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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

dokter A. schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 3 t/m 7 maart
Telefoon 040-2951030

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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Veel muzikaal 
talent bij 
Nuenen’s 
Got Talent

CLUB 111, 
één voor 
allen

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Succesvolle 
woonmarkt

AFWeZig van 3 t/m 7 maart
Huisartsen A.M. gieles, 
C. ringeling-Bouma en 

s. van dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Gewoon bij Albert Heijn.

“Let volgende week
op uw brievenbus

voor nog 
meer voordeel”

Parkstraat 22 en Hoge Brake 8, Nuenen

Openingstijden 
 Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur. Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.
Zondag 10.00 - 18.00 uur.

WWW.WOENSXL.NL

KOOPZONDAG
23 februari
Gratis kinderattracties 

en live muziek.

Jumbo Ton Grimberg aan De Smidse in Nuenen opent de deuren op 
woensdag 26 februari. De inwoners van Nuenen en omgeving kun-
nen dan voor al hun dagelijkse boodschappen terecht bij de nieuwe 
Jumbo winkel aan De Smidse 1. Het is daarmee de tweede Jumbo 
winkel in Nuenen en de 400ste in Nederland. 

Jumbo viert opening 400ste 
winkel met heel Nederland

Het team van Jumbo Ton Grimberg tijdens de 7 Zekerheden training op de Jumbo Academy op het hoofdkantoor van 
Jumbo Supermarkten in Veghel. Alle medewerkers van de C1000 winkel gaan mee naar de nieuwe Jumbo winkel.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
voor deze bijzondere opening om 
09.00 uur. De eerste 400 klanten 
worden verrast met een mooie bos 
bloemen. Bovendien krijgen alle 
klanten die voor een bedrag vanaf 
€ 25,- boodschappen doen een 
ambachtelijk appeltaartje mee naar 
huis. Deze actie loopt tot en met 
zondag 2 maart.
De opening van de winkel wordt 
groots aangepakt. Naast bloemen 
en een appeltaartje, krijgt iedere 
400ste fan van de Facebook-pagi-
na van Jumbo Ton Grimberg één 
minuut gratis winkelen cadeau. 
Daarnaast zweeft er de hele dag 

een zeppelin met een groot span-
doek boven de winkel. Omdat het 
de 400ste winkel in Nederland is, 
viert Jumbo deze mijlpaal van 
woensdag 26 februari tot en met 
zondag 2 maart met alle Nederlan-
ders. Bij alle Jumbo winkels in het 
land krijgt iedere 400ste klant zijn 
of haar boodschappen die dagen 
gratis. 

Trots
Ondernemer Roland Grimberg is 
trots op de nieuwe winkel: “Samen 
met mijn team kijk ik er naar uit om 
klanten te laten ervaren wat de 
unieke Jumbo formule inhoudt: de 

laagste prijs, het grootste assorti-
ment en de beste service van Nue-
nen. De focus op lokale producten 
blijft naast het assortiment uit eigen 
slagerij. Het pronkstuk is het vers-
plein met een grote variatie aan 
dagverse producten als groenten, 
fruit, vleeswaren, brood en kazen. 
De winkel beschikt onder andere 
over een slijterij en een bloemenaf-
deling. In totaal biedt de winkel 
straks 1.500 m² winkelplezier.” 
Bijzonder aan de winkel is dat klan-
ten straks gebruik kunnen maken 
van een uniek zelfscan-systeem, 
waarmee ze hun boodschappen 
zelf kunnen scannen. “Dit scheelt 
klanten van Jumbo tijd én het is ge-
makkelijk, omdat ze tijdens het 
winkelen al boodschappen kunnen 
inpakken in een krat of tas”, legt 
ondernemer Roland Grimberg uit. 
“Bovendien toont de handscan-
ner een overzicht van het totaal-
bedrag van de aankopen.”
Om de opening van de nieuwe 
winkel te vieren, trakteert Jumbo 
klanten op een Verhuispakket. 
Klanten van de voormalige C1000 

winkel in Nuenen konden al een 
paar weken Jumbo-verhuiszegels 
sparen. Na de verbouwing kun-
nen zij hun spaarkaart bij de nieu-
we Jumbo in Nuenen inleveren 
voor een boodschappenpakket 
ter waarde van € 60,-.

7 Zekerheden
Frits van Eerd, algemeen directeur 
van Jumbo Supermarkten, is per-
soonlijk aanwezig bij de opening: 
“De nieuwe winkel in Nuenen is de 
400ste winkel in Nederland. Een 
fantastische mijlpaal voor Jumbo. 
We kunnen steeds meer Nederlan-
ders kennis laten maken met onze 
unieke formule. Dit kunnen we al-
leen waarmaken met de hulp en 
inzet van onze medewerkers. Zij 
volgen dan ook allemaal een trai-
ning in de 7 Zekerheden van Jum-
bo. Dit zijn garanties waarmee wij 
onze unieke beloften aan de klant 
iedere dag nakomen. Zo biedt 
Jumbo het grootste assortiment. 
Als de klant een product mist, kijkt 
Jumbo mee naar een alternatief of 
haalt de winkel het product binnen 
twee weken in huis.”
Jumbo heeft momenteel 400 win-
kels. Door de klant altijd centraal te 
zetten, is het familiebedrijf één van 
de best gewaardeerde super-
marktketens van Nederland. Door 
de overname van Super de Boer in 
2009 en van C1000 in 2012 groeit 
Jumbo door tot het tweede super-
marktbedrijf van Nederland.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt: op zondag 
23 februari is er weer de Liederentafel 
bij café Schafrath, Park 35 Nuenen. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang is gratis.

Dat had ik nou     
altijd al willen vragen
Daarvoor hebt u de gelegenheid op zondag 16 maart tijdens het lijsttrek-
kersdebat in Het Klooster dat om 14.00 uur begint.

Er staat een zaalmicrofoon opgesteld 
waar u de gelegenheid hebt de lijst-
trekkers te bevragen over hun beleid 
de afgelopen 4 jaar of vragen te stellen 
over hun positie in de toekomst over 
de problemen die op Nuenen afko-
men.
Het door Rond de Linde georganiseer-

de debat zal geleid worden door Gerrit 
van Ginkel die al vele jaren voor dit 
weekblad de Nuenense politiek volgt. 
U bent van harte uitgenodigd voor het 
debat dat ongeveer een uur zal duren 
en waar alle 10 aan de raadsverkiezin-
gen deelnemende partijen hun mede-
werking zullen verlenen.

Gedicht eindcito 
Door Jara uit groep 8a van de Wentelwiek.

Alle kinderen met Cito stress, bleven de laatste tijd goed bij de les.
En toen was het Cito dag, iedereen was zenuwachtig, ik denk dat je dat wel zag!
Het was nog nooit zo stil geweest, de een die de Cito maakt, de ander die leest.
Allemaal gestressd, voor die belangrijke test.
Maar nodig was dat niet, toen de juf de kinderen aan het werk liet, 
viel het allemaal wel mee, we gingen van te voren naar de wc.
En tijdens de Cito mochten we kauwgom en andere troep.
Wij vonden het leuk, net als de andere groep!
En toen was de Cito klaar, het was een feestje hier (in 8a ) en daar (in 8b)!!!!!
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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3. Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van 
ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van 
haar bekendmaking.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische 
kennisgeving gemeente Nuenen 2014.

Nuenen, 20 februari 2014

PUBLICATIE
Beleid Sociale Zaken per 1 januari 2014
Op 17 december 2013 heeft het college vastgesteld het “Heronder-
zoeksplan Sociale Zaken gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en 
Breugel 2014” en het ‘’Handhavingsprotocol sociale zekerheid 2014 
gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel’’.

In het heronderzoeksplan staat op welke wijze de periodieke heron-
derzoeken van de uitkeringsdossiers plaats vinden. Het “Heronder-
zoeksplan 2013” wordt gelijktijdig ingetrokken. Het handhavingspro-
tocol is een soort werkdocument voor medewerkers van Sociale Zaken 
ter ondersteuning in het voorkomen en handhaven van uitkerings-
fraude. Hierbij is het uitgangspunt dat alleen mensen een beroep op 
de sociale zekerheid kunnen doen als ze voldoen aan de voorwaarden.

Op grond van o.a. gewijzigde wet-en regelgeving heeft het college op 
17 december 2013 de volgende documenten ingetrokken: het ‘’Verifi-
catie, fraude- en handhavingsbeleid van februari 2004”, het ‘’Beleids-
plan Informatievoorziening 2008’’, de “Nota beleid bijzondere bijstand 
gemeente Nuenen c.a. van februari 2004’’, de beleidsregels voor chro-
nisch zieken, gehandicapten en ouderen’’ en de Beleidsregels Nood-
fonds’’.

Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad de volgende verordenin-
gen vastgesteld:
1. Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014 ge-

meente Nuenen c.a.: In deze verordening zijn regels opgesteld om 
misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen te voorkomen. De 
nadere uitwerking van deze regels staan in het ‘’Handhavingspro-
tocol sociale zekerheid 2014 gemeente Nuenen c.a. en Son en 
Breugel’’ vastgesteld door het college op 17 december 2013. De 
Handhavingsverordening treedt met terugwerkende kracht in wer-
king vanaf 1 januari 2014. 

2. Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2014 
gemeente Nuenen c.a., Naast een aantal wettelijke bepalingen 
opgenomen in de Wet werk en bijstand, heeft de gemeenteraad 
bij verordening regels opgesteld voor het verlenen van een langdu-
righeidstoeslag. De verordening treedt met terugwerkende kracht 
in werking vanaf 1 januari 2014. De Verordening langdurigheids-
toeslag 2009 gemeente Nuenen c.a. is gelijktijdig ingetrokken.

Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad de ‘’Verordening wet 
Kinderopvang gemeente Nuenen c.a. 2010’’ ingetrokken. Voor lagere 
inkomens met een sociaal medische achtergrond, blijft de regeling 
sociaal medische indicatie van kracht. Deze regeling wordt verstrekt 
in het kader van de bijzondere bijstand. De verordeningen en beleids-
documenten liggen gedurende vier weken ter inzage bij de centrale 
balie in het gemeentehuis. De balie is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl 
kunt u ook de documenten inzien.

VERKEER
24 / 28 feb - Onderhoud bestrating fietspad Nuenderbeekse pad
In de week van 24 t/m 28 februari wordt er onderhoud uitgevoerd aan 
de bestrating van het Nuenderbeeksepad. Tijdens de werkzaamheden 
is het Nuenderbeeksepad afgesloten voor doorgaand fietsverkeer 
vanaf de tunnel onder de Smits van Oyenlaan tot en met de aansluiting 
van de Stephan Hanewinkellaan. Het fietsverkeer wordt omgeleid via 
het fietspad Kremerspad. Tijdens het onderhoud wordt de bestaande 
bestrating verwijderd en opnieuw teruggelegd om zo de oneffenheden 
en ruimte tussen de tegels weg te halen.

27 feb - Onderhoud verkeerslichten Smits van Oyenlaan / Collse Hoefdijk
De verkeerslichten op de Smits van Oyenlaan / Collse Hoefdijk ter 
hoogte van het viaduct A270 worden op 27 februari 2014 vervangen 
door energie zuinige LED lampen. Hiervoor moeten de verkeerslichten 
die dag buiten bedrijf. Dit gebeurt buiten de spits. Om het verkeer in 
goede banen te leiden worden de rijstroken versmald en zijn er ver-
keersregelaars aanwezig.
Deze week en begin volgende week (week 8-9) worden voorbereidingen 
getroffen voor het vervangen van de lichten. Tijdens deze werkzaam-
heden zijn alle rijstroken en rijrichtingen zonder noemenswaardige 
vertraging voor het autoverkeer beschikbaar.
Later dit jaar (medio mei) worden de verkeerslichten op de Smits van 
Oyenlaan / Papenvoortsedijk en Smits van Oyenlaan / Vincent van 
Goghstraat ook aangepast.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
•	 11	februari	2014,	De	Vroente	40,	5672	TM	–	oprichten	van	een	
   dakopbouw op het voorgeveldakvlak 
   (BOUWEN);
•	 13	februari	2014,	Emmastraat	10,	vervangen	bestaande	houten	
   kozijnen door aluminium kozijnen en het 
   aanbrengen van een borstwering (BOUWEN).
Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 11	februari	2014,	Berkenbos	9,	5672	AL	-	wijzigen	van	het	gebruik	
   ten behoeve van het vestigen van een 
   schoonheids- en pedicuresalon 
   (RO, afwijken van de bestemming).

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Vereniging	Bartimeus	Sonneheerdt	is	een	vergunning	verleend	

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

voor het organiseren van een collecte in de periode van 13 tot en 
met 18 oktober 2014 (verzenddatum 12 februari 2014);

•	 aan	Carnavalsvereniging	de	Narre-Kappen	zijn	vergunningen	en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van de diverse carna-
valsactiviteiten in Gerwen in een tent op het Heuvelplein in de 
periode van 21 tot en met 23 februari 2014 en in de periode van 
28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 en een carnavalsoptocht 
op 1 maart 2014 (verzenddatum 13 februari 2014);

•	 aan	de	heer	J.	Sanders	is	een	ontheffing	van	het	stookverbod	ver-
leend voor het opstoken van snoeihout aan Soeterbeekseweg 40 
op één nog nader aan te wijzen dag vanaf heden tot en met 28 
februari 2014 (verzenddatum 14 februari 2014);

•	 aan	Vrienden	van	de	Riefels	 is	medewerking	verleend	aan	de	te	
nemen verkeersmaatregelen als gevolg van het kindercarnaval op 
3 maart 2014 op het wegdeel Eeneind (verzenddatum 14 februari 
2014).

De vergunningen/besluiten liggen vanaf heden ter inzage in het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na ver-
zenddatum (voor kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van 
het besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van 
Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Op	grond	van	artikel	
6:5	 van	 de	 Awb	 moet	 een	 bezwaarschrift	 worden	 ondertekend	 en	
tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90	125,	5200	MA	‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

PUBLICATIE
Wijziging bij aanvragen subsidie 2015
Elk jaar worden Nuenense instellingen die jaarlijks subsidie van de 
gemeente ontvangen erop gewezen om hun aanvraag tijdig in te die-
nen. Ook dit jaar gaat dat gebeuren. Er is echter één uitzondering. 
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2013 
werd een door de VVD-fractie ingediend amendement door een meer-
derheid van de gemeenteraad aangenomen. Daarin werd besloten om 
Nuenense	instellingen	die	elk	jaar	een	subsidie	van	maximaal	€	500	
krijgen voortaan niet meer te subsidiëren. De instellingen waarop dit 
besluit betrekking heeft worden niet meer aangeschreven. Hebben 
deze instellingen toch een reden om subsidie aan te vragen dan bestaat 
daar nog wel gelegenheid voor. De aanvraag dient vóór 1 juni 2014 bij 
het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.
Indien u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen heeft kunt u 
contact	opnemen	met	de	heer	M.	Versluijsen	(040-2631669	–	mail:	
m.versluijsen@nuenen.nl).

PUBLICATIE
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nuenen 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 februari 2014 
heeft vastgesteld de navolgende

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nuenen 2014:

Artikel 1. Elektronische kennisgeving
1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een 
of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te ver-
zenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De ver-
zending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.
2. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officie-
lebekendmakingen.nl/.

SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl.
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl.

“Even aan tafel”      
bij Harrie Terwisse
Is het leuk om burgemeester van Nuenen te zijn? Een vraag die veel inwo-
ners van Nuenen zich dezer dagen wel eens stellen. Soms hoor je fluisteren: 
“Heeft Maarten Houben wel helemaal beseft in wat voor wespennest hij in 
Nuenen terecht kwam?”
 
Niet de huidige burgemeester Maar-
ten Houben, maar oud-burgervader 
Harrie Terwisse komt er bij de Nue-
nense KBO over vertellen. Wat maak 
je allemaal mee als burgemeester? 
Spannende zaken, onverwachte ver-
rassingen, moeizame gesprekken, 
mee- en tegenvallers. En bracht zo’n 
burgemeesterspost ook wel eens reu-
ring in het gezin Terwisse? 

Even aan tafel bij…’ is een nieuwe acti-
viteit binnen de Nuenense KBO. Elke 
maand een lezing van, een gesprek 
met, of een inleiding over… door een 
persoon die vanuit de KBO organisa-
tie wordt benaderd, omdat hij of zij 
een interessant verhaal te vertellen 
heeft. Een verhaal dat veel Nuenena-

ren zal boeien. Iedere maand een 
nieuw onderwerp en een ander per-
soon waarvoor je wel een ochtend of 
een avond je stoel uit wil komen.
 
De heer Terwisse bijt het spits af
Op dinsdagavond 25 februari komt hij 
om 19.30 uur in de Trefpunt-zaal van 
Het Klooster aan tafel om over zijn le-
ven als burgervader van Nuenen te 
vertellen. KBO-leden, maar ook niet-
leden, zijn van harte welkom om naar 
zijn verhaal te komen luisteren. De en-
tree is gratis. Alleen het bakje koffie of 
een ander drankje is voor eigen reke-
ning. Kom op tijd, want het aantal 
plaatsen is beperkt.
De KBO voegt met deze nieuwe ‘tafel-
sessies’ een interessante activiteit toe 

aan het programma-aanbod van de 
Nuenense KBO Afdeling. Inmiddels 
worden er al gesprekken gevoerd met 
diverse personen voor de vervolgses-
sies. Zo wil Jac Coolen een mooi Nue-
nens verhaal komen vertellen. Toon 
Gevers houdt boeiende fotolezingen 
over verrassende dingen in onze groe-
ne omgeving. En de BOA’s willen wel 
eens komen praten over hun soms de-
licate taak als handhavers in de publie-
ke ruimte van ons mooie dorp.
 
De volgende data zijn:
Donderdagmorgen 20 maart, 09.30 uur.
Dinsdagavond 22 april, 19.30 uur.
Donderdagmorgen 15 mei, 09.30 uur.
 

Kienen in Lieshout
 
Op vrijdag 21 februari organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in de grote zaal van het 
Dorpshuis aan het Grotenhof in Lies-
hout. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Ie-
dereen is welkom.

€ 1.745,56 opgehaald   
door Amnesty in Nuenen
De collecte van Amnesty International, die van 2 tot en met 8 februari door 
20 vrijwilligers werd gehouden heeft in de gemeente Nuenen, € 1745,56 
opgebracht. 

Het was de twaalfde keer dat men-
senrechtenorganisatie Amnesty In-
ternational een landelijke collecte 
hield. Amnesty International is een 
onafhankelijke en onpartijdige orga-
nisatie. Voor onderzoeken en acties 
ontvangt de organisatie geen geld 
van overheden of van politieke groe-
peringen. Bijdragen van leden en gif-
ten, zoals tijdens de collecte zijn voor 
Amnesty dus van groot belang.Met 
giften zoals tijdens de collecte, wordt 
het werk van Amnesty blijvend mo-
gelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld 
voor Nasrin Sotoudeh. 

Nasrin Sotoudeh (1963), winnares 
van de Sacharovprijs 2012, werd in 
2010 veroordeeld tot zes jaar gevan-
genisstraf vanwege ‘propaganda te-

gen de staat’. Amnesty voerde actie 
voor haar en in 2013 kwam Nasrin 
Sotoudeh vrij. Zij bedankte Amnesty 
International en iedereen die zich 
heeft ingezet voor haar vrijlating: 'ik 
ben me bewust geweest van jullie in-
zet en ik wil jullie bedanken voor al 
het werk wat jullie hebben gedaan'.
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Groente
& Fruit

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 17 t/m 22 februAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 21 & 22 feb: 

chiquita bananen .... hele kilo 1,25
Peulen ..................................... 200 gram 1,49
champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 24 februari:

bloemkool Spanje ....per stuk 1,49
Dinsdag 25 februari:

Spitskool, panklaar ................. 1/2 kilo 0,99
Woensdag 26 februari:

rodekool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Donderdag 27 februari:

Verse 
voorgebakken friet .. hele kilo 1,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 21 t/m 27 feb:

mango ........................................per stuk 1,49
creta sinaasappels . 8 stuks 1,99
cabbage salade ....... 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Service, Kwaliteit en 
ouderwetse Gezelligheid!!!

3 Peper Steaks
+ GRATIS saus .............................5,95
150 gr. Gebraden Gehakt +
150 gr. Goud Saks ...................3,00
Kip Strudel
100 gram ......................................1,75
Runder Rib Eye Reepjes
100 gram  .....................................2,20
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram  .....................................2,45

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!

kOOPJe BROOD VAN DE WEEK (VIKORN) € 1,75 

CERISETAARTJE € 4,00
SUIKERBROOD (BRABANTS OF FRIES) € 2,00
WORSTENBROODJES  4 + 1
 GRATIS
BIJ AANKOOP VAN 
3 BRODEN NAAR KEUZE

GRATIS BROODJESFESTIJN
(2 WITTE BOLLETJES, 2 TARWEBOLLETJES EN 2 ROZIJNENBOLLEN)

BIJ AANKOOP VAN 
GILDEKORN-BROOD

KANS OP 1 JAAR LANG 
GRATIS GILDEKORN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

OOk vOOr het digitaliseren van dia’s, 8mm Films 
en vergeet OOk uw Oude videO banden niet

tel: 040 - 283 77 96

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

Bestel nu ook online: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Hartevelt  
Jonge jenever 

100cl … €11,50 
Glen Talloch  
Scotch whisky

100cl … €14,95
Jägermeister 

Nu met shotglaasjes 
70cl … €13,50 

Springbok, Z-Afrika 
Rode of witte wijn

6 halen 5 betalen
Acties geldig tot en met 13 maart 
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 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld 
maar één keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat 

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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Carnaval midden    
door Nederwetten
CV de Wetters organiseert voor u op carnavalszondag een gezellige avond 
vol met entertainment. Deze avond start om 17.00 uur met het serveren van 
een heerlijke Brabantse maaltijd, u kunt genieten van diverse soepen en 
stamppotten voor het mooie carnavalsgetal van € 11,- , uitgeserveerd aan 
een gezellige tafel door de raadsleden, in residentie ‘t Kleurenpallet. Om 
19.00 uur begint het avondprogramma.

CARNAVALAR IA

Prins Superior gaat 
op Ziekenbezoek
Voor Prins Superior met zijn adju-
danten betekent het feest der zotten, 
het carnaval, meer dan alleen maar 
hossen en springen. Tijdens de carna-
valsdagen denkt de prins ook aan die 
dorpsbewoners die door ziekte of han-
dicap niet deel kunnen nemen aan de 
carnavalsactiviteiten. Hij bezoekt vlak 
voor het carnaval een aantal van hen en 
brengt een kleine attentie mee.
Op carnavalsmaandagochtend brengt 
een afgevaardigde van de Prins met 
klein gevolg een bezoek aan het huiska-
merproject van het Steunpunt. Dit 
project is er voor mensen die behoefte 
hebben aan een praatje, een schouder-
klopje of een bemoedigend woord na 
bijvoorbeeld het overlijden van een 
dierbare, of na een ernstige ziekte. 
Kortom mensen die wat extra aandacht 
heel goed kunnen gebruiken. Deze 
afgevaardigde komt op de koffie en 
brengt gezelligheid en gebak mee. Als u 
als lezer van de Rond de Linde iemand 
weet die wel een oppepper kan 
gebruiken, laat dit dan even weten. U 
moet er wel van overtuigd zijn dat de te 
bezoeken persoon het bezoek op prijs 
stelt. U kunt het adres doorgeven voor 
22 febr. 2014 aan Henk van Nunen op: 
2831564 of ht.van.nunen@hetnet.nl

Receptie CV   
De Narre-Kappen
Op zondag 23 februari verwelkomt 
CV De Narre-Kappen u van ganser 
harte in haar Residentie op het Heu-
velplein te Gerwen. Deze middag staat 
in het teken van de Prinsenreceptie. 
Prins Coltello en Adjudant Forchetta  
willen samen met Jeugdprins Marcos, 
Jeugdprinses Sun en Hofdame Shine 
het glas met u heffen op een geweldig, 
smaakvol en gezellig carnaval. Op het 
mooie podium krijgt iedereen de kans 
dit vijftal te feliciteren. 
De receptie start om 13.00 uur.  De 
Narre-Kappen hopen u te mogen 
begroeten!

Darten tegen de prins in Gerwen

Optocht       
CV De Narrekappen
Op zaterdagmiddag 1 maart zal om 14.11 uur de bonte stoet door het Nar-
regat trekken. Na de optocht is de prijsuitreiking in Residentie D’n Tent tij-
dens het grandioze en kei-gezellige Optochtbal van CV De Narre-Kappen.

Inschrijven voor de optocht gaat het 
makkelijkst met het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website: www.
narre-kappen.nl/optocht-informatie-
en-inschrijven. Daar vindt u het regle-
ment, de route en overige informatie. 
U kunt ook bellen met Louis Hooft: 
(040) 283 79 31. Voor de deelnemende 
jeugd is startgeld beschikbaar: € 4,- 
per deelnemer tot maximaal € 25,- per 
groep. Onderweg worden er stembil-
jetten voor de publieksprijs uitge-
deeld. Hiermee kunt u als toeschouwer 
stemmen op de groep of deelnemer 
die volgens u de leukste act neerzet. Er 
zijn mooie prijzen te winnen voor de 
deelnemers en de ingevulde stembil-
jetten worden gebruikt voor de verlo-

ting van consumptiebonnen onder de 
mensen die een stem hebben uitge-
bracht. 
Het Optochtbal gaat door tot in de late 
uurtjes met  een optreden van onder 
meer 2Rumble. Dit duo is in staat om 
in no-time op het podium te veran-
deren in artiesten als Amy Winehouse, 
Elvis Presley, Tina Turner, Johnny 
Cash maar ook André Hazes, Corry 
Konings, enzovoorts! En met de dis-
coklassiekers gaan ook de voetjes van 
de meest verstokte stoelplakkers van 
de vloer! Ondertussen is er een lekker 
hapje eten verkrijgbaar. 

Dus reserveer deze muzikale topcar-
navalsavond alvast in de agenda!

Senioren  
Carnaval  
Gerwen
Elk jaar organiseert CV De Narre-
Kappen een gezellige middag voor de 
55 plussers in Gerwen. Op zaterdag 
22 februari om 13.00 uur worden alle 
senioren verwacht in de Residentie 
op het Heuvelplein te Gerwen, waar 
de koffie met vlaai op u staan te 
wachten. 

Onder het genot van een glaasje wordt 
er gekiend, waarmee ook dit jaar 
mooie prijzen te winnen zijn. Verder 
kunt u genieten van enkele optredens 
van onder andere een kletser, de eigen 
dansmariekes, de Gouwe Ouwe en als 
afsluiter de Millka’s. Tevens zal op 
deze middag de ‘Senior van het Jaar’ 
bekend gemaakt worden. Iemand met 
een toegevoegde waarde met betrek-
king tot het Gerwens leefklimaat voor 
senioren zal de versierselen in ont-
vangst mogen nemen. Om 16.30 uur 
wordt de middag afgesloten met een 
traditionele koffietafel. Prins Coltello 
en zijn adjudant Forchetta zullen 
samen met Jeugdprins Marcos, Jeugd-
prinses Sun en Hofdame Shine niet 
ontbreken op deze middag. Alle Ger-
wense 55-plussers zijn van harte 
welkom. Uiteraard is de toegang 
geheel gratis. Indien u verstoken bent 
van vervoer, hoeft dit geen reden te 
zijn thuis te blijven. 
Neem dan contact op met Toon van 
Zeeland 040-2840068 en er wordt 
voor vervoer gezorgd. Graag tot ziens 
op zaterdag 22 februari.

3x11 jaar Pronkzittingen 
Dwèrsklippels
Door Edwin Coolen

De vier avonden Pronkzittingen 2014 van carnavalsvereniging De Dwèrs-
klippels uit Nuenen zijn achter de rug. Het was de 33ste editie en dus een 
carnavalsjubileum, want 3x11. Daarom een korte terugblik.

30e Editie 
zwamavonden 
Gerwen
Voor de 30e keer organiseert CV de 
Narre-Kappen haar overbekende 
Zwamavonden. Ook dit jaar is er weer 
een keur aan artiesten vastgelegd, om 
de bezoekers een onvergetelijke avond 
te bezorgen. Naast een viertal kletsers 
zal het podium tevens gevuld worden 
door dansgroep Sensation, de eigen 
Dansmariekes, Dubble Trubble uit 
Helmond en de vertrouwde Gouwe 
Ouwe. De avonden van 21 en 22 
februari zijn reeds uitverkocht. Voor 
vrijdag 28 februari zijn nog kaarten 
verkrijgbaar. Kortom hebt u zin in een 
avond onbekommerd lachen? Kom 
dan 28 februari naar de Tent op het 
Heuvelplein. Voorverkoopadressen: 
Cafetaria Heuvelplein in Gerwen en 
Supermarkt Jan Linders in Nuenen.

Grote deelname bij voorrondes 
DOA pleebekshow
Het Prima DOA-bal in Café Schafrath op de donderdag voor carnaval is 
inmiddels niet meer weg te denken uit het Nuenense. Organisator ervan is het 
Dispuut Oud Adjudanten. De ‘pleebekshow’, onderdeel van deze  carnavals-
avond is zo populair dat er voorrondes aan voorafgaan. Dat gebeurde afgelo-
pen donderdag. 22 Deelnemers streden om een plekje op het podium van het 
Prima DOA-Bal. Voor de vier juryleden Fred ten Hoor en Ronald Vermijs van 
Duo Vreemd, Pim Cuypers en Jessica Bloks geen gemakkelijke opgave.De Pronkzittingen in hun huidige vorm 

vonden voor het eerst plaats in 1982. 
Daarvoor werden al wel avonden geor-
ganiseerd waarin min of meer professi-
onele artiesten optraden, zoals Bueno 
de Mesquita, Sandra Reemer of Olga 
Lowina. Dit bleek echter onvoldoende 
aan te slaan onder de Nuenense bevol-
king.
Daarom zetten Peer van Liempt, Rens 
Kuijten, Jan Vlemmix, Arie Verhoef en 
Henk Vos in 1981/82 de Pronkzit-
tingen nieuwe stijl op. Deelnemers 
moeten voortaan zoveel mogelijk uit 
Nuenen of tenminste uit de regio 
afkomstig zijn. Deze formule blijkt wel 

een succes. Tot aan het eind van de 
jaren ’90 komen praktisch alle deelne-
mers uit Nuenen. Onder hen veel ton-
praoters, zoals Gerard de Laat (Graard 
Eikul: Ons Nuene, de’s zoo!), Krèk 
Inder, Mieke Berkvens-Smulders (Trui 
de voetbalfan, PiPi Dwèrskous), Fons 
Linders, Nard van Straotum en Gerrit 
Smits (d’n Dreuge). Andere ‘Pronkju-
welen’ uit het roemruchte verleden van 
de Pronkzittingen: de Uffels, de Mols-
hoop, De Dwèrskwekkers, de IPVO’s, 
de Mama’s en Dubbel Trubbel.
De ‘spreekstalmeesters’ van de Pronk-
zittingen door de jaren heen waren, in 
chronologische volgorde: Peer van 
Liempt, Jan Vlemmix, Gerard de Laat, 
Pieter van Wijk, Vincent Raessens en 
Rob Vordaasdonk. Huidige presenta-
trice is Femke Arts-van Rooij (in 2013 
viel Hans Kuijten in voor Femke die dat 
jaar adjudant was van Prins Heppie).
Vanaf de oprichting van de Dwèrsklip-
pels deed Cafe-zaal Apollo (nu restau-
rant Comigo) dienst als residentie en 
daarmee als locatie voor de Pronkzit-
tingen, tot en met het carnaval van 
1997. Daarna werd de zaal achter het 
café afgebroken om plaats te maken 
voor nieuwbouw. De Dwèrsklippels 
vonden vanaf 1998 een nieuw thuis in 
Het Klooster en de Theaterzaal wordt 
de plek voor de Pronkzittingen.

9 Deelnemers zijn door naar de finale: 
Ilse Holthausen, Willie Sloots, Fleur de 
Vries, Martinelle Vesters, Maikel en 
Vivian, Harry Gagliardi, Saskia Raay-
makers, Danielle v.d. Wiel en Nicole 
Keeren. Diego en Marco gaan ook 
door. Zij gaan Duo Vreemd bij de pre-
sentatie van het Prima DOA-bal assis-
teren.

Het dispuut  organiseert dit carna-
valsbal voor de geestelijke en lichame-
lijk beperkten uit Nuenen en omgeving 
dit jaar voor de 13e keer. De deelne-
mers komen voornamelijk uit Nuenen 
en Geldrop. Carnavalesk Schafrath zit 
die donderdagavond dan ook helemaal 
vol. Er kan echt niemand meer bij.

Opening carnaval    
in Nuenen
D’n Aftrap met   
De Heeren Van!
Op carnavalszaterdag 1 maart zal tij-
dens D’n Aftrap het carnaval in Nuenen 
c.a. geopend worden, muzikaal omlijst 
door partyband De Heeren Van!

Diverse hofkapellen zullen tijdens 
deze happening een muzikaal 
optreden verzorgen en om 11.11 uur 
zal burgermeester Maarten Houben 
de sleutel van het dorp voor vier dagen 
overdragen aan de vijf Hoogheden. De 
organisatie van D’n Aftrap is in 
handen van de vijf Carnavalsvereni-
gingen in samenwerking met de 
Gemeente Nuenen. Iedereen is van 
harte welkom in de Tienertent op het 
Van Goghplein in Nuenen. Aanvang 
10.00 uur, einde 14.00 uur. Toegang is 
gratis! Consumptieprijs € 1,50!

Voor de 20e keer zal vrijdag 28 februari 
voor carnaval door Dartclub de Stam 
de carnavaleske dartavond weer 
worden georganiseerd in hun thuis-
haven café de Stam. Het darten tegen 
de prins begint die avond vanaf 19.30 
uur. Prins LKW van de Stemkes zal 
worden uitgenodigd om deze avond 
zijn darttalenten te tonen en het op te 
nemen tegen de vele dartteams. 
Iedereen van 18 jaar en ouder is uitge-
nodigd om in teams van minimaal 4 
en maximaal 6 personen te komen 
meedoen. Deelname aan de avond is 
gratis, de teams zullen worden onder-
verdeeld in diverse poules. Uiteinde-
lijk zullen de beste teams zonder 
wedstrijddarters het tegen elkaar 
opnemen in de finale om de grote wis-
seltrofee. Niet gegooid is altijd mis is 
de titelverdediger en bij de darters is 
raadhuis 4 de titelverdediger. Bij deel-
name van vier vrouwenteams is er een 

aparte damescompetitie. Opgeven 
van teams kan telefonisch bij de secre-
taris van dartclub de Stam Bas 
06-53965925 of aan de bar in café de 
Stam, Gerwenseweg 38 tot en met 
woensdag 26 februari. 

Willie    
en zijn orkest  
the Old-timers
The Old-timers zijn op zoek naar een 
tenorsax en een trompet of bugel 
speler. Ze repeteren op donderdag 
middag van 14:00 uur tot 16.00 uur in 
gebouw LONU, Wettenseind 28. Kom 
gerust eens luisteren naar de repetitie 
waar u het repertoire kunt bekijken. 
Ze hebben regelmatig optredens 
overdag en af en toe ’s avonds, vooral 
in zorginstellingen, de Warrande en 
soms ook in het buitenland. Voor 
meer informatie kunt U contact 
opnemen met Willie van Bakel, tel. 
0615414964. www.the-old-timers.nl

Start van 
carnaval met het 
Groenwittersbal
Natuurlijk wordt ook dit jaar weer de 
vrijdag voor carnaval het Groenwit-
tersbal gehouden.

Het is het alternatief voor alle mannen 
en natuurlijk ook vrouwen, kortom voor 
iedereen, die niet deelnemen of mogen 
deelnemen aan de Skon Vrouwkesavond 
in het dorp.
Het groenwittersbal is zoals alle jaren 
heel erg gezellig en een zeer geslaagde 
start van het carnaval.
Dj ’Mike On Tour’ zorgt er voor dat de 
kantine op z’n kop gaat.
Het Groenwittersbal wordt gehouden 
op vrijdag 28 februari 2014 in de kantine 
van de RKSV Nuenen, Sportpark Oude 
Landen, Pastoorsmast 14 in Nuenen. De 
entree is gratis en voor iedereen.

Dus trek je carnavalskleding aan en kom 
vrijdag 28 februari naar het Groenwit-
tersbal (een aanrader), om een begin te 
maken met het carnaval.

Een avond vol met entertainment, 
met optredens van vele blaaskapellen, 
afgewisseld door Stand up Comedian, 
zang etc., begeleidt en gepresenteerd 
door Fred ten Hoor.

Deelnemende blaaskapellen zijn:
De Wettertetters uit Nederwetten 
BLITZ uit Eindhoven
Kakofonieband De Rammen uit Dord-
recht
Eenoodje uit Nuenen
VTOP uit Eindhoven
Heavy Hoempa uit Uden Massive 
Brass Rock
Blaasbalgen uit Leidschendam
Toeterij-envee uit Eindhoven 
De Durbloazers uit Helmond 

Reden genoeg om na de optocht van 
Nuenen naar ’t Kleurenpallet te 
komen. Laat je dan daar verwennen 
door een lekker carnavalsdiner en 
LIVE entertainment. 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

CLUB 111, één voor allen
Afgelopen jaar heeft CLUB 111 weer de nodige financiële ondersteuning 
gegeven aan de diverse Nuenense carnavalsverenigingen. De financieel zwa-
re tijden waarin het steeds moeilijker wordt om sponsoring te vinden, maken 
de steun van CLUB 111 voor de verenigingen een welkome aanvulling.

Wat doet CLUB 111 in 2014
Jaarlijks ontvangen wij vele aanvragen 
van verenigingen en muziekskes voor 
een financiële bijdrage.
Alle aanvragen worden getoetst of ze 
voldoen aan de doelstelling van CLUB 
111 welke is: “Het bevorderen van de 
viering van carnaval voor iedereen 
met speciale aandacht voor de jeugd 
en senioren, stimulering en aanvulling 
van carnavalsactiviteiten in het dorp 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Ook dit jaar stroomde de aanvragen 
binnen en velen zijn gewaardeerd met 
een financiële bijdrage. Zoals de doel-
stelling omschrijft gaat er speciale 
aandacht uit naar aanvulling van car-
navalsactiviteiten. Zo ook naar het 
nieuwe evenement D´n Aftrap, wat 
vorig jaar voor de eerste keer werd 
georganiseerd, en dit jaar nog een keer 
extra ondersteund wordt om de 
samenwerking tussen alle Nuenense 
verenigingen te bevorderen. Maar ook 
bijvoorbeeld het liedjesfestival  dat dit 
jaar nieuw leven in is geblazen wist 
zich in de herstart gesteund. Aanvra-
gen voor nieuwe initiatieven zijn altijd 
welkom en worden vaak gewaardeerd 
met een financiële bijdrage om de 
opstart mogelijk te maken. Zo is Club 
111 dit jaar de hoofdsponsor van de 
bus die op zaterdag en zondag gaat rij-
den tussen Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.
Daarnaast komen de publieksprijs van 
€ 111,- voor de optochten in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten weer voor 
onze rekening, maar ook de skon 
vrouwkes, de zieken en carnaval in De 
Akkers worden ondersteund. De 
feestverlichting in en rond het park ter 
bevordering van de sfeer en de veilig-
heid zullen dit jaar weer bekostigd 
worden door de stichting. Wij laten de 
Nuenense carnavalsverenigingen niet 
in de kou staan en ook de muziekskes 
kunnen weer een subsidie aanvragen 

van € 111,- voor de aanschaf van 
muziekstukken en instrumenten. 
Uiteraard wordt het DOA bal weer 
mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage vanuit de stichting.

Soosmiddag
De jaarlijkse SOOS-middag op zater-
dagmiddag is voor velen een mooi 
begin van de carnaval en voor sommi-
gen al meteen het hoogtepunt. De 
altijd druk bezochte middag wordt 
door velen gebruikt als opstap voor al 
het mooie wat nog zal volgen in de 
resterende 3 dagen. Dit jaar wordt, na 
een jaar afwezigheid, voor de zevende 
keer de Lapzwans uitgereikt. De Lap-
zwans is een unieke CLUB 111 onder-
scheiding die wordt uitgereikt aan 
iemand die zich op een eigenzinnige 
manier verdienstelijk en nuttig maakt 
voor de Nuenense gemeenschap. 
Afgelopen jaar heeft het bestuur geen 
geschikte kandidaat gevonden, maar 
dit jaar is er een echte commissie voor 
in het leven geroepen, bestaande uit 
oud-Lapzwansen. 

De SOOS-middag is alleen toeganke-
lijk voor donateurs.

Donateur worden?
Draagt u net als de huidige 275 leden 
het carnaval in  Nuenen een warm hart 
toe? CLUB 111 is altijd op zoek naar 
nieuwe donateurs. U krijgt hiervoor 
terug, het bijzonder prettige gevoel  
carnavalsactiviteiten mede mogelijk te 
maken. Bovendien ontvangt u een 
unieke clubonderscheiding en wordt u 
uitgenodigd op de SOOS-middag. 
Voor meer informatie of aanmelding 
als donateur kunt u terecht op onze 
vernieuwde website www.club111nue-
nen.nl of neem contact op met een van 
onderstaande bestuursleden:

Jan Arts 
(voorzitter) 06-424 70 888. 
Jolanda van Eekeren-Tijsma 
(secretaris) 040-283 54 20.
Cindy Kuijten-Cleef 
(penningmeester) 040-284 01 11.
Boy Konkelaar 
(bestuurslid) 040-283 48 06.
Bart Verkuijlen 
(bestuurslid).
Boudewijn Elmans 
(bestuurslid).

Of stort uw bijdrage van € 55,55 
op rekeningnummer 44 44 75 087 
t.n.v. CLUB 111 in Nuenen.

Voorverkoop Carnaval 2014
Voor de meeste Carnavals-evenementen die door CV de 
Dwèrsklippels in Nuenen georganiseerd worden, is de toe-
gang gratis. Maar voor sommige evenementen is er toch een 
toegangsprijs. Waar kan ik kaarten in de voorverkoop halen?
 
Brunch op Zondag 2 maart
Toegangskaarten voor de Brunch in Het Klooster op Zondag 2 
Maart kunt u kopen bij de Expert aan de Voirt tot en met vrijdag 28 februari.
De kaarten kosten  € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor  kinderen.
 
Concert Carnavalesk op Maandagmiddag 3 maart
Toegangskaarten voor het Concert Carnavalesk in de grote feesttent op het Van 
Gogh plein op Maandag 3 Maart kunt u kopen bij de Expert aan de Voirt tot en 
met vrijdag 28 februari.
De kaarten kosten  € 5,- . Wees er snel bij want op = op.
Mochten er toch nog kaarten over zijn na de voorverkoop, dan kunt u maandag-
middag misschien nog terecht aan de kassa van de grote feesttent.
 
Kaartverkoop TienerTent
Bij voorkeur on-line www.tienertentnuenen.nl.
Hier kunt u een Passe-Partout bestellen en betalen voor uw Tiener(s) van 12 t/m 
17 jaar. Dit Passe-Partout geeft recht op toegang voor de 4 avonden Tienercar-
naval in de Tent op het Van Gogh plein.
Heeft u problemen met bestellen? 
Wij zijn bereikbaar op tienertent@dwèrsklippels.nl
 
U kunt de kaart(en) ophalen op de datum en lokatie:
 •	 ‘Laco	Sportcentrum	Nuenen’	(Sportlaan	4-6	te	Nuenen):
 zaterdag 22 februari van 13.30 - 16.30 uur
 •	 De	Tienertent	zelf	(Vincent	van	Goghplein	te	Nuenen):
 vrijdag 28 februari van 18.30 - 20.30 uur en zaterdag 1 maart van 13.30 - 16.30 uur.
 
LET OP: Legitimatie is naast het Passe-Partout en de dagkaarten verplicht! Dus 
alleen met een Passe-Partout of dagkaart kom je NIET binnen! Neem dus je 
legitimatie ten alle tijden mee!
 
Meer infoe over de TienerCarnaval kunt u vinden op: www.tienertentnuenen.nl
                   

Het bestuur van CLUB 111

Concert  
Greetje Kauffeld 
geannuleerd
Door ziekte is het voor Greetje Kauf-
feld helaas niet mogelijk om donder-
dag 20 februari met de Bigband 
Nuenen een optreden te verzorgen in 
het kader van Nuenen's Swingtime. 
Dit optreden zou plaatsvinden in café 
Schafrath in Nuenen. Uiteraard gaat 
het concert op een andere datum wel 
door. Deze datum wordt op korte ter-
mijn bekend gemaakt.

Jocanto
Mag een held nog op zijn sokkel staan? 
Sta hier samen met Jongerenkoor 
Jocanto bij stil op zondag 23 februari om 
11.00 uur in de H. Clemenskerk in Nue-
nen.

Smakelijke Valentijnsactie aan de Berg
In de week voor Valentijn kreeg je bij aankoop bij diverse winkeliers aan de Berg 
een lotje met als prijs om bij Francisco tapas te eten. 
Uit de vele lotjes werden 2 winnaars met hun Valentijn getrokken. Zij hebben 
kunnen genieten van een heerlijk glaasje Cava, een tapasbuffet en een bijzonder 
valentijnsdessert.

Op de foto de winnaars van 
de Valentijnsactie.

Proef de passie bij         
AAN TAFEL met Aldenhoven

Voor chef-kok Guust Aldenhoven en 
zijn partner Petra bestaat er geen 
grotere uitdaging dan om voor 
opdrachtgevers, zowel particulier als 
zakelijk, een onvergetelijk en zorge-
loos event te organiseren. Of wellicht 
nog sterker, om elke keer weer een 
‘wow!-effect’	 te	 bewerkstelligen.	 Of	
het nu gaat om een met heerlijke 
hapjes aangeklede receptie, een sma-
kelijke en gezonde lunch, een uitge-
breid walking diner met 
wereldgerechten of een intiem diner 
met meerdere gangen; het moet bij 
deze gastronomische ondernemers 
werkelijk	 ‘af ’	 zijn.	 Ze	 zijn	 zelf	 pas	
echt tevreden over hun werk als hun 
opdrachtgevers dat ook zijn. 

Guust Aldenhoven heeft al ruim 
twintig jaar passie voor het vak. 
Nadat hij de koksopleiding had afge-
rond, volgde hij opleidingen en sta-
ges bij gerenommeerde restaurants 
om uiteindelijk als gespecialiseerd 
restaurant kok klaar te zijn voor het 
grote werk. Van sous chef en leer-

genheid. In de workshops staan het 
gevoel voor kwaliteit, de kennis van 
zaken en de heerlijke Bourgondische 
keuken garant voor een culinair suc-
ces en een geslaagde avond.

AAN TAFEL met Aldenhoven 
www.aantafelmetaldenhoven.nl 
Info@aantafelmetaldenhoven.nl
Adres kookstudio met restaurant 
is Duivendijk 1f te Nuenen. 
Tel 06 204 45 542.

Culinaire genoegens en gastgerichtheid op het niveau van een toprestau-
rant in een door u zelf gekozen vertrouwde omgeving. Dat vindt men bij 
AAN TAFEL met Aldenhoven, gevestigd in het Brabantse Nuenen. 

meester, tot chef-kok en horecama-
nager in een hotel. Na deze ruime 
ervaring vond hij de tijd rijp om als 
zelfstandige verder te gaan. En met 
succes,	samen	met	z’n	echtgenote	en	
gastvrouw Petra, die als voormalig 
verpleegkundige als geen ander weet 
wat zorg voor welzijn en gastgericht 
werken betekent, runt hij thans een 
succesvol cateringbedrijf. 

Bij hen geen afgezaagde standaard 
‘hapjes	 en	 drankjes’,	 maar	 culinaire	
partijen op maat. En waar de klant 
dat wenst, betrekt hij externe part-
ners bij de verzorging van partijen. 
Bijvoorbeeld een specialist in de 
‘Oosterse	 keuken’	 die	 samen	 met	
Guust Aldenhoven nieuwe foodcon-
cepten bedenkt en ontwikkelt. 
Natuurlijk kiest Aldenhoven bij voor-
keur voor verse en seizoensgebonden 
producten en eerlijke ingrediënten 
bij het samenstellen van culinaire 
gerechten. Waar mogelijk gebruikt 
hij biologische producten. “Verant-
woord koken noemen we dat,” aldus 
Aldenhoven. Hij vervolgt: “Onze 
culinaire gerechten kunnen desge-
wenst begeleid worden met zorgvul-
dig geselecteerde wijnen, afkomstig 
uit het wijnhuis van een van onze 
partners. Met passie, talent en origi-
naliteit zoeken we altijd het beste 
samenspel van smaken”. Bij AAN 
TAFEL met Aldenhoven is culinaire 
kwaliteit en service thans voor ieder-
een bereikbaar, voor welke gelegen-
heid dan ook. 

Kookstudio
AAN TAFEL met Aldenhoven 
beschikt over een professionele 
kookstudio in Nuenen die werkelijk 
van alle gemakken is voorzien. Onder 
leiding van Guust Aldenhoven wor-
den hier kookcursussen en culinaire 
workshops gegeven. Interessant als 
teambuilding voor de zakelijke 
markt, maar ook voor groepen culi-
naire vrienden een uitstekende gele-

Verzonden vanaf mijn iPad

Drukke donderdag
Door Elwien Bibbe

Liep van Schafrath nog even naar Ons Dorp. Niet dat het niet leuk was bij de 
voorrondes van de pleebekshow daar, maar ik dacht, nu ik er toch ben, luister ik 
ook nog even naar de Nuenense Voices. Maar in Ons Dorp trof ik niet The Voices, 
maar		‘de	fietsers’,	die	meededen	aan	de	Ons	Dorp	Caféquiz.	(Finale	13	maart).	
Meestal zitten ze op zondagmiddag aan een biertje, na een parcoursje fietsen 
door het buitengebied. Het precieze aantal kilometers maken ze altijd bekend via 
facebook en omdat ik vriend ben, volg ik hun fietsverrichtingen al een tijdje. Bin-
nenkort	doen	ze	Alpe	d’HuZes.	En	daar	gaan	we	dus	nog	het	een	en	ander	van	
horen. Ik ben op tijd in de Zinn om Shari-Sayan en Evelyn, ze is pas 11 te horen 
zingen, vlieg dan nog even terug naar Schafrath voor een paar nummertjes plee-
bek en vervolgens weer terug naar de 
Zinn. Overal is het druk en gezellig en 
kom ik bekenden tegen. In Het Kloos-
ter ben ik niet meer geweest. Maar daar 
zal het ook wel druk geweest zijn. Want 
die avond viel de beslissing over de 
inrichting van de Europalaan. Het wor-
den verkeerspleintjes met stoplichten, 
heb ik me later laten vertellen. Alleen 
de ontsluiting van de Kerkstraat staat 
nog niet vast. Wordt vervolgd.

Kindermiddag op het Eeneind
Zoals jullie allemaal wel weten is de kindermiddag in ‘de Bakkerij’ het hoog-
tepunt van Carnaval rondom het Eeneind. Dus zorg ervoor dat jullie er weer 
allemaal zijn. Breng je vriendjes en vriendinnetjes en uiteraard ook jullie 
papa’s en/of mama’s mee. Om 13.00 uur wordt van start gegaan in de Bakkerij 
of zoals we de zaal allemaal kennen ‘in de Schel’ met vrolijke carnavalsmuziek.

Natuurlijk is de toegang gratis. Willen 
jullie vaders en/of moeders toch iets 
geven? Graag! Daarvoor is de kinderpot. 
Want zonder deze bijdragen en natuur-
lijk de financiële steun van de sponsoren 
kan	 zo’n	 knalfeest	 niet	 georganiseerd	
worden. De kinderpot staat op de tafel 
bij binnenkomst, waar jullie je kaartjes af 
kunnen halen voor de gratis versnape-
ringen. Allemaal voor niets. Helaas voor 
jullie ouders, maar deze zullen voor hun 
versnapering zelf moeten betalen.
De middag wordt wederom gepresen-
teerd door nar Gerrit die op voortreffe-

lijke wijze wordt ondersteund door een 
Clown die jullie regelmatig zal bezighou-
den met zijn grappen en grollen en met 
zijn ballonnen. Er komt ook bezoek van 
de jeugdprins van de Dwèrsklippels met 
zijn gevolg en zijn dansgarde, die natuur-
lijk laat zien waar ze het hele jaar voor 
oefenen. En dan aan het eind van deze 
grandioze middag is er natuurlijk weer 
die hele berg ballonnen die in een keer 
naar beneden komt. Vandaar dat met 
recht wordt gezegd een knallend einde 
van deze kindermiddag. Tot ziens op 
maandagmiddag	3	maart	bij	‘De	Schel’.
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Italiaanse week bij Olijf 
23-24-25-27 februari organiseert Olijf 

Italiaanse wijn & spijsavonden, 
waarin wij u laten genieten van originele gerechten met 

bijpassende wijnen. Een “Giro d’ Italia”, waarin wij u 
meenemen op culinaire doorreis, om u heerlijke wijnen in 

combinatie met lekker eten, uit de diverse Italiaanse streken 
te laten proeven. 

Een Italiaans all-in arrangement 
voor € 69,50 per persoon bestaande uit een:

• Italiaans 5 gangen menu, 
• 5 bijpassende glazen Italiaanse wijn

(Alleen gebruik maken van het Italiaanse menu voor € 39,50 p.p. kan ook).

Geniet net zoals de Italianen van het goede leven en sluit 
onder het genot van een mooie espresso, wellicht in 
combinatie met een van onze grappa’s, de avond af.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

Bank Barcelona

NIEUWE COLLECTIE ACCESSOIRES

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

Doe een bod

Kijk voor deelnemende woningen en voorwaarden op:

www.nieuwbouwactie.nl

Park Luistruik,
Nuenen
Piet v. Wijkgaarde 22 (Villa Appartement)

 Grote woonkamer met open keuken 

 Schuifpui naar royaal balkon

 2 slaapkamers

 Volledig ingerichte badkamer

 Per direct beschikbaar!

Open Huis op zaterdag 22 februari van 11-12 uur
Laatste appartement: doe NU een bod!

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Winnaars fotowedstrijd 
W70 bekend 
De stemmen zijn geteld. De fotowed-
strijd van W70 - waarin amateur- en pro-
fessionele fotografen de kans kregen om 
hun 'mooiste plekje van Nuenen c.a.' op 
de gevoelige plaat vast te leggen - heeft 
drie winnaars opgeleverd. Van het trio 
winnende foto's worden door W70 nu 
1.000 ansichtkaarten per stuk gedrukt.
H. Clemenskerk tijdens zonsonder-
gang  van Frank van Welie ging met de 
meeste stemmen aan de haal. Deze win-
nende prent werd op de voet gevolgd 
door Van Goghkerkje  van Marten Sik-
kens en  Opwettense watermolen  van 
Petra van Laarhoven. De drie winnaars 
krijgen hun eigen set (100 stuks) kaarten 
binnenkort persoonlijk overhandigd. De 
overige exemplaren komen in openbare 
gelegenheden te liggen.

Combinatie Nuenen c.a. wil inwoners 
eerder betrekken bij groenonderhoud
 
Combinatie Nuenen c.a. heeft vier jaar geleden een initiatiefvoorstel inge-
diend om het mogelijk te maken dat mensen zelf het openbaar groen dat 
grenst aan hun eigen tuinen zouden kunnen onderhouden. 

Herindeling en aanpak financiën 
inzet verkiezingen in Nuenen c.a.
De redactie van dit blad biedt politieke partijen wekelijks de mogelijkheid 
zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week Lijst Pijs.

DwersVerband: 
Verenigingenmarkt
Al 40 deelnemers hebben zich aange-
meld voor de Verenigingenmarkt die op 
zondag 31 augustus wordt gehouden in 
en om het Park in Nuenen. De organisa-
tie ontving daarbij al veel positieve reac-
ties op het initiatief, aldus voorzitter 
Marian Vissers van Stichting DewrsVer-
band.
Het doel van de markt is alle bewoners 
van de gemeente Nuenen c.a. op laag-
drempelige en informele wijze te laten 
kennismaken met alles wat verenigin-
gen/instellingen kunnen bieden. Daarom 
ontvingen ruim 200 vereniginen binnen 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Een-
eind actieve  (vrijwilligers)organisaties 
een uitnodiging van DwersVerband. Ook 
biedt het deelnemende organisaties de 
gelegenheid om zich op eigen wijze te 
presenteren aan de bezoekers. 

Inschrijven voor de Verenigingenmarkt 
is mogelijk tot 1 maart. Voor meer info:
stichtingdwersverband@onsbrabantnet.nl

Er is al veel gesproken over de toekomst 
van Nuenen en hoe er die uit moet zien. 
Er zijn rapporten geschreven en ook de 
landelijke en provinciale overheid 
mengt zich in deze discussie. Ook in de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen zal dit onderwerp nadrukkelijk 
aan de orde komen. Lijst Pijs heeft de 
gemeentelijke herindeling tot speer-
punt van haar verkiezingsprogramma 
gemaakt. Hiervoor zijn goede argumen-
ten. 
•	 De	financiële	positie	van	de	gemeente	

is bijzonder zwak.
•	 De	samenwerkingsverbanden	die	Nu-

enen c.a. is aangegaan kosten veel 
geld en leveren niet het beoogde 
voordeel op.

•	 De	 samenwerkingsverbanden	 zijn	
van een laag democratisch gehalte en 
voor de raadsleden nauwelijks con-
troleerbaar.

•	 De	 onterechte	 angst	 dat	Nuenen	 na	
herindeling een compleet ander dorp 
gaat worden.

Vele taken zullen per 1-1-2015 worden 
overgeheveld naar de gemeente. Deze 
taken zijn complex en hebben veelal be-
trekking op de zwakkeren in de samen-
leving. Decentralisatie van de landelijke 
overheid noopt tot centralisatie van lo-
kale overheden. Dommelvallei + is daar 
te beperkt voor.
Er heerst grote onrust, vooral bij klei-
nere gemeenten. Lijst Pijs begrijpt die 
onrust en wij willen een andere koers 
uitstippelen. Onze inzet is een gemeen-
telijke herindeling en wij zijn ervan 
overtuigd dat dit de bevolking van Nue-
nen ten goede komt.

De	financiën	van	de	gemeente	Nuenen	
zijn slecht. Weliswaar heeft een werk-
groep goed werk verricht door de be-
stemmingsreserves te herwaarderen, 
maar daarmede zijn we er niet. Er 
komen	 nog	 zware	 financiële	 tegenval-
lers aan voor de gemeente Nuenen. De 
financiën	zullen	op	orde	gebracht	moe-
ten	 worden	 waarbij	 essentiële	 vragen	
moeten worden beantwoord. 
Wat is de werkelijke waarde van de 
grondposities die de gemeente heeft.
Zijn die gronden nog wel nodig en hoe-
veel en wat wil men dan gaan bouwen.
Het leningenstelsel van de gemeente is 
aan een grondige herziening toe.
Wat zullen de resultaten van het lo-
pende onderzoek zijn en hoe gaan we 
daarmee aan de slag.
Kortom enkele zaken die direct de fi-
nanciële	huishouding	van	de	gemeente	
raken en vergaande gevolgen kunnen 
hebben voor de meerjarenbegroting. 
Lijst Pijs wil zo snel als mogelijk helder-
heid hebben in de genoemde, maar ook 
andere, zaken en deze vertaald zien in 
een	 tussentijdse	 financiële	 rapportage.	
Een nadrukkelijke controle is dan wen-
selijk om als nieuwe raad de zekerheid 
te	hebben	met	reële	cijfers	aan	de	slag	te	
kunnen. Onze voorgangers Pijs/van 
Bruggen zijn al geruime tijd bezig met 
onderzoeken	 op	 het	 financiële	 vlak	 en	
kregen daarvoor de credits van burge-
meester Houben. Lijst Pijs zal hiermee 
verdergaan omdat we willen dat ge-
meenschapsgeld op een juiste en trans-
parante wijze wordt aangewend. 

WEES WIJS EN STEM LIJST PIJS.

Vaak wordt dat openbaar groen al 
door de aanwonenden onderhouden 
en het leek ons goed als dat voortaan 
in samenspraak met de gemeente zou 
kunnen gebeuren. Dit zou kunnen bij-
dragen aan de sociale contacten tus-
sen de mensen in de buurt. Het mes 
zou dan aan twee kanten snijden nl. de 
contacten in de buurt worden ver-
groot en de gemeente kan besparen op 
onderhoud van deze kleine stukjes 
groen. Helaas is het er nooit van geko-
men. Ons voorstel is door de ge-
meente weliswaar opgepakt, maar er 
werden te hoge eisen gesteld. De re-
gels werden aangescherpt en de inwo-
ners zouden bovendien een contract 
moeten tekenen. Het werd allemaal 
veel te formeel. De samenwerking had 
immers gemakkelijk op basis van ver-
trouwen van de grond kunnen komen, 
te beginnen met een proefperiode. 
In de loop der jaren kwam het college 
met voorstellen om te bezuinigen op 
het openbaar groen. De beeldkwaliteit 
moest daarbij wel overeind blijven. 
Toch werden veel bomen gekapt en op 
veel plaatsen is kaalslag gepleegd. Bos-
schages werden omgevormd tot gras-
velden. Het maaien van gras is immers 
goedkoper dan het onderhoud van 
bomen en struiken.  

Helaas wordt het groenonderhoud 
niet van te voren met de bewoners be-
sproken. Zij kunnen hun wensen niet 
vooraf kenbaar maken. En dan is het 
niet verwonderlijk dat na een grote 
snoeibeurt het onderhoud als kaalslag 
wordt ervaren. 

In Nederwetten wordt al jaren ge-
vraagd om het rooien van bomen en 
krijgen de inwoners nee te horen. Op 
andere plaatsen willen de inwoners de 
bomen juist behouden en daar worden 
deze door  de gemeente gekapt. Prach-
tige natuurlijke afscheidingen worden 
zo gesnoeid dat er alleen nog stam-
men blijven staan zodat het zeker vijf 
jaar gaat duren voordat het er weer 
toonbaar uit zal zien. En vijf jaar 
daarna wordt er wederom gesnoeid. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden. 
Overal in  Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind horen wij dit soort 
geluiden. Een gemiste kans, wij zijn 
ervan overtuigd dat je als gemeente in 
goed overleg met de inwoners tot op-
lossingen moet kunnen komen. Op-
lossingen waar iedereen zich in kan 
vinden.

Wat Combinatie Nuenen c.a. betreft 
zijn ook andere suggesties en opmer-
kingen welkom. Laat een bericht ach-
ter op website :
www.combinatie-nuenen.nl

Politiek en jongeren 
Waarom zou je als jongere je bezig houden met politiek? Dat is toch saai, 
onbelangrijk en voor mensen met wit haar?! Het tegendeel is waar! Ook 
voor de jongeren is politiek interessant en kun je het verschil maken. 

Verkiezingsmarkt   
bibliotheek
Praten met 
Nuenense politici
Vanaf 24 februari liggen in de Nuenense 
bibliotheek de programma’s van de lo-
kale politieke partijen, die meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart a.s. Op deze manier willen de poli-
tici de inwoners van Nuenen informeren 
over hun programma´s en toekomst-
plannen. Via www.bibliotheekdommel-
dal.nl kunt u ook per mail vragen stellen. 
De bibliotheek speelt uw vraag of op-
merking dan door aan de juiste persoon. 
En u krijgt rechtstreeks van hem of haar 
antwoord. Ook is het mogelijk tijdens de 
avonduitlening op 12 maart, tussen 
18.00 en 20.00 uur te praten met leden 
van de lokale politieke partijen. 

Heb je ooit stil gestaan bij de huizen-
prijzen in Nuenen? Hoe ga je dat beta-
len als je thuis wonen beu bent? 
Voldoende huisvesting in Nuenen voor 
een betaalbare prijs is een onderwerp 
dat op de gemeentelijke politieke 
agenda staat. Ook CPO projecten 
komen voorbij, waar moeten deze pro-
jecten opgestart worden? Als jongeren 
kun jij hierover mee denken en praten. 
Snel openbaar vervoer naar Eindhoven 
is voor jou als jongere van belang! Niet 
alleen naar het station maar ook naar 
Woensel. En het liefste een bushalte 
voor de deur. De gemeente besluit over 
dit soort onderwerpen. 
Amateursport mogelijkheden in Nue-
nen behoren ook tot politieke agenda. 
Wil je dat jouw contributie en dat bier-
tje in de kantine betaalbaar blijft. Praat 
mee in de gemeente politiek indien het 
gaat over subsidiering van sportvereni-
gingen. Laat jouw stem horen, hierdoor 
kun je het verschil maken. 
Heb je zelf geen trek om je hiermee 
bezig te houden, maar vind je dit wel 
belangrijk? Stem dan bij de gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart! Er zijn 
verschillende jongeren die zich in zet-
ten voor de gemeente politiek en jouw 
belangen. Twee van hen zijn Rogier 
Wouters en Berend van den Boomen. 
Zij hebben er voor gekozen om op de 
lijst van het CDA Nuenen te staan voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Zij wil-
len actief deelnemen aan bovenstaande 
discussies om wonen in Nuenen ook 
voor jongeren aantrekkelijk te maken. 
Graag zien wij ook de jeugd terug bij 
de stembus op 19 maart, jullie maken 
het verschil! 

CDA Nuenen.
Rogier Wouters, nummer 5 CDA-kan-
didatenlijst 
Berend van den Boomen, nummer 10 
CDA- kandidatenlijst

Nuenen 
heeft nieuwe 
gemeentesecretaris
De heer Nick Scheltens is per 11 febru-
ari benoemd tot gemeentesecretaris/al-
gemeen directeur van de gemeente 
Nuenen. Hij volgt daarmee de vertrok-
ken secretaris Van Laarhoven-Rovers 
op. 
Burgemeester Houben: “Het college is 
erg verheugd met de benoeming van 
Nick Scheltens. We hebben er alle ver-
trouwen in dat hij de juiste man is om 
sturing te geven aan de ontwikkelingen 
die de gemeente Nuenen de komende 
tijd gaat doormaken in relatie met de 
buurgemeenten, in de regio en de beide 
steden. We zien zijn aanstelling als de 
start van een periode waarin we, na een 
moeilijke tijd in Nuenen, weer dingen 
kunnen gaan opbouwen.“
Scheltens (49) werkte eerder in de ge-
meente Deurne. Sinds 2009 is hij in dienst 
bij de gemeente Nuenen, voor het groot-
ste deel als afdelingshoofd Ontwikkeling 
en Handhaving. Scheltens was sinds 2011 
loco-secretaris. Hij woont in Lieshout, is 
getrouwd en heeft 2 kinderen.

Veldsink Groep groeit door
In een moeilijke markt slaagt Veldsink Groep er in een mooie groei te rea-
liseren door vast te houden aan haar filosofie: Groot worden door klein te 
blijven. Bescheiden middelgrote vestigingen met vakbekwame en betrok-
ken medewerkers, ondersteund door specialisten en een efficiënte backof-
ficeorganisatie blijken succesvol te kunnen opereren binnen de plaatselijke 
gemeenschap van kleinere plaatsen en dorpen.

Per 7 februari  is Roelands Verzekerin-
gen in Gilze-Rijen overgenomen. De 
oud-eigenaar en 10 goed opgeleide me-
dewerkers blijven aan het kantoor ver-
bonden.   Het kantoor zal verder gaan 
onder de naam Veldsink-Roelands Ad-
viesgroep en blijft op de huidige locatie 
gevestigd. Na de overnames per 1 janu-
ari van Van der Linden in Halsteren en 
de Regiobank in Oostkapelle is Gilze 
de 14e vestiging van Veldsink Advies-
groep in Brabant en Zeeland.
VCN Verzekerings Combinatie Neder-
land is onderdeel van Veldsink Groep, 
eveneens gevestigd op De Pinckart en 
is in 2013 met maar liefst 33% gegroeid. 
Steeds meer assurantiekantoren beste-

den hun werkzaamheden uit aan VCN 
en doen een beroep op de specialisti-
sche kennis van haar medewerkers. In 
een markt waar de marges onder druk 
staan	 moet	 er	 efficiënt	 worden	 ge-
werkt. VCN ondersteunt zelfstandige 
assurantiekantoren op het gebied van 
kennis, opleiding, inkoop en ICT. 
Door de groei heeft VCN recent een 
vleugel van het verzamelgebouw naast 
het eigen pand op De Pinckart in ge-
bruik genomen en heeft zij nog veel va-
catures voor goed opgeleide mensen 
met een drive, die aansluiten op haar 
ambitie om te werken aan een gezonde 
onderneming met aandacht voor con-
tinuïteit.

Jong muziektalent 
gezocht voor 
Archipel Concours
Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en 
speel of zing je (licht) klassieke 
muziek? Meld je dan aan voor het 
Archipel Concours! Door mee te 
doen aan het Archipel Concours 
krijgen kinderen en jongeren de 
gelegenheid om hun muzikale talent 
voor echt publiek, waaronder oude-
ren, ten gehore te brengen. Mee-
doen kan als solist, maar ook als 
duo, kwartet of ensemble. Archipel 
organiseert dit concours met als 
doel zowel jong als oud samen te 
laten genieten van muziek. 

Doe je mee?
Er kunnen maximaal 42 deelnemers 
meedoen, dus wie het eerst komt, het 
eerst maalt! Inschrijven kan tot 15 maart 
via www.archipelzorggroep.nl/muziek-
concours. Lees daar alle informatie over 
de deelname! Prijzengeld € 2.000,- Deel-
nemers spelen eerst een voorronde. De-
genen die doorgaan, spelen in de halve 
finale. Winnaars van de halve finale 
staan op 1 juni in de finale in het Mu-
ziekgebouw Eindhoven!

Belangrijke data
Voorronde: 5, 6, 12 of 13 april 2014 in 
locaties van Archipel.
Halve finale: 10 of 11 mei 2014 in loca-
ties van Archipel.
Finale: 1 juni 2014 in het Muziekge-
bouw Eindhoven.

Meer informatie en inschrijving: 
www.archipelzorggroep.nl/muziek-
concours

Nieuwe uitzending LON-TV
Vanaf zondag 23 februari dagelijks op LON-TV, om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur:
•	 Carnaval	staat	voor	de	deur.	Prins	Superior	en	jeugdprins	Pim	van	de	Dwèrklip-

pels hebben grootse plannen voor de carnavalsmis die op zaterdagavond 1 maart 
in de Clemenskerk plaatsvindt.

•	 Spoorbanen	bouwen,	nog	steeds	hobby	voor	de	jongetjes	van	toen.	Bij	Werner	
Ulrich op zolder.

•	 Jeugdburgemeester	Jan	Peter	bezoekt	legerplaats	Oirschot.
•	 Woonmarkt	“Prettig	wonen”,	voor	iedereen	die	een	huis	wil	kopen,	verkopen	of	

verbouwen.
•	 Biografie	van	een	dorp,	aflevering	8	van	de	Beekstraat.



LINDEBLAADJES REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

Pedicurepraktijk 
Op Goede Voet 

Weverstraat 120 
5671 BE Nuenen 
Tel:040-7872991 

 
Pedicurepraktijk Op Goede Voet 

AANGEKLEDE ZAAL 
MEt tERRAS Verhuur 
per uur. Ook in het week-
end. BTB-congrescentrum. 
Parkstraat 54. Afspraak: 
040-2838129. e-mail: info@
btb-congrescentrum.nl

vRIJwILLIGERS GE-
Zocht voor de tuinen van 
de Walburg. Kom eens kijken 
op KERSTROOSZONDAG, 
23-02-2014, Boord 64, www.
dewalburg.nl.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Nieuw! Online training 
Engelse grammatica met 
de succesvolle aanpak 
van Meesters in Leren: 
Nu snap je het wél! www.
meestersinleren.nl

Hier wordt er aan je geknabbeld 
en niet gevreten, waar je gezien 
wordt en niet bekeken.
Bel voor ‘n ‘knabbelavontuur’ 

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

23 feb. vlooieNmarkt 
Sporthal bis. Bekkers, Avig-
nonlaan 1, Eindhoven. 9-16 
uur. 80 kramen bomvol! € 2 
p.p. 06-20299824.

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuiNaaNleg - 
tuiNreNovatie aaN-
leg Nieuw gazoN 
evt. met beregeNiNg 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06 - 19 70 26 68.

MAATWERK

KEUKENS/RENOVATIE

BADMEUBELS

KASTEN

Showroom:
Opwettenseweg 88
5674 AD Nuenen

Tel: 040 295 20 83
info@vandekerkhof.nu
www.vandekerkhof.nu

I N t e r I e u r b o u w
N u e N e N

De meest effectieve 
eenvoudige opLoSSING 
vooR KALK oF SchIM-
MELNAGELS!! Behande-
ling met de FOX III Laser. 
Zeer mooie resultaten.  Geen  
schadelijke medicijnen  meer 
nodig! INStItuut ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

LASt vAN ovERBE-
hARING?  Ontharen mbv. 
DIoDE LASER; beste 
methode voor ontharen,  
ook   elektrisch ont-
haren. Vergoeding door 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk.  Ook voor man-
nen!  INStItuut ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

pERMANENt MAKE-
up! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte wen-
brauwen ook hairstroke me-
thode, eyeliners, lipliners. Al 
15 jaar  ervaring GGD- ge-
certificeerd. INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

AS. ZoNDAG opEN DAG 
KuNSt AAN DE BERG 
13.00-17.00 uuR. Met 
schilderijen van vera 
van heerwaarden en 
Joke Geurts, beelden 
van Josina van Am-
sterdam. u bent van 
harte welkom! Locatie 
INStItuut ZILvER-
SchooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

KoopJES IN cARNA-
vALSKLEDING De LIN-
DESPELERS, GELDROP-
SEDIJK 50 a NUENEN. 
DINSDAG 25 febr. 19.00-
21.00 uur.

vERMuLSt FINANcIEEL 
ADvIES voor IB 2013 aan-
giftes. Ook voor hypotheek-
advies. NU: Rente 5 jr. vanaf 
3,0% en 10jr. vanaf 3,7%. 
06-12 95 11 98 of mail han@
lifetime.nu

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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Voice of Nuenen deel 2
De tweede van de drie voorrondes voor de Voice of Nuenen vond afgelopen 
donderdag plaats in een goed gevuld Dinercafé Zinn. En ook deze keer was 
er weer een deskundige jury, die de kandidaten vooral lovend toesprak en 
met opbouwende kritiek ondersteunde.

Het publiek kon die avond genieten van 
6 kandidaten variërend in de leeftijd van 
11 tot 44 jaar. Shari-Sayan (Shelter-
Birdy) Evelyn Mulders (Someone like 
you, Adèle) en Anja Olfers (Skinny love, 
Birdy) zijn door naar de volgende ronde. 
Rudy Wagner, familie van Django, mag 
met het lied I know van Tom Jones 
sowieso optreden op de finaledag. Want 
eigenlijk kan hij gewoon goed zingen. 
Op jurybeoordelingen zit hij eigenlijk 
niet meer te wachten. Maar ondanks 
dat kreeg hij van een van de juryleden 
toch nog wat tips mee. Rudy hoopt door 
deelname op wat meer bekendheid, 
meer optredens ook  en misschien toch 
eens een eigen cd. Hij gunde de jeugd 
een plek in de halve finale.

De publieksprijs was voor Noa Verhoef 
die op de harp een mooi muziekstuk 
liet horen. Voor Anne Betrume, zij 
zong All of me van John Legend, was er 
net zoals voor Noa  helaas geen plek in 
de finale.

De presentatie was evenals de vorige 
keer in handen van Hans Kuijten. Ook 
dit jaar is Rabobank Dommelstreek 
weer hoofdsponsor van dit door Rotary 
Nuenen georganiseerde evenement. 
De derde en laatste voorronde is op 20 
maart in Café Schafrath. Er zijn nog 1 
of 2 plekken dus wie het leuk vindt om 
mee te doen, kan zich nog aanmelden. 
Kijk hiervoor op www.facebook.com/
RabobankVoiceOfNuenen.

Start aanleg 
glasvezel    
op Berkenbos
 
Na de aanleg van glasvezel op de 
bedrijventerreinen Eeneind I, Eein-
eind II en Collse Heide is de Coöpera-
tie Glasvezel Compagnie Nuenen 
gestart met het aanleggen van glasve-
zel op het bedrijventerrein Berkenbos.  

De 154 bedrijven op Berkenbos zijn 
uitgenodigd voor het bijwonen van 
een informatiebijeenkomst op dins-
dag 25 februari. Deze start om 16.30 
uur en wordt gehouden op De Pinc-
kart 48. Daar zullen zij geïnformeerd 
worden over de planning, de kosten 
voor een aansluiting en de diensten. 
Met het aanleggen van dit netwerk 
op Berkenbos zijn alle bedrijventer-
reinen in Nuenen aangesloten   op 
glasvezel. Daarmee krijgen zij de 
beschikking over snel internet en 
andere diensten over glasvezel. Col-
lega ondernemers die al een glasve-
zelaansluiting en de dienst Internet 
van de Coöperatie GlasvezelCom-
pagnie Nuenen afnemen, zijn 
enthousiast en tevens opgelucht.   
Problemen die zij hadden   met hun 
dataverbinding zijn verleden tijd en 
maken dat zij verder kunnen met 
ontwikkelingen op gebied van Cloud 
computing, VPN’s, thuiswerken, et 
cetera. Een ondernemer noemde de 
komst van glasvezel zelfs “het voelt 
als een warm bad”.

Succesvolle woonmarkt
Zaterdag 15 februari vond de eerste woonmarkt in Het Klooster in Nuenen 
plaats. Een initiatief van gemeente Nuenen, woningbouwvereniging Helpt 
Elkander en Rabobank Dommelstreek.

Om 11.30 uur was het bij de officiële 
opening van de woonmarkt al behoor-
lijk druk. De woonmarkt werd 
geopend door wethouder Annegien 
Wijnands, Ellen van Beijsterveldt, 
directeur van woningbouwvereniging 
Helpt Elkander en Adri Geerts, direc-
tievoorzitter van Rabobank Dommel-
streek. In haar openingswoord gaf 
wethouder Wijnands het volgende 
aan: “De stagnatie van de woning-
markt lijkt over het dieptepunt heen te 
zijn. Maar ook in de zorg gaat er 
komende jaren veel veranderen. Seni-
oren hebben vaak de wens om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen 

in hun eigen buurt of wijk. Deze ver-
anderingen bieden nieuwe uitdagin-
gen maar ook kansen. Met deze 
woonmarkt creëren wij de mogelijk-
heid van een persoonlijke ontmoeting 
voor en door Nuenenaren, hier van-
daag aanwezig.”

Circa 750 bezoekers hebben de woon-
markt bezocht. Hiermee is het een 
succesvolle formule gebleken, waarbij 
de ontmoeting voor en door Nue-
nenaren zeker gelukt is.
Na afloop van de woonmarkt zijn de 
winnaars van de loterij getrokken, 
onder toeziend oog van de aanwezige 
notarissen.  
M. van Kaesveld, dhr.  Brouwer en M. 
v/d Bogaert hebben een bon van Intra-
tuin ter waarde van € 50 gewonnen. 
Mevr. Houtepen, H.S. Tieks en T. van 
Wuijtswinkel zijn de gelukkige win-
naars van een waardebon van Boek-
handel Van de Moosdijk voor een 
interieurboek.

Vrijwilligerspenning voor 
Pierre Steegs 
Vrijdag 14 februari is na de jaarvergadering van de supportersclub De Lies-
houtse Wielrenners penningmeester Pierre Steegs de vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek uitgereikt. Alle wethouders Hans Vereijken, Joan Briels, 
Frans van Zeeland en Theodoor Biemans kwamen hiervoor naar zaal De Koe-
koek. Hans Vereijken nam het woord en sprak over de vele verdiensten die 
Pierre Steegs voor de vereniging verricht. Zijn 30 jarig bestuurslidmaatschap 
was aanleiding tot deze erkenning. Na de klinkende woorden van de wethouder 
werden als blijk van waardering en erkentelijkheid de penning en de bijhorende 
oorkonde uitgereikt.
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Die bomen toch 
Enige weken geleden werd een A- viertje in onze brievenbus geschoven. Er was een aan-
tal zaken op te lezen die de ondertekenaars niet aanstond i.v.m.de nieuw geplante ber-
kenbomen in de groene wijk Vallestap die maar verwijderd moesten worden. Die 
bomen dus en niet de wijk. We werden verzocht de brief te ondertekenen waarna hij op-
gehaald zou worden. 
Wij hebben die brief nog, niet opgehaald en niet ondertekend omdat ik het verzoek ab-
soluut niet steun. Het komt er in het kort op dat de bomen: lees: -mooie, grote, berken in 
de wijk Vallestap met die prachtige zilverkleurige stammen die in ieder seizoen hun 
eigen bekoring hebben- vervangen moesten gaan worden door andere mensvriendelij-
ker bomen. Bomen dus blijkbaar waarvan geen takjes, blaadjes, fijnstof, katjes, vrucht-
jes, besjes, zaadjes ….dus alles wat er maar aan bomen kan groeien, zomaar de huizen 
kan binnenwaaien. 
Bij wind ramen sluiten kan hiertegen helpen lijkt me zo. En wekelijkse stormen met af-
gewaaide takken heb ik ook nog niet meegemaakt dus dat valt allemaal best mee! 
Misschien vindt het comité berken van zelfreinigende, buigzame kunststof waar niets af 
kan vallen een alternatief? Overdreven, ik weet het , maar ik moet er niet aan denken! 
Persoonlijk vind ik dat er goed voor het openbaar groen in Nuenen wordt gezorgd. 
Hulde aan de hoveniers. Als ik uit mijn raam kijk zie ik mooie hoge bomen staan, nee, 
niet aan het tuinpad van mijn vader, maar gewoon aan de Vallestap.
 Ook ik vind regelmatig zaadjes en andere dingen die van de bomen afkomstig zijn of 
van iets anders op mijn vensterbank en hele kleine beginnende berkjes en trouwens ook 
andere overgewaaide plantjes in onze tuin. 
Met een stofdoek en zo nu en dan een schoffel is dat al vlug verholpen. 
Als de bomen een gevaar gaan vormen voor de gezondheid van lichaam en geest van de 
bewoners is de tijd aangebroken om tot actie over te gaan, maar niet eerder. 
Laat de gemeentelijke plantsoenendienst haar werk blijven doen met het onderhouden 
van bomen die voorlopig nog wel jaren kunnen blijven staan en ze vervangen als het 
nodig is. De gemeente heeft dan minder kosten en wij een aantal prachtige berken die ik 
elke keer als ik mijn straat binnenloop met erg veel plezier zie staan.

M. Cleijne, Vallestap 16, Nuenen 

Te hoog? Wel of geen bezwaar maken!
Een dezer dagen valt ‘ie weer op de mat: de WOZ beschikking. De waarde van je 
woning wordt door de gemeente vastgesteld. De WOZ waarde is de grondslag voor 
de volgende belastingen:
 
-  Gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolbelasting.
-  Belastingdienst: eigen woningforfait.  
-  Waterschap: watersysteemheffing.
Heb je een koopwoning is het dus zaak dat de WOZ waarde reëel is.  
 
In Nuenen is de laatste jaren een opvallende stijging van het aantal bezwaar-
schriften geconstateerd. (zie onderstaande tabel)

Jaartal  Bezwaren gehonoreerd OZB woning 
   woningen    gerestitueerd 

2011  276  44%  €      9.332,00  
2012  393  18%  €      5.865,00  
2013  746  25%  €    17.963,00  
 
Daarmee zou je kunnen concluderen dat bezwaar maken loont. 
Gemiddeld - gerekend over de gehonoreerde bezwaren - betreft het een besparing 
van € 43,28 per bezwaarschrift.
 
Echter, er zit ook een keerzijde aan:  naast het werk en tijd dat de bezwaarmaker 
investeert, maakt de gemeente (ambtenaar) ook serieuze dossierkosten. Per dos-
sier wordt gerekend met € 500,-
Al met al een kostenpost van € 373.000,- die op de gemeentelijke begroting rust.  
Anders gesteld  € 38,85- per woning die wij als een boemerang effect terug krijgen.
 
Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat bezwaar maken tegen de WOZ beschikking 
niet legitiem is, maar roep ik op om wel twéé keer na te denken  alvorens een nieuw 
bezwaarschrift in te dienen. 
Daar waar het grove fouten betreft (wat kan gebeuren) moet u natuurlijk wél be-
zwaar aantekenen maar dat is heel wat anders dan per definitie bezwaar aante-
kenen (hetgeen een plaatselijke partij propageert). 
Voor vragen over de WOZ beschikking kunt u in eerste instantie ook terecht bij het 
WOZ loket van de gemeente Nuenen.  
De WOZ beschikking moeten wij overigens niet verwarren met de OZB (onroe-
rende zaakbelasting). Deze belastingaanslag, waar de WOZ beschikking aan ten 
grondslag ligt, wordt door de gemeente als  variabele gebruikt om tekorten te dich-
ten.  (zie de verhoging afgelopen jaar met 40%).
Kosten van bezwaar tegen de WOZ beschikking worden indirect via de OZB aan-
slag teruggehaald. Er valt dus veel voor te zeggen als de gemeente binnen de ge-
stelde budgetten kan opereren. 
In plaats van massaal bezwaarschriften indienen, zou het dan ook mooi zijn, in 
het belang van de  hele Nuenense gemeenschap, als het aantal bezwaarschriften 
minimaal gehalveerd zou worden ten opzichte van vorig jaar. (2013)

Namens Fractie CDA-Nuenen c.a., 
met vriendelijke groet, 

Erik Groothoff

WOI

Militair historicus Martin van Creveld zei: ‘De werkelijke reden dat er oorlog be-
staat, is dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers’. Oorlogen en 
de mechanismen erachter zijn fascinerend. Mijn ‘favoriete’ oorlogen zijn WOI, 
II en de Amerikaanse Burgeroorlog. 
 Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uit-
brak. Dat wordt uitgebreid herdacht. Het beeldmateriaal van de slagvelden 
van de Eerste Wereldoorlog, met daarop de soldaten met gasmaskers, doen 
me altijd denken aan een maanlandschap met buitenaardse wezens. Het is 
een absurde oorlog, die nergens om ging. Ik zou het in ieder geval niet weten.
 Ik heb twee cd’s die met WOI te maken hebben. Eén daarvan is ‘1916’ 
van de Britse band Motörhead. De ander is ‘Oorlog aan den oorlog’, van Bram 
Vermeulen. Die was ervan overtuigd dat hij in een vorig leven een Belgische 
soldaat was in WOI.
 Een goede aanleiding om ze weer eens te beluisteren.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Nieuw gevelbord Crijnsschool
Op de muur van de Crijnsschool prijkt een nieuw gevelbord. De Crijns is dit jaar 
gaan werken met de ‘8 intelligenties’ op basis van de theorie van Howard Gardner. 
“Het ene kind is taalknap of rekenknap, een ander muziekknap of beweegknap”, 
vertelt directeur Monique van Ekert.  “En het is belangrijk om al die verschillende 
intelligenties te ontwikkelen. Door dat te doen, kan ieder kind stralen”. Ook het 
speelplein is groener geworden. En staat er een podium voor muziek.

Lang en gelukkig
De afgelopen tijd is er al veel over te lezen geweest in de media en nu is het dan 
bijna zo ver; De Lindespelers spelen de familievoorstelling ‘Lang en Gelukkig’ 
van Don Duyns in Theater Het Klooster in Nuenen. Dit weekend, op 21,22 en 
23 februari zullen De Lindespelers zich weer van hun beste kant laten zien.

Hebt u ondanks alle berichten nog 
niet gehoord waar de nieuwe voorstel-
ling over gaat? Hierbij een klein voor-
proefje. Er was eens……. En ze leefden 
nog lang en gelukkig…Waar doen 
deze zinnen je toch aan denken? Aan 
prinsen en prinsessen, heksen of 
feeën? Misschien heb je zelf ook wel 
eens deze woorden gebruikt en dan 
volgde er vast een verhaal dat we een 
sprookje noemen. In deze familie-
voorstelling wordt de menselijke kant 
van verschillende sprookjesfiguren 
getoond. Dit in een humoristisch wer-
velend geheel met onverwachte inter-
acties die herkenbaar zijn in deze tijd. 
Het is een verhaal voor jong en oud, 
want uiteindelijk is iedereen groot ge-

worden met deze verhalen.
Lang en Gelukkig is een echte familie-
voorstelling, met vrolijke poep en 
pies-humor voor kinderen vanaf een 
jaar of acht en schuine grappen voor 
volwassenen. Maar ook pubers kun-
nen het geheel uitstekend waarderen. 
Voor de theaterliefhebber worden 
zelfs nog een paar postmoderne ver-
wijzingen ingebouwd. 
Nieuwsgierig geworden? Er zijn nog 
enkele kaarten te koop. Reserveringen 
en kaartverkoop: 
Theater Het Klooster, 040-2843399 of 
www.hetklooster.org. 
Meer informatie is er natuurlijk ook op 
de eigen website www.lindespelers.nl 
Of check facebook of twitter. 

Uitnodiging BS  
De Dassenburcht
Op  zaterdag 22 februari zetten alle 
partners van Brede School De Das-
senburcht hun deuren voor u open. U 
bent welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

De afgelopen weken hebben peuter-
speelzaal het Kwetternest, kinderop-
vang Kids Society Erica en basisschool 
De Dassenburcht samengewerkt 
rondom het thema: “Boeken”. Wij zijn 
trots op onze resultaten en willen die 
graag aan u laten zien. Via filmpjes en 
foto’s laten we ook het proces in de 
groepen zien. U bent welkom in alle 
groepen en krijgt uitleg over het pro-
ject van de verschillende medewerkers. 
De directie is aanwezig om u informa-
tie te geven over de Brede School. In de 
hal van de school staat koffie, thee en 
limonade klaar met natuurlijk iets lek-
kers. Wij hopen dat u allemaal even een 
kijkje komt nemen. Het wordt beslist 
een gezellige ochtend.

Open dag   
Kunst aan de Berg
 
Drie kunstenaressen exposeren tot en 
met eind maart bij Schoonheidsinstituut 
Zilverschoon op de Berg 51 in Nuenen.
 
Joke Geurts is schilder. Haar interesse 
gaat uit naar reizen, waardoor er ideeën 
ontstaan tot het maken van abstracte 
schilderijen. Joke is in 2005 afgestu-
deerd aan de Academie voor Schone 
Kunsten te Arendonk (België). Vera 
van Heerwaarden is ook schilder. Zij 
werkt veelal met olieverf op verschil-
lende achtergronden en schildert van 
symbolische aard in abstract en figura-
tieve vormen. Josina van Amsterdam 
is beeldhouwster. Naast het maken van 
beelden schildert en schrijft ze korte 
verhalen.

De open dag is op zondag 23 februari 
van 13.00 uur tot 17.00 uur in aanwe-
zigheid van de kunstenaressen. De 
kunst is ook te bezichtigen op maandag 
tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Oranje Markt en 
Koningsdag 2014
Binnenkort is het weer zover, Konings-
dag 2014. Het Oranje Comite is druk 
bezig met het organiseren van de Ko-
ningsdag, zaterdag 26 april 2014. 
Mocht je gebruik willen maken van een 
marktkraam, dan kan je op zaterdag 15 
maart tussen 14.00 en 16.00 je inschrij-
ven voor een hele (€ 25,-) of een halve 
kraam € 12,50. De inschrijf locatie is bij 
Dinercafe Zinn en blijf gerust na de in-
schrijving ‘hangen’ voor een lekker 
hapje of een gezellig drankje. 
Verenigingen let op! In tegenstelling 
tot voorgaande jaren wordt er geen 
mail of brief meer verzonden met het 
verzoek tot inschrijven voor een 
kraam. Bij interesse kan men gebruik 
maken van de inschrijvings mogelijk-
heid zoals hierboven vermeld. 
Voor meer informatie bezoek website: 
oranjecomite-nuenen.nl.  

HOV2 komt er aan
Door Gerrit van Ginkel

In de gemeenteraadsvergadering van 13 februari werd eindelijk de knoop door-
gehakt met betrekking tot de HOV2 aanleg, die dwars door Nuenen gaat lopen.

Het Eindhovense prestigeobject waar-
voor Nuenen goede subsidie zal ontvan-
gen, is door de meerderheid van de raad 
goedgekeurd. Met aanvulling van en-
kele amendementen.
De mogelijkheden om vanaf de kruis-
punten Geldropsedijk en Parkstraat alle 
richtingen op te kunnen, blijven be-
staan. Om die extra toegankelijk te 
maken voor langzaam verkeer door de 
aanleg van verkeerslichten werd wel 
vaak als optie genoemd maar uiteinde-
lijk toch nog verder weg geschoven. De 
prijs per installatie zou wel erg hoog 
worden. Voor de Parkstraat/Vallestap 
wordt wel een extra oversteek gemaakt 
voor langzaam verkeer. De kruising met 
de Kerkstraat en de Europalaan staat 
nog ter discussie. Er liggen op korte af-
stand twee bushaltes en het is daar erg 
smal om twee gescheiden rijbanen te 
maken voor de HOV2 dicht bij die bus-

haltes. Daarnaast moet de SRE ook 
goedkeuren of de kruising dan nog vol-
doet aan de subsidienormen.

Mijlpaal
De door W70, lijst van Bree en D66 in-
gediende motie om de Mijlpaal op te 
knappen werd door de andere partijen 
afgewezen. Wethouder Wijnands voor-
zag dat de school met de 75.000 euro die 
jaarlijks voor allerlei aanpassingen be-
schikbaar zou zijn, nog niet aan alle 
kwaliteitseisen zou voldoen. Wegge-
gooid geld noemden andere fracties dat.
Schandalig dat het niet opgelost is, 
sprak van Bruggen van Lijst Pijs/van 
Bruggen om daarna tegen de motie te 
stemmen. Dat geeft aan hoe de politiek 
in deze zaak zit.
Alle fracties vinden het schandalig maar 
de kwestie wordt gewoon doorgescho-
ven naar een volgende raad.

Van Gogh bridgedrive
Op 15 maart organiseert de Bridgeclub Nuenen in Het Klooster de Van Gogh 
bridgedrive. Dat is het jaarlijkse open bridgetoernooi voor beginners en gevor-
derden. In de middagzitting kan iedereen op eigen niveau strijden voor de ere-
plaatsen, omdat in de ochtendzitting de selectie plaatsvindt. Aanvang 9.30 uur, 
aanwezig 9.15 uur.

Aanmelden kan per e-mail bij vangoghdrive@gmail.com o.v.v. naam en adres. 
Kosten: € 25,- per paar (dus niet per persoon zoals vorige week abusievelijk stond 
vermeld), een eventueel lunchpakket is € 8 per persoon extra. Bankrekening-
nummer 13.74.12.096  t.n.v. Bridge Club Nuenen, Van Goghdrive plus de namen 
van het paar dat wil spelen. Maximaal 84 paren, bevestiging vanaf 10  maart. In-
lichtingen bij Hannie Munnik tel. 040-2837119.

Neem samen met LEVgroep deel 
aan NL Doet 2014
  
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart vindt NL Doet 2014 plaats en worden er 
op verschillende locaties in Nederland klussen opgeknapt door vrijwilligers.
  
NL DOET is een jaarlijks landelijk ini-
tiatief van het Oranje Fonds om vrij-
willigerswerk onder de aandacht te 
brengen. Deze klussen variëren van 
het schilderen van een clubhuis, tuin-
tjes opknappen voor ouderen, tot een 
optreden verzorgen voor mensen met 
een beperking.
Je kunt het zo gek niet bedenken, maar 
er is erg veel wat je kunt doen voor een 
ander. En het is nog leuk ook om iets 
voor een ander te kunnen betekenen.
Kijk op www.nldoet.nl voor meer in-
formatie over NL Doet. U kunt daar 
ook de klussen in Nuenen c.a. vinden. 
Vanuit LEVgroep willen wij dit initia-
tief ondersteunen door:
•	 organisaties	 te	 adviseren	 die	 een	

klus aan willen bieden; 
•	 mensen	(individueel	of	als	groep)	te	

helpen om tijdens NL Doet een pas-
sende klus te vinden.

Wilt u gebruik maken van onze onder-
steuning, neem dan contact op met: 

Ismene Borger. 
E-mail: ismene.borger@levgroep.nl 
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand februari
WSV-wandeling 

Zondag 09.00 uur 
Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur 

Werkcafé, 
Sportlaan 12

Elke vrijdag
20.15 uur 

Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014

Donderdag 20 februari
09.30 uur 

Computercafé, Android tablets 
Bibliotheek

Vrijdag 21 februari
09.00 uur 

Stiltewandeling
Gerwense Hei

Vrijdag 21 februari
19.30 Familie voorstelling 

Lang en gelukkig 
de Lindespelers

Het Klooster 

Vrijdag 21 februari
20.00 

Zwamavond De Narre-Kappen 
Residentie D’n Tent Gerwen

Vrijdag 21 februari
20.00 uur 

Kienen 
Grotenhof Lieshout 

Zaterdag 22 februari
13.00-18.00

Seniorenmiddag De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent Gerwen

Zaterdag 22 februari
19.00 uur 
Tienerdisco

Jongerenhuiskamer

Zaterdag 22 februari
19.30 Familie voorstelling 

Lang en gelukkig 
de Lindespelers

Het Klooster

Zaterdag 22 februari
20.00 

Zwamavond De Narre-Kappen 
Residentie D’n Tent Gerwen

Zondag 23 februari
09.00 uur 

Stiltewandeling
Gerwense Hei

Zondag 23 februari
11.00 uur 

Kerstrooszondag, De Walburg
Boord 64

Zondag 23 februari
13.00 uur 

Receptie De Narre-Kappen  
Residentie D’n Tent Gerwen

Zondag 23 februari
13.00-17.00 uur 

Open dag expositie 
Schoonheidsinstituut Zilverschoon

Berg 51 in Nuenen

Zondag 23 februari
14.30 Familie voorstelling 

Lang en gelukkig 
de Lindespelers
Het KLooster

Zondag 23 februari 
20.30 uur 

Liederentafel 
Café Schafrath

Maandag 24 februari
13.30 uur 

Lezing Finland
WLG D’n Heuvel Gerwen

Maandag 24 februari
19.30 uur 

Politiek Café D66
Café Ons Dorp

Dinsdag 25 februari
10.00-11.30 uur 

Feestelijke openingsinloop 
Dorpshuis in Lieshout

Dinsdag 25 februari
19.30 uur Even aan tafel bij: 

Harry Terwisse 
Trefpunt-zaal van Het Klooster

Donderdag 27 februari
09.30 uur 

Computercafé,
XP stopt, alternatieven?

Bibliotheek

Donderdag 27 februari
20.00 uur lezing 

‘Bazi, een geheime radarpost in de Peel’
Dorpshuis Lieshout

Donderdag 27 februari
20.11 uur 

Prima DOA-bal
Café Schafrath

Kerkberichten

Byzantijnse spiri-
tualiteit in liturgie
De Slavisch-Byzantijnse liturgie wordt 
gevierd op zondag 2 maart in de kapel 
op Eikenburg, Aalsterweg 289. De li-
turgie begint om 11.30 uur en duurt 
tot ca 13.30 uur. De ‘Gemeenschap van 
de Alheilige Moeder Gods Gruzinska-
ja’ draagt zorg voor de organisatie. De-
ze gemeenschap maakt deel uit van de 
Rooms-Katholieke kerkprovincie van 
Nederland. Deze liturgie draagt alle 
rijke pracht van een keizerlijke plech-
tigheid. Kenmerkend voor deze litur-
gie is de eerbied voor de hoge Heilig-
heid van de Heer. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt. Na af-
loop is er in de aula koffie en een goed 
gesprek. De volgende liturgie is op 
tweede Paasdag, om 10.30 uur. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 22 februari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor W. 
Kalb.
Zondag 23 februari 11.00 uur: viering, 
Jocanto, voorgangers pastor W. Kalb 
en past. werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 22 februari 18.30 uur: Hans 
van Lieshout; Marietje Swinkels-van 
Dongen; Koosje van der Wielen-van 
den Nieuwenhof; Jo van Iersel; Cato de 
Brouwer-Bartels; Henk Deenen; Pas-
toor van Oosterhout.
Zondag 23 februari 11.00 uur: Voor een 
bijzondere intentie; George Lie; Gerard 
Willems; Willem Nagel; Zus Teunisse-
Rooijackers; Paula van der Ploeg-Merc-
kens; Harrij van der Velden en overle-
den ouders Duijmelinck-Bollen; Hans 
van de Griendt (vanwege verjaardag); 
Wim en Jan van Boxtel; Familie Hen-
drikx; Tonnie Verdonschot-Koppen; 
Fons Stienen; Gerard van Roosmale 
(vanwege geboorte- én sterfdag).

Mededelingen:
In onze parochie is gedoopt Lieuwe 
van Wanrooy, Barisakker 82. Wij wen-
sen de familie van harte proficiat en 
veel geluk.

In onze parochie zijn overleden Theo 
Deelen, Stationsweg 6A en Aly Dören-
berg-Engbersen, Beukenlaan 21. Wij 
wensen de families veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 23 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Er is kindernevendienst en jonge-
renviering. De collecte is voor het Dia-
conaal Centrum Eindhoven. U kunt de 
dienst beluisteren via onze website. 
Maandag 24 februari kunt u eten met 
anderen bij ‘Samen aan Tafel’. Opgave 
uiterlijk 22 februari bij I. Huizing.
Woensdag 26 februari is er een oecu-
menische thema-avond over het on-
derwerp: ‘De zieken bezoeken’ (man-
telzorg). 
Het Open Huis is op donderdag van 
10.00-12.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom voor een kop koffie of thee, u 
kunt zo binnenlopen. Voor overige in-
formatie: zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-Van Duijnhoven; Anneke 
Mouwen.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Anneke 
Mouwen, Bloemhoefstraat 25. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, pastor F. Groot.

Misintenties
Dorus Swinkels; Nellie de Greef-van 
Ravestein; Piet van Dijk (vanwege ver-
jaardag); Annie Smulders.

Oude St. 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. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 20 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 21 feb.07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 22 feb. 08.30 uur H. Mis, 
Feest van de Stoel van Petrus. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 23 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Sexuagesima. 
Maandag 24 feb. Kloosterstilte. Ge-
dachtenis H. Matthias, apostel. 
Dinsdag 25 feb. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 26 feb. 07.15 uur H. Mis.

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

kennismaking met Finland
De wereld is klein vandaag de dag. De mogelijkheden van reizen naar en 
communiceren met de verste uithoeken zijn zo gemakkelijk geworden: ‘een 
kind doet de was’. Je hoeft zelf soms niet eens te reizen, want het verhaal vol 
pracht en praal komt naar je toe.

Anne Erämaa is inmiddels een aantal 
jaren in Nederland, maar zij heeft 
haar vaderland in haar beleving mee-
genomen naar hier. Zij komt uit Fin-
land en woont sinds enkele jaren in 
Gerwen. Om Gerwenaren iets te laten 
meebeleven van Finland komt zij haar 
verhaal doen en zal ze de toehoorders 
gidsen door Finland van noord naar 
zuid, langs de inwoners en langs his-
torische plaatsen en vertelt ze iets 
over de veranderingen in de laatste 
decennia, de relatie met Rusland en 

het politieke klimaat. Met hulp van 
beelden schets Anne een beeld van 
haar jeugd. En wie niet genoeg heeft 
aan haar verhaal kan daarna nog vra-
gen stellen…..

Dit alles vindt plaats op 24 februari 
tijdens de Inloop, elke maandag van 
13.30 tot ca. 15.00 uur op de Heuvel. 

Meer informatie via mail: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of telefonisch 0641102625

Veel muzikaal talent bij 
Nuenen’s Got Talent
Zaterdag 8 februari was het alweer de 18de keer dat CV de Dwèrsklippels 
de Pronkzitting voor de Jeugd organiseerde. De laatste jaren ook wel bekend 
als Nuenen’s got Talent. De deelnemers van deze show bewezen eens te 
meer dat Nuenen over verschrikkelijk veel talent beschikt. 
Om te beginnen het onvolprezen pre-
sentatie duo Kirsten en Christel beschikt 
naast een enthousiaste en vrolijke uit-
straling over tomeloze energie en gewel-
dige vocale capaciteiten. De gehele zaal 
zong dan ook vrolijk mee met het werk-
groeplied dat zij ten gehore brachten. 
Natuurlijk pakten jeugdprins Pim, Adju-
dant Stef en Prinses Sam flink uit op de-
ze middag. Buiten de Raad van Elf had-
den zij niet een maar Twee dansgardes 
bij zich. De jeugddansgarde had de eer 
om als eerste hun kunsten op het grote 
podium te laten zien. Nu de zaal lekker 
opgewarmd was, konden de kandidaten 
zich van hun beste kant laten zien. Clair 
en Nora zweepten de zaal lekker op en 
bracht haar in beweging. Iedereen deed 
mee met de Cowboys en Indianen song. 
Zoals gezegd veel muzikaal talent en 
veel live gezongen Sarah mocht iedereen 
laten horen hoe geoefend haar stemban-
den zijn, ze zong 3 sterren van de hemel. 
Maud, Marjolein, Sam en Jasmijn schit-
terden op de dansvloer met een goed in-
gestudeerd dansje. Evi liet zien hoe mooi 
een gitaar kan klinken en zij kreeg met 
haar prachtige spel de zaal in beroering. 
Ook Michelle en Esmee lieten horen dat 
je op jonge leeftijd toch al een geweldig 
optreden neer kunt zetten. Hun liedje 
bleef nog tot laat in de avond in het 
hoofd hangen. Na de pauze zorgde de 
senaatsgarde dat alle aanwezigen weer 
op het puntje van hun stoel ging zitten 
Lara en Fenna lieten wederom zien dat 
er veel zangtalent in Nuenen rondloopt. 
Iedereen kon genieten van hun mooie 
stemmen. Iris, Marleen, Esmee en Fay 
zongen een origineel carnavals lied en 
brachten de zaal in een echte carnavals-
stemming. Lana en Lizzy brachten de 
zaal in beweging met hun aanstekelijke 
dans, iedereen deed mee. Als hekken-
sluiter stond daar dan helemaal alleen 
Yrza op het podium, Zij kreeg met haar 

mooie stem de zaal stil en iedereen ge-
noot van haar optreden. De jurering lag 
in handen van het aanwezige publiek. 
Nadat alle jureringskaarten waren opge-
haald en in de computer waren ver-
werkt, bleek dat alle deelnemers gewel-
dig hadden gescoord. Minimale 
verschillen zorgden er voor dat bijna alle 
deelnemers op de 4 plaats waren beland. 
Met een minimale voorsprong werd Sa-
rah echter derde. Iris, Marleen Esmee en 
Fay mochten de tweede plaats bezetten. 
Maar de uiteindelijke winnaar van Nue-
nen’s got talent werd Yrsa de Louw en na 
de ontvangst van een grote wisselbeker 
en de onderscheiding voor de eerste 
plaats bracht zij haar nummer nog een-
maal ten gehore. Yrsa mocht ook nog 
optreden bij de grote pronkzitting van 
de Dwèrsklippels. Zo had ook de 18de 
jeugdpronkzitting weer een winnaar en 
ging het aanwezige publiek weer met 
een voldaan gevoel op huis aan. Diverse 
foto’s van dit gezellige evenement kun u 
vinden op de facebook pagina’s van de 
Dwèrse Jeugd Nuenen en Plaatjesmaker.

Yrza de Louw
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Badminton

Wielersport

Pro gr amm a

Rikken

Voetbal

Zwemmen

RKSV NUENEN
Zaterdag 22 februari 
Nuenen Vet. A-EMK Vet.  ............. 16.15
Geldrop/Houta Bouw Vet.-
Nuenen Vet. B  ................................. 16.15
Zondag 23 februari 
Nuenen 1-SV Venray  ..................... 14.30
Nuenen 2-UNA/Brinvast 2  .......... 12.00
RPC 3-Nuenen 3  ............................ 12.00
RKSV Heeze 4-Nuenen 4  ............. 11.00
Brabantia 4-Nuenen 5  ................... 10.00
Bladella 4-Nuenen 6  ...................... 12.00
EMK 4-Nuenen 7  ........................... 11.30
Nuenen 8-Woenselse Boys 3  ........ 12.00
Nuenen 9-EMK 5  ........................... 14.00
Nuenen 10-Wilhelmina Boys 6 .... 10.00
WODAN 17-Nuenen 11  ............... 13.30
Woezik VR 1-Nuenen VR 1  ......... 12.00
Nuenen VR2-Baardwijk VR1  ....... 10.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 22 februari
vet.:Brabantia - Nederwetten  ...... 15.00
Zondag 23 februari
Eindhoven - Nederwetten 1  ......... 14.30
Nederwetten 2 - SBC 13  ............... 10.00
DBS 5 - Nederwetten 3  ................. 10.30
Nederwetten - vrij
Nederwetten Da1 - DEES Da1  .... 12.00
Nederwetten Da2 - 
Beerse Boys Da3  ............................. 10.00

EMK
Zaterdag 22 februari 
Nuenen A - EMK Classics   ........... 16.15
Zondag 23 februari 
EMK 1 - Den Dungen 1   ................ 14.30
EMK 2 - Geldrop 5   ........................ 11.30
EMK 4 - Nuenen 7   ........................ 11.30
Nuenen 9 - EMK 5   ........................ 12.00
Vessem 4 - EMK 6   ......................... 10.00
EMK 7 - Braakhuizen 6   ................ 11.30

RKGSV GERwEN
Zaterdag 22 februari 
Vet RKGSV - Vet Braakhuizen C  15.00 
Zondag 23 februari
RKGSV 1 - St. Michielsgestel 1 .... 14.30
RKGSV 2 - Rood Wit Veldhoven 3  11.00
RKGSV 4 - Beerse Boys 12  ........... 12.00
Woenselse Boys 6 - RKGSV 5  ...... 10.00
Nieuw Woensel Dames 1 - 
RKGSV Dames 1  ............................ 14.30

Strijdend RKSV Nuenen verliest in de extra tijd van VV Dongen 

Dongen - Nuenen 2-1
rKSV Nuenen moest de duimen leggen tegen middenmoter VV Dongen. Na 
een moeizaam verkregen voorsprong scoorde VV Dongen in de 87e minuut 
de gelijkmaker en in de extra tijd zelfs de winnende goal. 

Uiterst schlemielig om zo te verliezen. 
Geheel  onverdiend was de overwin-
ning van VV Dongen niet. In de eerste 
helft moest keeper Davey Voogt alle 
zeilen bijzetten om het openingsdoel-
punt te voorkomen. Nuenen kwam 
slechts eenmaal gevaarlijk voor het 
Dongen doel waarbij linkerspits Joep 
van Maasakkers net niet met een goe-
de afronding kon besluiten. Naar adem 
happend zochten de “groenwitten” de 
kleedkamer op. 

Na de pauze begon Dongen weer sterk 
en moest Davey Voogt een bal van de 
schoen van Dongen spits Sander de 
Bont grissen. Naar mate de tijd vorder-
de een agressiever RKSV Nuenen dat 
ook gevaarlijk werd. Twintig minuten 
voor het einde kreeg Nuenen verdedi-
ger Jerome Habets een kans maar hij 
zag zijn inzet naast de verkeerde kant 
van de paal verdwijnen. Enkele minu-
ten later werd Joep van Maasakkers 
gevloerd binnen het strafschopgebied 
en de scheidsrechter besloot een pe-
nalty toe te kennen. Mart van de Gevel 

voltrok kalm het vonnis 0-1. Nuenen 
bleef goed overeind totdat arbiter Gri-
lis een hoofdrol opeiste voor zichzelf. 
Hij besloot een uiterst dubieuze straf-
schop aan VV Dongen toe te kennen 
die door Rémon Koenen werd verzil-
verd, 1-1. Toen iedereen zich verzoend 
had met een gelijkspel sloeg voor Nue-
nen het noodlot toe. In de extra tijd 
trapte doelman Voogt ongelukkig over 
de bal en was het voor de doorgelopen 
Rémon Koenen een koud kunstje de 
2-1 op het scorebord van sportpark 
“De Biezen” aan te laten tekenen.

Aanstaande zondag ontvangt RKSV 
Nuenen SV Venray op sportpark “Ou-
de Landen”. De heenwedstrijd werd 
met 2-0 verloren en er is Nuenen alles 
aan gelegen om een overwinning bin-
nen te slepen om weer enigszins aan-
sluiting te krijgen met de midden-
moot. De schorsingen van Rick Wijnen 
en Tomas Hendriks zijn voorbij en 
misschien is de liesblessure van Ri-
chard van Malten dusdanig hersteld 
dat ook hij weer wedstrijdfit is.

Mart van de Gevel poort Mathieu Kops van Dongen (foto John van den Elsen).

Sint-michielsgestel - EmK  1-0
EmK speelde afgelopen zondag tegen een tegenstander waarvan in het 
begin van het seizoen nog gemakkelijk gewonnen werd.  In de 8e minuut 
was er de eerste kans voor EmK, maar het schot van Kemperman werd door 
de gestel doelman uit het doel getikt. 

In het eerste half uur van de wedstrijd was er een overwicht voor EMK maar de 
kansjes voor Boerema, Van Dorenmalen en Messerschmidt werden niet benut. 
Na rust speelde EMK een zwakke 2e helft tegen een tegenstander die ook niet 
echt geweldig speelde. Veel te weinig werd geprobeerd de combinatie te zoeken 
en te veel EMK spelers gaven in deze wedstrijd niet thuis. Door de eerste echte 
aanval van Gestel kwam dit team op een 1-0 voorsprong. Dat de doelman hierna 
de zwarte piet toegespeeld kreeg is niet terecht want diverse spelers uit het team 
lieten vandaag veel te weinig zien. Een wedstrijd om snel te vergeten en hopelijk 
lukt het weer snel om een beter resultaat op de mat zetten.

Huldigingen bij supportersclub 
De Lieshoutse Wielrenners
De jaarvergadering van de supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 
kende een heel vlot verloop. Voor de pauze werd 2013 afgehandeld in 8 
minuten. De pauze met gratis loterij duurde veel langer. De 51 aanwezige 
leden hadden bijna allemaal een prijsje. 

Nederwetten - Essche Boys 0-3
Nederwetten begon wel sterk aan deze wedstrijd. Na 1 minuut leidde een 
voorzet op maat van links door giel van Korven bijna tot een vroege treffer 
maar Willem van rooij miste nipt. 

rKgSV - Woenselse Boys 3-2
afgelopen zondag bleven de drie punten in gerwen. Het kostte moeite en 
veel inzet, maar uiteindelijk was het wel verdiend. De scheidsrechter moest 
de wedstrijd 10 minuten stil leggen omdat de emoties bij een aantal spelers 
te hoog werden.

Nederwetten behield in het eerste 
kwartier het overwicht maar daarna 
was het snel gedaan. Veel onnodig 
balverlies, te laat ingrijpen zowel op 
het middenveld als in de verdediging 
speelde Essche Boys volledig in de 
kaart. En daar wist Yannic van Gerven 
in de 29e en 44e minuut van te profi-
teren.

Na de rust was Nederwetten van plan 
om het over een andere boeg te gooi-
en maar wat men ook probeerde het 

lukte van geen kanten. Sterker nog: 
Essche Boys kwam in de 52e minuut 
op een 0-3 via een ongelukkige eigen 
goal van Giel van Korven. Essche Boys 
bleef aandringen maar verder dan een 
afgekeurd doelpunt en een schot te-
gen de paal kwam men ook niet.
Essche Boys haalde daarmee haar ver-
diende revanche op de eerder verlo-
ren thuiswedstrijd tegen Nederwet-
ten, dat nu al haar pijlen moet richten 
op de wedstrijd van aanstaande zon-
dag tegen Eindhoven.

Na de pauze werd 2014 behandeld 
met huldigingen en verkiezingen. Er 
was een robijnen (40 jaren) jubilaris 
en André van Berlo is zijn naam. Tien 
leden zijn in 2014 toe aan hun zilveren 
(25 jaren), te weten; Riek van Box-
meer-van den Berg, Nelly Scheepers-
Verspaget, Jolanda van den Broek-
Manders, Diny Krol, Coen Opheij, 
Marinus van Kaathoven, Henk van 
Seggelen, Karin Peeters-Gerris, Ad 
van Grootel en Lenny Versteegden. De 
aanwezigen ontvingen het herinne-
ringsbord en de bloemen, de andere 
ontvingen daags nadien de versierse-
len.

Secretaris Leo van Berlo werd ook nog 
verrast. Voor zijn lange staat van 

dienst werd hij benoemd tot erelid van 
de Lieshoutse supportersclub. De sup-
portersclub kent nu acht ereleden. 
Dorus van Alphen werd als eerste in 
1971 tot erelid benoemd, gevolgd 
door Hein Verhoeven (1981), André 
Beerkens (1983), Mien Damen-
Schoofs (1983), Piet Damen (1995), 
Johan van den Hoogenhoff (2007), Pe-
ter Schepers (2007) en Leo van Berlo 
(2014).

De avond werd afgesloten met een 
kaartavond. Het rikken werd gewon-
nen door Johan van den Hoogenhoff, 
2e was Hetty van de Laar en 3e Cor 
van Bakel. Bij het jokeren ging de eer-
ste prijs naar Nel Migchels, 2e Micha 
Klomp en 3e Marietje Sijmens.Het eerste deel van de wedstrijd had 

Gerwen meer kansen dan de gasten. Er 
was veel inzet wat wel eens ten koste 
ging van de kwaliteit. De mannen van 
Toon van de Loo hadden er zin in, en 
het was ook sinds lange tijd dat de trai-
ner het sterkste team op de been kon 
brengen.
Na een half uur viel de 1-0 voorsprong. 
Na een voorzet van links werd de bal 
slecht weggewerkt door de verdediging 
van Woenselse Boys. Er waren twee in-
zetten nodig om de bal over de doellijn 
te krijgen. Het duurde echter maar vijf 
minuten voordat de gelijkmaker viel, 
via een goed uitgespeelde kans over 
rechts. De diagonale voorzet werd pri-
ma afgewerkt. Weer vijf minuten later 
kreeg WB een strafschop. De scheids-
rechter negeerde een vlagsignaal voor 
strafbaar buitenspel. De aanvaller werd 
onreglementair in het strafschopgebied 
gevloerd. De strafschop werd onhoud-
baar voor de keeper ingeschoten. De 
gasten gingen met een 1-2 voorsprong 

rusten.
Na de rust rechtte Gerwen weer de rug 
en er werd weer volop gestreden. Ger-
wen kreeg kansen. Een schot van Mike 
van de Berk viel letterlijk op de lat. Na 
20 minuten viel de verdiende gelijkma-
ker. Een vrije trap vanaf de eigen helft, 
belandde uiteindelijk voor de voeten 
van Tommy van de Elst, die strak bin-
nenschoot.
Na een half uur spelen gebeurde er heel 
veel, wat de scheidsrechter niet alle-
maal kon zien. Een speler van WB 
kreeg zijn tweede gele kaart en dus 
rood. Dit schoot kennelijk bij hem in 
het verkeerde keelgat, waardoor de ge-
moederen werden verhit. De scheids-
rechter legde heel verstandig de wed-
strijd 10 minuten stil om de emoties te 
laten zakken. Daarna ging de wedstrijd 
weer door en leverde uiteindelijk nog 
de volle winst op doordat Mike van de 
Berk goed doorging na een dieptepass 
en de keeper passeerde. Dit geeft weer 
extra vertrouwen voor de komende 
wedstrijden.

Tachtig persoonlijke records

Zwemmers Z&PV Nuenen 
zetten puike prestatie neer
Dat het team uit Nuenen een puike prestatie neer heeft gezet in de laatste 
ronde van de zwemcompetitie is duidelijk. In het nieuwe Drieburcht 
zwembad in Tilburg kwam het tot een score die 100 punten (seconden) 
sneller was dan de inschrijving en bijna 200 punten sneller dan vorig sei-
zoen. met die score zou het team vorig seizoen 6e zijn geworden, precies 
de plaats waar het zich nu na 3 ronden op bevindt. of het goed genoeg is 
om de nummers 4 en 5 op de huidige ranglijst nog in te halen en daarmee 
plaatsing voor de promotie-degradatie wedstrijd voor een plek in de 
hoofdklasse af te dwingen zal pas 9 maart bekend worden. Want in ver-
band met carnaval werkten de teams ten zuiden van de rivieren de zwem-
competitie eerder af. De mooie score kwam door het onwaarschijnlijk 
grote aantal persoonlijke records dat de zwemmers uit Nuenen op de klok 
lieten verschijnen, totaal 80 stuks.

antoon Hurkmans 
winnaar    
14e rik avond bij   
de rKSV Nuenen
De organisatie kan tevreden zijn 
met de opkomst afgelopen week.
Om op de speeltafels een bezetting 
van 4 spelers per tafel te krijgen 
werd de spelleider/jury (Antoon 
Hurkmans) ingezet, zodat er geen 
tafels van 5 personen zouden zijn en 
dit alles om het spel sneller te laten 
verlopen. 

Al na de eerste ronde bleek dat de 
wedstrijdleider zijn mannetje wel 
zou staan en met een mooie score 
van 106 punten riant aan de leiding 
ging en dat zou in het verder verloop 
van de avond ook zo blijven. On-
danks verwoede pogingen van de 
andere deelnemers werd Antoon 
Hurkmans winnaar voor Jan Hui-
bers die 88 punten bij elkaar wist te 
spelen.

De hoofdprijs bij de loterij een waar-
debon voor een levensmiddelen pak-
ket werd deze week gewonnen door 
Gerard van Orsouw.

Uitslag
 1 Antoon Hurkmans 106 Punten
 2 Jan Huibers 88 Punten
 3 Nelly de Louw   63 Punten
 4 Pino Beks  49 Punten
 5 Piet van Genugten   49 Punten
 6 Jan van den Heuvel  46 Punten
 7 Bennie de Louw  44 Punten
 8 Jan van Langenberg 32 Punten
 9 Hub Marquenie  33 Punten
10 Henny van de Velden  32 Punten

Vrijdag 21 februari is weer de volgen-
de rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom zo-
wel leden als niet leden.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen.

1ste herenteam Badminton 
Club eindigt in middenmoot
Het eerste herenteam van Badminton Club Lieshout is uiteindelijk in de mid-
denmoot geëindigd. In de tweede afdeling van de Heren-2-klasse heeft het team 
uiteindelijk beslag gelegd op de vijfde plaats. 

De laatste thuiswedstrijd tegen BV Dinteloord is nog verloren met 5-3, terwijl de 
laatste uitwedstrijd tegen het zwakke De Treffers met 5-3 gewonnen werd. Door 
deze uitslagen heeft BCL-1/Sportpoint Gemert uiteindelijk 49 punten verza-
meld in deze herenklasse.

 
Niet alleen de jeugd, maar ook de seni-
oren zorgden voor de nodige persoon-
lijke records. Zo wist Meike Nauta 
(1994) zich op de 100m rugslag te ver-
beteren van 1.14.48 naar, direct ook 
goed voor een limiet voor de Brabantse 
Zomer Kampioenschappen. Hetzelfde 
gold ook voor Anneloes Peulen (1985), 
op zowel de 100rug, 200m wisselslag 
en 200m vlinderslag tekende ze voor 
persoonlijke records en limieten. Mo-
nique Huizing (1984) was sneller dan 
ooit op de 200vlinder en Ilse van den 
Eerenbeemd (1995) scherpte haar per-
soonlijke records aan op de 50vrij en 
100rug. Wouter Sijmons (1993) deed 
hetzelfde op de 200vlinder, met 2.23.65 

mag ook hij in mei deze afstand zwem-
men op de BZK, net als trainer Martin 
de Wildt (1974) die met 2.23.45 zijn 
pupil nog net voor wist te blijven. Op 
de 200wissel moest hij weer zijn meer-
dere erkennen in Ruud van Heerbeek 
(1993), die met 2.13.70 zijn persoonlijk 
record verder aanscherpte.
Bij de jeugd viel de pr van Thomas van 
Ekert op de 200m schoolslag wel erg in 
het oog. Aan het begin van dit seizoen 
stond zijn pr nog op 3.00.20, in decem-
ber bracht hij het naar 2.39.94 en nu 
kwam hij tot 2.34.34. Met die laatste 
tijd zou hij 2 weken geleden 5e zijn ge-
worden op de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen.
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