 
gerust binnen 
voor een warme 
ontvangst.

Kunstenaars tussen het groen
GroenRijk Geldrop is opnieuw gastheer voor Kunstenaars tussen het 
Groen op zondag 29 januari van 11.00 tot 17.00 uur. Maar liefst twaalf ex-
posanten laten uiteenlopende kunstwerken zien en een aantal zijn tij-
dens deze dag ook aan het werk. Tijdens de tiende jubileum editie tonen 
kunstenaars hun kleurrijke schilderingen die om circa 14.30 uur feestelijk 
wordt geopend.

De natuur als inspiratiebron
Laat je inspireren door een groep 
veelzijdige kunstenaars in het decor 
van het groenste tuincentrum van de 

regio. Tijdens deze dag presenteren 
zich met trots de volgende kunste-
naars: Jos Leurs, Henri Hess, Frank 
Guitjens, Johan van den Broek, Frans 
Manders, Eva Sanders, Hans van Asch 

en Henri’s Art Sale. Naast de kunste-
naars zijn ook twee gerenommeerde 
galeries aanwezig. Pennings Founda-
tion uit Eindhoven en SHE Art Gallery 
uit Nuenen. Cursisten van De Wiele, 
huis voor creatieve expressie uit 
Geldrop, tonen de veelzijdigheid van 
de opleiding.

Het Vloeibaar Genot en Van Hooff Cu-
linair versspecialisten, beide uit Hee-
ze, omlijsten smaakvol deze dag. Van 
harte welkom en vrije toegang bij 
tuincentrum GroenRijk Geldrop, 
Zwembadweg 6.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Een bezorger bedankt…
Het is een traditie om aan het einde van het jaar aan te bellen om de 
nieuwjaarsgroet te overhandigen. Vaak wordt daarbij als blijk van waar-
dering voor de bezorging een financiële bijdrage gegeven.
Als bezorger heb ik niet aangebeld, maar middels een bijgevoegd briefje 
gevraagd om uw blijk van waardering, als u wilt/kunt, over te maken naar 
de Voedselbank Nuenen. Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd. Hier-
voor mijn dank.

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Daar komt u voor naar Stiphout!

Wintercollectie
alles voor

een 
habbekrats

Laatste ronde

Hendrika Jacoba Hinnen-Jelgerhuis

Na lange tijd waarin haar lichaam het langzaam opgaf, is mijn
liefhebbende vrouw, onze moeder en oma op 22 januari thuis overleden.
We hebben mooie herinneringen en zullen haar enorm missen.

5 Groningen, 1 augustus 1946 c Nuenen, 22 januari 2023

Cor Hinnen

De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari
om 14.30 uur in de De Regenboog P.G.N., Sportlaan 5 te Nuenen.

Correspondentieadres: Loenys van Lancveltlaan 2, 5671 CN Nuenen

Nuenen:

Opeinde:

Baarn:

Cor

Corette en John
Ilse
Femke

Chris en Dorien
Olivia
Milou
Sara

Ria

Meer dan 50 jaar getrouwd met

’’Gôdde now al?
Blie tog nog eff kes…’’

Tot het einde toe zelfstandig het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen

Frits Roijakkers
Nuenen, 7 juli 1932 Geldrop, 20 januari 2023

Neven en nichten

Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
T.a.v. Frits Roijakkers
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Wij nemen afscheid van Frits op zaterdag 28 januari om 11.00 uur in de
St. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen. 
Frits wordt begraven bij zijn broer op R.K Begraafplaats H. Clemens in Nuenen.

Frits is thuis. Wilt u nog persoonlijk afscheid nemen van Frits dan kan dit op donderdag 
26 januari tussen 14.00 en 16.00 uur en in de avond tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Wanneer u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen gelieve deze als zodanig te 
beschouwen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 28 januari 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Deckers.
Zondag 29 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor P. 
Clement.

Misintenties:
Zondag 29 januari 11.00 uur: Tini 
Martens – Wullems; Piet Saris (vanwe-
ge sterfdag); Marian Wetzels – We-
bers; Stephan Nagelkerke; Lidy de 
Bock – van den Eeden.

Mededelingen:
Zondag 29 januari is er in de Sint Cle-
menskerk te Gerwen om 11.00 uur weer 
een gezinsviering, speciaal gericht op 
de kinderen in de parochie. Alle kinde-
ren die in 2023 hun communie doen, 
zullen hier ook bij aanwezig zijn. Het 
belooft een bijzondere viering te wor-
den omdat er tijdens deze dienst één 
van de communicanten gedoopt zal 
worden. Het thema van de viering is 
daarom ook: 'Op zoek naar.... Renske'. Ie-
dereen is welkom bij deze doopviering. 
Graag zien we u op zondag 29 januari 
om 11.00 uur in de Sint-Clemenskerk in 
Gerwen. 
Muziek: Kinderkoor o.l.v. Steffie Weijnen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 29 januari 11.00 uur: gezins-
viering met kinderkoor, inclusief 
doop, voorgangers pastores J. Vosse-
naar en P. Peters.

Misintenties:
Frits Roijakkers; Jan Reijnen. 

Mededelingen
Zondag 29 januari is er in de Sint Cle-
menskerk te Gerwen om 11.00 uur weer 
een gezinsviering, speciaal gericht op 
de kinderen in de parochie. Alle kinde-
ren die in 2023 hun communie doen, 
zullen hier ook bij aanwezig zijn. Het be-
looft een bijzondere viering te worden 
omdat er tijdens deze dienst één van de 
communicanten gedoopt zal worden. 
Het thema van de viering is daarom ook: 
'Op zoek naar.... Renske'. Iedereen is wel-
kom bij deze doopviering. Graag zien 
we u op zondag 29 januari om 11.00 uur 
in de Sint-Clemenskerk in Gerwen. 
Muziek: Kinderkoor o.l.v. Steffie Weijnen.

Op 20 januari jl. is Frits Roijakkers van 
de Gerwenseweg 10 op 90-jarige 
leeftijd overleden. Zaterdag 28 ja-
nuari is de uitvaart in de kerk van Ger-
wen waarna bijzetting zal plaats vin-
den op de begraafplaats van de H. 
Clemenskerk in Nuenen. We wensen 
familie en vrienden veel sterkte en 
troost toe bij het verwerken van dit 
verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 29 januari 09.30 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorgangers pas-
tores J. Vossenaar en R. van Eck.

Mededelingen
Zie mededeling bij Gerwen en Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Met de zondag van 29 januari begin-
nen we aan een drietal zg. Carrousel-
diensten, met uitwisseling van predi-
kanten. Op deze zondag komt ds. 
Marise   Boon uit Boxmeer als voor-
ganger in de dienst. Er zal ook kinder-
nevendienst zijn voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor 
het jeugdwerk JOP van de PKN. Wilt u 
de dienst thuis volgen? Ga dan 
naar  www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. 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 26 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Polycarpus, bis-
schop en martelaar.
Vrijdag 27 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes Chrysostomus, bisschop 
en kerkleraar.
Zaterdag 28 januari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Petrus Nolascus, belijder; gedach-
tenis van H. Agnes, maagd en marte-
lares. 10.30 Godsdienstlessen. 
Zondag 29 januari. Vierde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.   
Maandag 30 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Martina, maagd en martelares.
Dinsdag 31 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Bosco, belijder.
Woensdag 1 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Ignatius, bisschop van Antio-
chië, martelaar.
 

Koken met Sterren bij Van Lenthof
Bij woonzorgcentrum Van Lenthof in Nuenen is een geweldige nieuw ini-
tiatief opgezet; Koken met Sterren! De bewoners van Van Lenthof krijgen 
dagelijks vers gekookte maaltijden, maar hadden de wens om soms eens 
wat uitgebreider te tafelen met diverse smaken. Na een geslaagde proef-
periode krijgen de bewoners vanaf januari 2023 elke maand een heerlijk 
driegangen-diner uitgereserveerd met een drankje erbij aan een mooi 
gedekte tafel! 

Computercafé Seniorweb
Het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal 
gaan in februari en maart weer verder met hun programma. In de cursus-
ruimte in de bieb aan de Jhr. Hugo van Berckellaan worden dan weer we-
kelijks presentaties of workshops gehouden over zaken die iets met com-
puters te maken hebben. In februari zijn er i.v.m. de carnavalsvakantie 
slechts drie bijeenkomsten. 

Hebt u interesse in een van de onder-
werpen kom dan gewoon langs, 
vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar, 
men hoeft hiervoor geen lid van Se-
niorWeb of bieb te zijn. 

De presentatie of workshop begint 

De diners worden door vrijwilligers 
bereid en begeleid, die rekening 
houden met de verschillende wen-
sen van de bewoners. Deze vrijwilli-
gers zijn professionele of hobby-koks 
die dit alles belangeloos doen, zo zet-
ten onder andere de koks van restau-
rants Tweede Thuis en Beyond in 
Nuenen zich in voor dit initiatief. Ook 
zijn er gastvrouwen/-heren die zor-
gen dat de tafel gezellig gedekt is, al-
les netjes uitgeserveerd wordt en dat 
op het eind alles ook netjes achterge-
laten wordt in de keukens van Van 
Lenthof.

Het is geweldig om te zien hoe we als 
dorpsgenoten betrokken zijn bij el-
kaar en dat dit soort initiatieven van 
de grond komen. De bewoners van 
Van Lenthof genieten enorm van dit 
maandelijkse speciale moment en 
praten er weken daarna nog over!
Enorm bedankt voor de inzet van alle 
vrijwilligers die dit mogelijk maken 
en als u zelf ook graag iets wil beteke-
nen voor dit initiatief, of voor de be-
woners van Van Lenthof, neem dan 
gerust contact op via de Cliëntenraad 
(clientenraad.vanlenthof@savant-
zorg.nl).

Kien/bingo avond met ook 
nog een kleine loterij
Ik ben Emmyrel Kersten-Deserno en ik ga dit jaar de alp d’HuZes op om 
zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek naar 
kanker(behandelingen). Van iedere deelnemer wordt het streefbedrag 
op € 2500,- gezet voor onderzoek en het is een hele mooie uitdaging om 
dat bedrag ook bij elkaar te krijgen.

Daarom organiseer ik ook een kien/
bingo avond op 24-2-2023 bij ‘de Eik, 
centrum voor leven met en na kan-
ker’ Klein Tongelreplein 8 te Eindho-
ven en hopelijk (bij genoeg interesse) 
daarna nog een in Nuenen.
Ik heb echt super gave prijzen gedo- neerd gekregen door heel veel on-

dernemers in Nuenen. Ik ben dan ook 
meer dan trots op onze Nuenense 
ondernemers! Ik hoop dat jullie in 
groten getale zullen komen, iedereen 
is van harte welkom vanaf de jong 
volwassen leeftijd, zodat we er een 
gezellige avond van kunnen maken.

De gehele opbrengst gaat naar mijn 
actiepagina:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
s/18595/22708/w
Aanmelden kan via de mail: onresed@
gmail.com of via telefoon: 0618158768

Hopelijk tot dan (na aanmelding) en 
vergeet niet om bingofiches mee te 
nemen (en anders zijn die ook tegen 
een kleine vergoeding te koop op 
deze avond).

stipt om 9.30 uur. De entreeprijs be-
draagt € 5,- inclusief koffie of thee.
Donderdag 23 februari géén Compu-
tercafé i.v.m. Carnavalsvakantie.

Kijk voor ons cursusaanbod op:
www.seniorweb.nl/cursussen

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

Tijdelijke bezorgers
jong & oud

voor Rond de Linde
zijn zéér welkom
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Duo-expositie Atelier Nuenen
Iedere maand een andere expositie in het Atelier. Deze keer van Joke van 
Geldrop en Loes Beks.

Allereerst een korte omschrijving 
van Joke van Geldrop
Ik heb de 2-jarige Portretschool Am-
sterdam gedaan en ben afgestu-
deerd in 2016 met een eervolle ver-
melding voor mijn werk van  Kunste-
naar van het Jaar, de portretschilder 
Sam Drukker. Als portretschilder 
schilder ik het liefst portretten in olie-
verf en ei-tempera. Ei-tempera is een 
zeer oude techniek (Botticelli, Rus-
schische iconen schilders) waarbij je 
je eigen verf maakt van pigmentpoe-
der dat je mengt (wrijft) met puur ei-
geel tot het een smeerbare verf 
wordt.

Het leuke en ook uitdagende van 
deze twee technieken is dat het schil-
deren in olieverf een zgn. ‘snelle’ 
techniek is in tegenstelling tot het 
schilderen met ei-tempera dat heel 
dun en streek voor streek moet wor-
den opgebracht, naast elkaar en van 
boven naar beneden, zoals arceren. 

Soms verguld ik mijn ei-tempera por-
tretjes met 23,5 karaat bladgoud.

Loes Beks (Loe-Sei)
Loes schildert al heel wat jaartjes met 
acrylverf. Het liefst op grote canvas 
doeken. Zij heeft een impressionisti-
sche stijl. Is geboeid door schilders als 
Monet, Degas, Manet en Morisot. Zij 
houdt van frisse, heldere kleuren. Zij 
is vooral gespecialiseerd in en gefas-
cineerd door bloemen. Landschap-
pen en ook het thema Dans. Zij be-
gon met aquarelleren. Heeft een op-
leiding gevolgd bij het VOBK (Stich-
ting voor ontwikkeling van Beelden-
de kreativiteit). Loes heeft veel suc-
cesvolle exposities gehad in heel Ne-
derland. Website:www.loesart.net

Joke van Geldrop en Loes Beks expo-
seren op zaterdag en zondag 11 en 
12 februari van 12.00 tot 17.00 uur, in 
het Atelier, vrouwkesakker 17 Nue-
nen.

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.

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

VRIJDAG 27 JANUARI
13.30 uur Lezing Synergiek; Wim Troost (grondlegger ASML)

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 Hau  
 themlaan 1, Nuenen
14.00-17.00 uur Coverband Castle, You Got The Party? We Got The Groove!! Het Klooster,  
 Nuenen

29 JANUARI t/m 4 FEBRUARI
 Collecte Hersenstichting Nederland

DINSDAG 31 JANUARI
14.30 uur  Lezen en Liedjes (voorheen Muziek op Schoot), Bibliotheek Nuenen

WOENSDAG 1 FEBRUARI
20.00 uur  Jazz Cafe Mierlo The Busquitos, ‘t Patronaat, Mierlo

DONDERDAG 2 FEBRUARI
09.30-11.30 uur  Computercafé Nuenen, Windows 11 - Tips & Trucs, bibliotheek Nuenen
10.30-11.15 uur  Voorleesontbijt in Dorpsboerderij Weverkeshof
19.30 uur Bewonersavond Dorpsraad Lieshout, Dorpshuis Lieshout. 

VRIJDAG 3 FEBRUARI
19.00 uur  Voorspeelavond Kunstkwartier Raadszaal Het Klooster

ZATERDAG 4 FEBRUARI
11.30-12.00 uur  Voorlezen in de bibliotheek, Bibliotheek Nuenen

5 FEBRUARI t/m 11 FEBRUARI
 Collecte Hartekind

ZONDAG 5 FEBRUARI
11.30 uur ‘Gerwen verrast met…’ Tip Jar (Nuenen), café De Stam, Gerwen
15.00 uur Musical ‘Helse Liefde’, de Regenboog, Sportlaan Nuenen 
15.00 uur Receptie Raod van Zatterdag, Auberge Vincent

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

Dorpsraad Lieshout  
organiseert inwonersavond
Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er speelt in het dorp. Ze willen 
weten wat er leeft in het dorp en wat belangrijk wordt gevonden. Door 
dat duidelijk te hebben kan de Dorpsraad zich beter focussen op wat de 
inwoners belangrijk vinden en dus wat écht belangrijk is. Om dat inzich-
telijk te krijgen organiseert de Dorpsraad op 2 februari (aanvang 19:30 
uur) een inwonersavond waar volop input gegeven kan worden. Om die 
reden roept ze alle inwoners van Lieshout op om naar deze inwoners-
avond te komen.

Dorpsraad Lieshout roept inwoners op om op 2 februari aan te komen geven wat zij be-
langrijk vinden

Vaste aandachtsgebieden
Dorpsraad Lieshout focust zich graag 
op de belangrijkste zaken. Dat kun-
nen zaken zijn in de aandachtsgebie-
den die ze voor zichzelf benoemd 
hebben, maar dat kunnen ook zaken 
zijn die actueel zijn of die eenmalig 
spelen. De vaste aandachtsgebieden 
zijn ‘Zorg en Welzijn’, ‘Verkeer en Ver-
keersveiligheid’, ‘(Winkel)Voorzienin-
gen’ en ‘Wonen’. Voor deze vaste aan-
dachtsgebieden heeft de Dorpsraad 
een jaarplan samengesteld, waarin 
ze de doelstellingen hebben opge-
nomen die ze dit jaar willen bereiken.

Actualiteiten
Naast de vaste aandachtsgebieden 
spelen er actualiteiten. Voorbeelden 
zijn sluipverkeer door Lieshout, 
bouwproject Baverdestraat en Cen-
trumplan Lieshout (de Heuvel). Om 
alle actualiteiten inzichtelijk te krij-
gen wil de Dorpsraad graag horen 
wat er speelt in het dorp. Wat is er ac-
tueel? Wat houdt de inwoners bezig? 
Waar kan de Dorpsraad iets in bete-
kenen? Deze vragen heeft de Dorps-
raad zich gesteld en daaruit gecon-
cludeerd dat het verstandig is om de 

inwoners uit te nodigen en hun zegje 
te laten doen over wat zij belangrijk 
vinden.

Inwonersavond
Om die reden organiseert de Dorps-
raad dus een inwonersavond. Deze 
vindt plaats op donderdag 2 februari 
om 19.30 uur in het Dorpshuis in Lies-
hout. Op deze avond zijn alle inwo-
ners van Lieshout welkom en kan ie-
dereen zijn zegje doen. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Om binnen het 
werkgebied van de Dorpsraad te blij-
ven, is het wel van belang dat onder-
werpen geen individuele problemen 
zijn: ze moeten groepen in het dorp 
en wellicht het hele dorp raken. Ook 
wil de Dorpsraad geen politieke on-
derwerpen, omdat zij niet op de stoel 
van de politiek wil gaan zitten.

Wilt u een onderwerp onder aan-
dacht van de Dorpsraad brengen? 
Kom dan naar de inwonersavond op 
2 februari en laat van u horen. Ui-
teraard bent u ook welkom als u al-
leen toe wil horen.

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

Zin in een bijbaantje!

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Rond de Linde is op zoek naar:

PER DIRECT
€ 20, -* START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Toptalenten van 
Young Musicians 
Academy  
presenteren zich
Op zondagmiddag 29 januari pre-
senteren toptalenten van de Young 
Musicians Academy (YMA) van Fon-
tys zich in de Pleinzaal van Theater 
Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Hel-
mond. Er zijn optredens van 10- tot 
17-jarigen, met onder andere 
piano, (alt)viool, saxofoon en klari-
net, individueel en in ensemble-
vorm. Op het programma staan 
werken van klassieke maar ook 
moderne componisten. 

Je laten zien, maar vooral laten horen 
en je presenteren op een professio-
neel podium, dat is belangrijk voor 
jonge muzikale toptalenten, zoals die 
van de Young Musicians Academy 
(YMA) van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten. De 10- tot 17-jarigen vol-
gen, naast hun reguliere schoolloop-
baan, de muziekopleiding aan het 
Conservatorium van Tilburg. Ze leren 
individueel maar ook in groepsvorm 
muziek te maken, theorie en praktijk 
te combineren. Daar horen natuurlijk 
ook optredens voor publiek bij: hoe 
bereid je je daarop voor; wat bete-
kent het onder spanning te preste-
ren, hoe haal je het beste uit jezelf, 
hoe communiceer je via je instru-
ment met je publiek? Om deze vaar-
digheden van getalenteerde leerlin-
gen te ondersteunen biedt Lamber-
tus Concerten (SLC) al enige jaren, sa-
men met Theater Speelhuis, de mo-
gelijkheid om de prestaties van deze 
jonge musici op het grote podium 
voor het voetlicht te brengen. Dat is 
inherent aan een van haar belangrij-
ke missies: het ondersteunen en faci-
literen van klassieke muziek en musi-
ci, want klassieke muziek is er voor ie-
dereen en moet breed in de samenle-
ving vertegenwoordigd kunnen zijn.
Deze middag laat een tiental jonge 
studenten zich horen en zien in di-
verse samenstellingen. 

Dit concert is toegankelijk en pu-
blieksvriendelijk en daardoor ook 
zeer geschikt voor scholieren van ba-
sis- en voortgezet onderwijs. Denk 
daarbij aan de schoolvakken muziek 
en CKV (Culturele en Kunstzinnige 
Vorming). Een speciale familiemid-
dag wordt het dus, met uitdagende 
klassieke muziek, met jonge topta-
lenten, vol enthousiasme, die zich 
graag presenteren en het publiek wil-
len laten delen in hun muzikale pas-
sie. Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 10, - 
met CJP of leerlingenkaart: € 6,-. 
Meer info: lambertusconcerten.nl
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Vernieuwde World Press Photo 
exhibition geopend in de  
Cacaofabriek Helmond
“Om het wereldnieuws nog beter te vertegenwoordigen en relevant te 
blijven, is er binnen World Press Photo veel veranderd”, aldus Julia Koza-
kiewicz, expositie-manager en curator bij World Press Foundation.

Vrijdag 20 januari werd om 17.00 uur 
de World Press Photo Exhibition 2022 
Helmond officieel geopend in het bij-
zijn van zo’n 100 genodigden. Na de 
mooie woorden van verschillende 
betrokken sprekers, betraden de eer-
ste bezoekers de expositieruimte in 
De Cacaofabriek. De tentoonstelling 
is vanaf nu dagelijks gratis te bezoe-
ken t/m 19 februari 2023.

Open je blik
“Maak je blik groter! Dat is waar de 
World Press Photo aan bijdraagt”, 
licht Cathalijne Dortmans, locobur-
gemeester en wethouder Gemeente 
Helmond, in haar openingswoord 
toe. “Die kans krijgt niet iedereen in 
deze wereld; vrijheid van expressie is 
niet altijd vanzelfsprekend. Deze fo-

to’s vertellen, buiten dat ze heel mooi 
zijn, echte en moedige verhalen.” 
Dortmans juicht toe dat deze wereld-
se verhalen groter worden door ze te 
delen.

Andere perspectieven
“We worden ons steeds bewuster van 
onze westerse blik op de wereld en 
de noodzaak om die blik te bevragen 
in deze tijden van transitie,” opent Ju-
lienne Tullemans, programmeur De 
Cacaofabriek Expo. Dat is ook precies 
wat ervoor zorgde dat World Press 
Photo is veranderd. Om diversiteit en 
representie te vergroten, heeft 
de World Press Photo Foundation er-
voor gekozen hun thema’s los te la-
ten, en in plaats daarvan te gaan wer-
ken met regio’s. Zowel de wedstrijd 

als de tentoonstelling  is verdeeld in 
zes regio’s (Afrika, Azië, Europa, 
Noord- en Midden-Amerika, Zuid-
Amerika en Zuidoost-Azië en Ocea-
nië) en vier categorieën (Singles, Sto-
ries, Long-Term Projects en Open For-
mat).
Van 24 regionale winnaars in vier ca-
tegorieën worden vier wereldwijde 
winnaars gekozen. Julia Kozakiewicz: 
“Hiermee zijn veel meer perspectie-
ven vertegenwoordigd, waardoor lo-
kale verhalen overal verteld worden. 
Je ziet nu de hele wereld in één uur.”

Blik op de wereld
“De wereld is de laatste jaren ook ver-
anderd en lijkt op een kantelpunt te 
staan”, vervolgt Jochem Otten, direc-
teur van De Cacaofabriek en Het 
Speelhuis. “World Press Photo toont 
veel verhalen die ons daarover aan 
het denken zetten: het moet anders, 
maar hoe?” Een open blik en andere 
perspectieven kunnen daarbij hel-
pen. Al is het maar één foto die daar-
toe aanspreekt. “Daarom zijn we ex-
tra blij dat de Helmondse partner-
schappen ons helpen die verande-
ring in gang te zetten,” zegt Otten.

Stichting Openbare Basisscholen 
Helmond, de OMO Scholengroep, 
Jan van Brabant College, Hogeschool 
de Kempel (pabo), ROC ter Aa richten 
zich op het onderwijs, Driessen 
Groep op professionals in het publie-
ke domein, en mediapartners Hel-
mond Marketing en Eindhovens Dag-
blad helpen de wereldse verhalen 
ook lokaal zichtbaar te maken. “Sa-
men zorgen we ervoor dat de toe-

gang gratis kan blijven zodat zoveel 
mogelijk Helmonders de expositie 
kunnen zien.”

Persoonlijke verhalen
Naast Cathalijne Dortmans, Julienne 
Tullemans en Jochem Otten deelden 
ook Marvin Corneille (coördinator 
educatie World Press Photo Hel-
mond), Sanae Yahia (gemeenteraads-
lid Helmond en student bestuurs-
kunde), Damon Prinsen (student 
pabo Hogeschool de Kempel) en ba-
sisschoolleerlingen Julie, Kail & Dyke 
(OBS ’t Hout) een persoonlijke blik op 
de betekenis van fotojournalistiek, 
hun beleving bij de beeldverhalen en 
eigen ervaringen met World Press 
Photo Helmond.

World Press Photo Exhibition 2022 is 
van 21 januari t/m 19 februari 2023 te 
bezoeken in de expositieruimte van 
De Cacaofabriek Helmond. Entree is 
gratis. Openingstijden zijn extra ruim: 
maandag t/m vrijdag van 13.00 uur 
tot 20.00 uur en op zaterdag en zon-
dag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Er is 
een audiotour aanwezig die vanaf de 
eigen smartphone in diverse talen 
beluisterd kan worden door de QR-
code te scannen. Bezoek ook de 
Lichtstraat en neem de gratis ‘oud 
nieuws krant’ mee! 

De World Press Photo Foundation is 
een creatieve, onafhankelijke non-
profit organisatie, gevestigd in Am-
sterdam, Nederland. World Press 
Photo krijgt steun van strategische 
partners, de Nationale Postcode Lo-
terij en PwC.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 4 en 5 van 2023 
( onder voorbehoud ) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien : 

• Burgemeester Jeroen Dijssel-
bloem over de regionale binding

• Seniorenvereniging PVGE 75 jaar
• Paul Hotterbeekx neemt afscheid 

van het Nuenens Mannenkoor
• OCN-gala met bekendmaking 

Ondernemer en Talent van het 
Jaar.

• Interviews met bekende Nuene-
naren tijdens Nieuwjaarsreceptie

• Portretten van de “Tachtigers” in 
Nuenen

• Band “the Dibs” bij Sunny Blues in 
café Schafrath

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

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

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Volle borst vooruit!
Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe kansen. Er zijn weer tal van 
voornemens gemaakt die ervoor moeten gaan zorgen dat je nog beter 
het jaar doorkomt. Daarnaast heb je daardoor weer een extra motivatie 
en dat stimuleert lichaam en geest. Doelen zorgen ervoor dat je ergens 
naartoe werkt en zodra zo’n doel bereikt is, geeft dat vaak een heel pret-
tig en aangenaam gevoel.

Vervolgens is het dan ook belangrijk 
om meteen weer een nieuw doel te 
stellen, zodat je getriggerd en gemo-
tiveerd blijft om daar weer naartoe te 
werken. Eén van die doelen zou dan 
ook kunnen zijn dat je beter wilt sla-
pen en/of al op de planning hebt 
staan om een nieuw bed te kopen. 
Een investering waar menigeen be-
hoorlijk moeite mee heeft omdat je 
eigenlijk heel goed weet dat een 
goed bed erg belangrijk is, maar aan 
de andere kant heb je nog zoveel an-
dere wensen. Je koopt tenslotte veel 
liever iets waar je fan van bent of be-
stemd is voor jouw hobby of toch die 
leuke auto of nog liever die verre reis 
die je al tijden wilde maken.

Die laatste ‘investeringen’ zijn emotio-
nele aankopen die je graag doet om-
dat je dat zo fijn en/of zo mooi vindt. 
Een bed daartegenover is meer een 
rationele aankoop omdat je weet dat 
je het nodig hebt, maar dit wordt veel 
makkelijker uitgesteld. Over een rati-
onele aankoop denk je langer na ter-
wijl je de emotionele aankoop vaak in 
een oogwenk doet. Die wasmachine 
of televisie moet meteen vervangen 
worden als die stuk is terwijl het bed 
nog wel even op zich kan laten wach-
ten. Oké, die ligt niet meer top, en ja 
die is al behoorlijk oud, maar het kan 
nog wel even. Voordat je het weet 
ben je alweer maanden of jaren ver-
der en is inmiddels de rug, heup, 

schouder of nek behoorlijk gaan zeu-
ren waardoor je met pijn wakker 
wordt. Gelukkig gaat dit bij de mees-
ten na een paar minuten weg maar bij 
sommigen blijft dit uren duren of nog 
erger; het probleem blijft de hele dag 
bestaan!
Vraag jezelf dan eens af wat je de 
laatste tijd gekocht hebt, wat je ei-
genlijk niet echt nodig hebt. Ga ver-
volgens eens na wat een goed bed 
voor jou kan betekenen. Iets dat je 
dagelijks gebruikt en waar je gemid-
deld wel 6, 7 of misschien wel 8 uur 
op doorbrengt. Is er eigenlijk wel iets 
in huis wat zo lang en zo intensief ge-
bruikt wordt als een bed? Waarschijn-
lijk niet.
Maak dan ook niet de ‘fout’ om zo-
maar een nieuw bed te kopen, maar 
laat je goed adviseren door een bed-
den- of slaapspecialist. Hij of zij zit al 
jaren in het vak en kan, met de infor-
matie die jij geeft, vaak een op maat 
gemaakt advies geven. Zij luisteren 
naar de wensen en eisen die jij stelt, 
met betrekking tot de slaapwensen 
en waar de specialist rekening mee 
gaat houden. Je zult verbaasd staan 
hoe waardevol die informatie is en 
wat daardoor het advies is. Laat je 
vrijblijvend adviseren en maak een 
afspraak om zeker te zijn dat er vol-
doende tijd in dat gesprek geïnves-
teerd wordt. Het verplicht tot niks 
maar je weet precies waar je aan toe 
bent. Succes met de planning.

Triple Slagwerkconcert
Op zondag 29 januari zorgen drie slagwerkensembles uit de regio voor 
een gevarieerd uitwisselingsconcert in Soos40 (TOV-gebouw). 

De leden van het (jeugd)slagwerken-
semble van Helmonds Muziek Corps 
hebben twee regionale slagwerken-
sembles uitgenodigd voor een uit-
wisselingsconcert. Zowel de slag-
werkgroep van Fanfare De Vooruit-
gang als St. Caecilia uit Lieshout zul-
len hun klanken ten gehore brengen. 
Alle drie de ensembles staan onder 
leiding van dirigent Rob van der 
Sommen. Voor hem dus een flinke 
uitdaging om deze middag alle mu-
ziek in goede banen te leiden. Voor 
de Stiphoutse slagwerkers vormt het 
uitwisselingsconcert een opmaat 
naar hun concours en zij brengen 
dan ook hun volledige concourspro-
gramma dat in het teken staat van 
Spaanse sferen. Ook de slagwerkers 
van St. Caecilia gaan binnenkort voor 
de prijzen op de Open Nederlandse 
Slagwerk Kampioenschappen en zij 
brengen het werk ‘First Contact’ van 
Etiënne Houben. De gastheren en 
-vrouwen van Helmonds Muziek 
Corps genieten nog na van hun suc-
cesvolle WMC afgelopen zomer, maar 

mogen weer aan de slag met een so-
listisch programma. Daarnaast be-
leeft een aantal net ingestroomde le-
den hun primeur op het podium in 
Soos40.

Waar: Soos40 (TOV-gebouw), Aza-
lealaan 42 Helmond
Wannneer: Zondag 29 januari, 14.30 
uur.  Entree: Gratis 
Contact: Irene van den Wildenberg-
Claessens, iheclaessens@gmail.com

Oproep!Oproep!

Nuenenaren met hobby's
Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan
besteden aan gewone Nuenenaren die een bijzon-
dere hobby of activiteit hebben. Fotografeer je bijvoor-
beeld ijsvogeltjes, verzamel je gloeilampen, of ga je magneetvis-
sen, dan vinden we dat leuk om daar meer over te weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen wij bij je 
langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen. Wellicht inspi-
reer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Reünie reünie!
Het is dit jaar veertig jaar geleden dat het districtskantoor van het GAK in Hel-
mond werd geopend. Samen met de rayonkantoren Oss, Veghel en Boxmeer 
waren er in dit district, in een heel prettige samenwerking, honderden mensen 
uit de wijde omtrek van deze regio werkzaam. In 2008 werd het district door de 
UWV-vorming opgeheven en werden deze kantoren definitief gesloten. Op 
veler verzoek is bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van de opening, 
gevraagd een reünie te organiseren. Een klein comité heeft dit opgepakt voor 
een reünie op vrijdag 17 maart en roept daarvoor nu alle oud-medewerkers 
van die kantoren op zich vóór 1 februari aan te melden. Meer informatie en 
aanmelding via:
https://gakgmd.helmonder.nl  of gebruik de onderstaande qr-code.

Snelfietspad
Wandelend langs het spoor
Laat ik het gras
Voor wat het was
Met de blik op rechtdoor
Negeer ik de dorpsgrenzen van weleer
Waar wandel ik eigenlijk voor?
Ik ken dit pad van A tot Z
Borden met grote woorden
Waren het die me stoorden
Wie goed heeft opgelet
Ziet 50 meter fietspad bij de Schoutse 
Vennen
Op goede schoenen kun je er naartoe 
rennen
 

©Joke van Overbruggen

Informatie 
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Uitslag Rikken 
Nederwetten
Vrijdagavond 20 januari 2023
1: Christien Renders  68 p
2: Ria Meulendijk  68 p
3: Nick Struijken  67 p
4: Piet Renders  60 p
5: Peer van de Kemenade  60 p

Basketbaltoernooi  
Nuenen groot succes!
Woensdagmiddag 18 januari hebben de groepen 7 en 8 van alle basis-
scholen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten een erg leuk en sportief bas-
ketbaltoernooi gespeeld. Het toernooi werd in samenwerking georgani-
seerd door basketbalvereniging Achilles’71 uit Nuenen en de basisscho-
len. Het toernooi vond plaats in sporthal de Hongerman.

26 teams gingen de strijd met elkaar 
aan. Er zaten veel mooie dribbelac-
ties, passen en schotpogingen tus-
sen. Sommige scholen hadden zich 
prima voorbereid. “We hebben van te 
voren goed geoefend” , vertelt gym-
docente Celine (De Dassenburcht). 
Tijdens deze fanatieke middag was er 
ook veel aandacht voor ‘fair play’. De 
scheidsrechters van Achilles’71 hiel-
den de wedstrijden nauwlettend in 
de gaten en na afloop van iedere 
wedstrijd werden de handen netjes 
geschud. 

Sportraad
De basisscholen van Nuenen hebben 
een sportraad. Iedere school is verte-
genwoordigd in de sportraad en de 
sportraad houdt zich bezig met alle 
(gezamenlijke) sport gerelateerde za-
ken, zoals dit basketbaltoernooi. 
Dankzij de sportraad en basketbal-
vereniging Achilles’71 hebben de 

kinderen een geweldige middag be-
leefd!
Plezier stond centraal en dat straalde 
er van alle kanten af. Enthousiaste 
kinderen en veel aanmoediging van-
uit de leerkrachten en ouders. Orga-
nisator Stacho Garay (Achilles’71) 

blikt terug op een succesvol toer-
nooi. “Mooi om te zien dat de Nue-
nense kinderen zo enthousiast heb-
ben gebasketbald”. Uiteindelijk kon 
er maar één team de winnaar zijn en 
dat was het team van basisschool de 
Wentelwiek. 

Presentatie Hans Nijland,  
op Sportpark Oude Landen
Ondanks dat de eerste competitiewedstrijd van het Eerste elftal, na de 
winterstop, geen doorgang kon vinden vanwege de winterse omstandig-
heden, kon de Businessclub van RKSV Nuenen haar sponsors toch een 
spetterend begin van de 2e helft van het seizoen aanbieden op Sportpark 
Oude Landen.

Niet minder dan de voormalig Alge-
meen Directeur van FC Groningen, 
succesvol ondernemer en tevens oud 
veteranenvoetballer van RKSV Nue-
nen, Hans Nijland, gaf de ca. 60 aan-
wezigen een kijkje in de professio-
nele voetbaljungle en nam ons mee 
naar de diverse nationale en interna-
tionale onderhandelingstafels. Ver-
rassende gesprekstechnieken en uit-
komsten, waarbij de toevalstreffer en 
geluk een rol kunnen spelen. Onder-
deel zijn van een netwerk ( “make 
your network work “) is geen onbe-
langrijke succesfactor in deze bran-
che! De langst zittende clubdirecteur 
( 1996-2019 ) zag de voetbalindustrie 
met eigen ogen exploderen. Interes-
sante kost voor de aanwezige Nue-
nense ondernemers en voetballief-
hebbers. De aanwezigen konden dan 
ook terugblikken op een alleszins in-

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• gastvrouw/gastheer voor de ontvangstruimte  Werktijden i.o.: van 9.30-13.15 u. en/of van 13.15-17.30 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg____________________________________________________________________________

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

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

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

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

LEVgroep - VIA-vrijwilligers info: sandy.kruijzen@levgroep.nl T: 06-41042267
• Vrijwilligers om cliënten van het maatschappelijk werk te ondersteunen en persoonlijke aandacht te 

geven____________________________________________________________________________

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

Stg. Fietsmaatjes info: www.fietsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fietsen op een duo-fiets.____________________________________________________________________________

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

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

Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking. ____________________________________________________________________________

Het Goed Nuenen Info: bp.vankoll@hetgoed.nl of T: 040-3035107
• vrijwilliger voor de Kringloopwinkel. Tijden in overleg. ____________________________________________________________________________

Voetbalvereniging RKSV Info: joepjanssen1958@gmail.com T: 06-41666085
• beheerder die namens onze vereniging alles rondom de kleedlokalen en velden in de gaten houdt en 

regelt. ____________________________________________________________________________

Iers Sessie Festival Nuenen Info:  info@ierssessiefestivalnuenen.nl
• een vrijwilliger om de financiële administratie bij te houden. Kijk ook eens op: 

ierssessiefestivalnuenen.nl

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

VacaturebankVacaturebank  vrijwilligersvrijwilligers 44

Carnaval

Carnavalsoptocht 
Nederwetten
Op maandag 20 februari vertrekt om 14.11 uur de optocht door Ne-
derwetten. Na twee jaar zonder optocht bruist iedereen vast van de 
goeie ideeën. Ben je alleen, met z’n tweeën of met heul veul, te voet, 
met de fiets of met een skônne wagen, het mag in Wetten allemaal.

Er zijn dit jaar weer mooie prijzen te winnen en er is startgeld voor alle ca-
tegorieën. Dus schrijf je in via www.cvdewetters.nl of op de dag zelf vóór 
aanvang van de optocht in de MFA. Na de optocht is er een gezellige af-
terparty met het dynamische duo Paul en Pelle, bekend van Paaspop, 
Wish, 7th Sunday. Dit alles vindt plaats in onze residentie Lokaal Royaal 
aan de Koppel te Nederwetten.

Om vast in de  
stemming te komen #carnaval23
Lou, d'r legt een lijster in de la, het zal wel voorjaar wezen
Lou, d'r legt een lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn
Ik dacht nog even: 't Is pas februari
Maar 't zelfde is gebeurd bij ome Arie
Lou, d'r legt een lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn

Carnavalwagenbouwers  Tjapzooi22

Cursus filosofisch palet 

vijf avonden gesprek 
rond thema ‘vrijheid’ 
Samen verkennen we deze belang-
rijke waarde; vanuit verschillende 
invalshoeken onderzoeken we de 
betekenis en kwaliteit.

Hoe vrij voelen wij ons op het werk of 
in onze familie of buurt? 
Kunnen we ons een samenleving 
voorstellen waar geen vrijheid is? 
Gaat mijn vrijheid ten koste van die 
van jou, of omgekeerd: jij beperkt 
mijn vrijheid? 
Of kunnen we te veel vrijheid niet 
aan, en willen we graag ingetogen le-
ven? 
Vijf dinsdagavonden vanaf 20.00 tot 
22.00 uur aan de Willem Alexander-
straat 24, Nuenen.  Kosten voor deze 
cursus zijn 75 euro per persoon, inclu-
sief koffie of thee. 
Laat even weten of je meedoet? Neem 
gerust iemand mee, er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.

Start eerste avond 7 februari, 20.00 uur.
Andere avonden: 28 februari, 14, 28 
maart en 11 april.

teressante en sfeervolle bijeenkomst.
Bestuur Stichting Vrienden RKSV 
Nuenen

Concertgebouw zoekt  
jeugdige muziekmakers 
Het Koninklijk Concertgebouw nodigt alle 9-14-jarigen uit Noord-Bra-
bant die zingen of een instrument spelen uit om mee te doen aan het Ko-
ninklijk Concertgebouw Concours. Bij dit landelijke concours, dat dit jaar 
zijn 15de editie beleeft, draait het om plezier hebben in muziek maken. 

 

Kinderen krijgen een kijkje achter de 
schermen, ontmoeten bekende ar-
tiesten en musici, en gaan op eigen 
niveau, of ze nu beginner zijn of al 
meer muzikale meters hebben ge-
maakt, aan de slag. Deelnemers die 
zich al verder hebben ontwikkeld, 
doen mee aan het finaletraject en 
maken kans op een geldprijs, een 
masterclass en een solo-optreden in 
de Kleine Zaal van Het Concertge-
bouw. Nieuw dit jaar is de aanmoedi-
gingsprijs voor een nog pril, maar 

veelbelovend talent.  Aanmelden 
voor het concours kan tot en met 18 
april via concertgebouw.nl/concours.

Brabantse muziekliefhebbers
Al sinds de eerste editie kan het Ko-
ninklijk Concertgebouw Concours re-
kenen op deelnemers uit Noord-Bra-
bant. Veel van de deelnemers, onder 
andere uit Den Bosch, Eindhoven, 
Sprang Capelle en Bergen op Zoom, 
speelden piano. Maar ook kinderen 
die wat minder voor de hand liggen-

de instrumenten bespelen waren 
voorgaande jaren van de partij. Zoals 
een harpiste uit Breda en een 12-jari-
ge trompettist uit Bergeijk.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten
Zondag 29 januari 
SJVV 1 - Nederw. 1 ( vriendsch )  14.00 uur 
EMK 6 - Nederw. 3  . . . . . . . . . . . . . 11.00 uur 
Nederw. VR 1 - RPC VR 3   . . . . . . . 12.15 uur

Rikken bij de SupportersClub 
RKSV Nuenen

Hennie van de Vel-
den ongenaakbaar 
De ene week is het een close call en 
de andere week heb je een straat-
lengte voorsprong. Dit was zo’n 
avond. Met bijna een dubbele sco-
re was Hennie van de Velden de 
kampioen van de avond. Voor de 
overige plekken was het wel 
spannend.

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond :

Hennie van de Velden 124 punten
Henk Vrijaldenhoven 66 punten
Ad Damen 65 punten
Toine Raaymakers 62 punten
Mien de Louw 59 punten
Ben de Louw 57 punten
Hub Marquenie 54 punten
Gerard van Oorsouw 47 punten
Antoon Hurkmans 39 punten
Peter Stültiens 39 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 27 
januari!

SupportersClub RKSV Nuenen

Heerlijk dagje bridgen? 

De Van Goghdrive  
komt er weer aan!
Bridgeclub Common Sense Nuenen organiseert op zaterdag 4 maart al-
weer de 39e Van Goghdrive. Thuis- en clubspelers uit Nuenen en de wijde 
omgeving zijn weer van harte welkom om de hele dag te bridgen in Het 
Klooster aan het Park.

In de ochtend speel je tegen andere 
paren van willekeurige sterkte. De 
uitslag bepaalt de middagindeling. 
Dit betekent dat iedereen ’s middags 
op eigen niveau speelt en dus een 
prijs kan winnen. Een unieke formu-
le! Deze bridgedrive is altijd weer ge-
zellig en goed georganiseerd. We 
starten met een gratis kopje koffie of 
thee met wat lekkers erbij. Doen jul-
lie ook (weer) mee? Fijn dat we ge-
sponsord worden door Veldsink Ad-
vies en Schäfer Notarissen!

Op een rijtje:
Ontvangst vanaf 09.30 uur, aanwezig 
09.45 uur en start om 10.00 uur. Een 
uur pauze tussen de middag; je kunt 
in Nuenen op allerlei plaatsen lun-
chen. Prijsuitreiking ongeveer 17.30 
uur, prijzen in alle lijnen, kosten € 30,- 
per paar. 
Voor meer informatie en aanmelden: 
bel met 06 – 53 54 90 11 of stuur een 
e-mail naar vangoghdrivenuenen@
gmail.com Wij hopen weer een volle 
zaal bridgers te mogen ontmoeten.

Foto: Frank van Welie

Herenteam BC Lieshout kan 
koppositie niet pakken
Door een dikke winstpartij tegen laagvlieger WIK (uit Sittard) en een fors 
verlies tegen koploper Shot (uit Dongen) lijkt het herenteam van Badmin-
ton Club Lieshout niet meer mee te spelen om de koppositie. Die is na het 
onderlinge treffen nog steviger in handen gekomen van de Dongense he-
ren van BC Shot. BCL-H1/BouwCenter Swinkels zal in de laatste wedstrij-
den van het seizoen moeten laten zien dat een tweede plek in de eind-
rangschikking het hoogst haalbare is.

Nuvo ’68 Dames 1 
Midweek op  
kampioenskoers
Het eerste damesteam van Nuvo 
’68 blijft de overwinningen in de 
midweekcompetitie aaneenrijgen.

Nadat eerst naaste belager VCE/PSV 
met een overtuigende 0-3 (16-25, 23-
25, 10-25) overwinning werd versla-
gen, zetten de speelsters op woens-
dag 18 januari in de eerste ‘echte’ 
thuiswedstrijd in de Hongerman 
middenmoter VVC Best met 3-0 (25-
12, 25-16, 25-15) opzij. Het team blijft 
hierdoor ongeslagen en zonder 
puntverlies de trotse koploper in de 
eerste klasse van de Nuvoc Dames 
Recreatie Competitie. 

Waar bij de topper tegen VCE/PSV 
nog sprake was van spanning, met 
name in de tweede set, kwam Nuvo 
‘68 in de wedstrijd tegen Best geen 
moment in de problemen. Door een 
constante servicedruk kreeg de te-
genstander geen moment het initia-
tief. In de rally wisten de Nuenense 
dames telkens met slim en geva-
rieerd aanvalsspel de punten naar 
zich toe te trekken.  
Door deze overwinningen staat Nuvo 
’68 halverwege de competitie boven-
aan, 3 punten voor op nummer 2 
VCE/PSV en met een wedstrijd min-
der gespeeld. 

Ook volleyballen?
Dat kan bij Nuvo ’68 op verschillende 
niveaus en voor alle leeftijden. Kijk 
eens op www.nuvo68.nl voor meer 
informatie en meld je aan voor drie 
gratis proeftrainingen!

23 medailles bij Brabantse kampioen-
schappen voor Z&PV Nuenen
Tijdens de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven hebben 
de zwemmers van Z&PV Nuenen in totaal 23 medailles weten te behalen. 
Nikita van den Ouden en Julie van Nispen waren de grootverdieners, zij 
mochten ieder zes maal naar het podium.

De gouden dames en heren estafetteploegen van Z&PV Nuenen

Maximaal programma
Voor Nikita betekende dit toernooi 
ook een interessante test met het 
oog op volgende toernooien. Zij 
zwom namelijk bij deze BWK alle af-
standen die mogelijk waren. Dit be-
tekende dat ze in twee dagen tijd to-
taal dertien maal aan de start ver-
scheen, negen maal individueel en 
vier maal met een estafette. Op bijna 
de helft van die starts wist ze dus het 
podium te halen, twee maal indivi-
dueel en met alle vier de estafette-
ploegen.
Julie had het met zeven starts een 
stuk rustiger, maar wist daarop dus 
wel vijf maal individueel een medail-
le te halen en eenmaal met de 
4x50vrij gemengde estafette.

Estafettes
Op de estafettes was het team uit 
Nuenen sowieso erg sterk aanwezig, 
want van de negen ploegen die aan 
de start kwamen wisten er zeven bij 
de eerste drie te komen. Drie maal 
betekende dat de titel, Merel Phaff, 
Lars Diesch, Alexander Nijst en Nikita 
op de 4x50wissel gemengd, voor 

Max Peters, Lars, Wouter Sijmons en 
Alexander op de 4x100vrij en voor 
Merel, Robin Goossens, Nikita en An-
neloes Peulen op de 4x100wissel.

Medailles
Naast deze overwinningen werd er 
ook goud behaald door Julie op de 
50 en 100vrij, Nikita op de 100rug en 
Max op de 50 en 100school. Zilver 
was er voor Lars op de 50school en 
brons op de 100school, brons voor 
Robin op de 100school, zilver voor 
Alexander op de 100vlinder, zilver op 
50rug en brons op de 100rug en 
100wissel voor Julie, zilver voor Niki-
ta op de 100wissel en voor Merel op 
de 50 en 100rug. Tel daar ook nog 
tweemaal zilver en tweemaal brons 
bij op voor vier estafetteploegen en 
je hebt het totaal van 23 medailles in 
twee dagen.

Competitie
Komend weekend liggen de zwem-
mers van Z&PV Nuenen alweer in het 
water. In Veldhoven zwemmen ze 
dan de 3e ronde van de verenigings-
competitie.

BC WIK-H2 - BCL-H1/BouwCenter 
Swinkels: 0-8 
De uitwedstrijd tegen het tweede he-
renteam van BC WIK was behoorlijk 
eenzijdig. In de Limburgse sporthal 
(de wedstrijd werd gespeeld in Mun-
stergeleen) kwam het slechts in twee 
partijen tot een derde set. Jeroen van 
der Heiden en Ruud van Vijfeijken 
verloren de eerste set met 21-13 en 
wonnen de tweede set met 16-21. In 
de derde set was het lang spannend, 
maar trokken de Lieshoutse heren 
met 20-22 tóch aan het langste eind. 
Ook Laurence Roijackers speelde -in 
zijn singlepartij- een driesetter. Na 
winst in de eerste set (16-21) moest 
hij de tweede set afstaan aan Gijs 
Rekko (22-20). In de derde set herstel-
de Laurence zich prima en schreef hij 
de partij met 16-21 op zijn naam. Alle 
zes de andere partijen werden in 
twee sets winnend afgesloten, waar-
door alle 8 wedstrijdpunten mee 
naar Brabant genomen konden wor-
den.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels – BC 
Shot-H1: 1-7
“De belangrijkste wedstrijd van het 

seizoen”. Zo was de partij tussen de 
Lieshoutse en Dongense heren al 
eerder aangekondigd. Beide teams 
staan immers op plek 1 en 2 in de der-
de afdeling van de tweede Mannen-
klasse waar met veren shuttles ge-
speeld wordt. 
Om die reden was het jammer dat 
het Lieshoutse team twee basisspe-
lers moest missen: Christian Klum-
pers is nog steeds geblesseerd en 
Ruud van Vijfeijken was verhinderd. 
Om die reden goochelde het team de 
opstelling wat door elkaar, waardoor 
wellicht wat extra partijen binnen te 
slepen waren. Dat viel tegen. Zowel 
de startende dubbelpartijen als alle 
singlepartijen werden in twee sets 
verloren, waardoor een forse afstraf-
fing dreigde. 

Bert Manders en Jeroen van der Hei-
den konden in de afsluitende dub-
belpartijen pas voor het eerst iets te-
rug doen. Zij wonnen na drie sets 
(ook nog eens met 28-26 !) de enige 
partij. Door dit forse verlies kan er 
een streep door een eventueel kam-
pioenschap: een tweede plaats lijkt 
nu echt het hoogst haalbare.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels bestaande uit Christian Klumpers, Laurence Roijackers, 
Bert Manders, Jeroen van der Heiden en Ruud en Wouter van Vijfeijken (beide zittend)

Sabine de Rooij Groen Witster 
van het jaar bij de RKSV Nuenen
Zondag 15 januari werd na een onderbreking van twee jaar weer de tradi-
tionele nieuwjaarsborrel gehouden in de kantine van de voetbalvereni-
ging RKSV Nuenen.

Na ontvangst en een welkomstcock-
tail aangeboden door sponsor ODA-
VI, was het woord aan de voorzitter 
Lawrence van Hevelingen om alle 
gasten te verwelkomen en te danken 
voor de geweldige opkomst op deze 
zondagmiddag.

Na een korte pauze kon worden over-
gegaan naar het traditioneel huldi-
gen van de jubilarissen en het be-
kendmaken van de persoon die zich 
het afgelopen jaar zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de RKSV Nuenen.

Huldiging Jubilarissen
Rinus Verberne en Ad Koenen wer-
den gehuldigd voor hun 50-jarig lid-
maatschap.
Robert Prast werd gehuldigd voor 40 
jaar lid van de RKSV Nuenen.
Voor 25 jaar lid werden Peter Boeren, 
Stephan Ketelaars, Micth Meijers en 
Joep van den Oever gehuldigd.

Om vier uur was de tijd voor de orga-
nisatie, na eerst nog de gastvrouwen 
Ria, Francien en Marie José in de 
bloemen gezet te hebben voor hun 
wekelijkse ontvangst van de gasten 
in de bestuurskamer en het sponsor-
home, om onder luid applaus Sabine 
de Rooij op het podium te halen en te 
danken voor haar inzet.

Huldiging Groen Witster
Sabine werd verkozen omdat zij zich 
inzet voor de mini`s en sport en spel, 
maar ook vooral voor haar grote ver-
diensten tijdens de viering van het 
honderd jarig jubileum en dan vooral 
de organisatie voor de jeugd van de 
RKSV Nuenen. Na de overhandiging 
van de bloemen, de oorkonde en de 
groen witte sjaal van de Supporters-
club werd de middag voortgezet met 
een gezellig samenzijn onder het ge-
not van een drankje en de gezellige 
muziek van Hans van Seggelen. 
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Bij ons werk je in een echt familiebedrijf met een no-nonsense cultuur. Je krijgt de ruimte om 
jouw ideeën te delen en veel doorgroeimogelijkheden, om te doen waar jij goed in bent. Wat je 
opleiding of specialisme is, vinden we minder relevant. Als je de juiste drive maar hebt. 

Dat is een baan om op te bouwen!

Wat bieden wij?

   Betonmixer Chauffeurs CE 
   Kraanmachinist 
   Betonpompmachinist

Jansen Beton is onderdeel van A. Jansen B.V. Wij bieden al ruim 50 jaar duurzame en innovatieve 
oplossingen op het gebied van infra, recycling en beton. Check onze vacatures én ervaringen van 
medewerkers op www.werkenbijajansenbv.com of scan de QR-code. 

Scan!

Jansen Beton zoekt nieuwe collega’s

Over A. Jansen B.V.

Rolluiken = Raamisolatie 
* Vraag jouw Sunmaster specialist naar de actievoorwaarden. Deze actie is  geldig van 14 januari t/m 25 februari 2023. Genoemde prijzen zijn altijd excl. eventuele installatiekosten.

 Direct resultaat    Betaalbaar   Advies en installatieservice

t.w.v. € 196,-

GRATIS
SmartHub

Bij aankoop van min. 3 rolluikenBij aankoop van min. 3 rolluiken

GRATIS
SmartHub
GRATISGRATIS
SmartHub

t.w.v. € 196,-

SmartHubSmartHubSmartHub

Bespaar tot wel 

€142,-
Per rolluik*

Spegelt 102 | 5674 CD Nuenen | 040 - 285 77 90 | www.dlczonwering.nl
Openingstijden: di t/m vr 9.00h tot 16.00h

EXTRA
WINTERKORTING
op alle producten

* Vraag DLC Zonwering naar de actievoorwaarden. De Sunmaster actie is geldig t/m 25 februari 2023. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele installatiekosten. 

Per SOLAR rolluik*

De extra winterkorting is geldig t/m 20 maart 2023

VERDUURZAAM JE HUIS 
met rolluiken

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

Grieks Mediterraans Restaurant

ElpidaElpida
Wij zijn 6 dagen per week

geopend vanaf 17.00 - 22.00 uur
(dinsdag gesloten)

Eten in warme Griekse sferen
met gratis Grieks saladebuffet

Ook voor afhaalmenu’s met scherpe prijzen.

De (afhaal)menukaart is te bekijken
 op de site www.restaurant-elpida.nl

Parkstraat 8 - tel.: 040 - 298 8913 

Rond de Linde ook iedere woensdag digitaal   
 op www.ronddelinde.nl 


