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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. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Reünie OBS 
de Rietpluim

St. Antoniusschut 
Eeneind 
uitgebreid met een 
standaardruiter

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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PPS Promotion 
Products Services 
neemt Dekkers 
Sportprijzen over

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

25 januariMark van Keulen nieuwe vennoot      
bij Van Gastel en Neijnens

 
De dienstverlening van Van Gastel en 
Neijnens is gericht op MKB onderne-
mers. Zij zijn hier aan het juiste adres 
voor hun jaarrekening, fiscale aangif-
ten en (loon-) administratie. Daarnaast 
begeleidt en adviseert het kantoor on-
dernemers, zzp-ers, familiebedrijven 
en vermogende particulieren op finan-

cieel en fiscaal gebied. Kenmerkend 
voor de werkwijze van Van Gastel en 
Neijnens is de ongedwongen sfeer en 
persoonlijke benadering, die hand in 
hand gaan met uitstekend vakwerk. 
 
Mede-eigenaar Herman Eij (accoun-
tant/belastingadviseur) en Mark van 
Keulen (accountant) vormen vanaf 1 
januari samen de directie. Herman 
legt uit waarom Van Gastel en Ne-
ijnens heeft gekozen voor deze uit-
breiding. “We maken steeds handiger 
gebruik van automatiseringsmogelijk-
heden, waardoor we minder tijd per 
klant nodig hebben voor onze stan-
daard dienstverlening. Het geeft ons 
echter ook ruimte om relaties aan te 
gaan met nieuwe klanten.”

Meer nadruk op fiscaal advies en 
toekomstplanning
De verdergaande digitalisering van 
processen op kantoor biedt ook andere 
mogelijkheden. Herman Eij: “Door het 
reguliere werk zoals het verzorgen van 
de jaarrekening en de belastingaangif-
ten erg effectief te maken kunnen we 
de nadruk gaan leggen op (fiscale) ad-
visering en toekomstplanning voor 
onze klanten. En daar zit onze toege-
voegde waarde.” Mark van Keulen: “We 
blijven echter ook met veel inzet de 
reguliere werkzaamheden voor klan-
ten verzorgen. Niet alleen de belasting-
dienst maar ook veel andere partijen 
gebruiken voor belangrijke beslissin-
gen nog altijd de informatie die afkom-
stig is uit de jaarrekening van de 
ondernemer. Herman Eij: “Om onze 

bekers - medailles - bokalen
trofeeën - vanen - rozetten

VANAF 1 JANUARI 2015 WERKT

Christa Veen, huisarts
Op woensdag voor Dr. Bakker
Op donderdag voor Dr. Nederstigt
Voor meer info www.aandeberg.nl

Medisch Centrum aan de Berg
Tel 040-2951030
Gesloten tijdens lunch 12.30-13.30 uur

Waardebonnen 
inleveren 
Kruisvereniging 
Nuenen c.a.
Alle leden van Kruisvereniging Nuenen 
c.a. worden verzocht rekening te hou-
den dat de einddatum waarop de waar-
debonnen ingeleverd kunnen worden, 
31 januari 2015 is. U kunt de waarde-
bonnen nog besteden bij de aangeslo-
ten winkels herkenbaar aan de poster 
van de Kruisvereniging Nuenen c.a. 
Deze actie is mede mogelijk gemaakt 
door de winkeliers van: Winkelhart 
van Nuenen, Van Gogh Koopcentrum 
en WC Kernkwartier.

Aanleveren programma 
Carnavalsactiviteiten
Rond de Linde plaatst in week 7 (de 
week voor het carnaval) het volledi-
ge programma van alle kroegen en 
verenigingen op een speciale carna-
valspagina. Iedereen die zijn of haar 
activiteiten in deze uitgave vermeld 
wil zien, kan dit voor vrijdag 6 fe-
bruari aanleveren via mail: 
marietjonkhout@ronddelinde.nl

‘We willen de sfeer van Apollo’

Carnaval in Ons Dorp: café, 
Dorpsplein én Dwèrsklippels
Door Edwin Coolen

‘In het cafégedeelte zorgt een dj voor carnavals- en feestmuziek. Achterin, 
buiten, komt Ons Dorpsplein, een grote overdekte tent van 14 bij 10 meter 
met podium. Daar ontvangen we Prins Finanza en zijn gevolg. Hier zal 
vooral muziek worden gespeeld door verschillende kapellen. Met die wis-
selwerking tussen mechanische en livemuziek hopen we een beetje de sfeer 
van het vroegere Apollo te krijgen’, zegt Martijn Hems van Café Ons Dorp.

Ooit, eind jaren ’50, begon carnavals-
vereniging De Dwèrsklippels in Café-
Zaal Apollo, het huidige restaurant 
Comigo. Toen daar de zaal letterlijk 
werd afgebroken, deed Het Klooster 
vanaf 1998 dienst als officiële residen-
tie. Nu zal voor het eerst Café Ons 
Dorp de uitvalsbasis vormen voor de 
Dwèrsklippels.
Maar residentie, dat is Ons Dorp niet, 
benadrukt Martijn: ‘Op carnavalsza-
terdag, -zondag en -maandag zal hier 
om 21.11 uur het carnavalsbal van de 
Dwèrsklippels worden geopend door 
Prins Finanza. En op dinsdag, de laat-
ste carnavalsdag, is er het Sluitingsbal. 
Maar daarnaast hebben we gewoon 
ons eigen programma: vrijdag Skôn 

vrouwkes avond, zondag Optochtdag, 
dolle dinsdag en op maandag Een me-
ter smaakt beter. Mensen kunnen dan 
hun eigen meter bier maken waar tien 
glazen bier plus één gratis in passen. 
Wel hebben we voor het eerst Haring-
happen, als afsluiting op de woensdag 
meteen na carnaval.’
Martijn: ‘Het zijn lange dagen voor 
ons, ik denk dat ik maar een uurtje of 
vier, vijf per nacht zal slapen. Maar we 
hebben er zin in. Het team van Ons 
Dorp leeft er naar toe.’

Aanstaande zondag vind het Over-
dwarskrakerfestival plaats, de verkie-
zing van het Nuenense carnavalslied 
2015. Vanaf 14.00 uur in Café Ons Dorp.

Sharon en Martijn van en in Ons Dorp.

Op 1 januari 2015 is Mark van Keulen toegetreden als vennoot/mede-eige-
naar bij Van Gastel en Neijnens Accountants en Belastingadviseurs. Het 
accountantskantoor, gevestigd aan de Weverstraat in Nuenen, versterkt 
hiermee haar team, dat nu bestaat uit 10 medewerkers. Mark is 46 jaar, 
woont samen met Jeannette en hun 2 kinderen (4 en 6) en is sinds de eind 
jaren 70 woonachtig in Nuenen, waar hij ook in 1993 bij een Nuenens kan-
toor is begonnen. Na de afronding van zijn universitaire studie en functies 
bij enkele regionale accountantskantoren, heeft hij nu de stap gemaakt om 
ondernemer te worden bij Van Gastel en Neijnens.

klanten zo goed mogelijk te kunnen 
helpen vinden wij het erg belangrijk 
dat onze medewerkers zich blijvend op 
de hoogte houden van alle veranderin-
gen op belastinggebied. Alleen op deze 
manier kunnen wij onze adviesrol goed 
blijven invullen.” 
 
Rinus van Gastel
Oprichter en mede-naamgever van 
het kantoor Rinus van Gastel, blijft ge-
woon aan het kantoor verbonden. Als 
aanspreekpunt voor zijn klanten, maar 
ook als vraagbaak voor zijn collega’s, 
waarvoor de enorme schat aan (fisca-
le) ervaring prettig is om op terug te 
kunnen vallen. Wel is er intern aan een 
overdracht van zijn werkzaamheden 
gewerkt, zodat iedereen weet wat er 
speelt en waardoor Rinus geleidelijk 
aan meer van zijn vrije tijd kan gaan 
genieten. 

Interesse?
Als u belangstelling heeft voor onze 
dienstverlening dan nodigen wij u van 
harte uit om nader te kennis te maken. 
Bel of mail ons voor een vrijblijvend 
gesprek, de koffie staat klaar! 
 
Van Gastel en Neijnens 
Accountants en belastingadviseurs
Weverstraat 52, 5671 BD Nuenen
Telefoon: 040-2832612  
E-mail: info@vg-n.nl

Buitengewone 
Algemene 
Ledenvergadering 
RKSV Nuenen
Alle leden van de RKSV Nuenen wor-
den uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de Buitengewone Algemene Leden-
vergadering op maandag 26 januari 
20.00 uur in de kantine van Sportpark 
‘Oude Landen’ aan de Pastoorsmast 
in Nuenen.
Tijdens deze vergadering worden de 
plannen ten aanzien van een nieuw 
beleid en een heldere koers voorge-
legd aan de leden en wordt hun me-
ning nadrukkelijk gevraagd. Onder 
het motto ‘Beslissen doen we samen!’ 
hoopt het bestuur van de RKSV Nue-
nen op een grote opkomst.

De Lindespelers 
spelen nieuwe 
voorstelling Carnage
Op 6, 7 en 8 maart staat Toneelvereni-
ging De Lindespelers uit Nuenen weer 
op het toneel met het stuk Carnage, 
onder regie van Martin Bergmeijer. 
Regieassistent Saskia Peeters, spelers 
Peter Blanken, Sandra Jager, Jos Ha-
braken, Hanneke Wernsen
Carnage is geschreven door Yasmine 
Reza. In het stuk komen twee echtpa-
ren bij elkaar nadat hun zonen met 
elkaar op de vuist zijn gegaan. De ou-
ders willen de kwestie als vier be-
schaafde mensen oplossen. Maar de 
laag van beschaving blijkt uiterst 
kwetsbaar te zijn.

Carnage is 6 en 7 maart 2015 te zien in 
Het Klooster in Nuenen, 8 maart in De 
Koppelaar in Nederwetten. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten à 12,50 (inclusief 
consumptie) te verkrijgen via www.lin-
despelers.nl, of via tel. 06-14318144 of 
op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur bij ‘De Speelvloer’, Geldropse-
dijk 50a in Nuenen.

KRUISVERENIGING 
NUENEN C.A. 
in liquidatie



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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AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 15	januari	2015	 Zandstraat,	5674	NM	-	aanleggen	van	een	mestplaat	
	 	 	 (BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming).
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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aanvraag 
om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Heilig	Kruisgilde	voor	het	organiseren	van	een	koffer-

bakverkoop	op	het	gildeterrein	aan	Lankveld	10	op	19	april	2015;
•	 Aanvrager:	Harley	Davidson	Club	Gerwin	voor	het	organiseren	van	

het	 jaarlijks	Harleytreffen	op	het	terrein	van	Strandbad	Nuenen	
aan	Enodedreef	3	in	de	periode	van	4	tot	en	met	6	september	2015;

•	 Aanvrager:	Backstage	Chevy	Club	voor	het	organiseren	van	een	
American	Car	Meeting	op	het	terrein	van	Strandbad	Nuenen	aan	
Enodedreef	3	in	de	periode	van	11	tot	en	met	13	september	2015.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,		Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	22	januari	2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
•	 13	januari	2015	 Weverstraat	63,	5671	BB		-	vervangen	van	de	
   bestaande kozijnen aan de voorzijde van de 
	 	 	 woning	(BOUWEN);
•	 13	januari	2015	 Nassaustraat	23,	5671	HS		-	herbouwen	van	een	
	 	 	 garage	(BOUWEN);
•	 13	januari	2015	 Wettenseind	2B,	5674	AA	-	renoveren	van	de	
	 	 	 buitengevels	van	een	bedrijfspand	(BOUWEN);
•	 14	januari	2015	 Soeterbeekseweg	2B,	5674	NK	-	oprichten	van	
	 	 	 een	woning	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
	 	 	 bestemming);
•	 15	januari	2015	 Stationsweg	6A,	5674	TS	-	verbouwen	van	een	
   monumentaal woonhuis, het herbouwen van 
	 	 	 een	berging	en	kappen	van	een	boom	(BOUWEN	
	 	 	 en	MONUMENT).	
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Exploitatiemaatschappij	Het	Klooster	Nuenen	B.V.	is	een	ont-

heffing verleend voor het plaatsen van containers en een hekwerk 
aan	de	achterzijde	van	Het	Klooster	t.g.v.	carnavalsactiviteiten	in	
de	periode	van	19	januari	2015	tot	en	met	20	februari	2015	(ver-
zenddatum	14	januari	2015);	

•	 aan	St.	Annagilde	Nuenen-dorp	is	een	vergunning	verleend	voor	
de uitoefening van het horecabedrijf aan Pastoorsmast 6 (verzend-
datum	15	januari	2015);

•	 aan	de	heer	A.	Tsianakas	is	een	vergunning	verleend	voor	het	uitoe-
fenen van het horecabedrijf, een mediterraans restaurant aan Park-
straat	6-8	onder	de	naam	Elpida	(verzenddatum	15	januari	2015);

•	 aan	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	zijn	toestemming	en	vergunning	
verleend voor het innemen van twee standplaatsen tijdens de car-
navalsdagen	in	de	periode	van	13	tot	en	met	17	februari	2015	met	
een	oud	Hollandse	gebakkraam	resp.	een	suikerspin/popcorn-	en	
zoetwarenkraam	in	het	Park	t.h.v.	de	hoofdingang	van	Het	Kloos-
ter	(verzenddatum	19	januari	2015);

•	 aan	mevrouw	C.	van	Dun	zijn	toestemming	en	een	vergunning	ver-
leend voor het innemen van een standplaats met een viskraam tijdens 
de	carnavalsdagen	in	de	periode	van	13	tot	en	met	17	februari	2015	
t.h.v.	de	kiosk	in	het	Park	(verzenddatum	20	januari	2015);

•	 aan	Heilig	Kruisgilde	is	een	vergunning	verleend	voor	de	uitoefening	
van	het	horecabedrijf	aan	Lankveld	10	(verzenddatum	20	januari	2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond van 
de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum 
van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester 
van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.

Dit	soort	initiatieven	krijgen	in	2015	zeker	een	vervolg.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Parkeren 
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	4	en	5	extra	toe	op	het	thema	par-
keren. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Over	parkeren	is	een	aantal	regels	vastgelegd	in	het	Reglement	ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990).	Parkeren	mag	alleen:	
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod	van	kracht	is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervakken,	

niet	daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt . Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 voor	een	inrit	of	uitrit;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
voor het gehele centrum een parkeerverbod-zone geldt? Dit houdt in 
dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken.
de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zon-
der	kaart	in	2015	€	370,00	is?

De	wettelijke	regels	zijn	terug	te	vinden	in	de	artikelen	24,	25	en	26	
van	het	RVV	1990	en	Hoofdstuk	5	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	(APV).	De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	ge-
noemde regelgeving over parkeren te bekeuren. Als u vragen hebt naar 
aanleiding van deze publicatie dan kunt u contact opnemen via  040 
2631	631.	Meldingen	kunt	u	ook	doorgeven	via	dit	nummer	of	 via	
www.nuenen.nl

AFVALINZAMELING
Samen doen we meer! Nuenenaren ruimen vuurwerkafval op! 
Oud & nieuw, het was een feest met champagne, oliebollen en natuur-
lijk	vuurwerk.	Er	was	veel	moois	te	zien	in	Nuenen.	Vuurwerkspektakel	
en flinke knallers. Op 2 januari was de dag dat u het vuurwerkafval 
gratis	en	veilig	in	kon	leveren	op	drie	plaatsen	in	Nuenen.	De	rest	van	
de week kon u uw zak met vuurwerkafval ook nog inleveren bij de 
milieustraat.	 Het	was	 weer	 een	 succes!.	 De	 container	 die	 er	 stond	
raakte vol, een mooi resultaat, schonere straten en natuurlijk een 
veilig	begin	van	2015.

De bezoekers waren erg enthousiast 
over dit initiatief. Er werden volop 
briefjes	ingevuld	waarmee	de	Nue-
nenaren kans maakten op een prijs. 

De winnaar is…
De winnaar is bekend. Wethouder 
Pero heeft uit de stapel een win-
nende	 bon	 getrokken.	 Het	 is	 de	
familie Sparla uit de Van Lieshout-
gaarde. Zij hebben de moeite ge-
nomen het afval op te ruimen en 
in te leveren. Zij hebben een 12-ba-
nen kaart voor zwembad De Drie-
tip ontvangen, waarvan het hele 
gezin kan genieten. Wij wensen 
hen veel plezier.

Samen doen we meer
Wij danken u voor het inzamelen 
van	het	vuurwerkafval!	De	vuur-
werk-inzamelactie was een van 

de	onderdelen	van	de	‘Samen	doen	we	meer’-campagne.	Hiermee	wil	
de	gemeente	Nuenen	samen	met	u	werken	aan	een	fijne	omgeving.	De	
gemeente kan dit niet alleen, daarom vragen wij u om ons hierbij te 
helpen.	Het	vuurwerkafval	inzamelen	is	daar	een	goed	voorbeeld	van!		

GEMEENTEHUIS NUENEN
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 de volgende 
website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp	of	advies	nodig	over	opvoeding	van	uw	kind,	omgaan	met	geld,	
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	 Deelname	 (CMD),	 het	 voormalige	 Servicepunt.	
Binnenlopen	zonder	afspraak	tijdens	de	openingsuren	kan	altijd!	

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
open:	maandag	t/m	donderdag	8.30-16.00	uur	en	vrijdag	08.30-12.30	uur.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Tuincentrum Coppelmans 
Nuenen
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	er	
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 
ontvangen van:
•	 Tuincentrum	Coppelmans	Nuenen	B.V.,	Panakkers	ongenummerd;
	 te	Nuenen.
De melding is gedaan in verband met het oprichten van een tuincen-
trum	met	tuincafé.
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	van	
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u 
hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	H.	Verhoeven	
van	de	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690278.

PUBLICATIE
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Pastoorsmast 3 en 5
Gelet	 op	 het	 bepaalde	 in	 artikel	 1.3.1	 Besluit	 ruimtelijke	 ordening	
maken	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	
bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen 
Pastoorsmast	3	en	5.	Momenteel	zijn	hier	twee	bedrijven	gevestigd,	
t.w. een dienstverlenend bedrijf op het gebied van cultuurtechnische 
werken	 en	 grondverzet	 en	 een	 slipschool.	 Met	 het	 nieuwe	 bestem-
mingsplan	wordt	(op	termijn)	de	opheffing	van	de	slipschool	beoogd.	
Het	vrijkomende	terrein	van	de	slipschool	wordt	deels	toegevoegd	aan	
het dienstverlenende bedrijf en deels teruggegeven aan de natuur.

Op korte termijn zal het ontwerpbestemmingsplan dat voorziet in 
deze	ontwikkeling(en)	op	het	gemeentehuis	ter	visie	worden	gelegd.	
Dan zal ook gelegenheid worden geboden zienswijzen in te dienen. 
Dit	zal	worden	aangegeven	in	‘Rond	de	Linde’,	de	Staatscourant	en	
op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl 

Nuenen,	22	januari	2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp-omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	22	januari	
2015	besloten	in	beginsel	medewerking	te	verlenen	aan	een	aanvraag	
om	omgevingsvergunning	2e	fase	voor	de	activiteit	 ‘het	(ver)bouwen	
van	een	bouwwerk’	(artikel	2.1	lid	1	onderdeel	a	Wabo)	voor	het	bou-
wen	 van	 een	 woning	 in	 bestemmingsplan	 Uitbreidingsplan	 Nuenen-
West, uitwerkingsplan fase 1. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer	N-HZ-2014-0162.
Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid	1,	onderdeel	a,	onder	3°	Wabo)	verleend.	De	omgevingsvergunning	
is	geregistreerd	onder	nummer	N-HZ-2013-0107.	De	aanvraag	omge-
vingsvergunning 2e fase is niet gewijzigd ten opzichte van de omge-
vingsvergunning 1e fase.

De	ontwerp-omgevingsvergunning	ligt	met	ingang	van	23	januari	2015	
voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande 
ontwerp-omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0162	(Kavel	23).

Tijdens	de	 inzagetermijn	kan	een	 ieder	een	zienswijze,	bij	 voorkeur	
schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Nue-
nen	c.a.,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	 In	de	zienswijze	moet	
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp- 
omgevingsvergunning	 de	 zienswijze	 betrekking	 heeft.	 Mondelinge	
zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden 
gebracht	bij	de	balie	Ontwikkeling,	telefoonnummer	(040)	263	16	99.

Nuenen,	22	januari	2015
Burgemeester	en	wethouders	Nuenen	ca.

PUBLICATIE
Rectificatie
In	Rond	de	Linde	van	15	januari	2015	berichtten	wij	dat	het	handha-
vingsprogramma	 2015	 op	 16	 december	 2014	 is	 vastgesteld.	 Dit	 is	
incorrect.	Het	handhavingsprogramma	2015	is	vastgesteld	op	6	ja-
nuari	2015.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Haver is 
lekker & gezond

Heerlijke Winterkost
uit eigen keuken!!

Acties week 4: geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 januari 2015
_____________________________________________________

Brood van de week 
Godfrieds meergranenbrood

        € 1,75 
_____________________________________________________

2 Franse croissants
   

       nu € 1,00
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes
   

       4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Rijstevlaai speciaal
halve vlaai € 5,25

 slechts € 9,75
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Rookworst +
1 ltr. Erwtensoep 6,50
Hamlappen
500 gram .........................................4,75 
Dubbeldekker
100 gram .........................................1,60
Bij 100 gr. Runderrookvlees
100 gr. Eiersalade .................. gratis
Haas in ‘t Groen
100 gram .........................................2,10 
Worstjes en Zo
100 gram .........................................1,50 
Voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 22 t/m woensdag 28 januari

Winterwortels
2 kilo 0,99

Uien 
2 kilo 0,99

Kastanje champignons 
per bakje 0,99

Blauwe druiven  
1/2 kilo 1,49

Kanzi appels
per kilo 1,99

Soepgroenten speciaal  
250 gram 1,25

Hawaii salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 040-2840516

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

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

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.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

ROER
BAKKEN!!



WWW.BANDENHOTELNUENEN.NL

040-2831774 | 06-33429444
BEL SNEL VOOR EEN AFSPRAAK!

Het leven is 
fantastisch!

Greet de Bruijn is gespecialiseerd in het op een bijzondere manier begelei-
den van kinderen, ouders, leerkrachten of andere volwassenen in allerlei 
vormen en samenstellingen. • Persoonlijke coaching • Trainingen m.b.v. 
theatervormen over motivatie, samenwerken en drijfveren • Feelgood 
cursussen met dans, tekenen, koken, zingen en nog veel meer!

Of nu even niet? Laten we wel wezen: het zit ieder-

een weleens tegen. Jong en oud. 

Spanningen op school, op het werk of thuis. Onzeker, vermoeid, futloos of boos. Je weet niet 

precies waar het aan ligt, maar het loopt gewoon niet meer lekker. Is het hoog tijd om er iets aan 

te gaan doen? Je uit te spreken en stappen te zetten? Dan is nu het moment! www.gotogdb.nl

F E E L G O O D

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!
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Een aandeel in elkaar

Meer info: www.rabobank.nl/dommelstreek

Tijdens een gevarieerde avond kun jij je breed oriënteren op 
het kopen van je eerste eigen huis. Locatie: Ontmoetingscentrum, 
Laan der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop.

Kom naar de Startersbijeenkomst op 26 januari 

Wij helpen je de
mogelijkheden
te ontdekken.

Je eerste eigen
huis koop je

niet alleen.

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Nuenen Zuid/West

(omgeving Keizershof)
En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE
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COLOFON
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 
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 omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen 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 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
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:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

(Im)mobiliteit ?
Iedere avond loop ik met onze twee honden een rondje rond Gerwen. Een 
groot deel van deze route voert langs de Smits van Oyenlaan en dus krijg ik 
onbewust en soms bewust mee wat er zo al aan verkeer langskomt. Op dat 
tijdstip is dat behalve nog wat autoverkeer vooral veel vrachtverkeer. Voor-
al de trucks die het bier van Bavaria vervoeren naar de distributiecenters 
van de supermarkten, om zo in de Nuenense supermarkten te belanden, 
samen met nog een breed pallet aan vele andere producten. 

Nuenense jongeren 
in Archipel 
Muziekconcours 
Met 28 deelnemers is het Archipel 
Muziekconcours 2015 wederom een 
volwaardig Muziekconcours. Het Mu-
ziekconcours begint dit jaar op 24 ja-
nuari! In verschillende locaties organi-
seert Archipel drie voorrondes en de 
twee halve finales. Tijdens dit spran-
kelende muziekevenement speelt jong 
voor ‘oud’ in de woonzorgcentra van 
Archipel. Het Muziekconcours is er 
voor jongeren van acht tot en met 
achttien jaar die een muziekinstru-
ment bespelen of zingen in het (licht) 
klassieke repertoire. Winnaars van de 
halve finale staan op 15 maart in de fi-
nale in het Muziekgebouw Eindhoven!

Voorrondes:
24 januari in Berkenstaete (De Bont-
straat 71, Son en Breugel)
25 januari in Eerdbrand (Wadden-
zeelaan 2, Eindhoven)
31 januari in Jo van Dijkhof (Jo van 
Dijkhof 110, Nuenen)
Halve finale:
28 februari in Gagelbosch (Gagelbosch-
plein 200, Eindhoven)
1 maart in Dommelhoef (Parklaan 97, 
Eindhoven)
Finale:
15 maart 2015 in het Muziekgebouw 
Eindhoven
Elke voorronde, halve finale en finale: 
zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur. 
Meer informatie over de programma’s: 
www.archipelzorggroep.nl/muziek-
concours

Reünie OBS de Rietpluim
Op zaterdag 6 juni organiseert OBS de Rietpluim een reünie voor oud-leer-
lingen, oud-ouders en oud-collega’s. Aanmelden kan via www.derietpluim.nl 

Na 25 jaar Openbaar Onderwijs in 
Nuenen hebben veel oud-leerlingen in-
middels hun weg in de wereld gevon-
den. Hoe gaat het nu? Waar wonen en 
werken zij? Welke herinneringen zijn 
er aan hun Rietpluimtijd? Kortom: tijd 
om elkaar weer eens te ontmoeten en 

bij te kletsen. We nodigen hierbij niet 
alleen oud-leerlingen uit maar ook hun 
ouders en natuurlijk oud-collega’s. We 
ontmoeten iedereen graag onder het 
genot van een drankje, hapje en muziek 
op zaterdag 6 juni op de Hoofdlocatie 
aan de Van Duynhovenlaan in Nuenen.

En dan is er ook nog de wijn uit Chili 
of Argentinië of zijn er de boontjes uit 
Kenia of Egypte. 
Deze logistiek is mogelijk door de 
grenzeloze mobiliteit van personen en 
goederen over de wereld. Wij doen 
hier allemaal aan mee en willen tege-
lijkertijd wel de keus in de supermarkt 
maar niet de gevolgen, lees: verkeer, 
lawaai en vervuiling. 
Dit is terecht: we moeten immers onze 
leefomgeving zo inrichten dat leven 
en werken op een gezonde en veilige 
manier samengaan.

Voor dit dilemma moeten keuzes ge-
maakt worden. Dit is niet eenvoudig. 
Wat voor de een overlast is, is voor de 
ander zijn werk en omgekeerd.

Nuenen is een prachtig dorp waarin 
we willen wonen en (deels)werken 
want er wonen ook de nodige foren-
zen (ik schat 60-70%). Dit betekent dat 
er van en naar ons dorp veilige, geen 
overlast bezorgende verkeersverbin-
dingen moeten zijn in alle modalitei-
ten dus fiets, bus, auto, vrachtauto. Dit 
betekent dan dus ook dat we niet met 
de overlast geconfronteerd moeten 
worden door beslissingen van andere 
gemeenten of van de provincie of rijk.
We zien een HOV2-plan in combina-
tie met het ‘verkeersluw’ (lees: afknij-
pen van de verkeerscapaciteit) maken 
van de Europalaan. We zien het zeer 
waarschijnlijk niet doorgaan van ‘de 
Ruit’ waardoor de eerder beschreven 
verkeersstroom op de Smits van Oy-
enlaan alleen nog maar groter wordt 
met nog meer overlast voor vele inwo-
ners van ons mooie dorp.
Dus mede-Nuenenaren we moeten 
niet afwachten maar zelf de discussie 
met elkaar aangaan hoe we dit dorp 
leefbaar houden, niet alleen voor ons 
maar ook voor de generaties na ons.
Dus laat ons ook mobiliteit tonen in 
ons denken en tot actie komen anders 
blijven anderen over onze leefomge-
ving beslissen!

Peter Hendrickx, 
voorzitter CDA Nuenen c.a. 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

ZEIKNAT:      
Nuenen aan zee...
Zondagmorgen zakte ik zowat tot aan de assen van mijn veldfiets in de zom-
pige bodem weg, terwijl mijn fietsmaatjes vrolijk fluitend doorkarden. Het 
idyllische zandweggetje, bekend van een schilderij van de wereldberoemde 
Vincent van Gogh, heet in mountainbikekringen gewoon single track. 
Prachtige omgeving dus, ook op een kille en koude winterdag, alleen van-
achter een gestroomlijnde bril ziet die wondere wereld er heel anders uit. 
Terwijl ik daar zo ploeterde, probeerde ik me voor stellen hoe onze gemeen-
te er uit zou zien als Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan zee zou liggen...
(zie foto).

“Dat Nuenen aan zee ligt, weet men 
sinds Dwarsgetuigd er is. Als Van 
Gogh dat had geweten, aten erpeleters 
vis.” Deze niet mis te verstane tekst 
staat te lezen op de hoes van NUE-
NEN AAN ZEE, een cd van Zingerij 
Dwarsgetuigd. ZEIKNAT is een van 
de 23 nummers op die cd en als je 
‘Nuenen en Zeiknat’ googled dan zie 
je een filmpje op YouTube, niet te ge-
loven, zo mooi. Belangstelling? Kijk op 
de site van Dwarsgetuigd of bij Boek-
handel vd Moosdijk.

Allerlei interessante zaken zouden er 
op onze weg komen als strand- en 
badplaats Van Gogh Village geopend 
is. Een greep hieruit: vertrekhaven 
voor zeewaardige zeilschepen, SAIL 
NUENEN, aanlegplaats voor jachten, 
monsterhaai aangespoeld….

Ook zou Nuenen c.a. een speciale lig-
plaats kunnen inrichten voor VOC-
schip Batavia van zeeheld Michiel de 
Ruyter, ook wel Michiel de Rover ge-
noemd. Brabander Frank Lammers 

speelt de hoofdrol in de film over Mi-
chiel de Ruyter en duikt ook op in tv-
spotjes van Jumbo. Vandaar dat Frank 
niet mag winkelen bij grootgrutter 
AH. Hij komt naar onze gemeente, 
niet alleen om zijn familie te bezoe-
ken, maar ook omdat Nuenen be-
schikt over twee Jumbozaken…. Tus-
sen twee haakjes, acteur Frank 
Lammers is al een paar keer hier in 
onze gemeente gesignaleerd. Zijn 
roots liggen hier, want zijn moeder 
Riet is een Gerwense van het geslacht 
Van Lierop.

Mijn gratis advies voor deze week 
luidt: hou die CDA-gedeputeerde van 
onze provincie Noord-Brabant in de 
gaten. Jaja, die Ruit van Heugten. Hij 
probeert de Ruit toch koste wat kost 
door de strot van alle bewoners van 
het Dommeldalse Central Park te du-
wen.

En nou ik het toch over de Ruit heb: 
Vincent van Gogh is ook vierkant te-
gen de Ruit.

Middagprogramma 6 juni:
Voor iedereen die OBS de Rietpluim 
heeft verlaten tussen 2008 - 2014 
(m.a.w.: alle oud-leerlingen <18 en 
hun ouders).
Tijd: 14.30-16.30 uur.
Inschrijven kan t/m 18 mei 2015.
Kosten: € 5,00 pp, bedrag overmaken 
voor 18 mei op rekening NL33 RABO 
0137 4004 46 t..n.v. reünie OBS de 
Rietpluim o.v.v. naam en laatste 
schooljaar.

Avondprogramma 6 juni:
Voor iedereen die OBS de Rietpluim 
heeft verlaten voor 2008 (m.a.w.: alle 
oud-leerlingen 18> en hun ouders).
Tijd: 18.30-22.00 uur.
Inschrijven kan t/m 18 mei 2015.
Kosten: € 7,50 pp, bedrag overmaken 
voor 18 mei op rekening NL33 RABO 
0137 4004 46 t.n.v. reünie OBS de Riet-
pluim o.v.v. naam en laatste schooljaar.

Tijdens de Reünie is er een Open Po-
dium. Iedereen die het Open Podium 
wil gebruiken om anderen te laten ge-
nieten van dans, zang, cabaret, toe-
spraak of presentatie kan dat vooraf 
melden via redactie@derietpluim.nl 
Herinneringen aan toen kunnen vanaf 
nu gedeeld worden op www.facebook.
com/OBSderietpluim van de school. 
Wij hopen op een grote opkomst en 
zien uit naar zaterdag 6 juni!

Team OBS de Rietpluim.

Zingen in de 
Inloop
Op maandag 26 januari kan worden 
(mee)gezongen of geluisterd in de In-
loop met liedjes uit de oude doos on-
der begeleiding van enkele muzikan-
ten met gitaar, mondharmonica en 
bouzouki. Er zijn tekstboeken ter be-
schikking. De Inloop is er op maanda-
gen van 13.30 uur tot 16.00 uur, in den 
Heuvel te Gerwen. 
Voor informatie: tel. 06-41102625 of 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Good morning    
Vietnam
 
Door Elwien Bibbe
 
Soms zijn er van die dagen. Ik zit op een balkon, ik moest naar boven van het 
meisje, dus deed ik dat, en nu zit ik lekker buiten met uitzicht op de Thu Bon ri-
vier mijn broodje te eten. Aan de kade liggen bootjes. A perfect day.
 
Voor 50.000 dong per persoon peddelt een ouder echtpaar, ze hebben de oorlog 
hier zeker nog meegemaakt, toeristen over de rivier. Er staat een bordje in hun 
bootje, waarop ik dat kan lezen. Het boottochtje duurt een half uur. Geduldig 
laten ze zich door iedereen met een brede glimlach vanaf de kade fotograferen. 
Ze dragen een nón lá, een Vietnamees strooien hoedje. En zijn tandeloos. En 
dan, na een kwartiertje poseren, stappen er twee dames in. De oude vrouw om-
helst een van de twee hartstochtelijk, terwijl de ander de foto maakt. Het bordje 
wordt neergehaald en dan peddelen ze weg... 100.000 dong rijker... Dat is 4 euro... 
Ik moet voor de laatste dag nog een miljoentje pinnen.
 
Ook de keuze uit het menu is perfect. Het broodje smaakt kostelijk. Cargo's is 
the place to be in Hoi An. En ook het weer is voortreffelijk, precies genoeg wol-
ken om de zon op voldoende afstand te houden. Good morning Vietnam. "Maak 
ze maar jaloers", zegt de man tegenover mij.

Lezing bij IVN Nuenen over Parc Naturel 
Regional de la Brenne Frankrijk 
Maandag 26 januari geeft Geert Engels bij IVN Nuenen een lezing over Parc 
Naturel Regional de la Brenne in Frankrijk. Geert Engels is IVN-er die in 
het gebied actief is als natuurgids. 

Het Natuurpark de Brenne in Frank-
rijk is een natuurgebied met internati-
onale status. Het ligt zo’n 300 km ten 
zuiden van Parijs en is voor de natuur-
liefhebber en rustzoeker een prachtig 
gebied. Er liggen zo’n 3000 meren en 
meertjes die onder andere gebruikt 
worden voor de visteelt maar ze wor-
den ook bevolkt door vele vogelsoor-
ten. Soorten die in Nederland zeld-
zaam zijn geworden, komen er nog in 
grote getalen voor. En uiteraard di-
verse soorten die wij hier niet kennen 
maar die we wel graag willen zien. 
Ook de plantenrijkdom is uniek er ko-
men onder andere tientallen soorten 
orchideeën voor. Geert Engels komt 

al bijna 20 jaar in het gebied en kent 
het inmiddels op zijn duimpje. Hij 
verzorgt zo’n 50 excursies en 25 lezin-
gen per jaar. Tijdens de excursies staat 
de natuur centraal maar ook andere 
zaken, zoals landschap en visteelt ko-
men aan de orde. Geert heeft de ca-
mera altijd paraat en aan de hand van 
zijn foto’s wil hij u kennis laten maken 
met het prachtige gebied. Om al vast 
een idee te krijgen van de natuurbele-
venissen van Geert, kijk op http://fo-
tosgeertengels.blogspot.com/ Aan-
vang: 20.00 uur IVN-ruimte in Het 
Klooster te Nuenen. De ruimte is be-
perkt tot maximaal 50 personen. Info: 
040-2421423.
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15 jaar Seniorweb Nuenen
In de gezellige Gasterij Jo van Dijkhof aan de Vinkenlaan hield Seniorweb 
op donderdag 15 januari de Nieuwjaarsreceptie voor al haar 38 vrijwilligers.

Voorzitter Wim Nijdam blikte terug op het afgelopen jaar. Het is een turbulent 
jaar geworden en dan vooral door de onzekerheid over de huisvesting. Wim: 
“Wij woonden al enige tijd in bij de Bibliotheek en dat is ons goed bevallen, maar 
de Bibliotheek moest verhuizen. Een periode van grote onzekerheid breekt hier-
door aan. Gelukkig is alles goed gekomen. Wim: “Gelukkig werd ik getipt, dat wij 
nu precies 15 jaar bestaan”. Hij neemt de oprichtingsakte erbij en gelukkig zijn 
nog steeds twee van de oprichters, Wim Wiegmans en Kees van Schaik, als vrij-
williger aanwezig. Wim Nijdam tot slot: “Wij merken helaas dat nog niet ieder-
een de weg naar het Computercafé gevonden heeft, de bezoekersaantallen blij-
ven nog wat achter en bij de diverse cursussen zet de verschuiving naar tablets en 
dan vooral naar iPads sterk door. We hopen uiteraard dat ook de mensen uit 
Nuenen de weg naar ons weten te vinden in de Bibliotheek in het Gemeentehuis 
aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, vlakbij dorpsboerderij Weverkeshof”.

PPS Promotion Products Services     
neemt Dekkers Sportprijzen over

Meer dan 20 jaar heeft Jenny haar be-
drijf gedraaid. Aangezien haar leeftijd 
vorderde, was ze eigenlijk al een paar 
jaar van plan om volgend jaar te stop-
pen. Echter haar passie voor Sport-
prijzen en vooral het warme contact 
met haar afnemers zorgden er voor 
dat dit plan telkens weer een jaartje 
opschoof. Al enige tijd geleden waren 

de eerste contacten gelegd om in ie-
der geval een nauwe samenwerking 
aan te gaan met PPS. Maar plotseling 
liet Jenny’s gezondheid haar in 2014 
bruut in de steek en werd het onmo-
gelijk haar bedrijfsactiviteiten uit te 
voeren. Dekkers Sportprijzen en PPS 
hebben daarop besloten dat een di-
recte overname door PPS de meest 

Tineke van Ass, bedrijsleider. (Foto Fotostudio John Geven)

Al meer dan 20 jaar weten veel clubs en verenigingen de weg naar Dekkers 
Sportprijzen te vinden. Aan huis in de Refelingse Erven werden de verte-
genwoordigers van deze verenigingen door Jenny Dekkers warm onthaald 
met een kundig advies en in haar compacte showroom vond iedereen altijd 
de juiste prijs om de verenigingskampioen of -team te eren.

voor de hand liggende oplossing was. 
PPS is geen onbekende op het gebied 
van Sportprijzen en Trofeeën. Al in 
1999 had PPS een showroom op de 
Past. Van den Elzenstraat in Helmond. 
Echter de meeste mensen kennen PPS 
als een leverancier van Bedrijfs-en pro-
motiekleding, relatiegeschenken en 
give-aways. PPS die dit jaar haar 20ste 
Jubileum viert, is al sinds haar oprich-
ting gevestigd op Industrie terrein Een-
eind II. De kracht van PPS schuilt in het 
feit dat zij beschikt over een eigen druk-
kerij. In deze drukkerij worden alle pro-
ducten met de grootste zorg bewerkt en 
het uitgebreide machinepark zorgt er 
voor dat PPS niet afhankelijk is van der-
den. Door deze expertise op het gebied 
van het bedrukken van promotiemate-
rialen maken ook collega-bedrijven 
graag gebruik van deze drukkerij.
Met de overname van Dekkers Sport-
prijzen blaast PPS haar eigen Sport-
prijzen afdeling nieuw leven in en u als 
klant kan nu nog beter geadviseerd 
worden over de mogelijkheden om uw 
evenement, toernooi of activiteit te 
promoten. Denk hierbij aan medailles 
en bekers maar ook aan spandoeken, 
banieren, T-shirts en promotietasjes. 
Of bij een evenement aan polsbandjes, 
Lanyards, paraplu’s en kleding voor de 
organisatie. PPS is dagelijks geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur en op afspraak 
eventueel ook op een ander tijdstip. 
De adviseurs van PPS staan voor u 
klaar met een eerlijk advies en een 
heerlijk kopje koffie.

bekers - medailles - bokalen
trofeeën - vanen - rozetten

Gerard de Laat  
wit er veul af
Ondanks het gure winterweer kwa-
men vorige week donderdag zo’n veer-
tig mensen naar de KBO-presentatie 
luisteren over het Nuenens dialect, 
gegeven door Gerard de Laat.
De Laat, oud-wethouder en auteur 
van het boekje over het Nuenens dia-
lect (2011), weet dat het dialect lang-
zaam verdwijnt. Daarom koestert hij 
die oude taal en deelt hem graag met 
anderen. Hij maakte de presentatie in-
teractief: samen hardop dialect uit-
spreken en zelfs Brabantse nummers 
meezingen. Van de boertige lol van 
Brabantse vieze liedjes tot weemoedig 
ballades van Ad de Laat (geen familie) 
of van de zingende familie Van de 
Kerkhof.
Aan het eind van de presentatie vroeg 
hij het publiek naar het mooiste Nue-
nense woord. Schrùwwe (=huilen), èr-
pelschélméske en swèrrese bóks (een 
broek voor doordeweeks) scoorden 
hoog.
“Gèèr gedòn”, zei Gerard de Laat, toen 
hij aan het einde van de mooie och-
tend bedankt werd. Dat was goed te 
merken geweest.

Eerste Liederentafel van 2015 
samen met het smartlappenkoor 
‘Met smartelijke groet’
Elk jaar wordt het smartlappenkoor ‘Met smartelijke groet’ een keer ver-
welkomd op een maandelijkse avond van ‘De Liederentafel’. Dit jaar komen 
ze op zondag 25 januari om 20.30 uur meezingen bij café Schafrath. Deze 
samenwerking is ontstaan mede dankzij accordeonist Hans Bloos, hij bege-
leidt het smartlappenkoor. Het repertoire van het smartlappenkoor heeft 
verschillende raakvlakken, zij zingen wat je in de volksmond ‘het betere 
Nederlandse lied’ noemt, van Drukwerk tot Wim Sonneveld en van André 
Hazes tot Henk Westbroek, kortom alle ingrediënten voor een gezellige 
meezing-avond.

Het koor ‘Met smartelijke groet’ is een 
klein koor in vergelijking met de mees-
te andere koren in Nuenen. Het is 15 
jaar geleden opgericht door een paar 
vrienden die samen wat wilden gaan 
doen en dat bleek zingen te zijn. Het 
koor bestaat uit 16 personen, zodat er 
eventueel, genoeg stemmen zijn om 
4-stemmig te kunnen zingen. Het is 
ook een gezelligheidskoor: de repeti-

ties vinden dan ook op toerbeurt plaats 
bij de leden. Het aantal optredens is be-
perkt. Als het in de agenda's past een 
keer per jaar meedoen aan een smart-
lappenfestival, een optreden in een be-
jaardenhuis, zingen bij mensen thuis 
en elk jaar een keer bij de Liederentafel.
Dus, voor wie van zingen houdt, tot 
zondag 25 januari, 20.30 uur bij café 
Schafrath.

Contrast in Nederwetten   
en Gerwen
Tussen de prachtige dorpjes Gerwen en Nederwetten zijn diverse Brabantse 
landschappen waar te nemen, die bij vergelijking nogal wat contrast opleve-
ren. Twee typische voorbeelden van een coulissenlandschap zijn te vinden 
in de driehoek Gerwenseweg, Broekdijk en Nieuwe Dijk. 
De vers geknotte wilgen zijn te zien ter hoogte van een nog niet geopend 
Bed&Boterham aan de Nieuwe Dijk op de grens van Nederwetten en Ger-
wen, de zorgvuldig gestapelde plastic balen liggen achter de vervallen boer-
derij aan de Gerwenseweg 3 in Gerwen. 

Het rijtje knotwilgen past mooi in het 
landschap. De eigenaar heeft als een 
ervaren landschapsarchitect de bo-
men gepland en op vakkundige wijze 
laten knotten. Hij meldde mij eerlijks-
halve dat zijn zwager in actie is geko-
men op zijn erf. Toen er plotseling een 
stormpje opstak zocht hij een goed 
onderdak. Er staan nu nog twee te 
knotten wilgen fier overeind daar aan 
een kabbelend beekje.

En zijn die plastic balen nou passend 
of storend? Inpak-‘kunstenaar’ Chris-
to kan hier een puntje aan zuigen. Bul-
gaar Christo werkt voor zijn 'inpak-
kunst' nauw samen met zijn vrouw 
Jeanne-Claude Denat de Guillebon. 
Geen wonder dat er aan zijn kunst-
werken een stevig prijskaartje hangt.

In Gerwen ontstaat vergelijkbare ‘kunst’ 
gratis en voor niks. Een stukje modern 
meubilair in het landschap, waar nie-
mand gelet heeft op esthetische vorm-
geving. Of heeft de gemeentelijke 
kunstcommissie toch stiekem subsidie 
verstrekt voor deze aantrekkelijke kli-
melementen voor kinderen? Een vrij-
willige agrariër wist mij te vertellen dat 
er veevoer in de vorm van gras is ver-
pakt in die plastic balen. Tijdens de ko-
mende maanden worden de balen ont-
manteld en de inhoud ervan gebruikt 
door met name koeien.

De knotwilgen verdienen van mij het 
predicaat Pareltje in het landschap. En 
het plastic ‘kunst’-object verdwijnt 
langzaam maar zeker uit het land-
schap, en dat is maar goed ook...

Foto’s Cees van Keulen.

Drumfanfare Jong Leven 
organiseert voor de 21e maal 
de Gerwense boekenmarkt
De praktijk heeft bewezen dat de twintig voorgaande markten 
in een duidelijke behoefte hebben voorzien. Welnu, boeken-
liefhebbers, goed nieuws voor u. Op aankomende zondag 25 
januari. zal de boekenmarkt weer gehouden worden!

Duizenden boeken heeft de Drumfan-
fare verzameld. Boeken van de meest 
uiteenlopende kwaliteit en inhoud. 
Vele stalletjes staan in de diverse zalen 
geplaatst met daarop keurig gerang-
schikt het genre boeken, zoals: Kinder-
boeken, hobby - romans - detectives en 
nog veel meer. Maar er zijn ook LP’s en 
CD’s. In de verwarmende zalen kunt u 
op uw gemak uw keuzes maken en te-
vens genieten van een heerlijk kop kof-
fie of frisdrank tegen een alleszins be-

taalbare prijs. Zondag 25 januari is 
iedereen, vanaf 10.00 uur van harte 
welkom! De toegang is gratis en voor 
betaalbare prijzen kunt u prachtige 
boeken kopen en Drumfanfare Jong 
Leven kan met de opbrengst weer de 
benodigde middelen aanschaffen. Lo-
catie: D’n Heuvel 11 in Gerwen. De 
boekenmarkt duurt tot 15.00 uur. 

Voor info: 040-2847272 of secretari-
aat@drumfanfarejongleven.nl

Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 23 januari wordt er weer 
een Singlecafé gehouden in ’t Brand-
punt, Biezenlaan 29.
Aanvang rond 20.30 uur. De entree is 
vrij.

Deze avond is dan voor iedereen toe-
gankelijk, hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde. Het is de bedoeling om daar 
dan iedereen te ontmoeten en onder ‘t 
genot van een drankje een gezellige 
avond te maken met elkaar. Hierdoor 
kunnen nieuwe contacten gelegd wor-
den en ook zijn er mogelijkheden om 
samen iets te organiseren daar waar 
behoefte aan is. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-53 10 52 93.

Pronkzitting  2015
C.V. de Dwersklippels
23, 24, 30 en 31 januari 2015

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen

Entree: Zaal € 12,50  en Balkon € 11,-

Kaartverkoop
www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

Voor alleen leden 13 t/m 26 december. 
Vanaf 27 december kan iedereen 
kaarten via het internet kopen.

Programma
Met o.a. Harry Sijbers

Dansgardes - Blaospoepers
Frank Schrijen - Wichard de Benis

Rob Verschuren - Gerard Bloks
de dames van de Bloaspoepers

  Oud Prinsen - Tadaa!
Gerard de Greef

www.dwersklippels.nl
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Zeer geslaagd Carnavalesk 
weekend CV De Wetters
Afgelopen zaterdag vond in het MFA gebouw, omgetoverd tot carnavaleske 
accommodatie, de eerste bonte avond plaats. Om 19.40 uur begon de ope-
ning in een bomvolle zaal met de presentatie van de dansmariekes, de raad 
van elf, en natuurlijk Prins Peer en zijn adjudanten koMIES en plezHANt.

Drie uurkes vurraf 
in Schafrath
Afgelopen zaterdag tijdens ‘t Inbloas-
bal bij Ons Dorp is er spontaan een 
nieuwe carnavalsactiviteit ontstaan. 
De muzikanten die aanwezig waren, 
kwamen op het lumineuze idee om 
een Nuenense versie neer te zetten van 
de Eindhovense variant ‘Drie uurkes 
vurraf ’. Deze drie uurkes vurraf wordt 
al jaren gehouden in hotel Pullman in 
Eindhoven maar omdat daar aan de 
deur erg veel wachtende mensen staan 
en het bijna niet mogelijk is om kaart-
jes te bemachtigen, leek het de Nue-
nense muzikanten een goed idee om 
maar in Nuenen te beginnen aan het 
jaarlijkse Carnavalsfeest. Dus: Café 
Schafrath aan het Park op vrijdag 13 
februari, John en Simone weten nog 
van niks maar dat komt helemaal goed, 
er is geen programma, maar er zijn wel 
muzikanten (die waarschijnlijk hun in-
strumenten bespelen). Vanaf 15.00 uur 
tot 18.00 uur, het mag ook later wor-
den, t is dan vrijdag de 13e, mooier kan 
het niet zijn.

’T Inblaosbal: schot in de roos
Afgelopen zaterdag had Café Ons Dorp weer een goede activiteit op de 
agenda staan: ’T Inbloasbal. Met andere woorden: de blaaskappellen uit 
Nuenen c.a. waren aanwezig om te laten horen wat hun repertoire tijdens de 
carnavalsdagen zal zijn. 

Verder waren er optredens van de 
spetters van de Wetters, de dames van 
de raad van 11 als Gooise Peerkes, de 
oud-prinsen, de familie van het prin-
selijk trio met humoristische candle-
light gedichten en diverse tonproaters 
die de zaal goed plat kregen. Dit alles 
aan elkaar gepraat door de prinses van 
vorig jaar, Riene Huijbers, de muzikale 
ondersteuning van deze avond was de 
eigen huisband De Wettertetters. Na 
afloop ging het feest verder met een 
optreden van de Sonse zanger Aris 
Weel waarbij tot in de laatste uurtjes 
de beentjes nog van de grond gingen.

Kortom de eerste Bonte Avond was 
een groot succes!!

Receptie
Zondagmorgen moest de zaal weer 
opgeruimd worden voor de receptie.
Het was een zeer gezellige en drukke 
middag, met de komst van zusterver-
enigingen uit Nuenen en Gerwen, CV 
de Veenmollen uit Milheeze, vele 
vrienden en familie en dorpsgenoten 
die het trio een handje kwamen 
schudden.
Na afloop werd het podium ingeno-
men door DJ Geert Verschuren die sa-
men met alle aanwezigen er nog een 
skon fistje van heeft gemaakt. De car-
navalsvereniging De Wetters kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagd 
weekend!

Op vrijdag 13 februari a.s. staat de 
tweede Bonte Avond op het program-
ma. Deze avond zal een andere invul-
ling krijgen met weer nieuwe kletsers 
in de ton. Kaartjes a € 12,- zijn te ver-
krijgen bij Rianne Verhoeven, tel 06-
13700648.

Tot ziens met carnaval in de residen-
tie D’n 3e Helluft.

Alaaf!!

Veel mensen hebben voor de carnaval 
nog niet zo’n zin in het jaarlijkse feest. 
’T Inblaosbal is een goede gelegenheid 
om weer de sfeer te pakken te krijgen 
en alvast na te denken welke kleding 
van zolder gehaald moet worden. Het 
café was om 20.00 uur al goed vol. De 
organisatie had geregeld dat alle kapel-
len op dat tijdstip aanwezig moesten 
zijn om vervolgens om 20.30 uur te lo-

ten wie op welk tijdstip moest spelen. 
Het bleek een goede zet, heel de avond 
muzikanten en toehoorders in de 
kroeg wat natuurlijk de juiste sfeer 
heeft gebracht. Het was geen wedstrijd 
dus er waren geen verliezers, alleen 
maar winnaars. Hopelijk is er weer een 
traditie geboren, jaarlijks ’T Inblaosbal 
bij café Ons Dorp, alle muzikanten bij 
elkaar... tot volgend jaar?!

Zsa Zsa Zoe in actie.

Lunchconcert
Op zondag 25 januari van 12.30 tot 
16.00 uur wordt er een Lunchconcert 
gegeven bij De Griek aan de Vincent 
van Goghstraat. De muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door: Gertje 
Raassens.

Kom genieten van een heerlijke lunch 
met warme en koude gerechtjes in-
clusief onbeperkt koffie en thee voor 
€ 17,50 per persoon, afgewisseld met 
luisterliedjes en mooie ballads van 
onder andere Gerard van Maasak-
kers, Noa, Katie Melua, Ramses Shaf-
fy. Reserveren bij De Griek in Nue-
nen: 040-2836746 of 06-83222560.

Uit d’n hoek…
Omkoping

Voetballers krijgen premies bij winst en een kleinere premie bij een gelijk-
spel. Terwijl ze al zo’n riant salaris hebben. Waarom dan geen bedrag om te 
verliezen? Als compensatie voor de hoon en schande van het verlies. En al 
die herhalingen op tv bij een ‘domme’ overtreding of fout van een speler 
zijn ook geen pretje. Om maar te zwijgen van het commentaar van Johan 
Derksen en René van der Gijp.
 Volgens De Volkskrant heeft voetballer Ibrahim Kargbo toen hij bij 
Willem II speelde, zich laten omkopen. En waarschijnlijk nog een paar spe-
lers meer. Dat het gebeurt is natuurlijk geen verrassing, net zo min als het 
gebruik van doping in de sport. We doen allemaal dingen voor geld die we 
anders niet zouden doen. Corruptie, kruiwagens, vriendendiensten; waar 
ligt de grens?
 Zolang Kargbo met dat geld scholen opzet en mensen helpt, heb ik 
er weinig moeite mee.

Edwin Coolen

Hot Club d’Europe met Paulus 
Schäfer in café de Stam Gerwen
De bekende gipsy jazz gitarist Paulus Schäfer uit Gerwen treedt met Hot 
Club d’Europe woensdagavond 28 januari om 20.30 uur op in ‘concert’-café 
de Stam in Gerwen. De formatie bestaat uit sologitarist Paulus Schäfer, de 
ervaren bassist Arnoud van den Berg en de getalenteerde Finse gitarist Olli 
Soikkeli. Het trio Hot Club d’Europe staat garant voor verrassende en swin-
gende gipsy jazz. Heel subtiel weten deze virtuoze gitaristen meerstemmige 
solo’s af te wisselen of synchroon te ‘soleren’. 

Tournee door België en Nederland
Hot Club d’Europe toert deze maand 
door België en Nederland. Na het ope-
ningsconcert in Amsterdam op 17 ja-
nuari speelt het trio van 21 t/m 26 ja-
nuari een zesdaagse in België: van 
Charleroi tot Vilvoorde. De tournee 
wordt 30 januari afgesloten in Jazz-
club de Tor in Enschede en twee dagen 
eerder staat een concert in café de 
Stam op het programma.
 
Swingende gipsy jazz
Paulus Schäfer uit Gerwen ontmoette 
Olli Soikkeli uit Finland voor het eerst 
in het Antwerpse theater Rataplan in 
2012. Een start van een succesvolle sa-
menwerking. Enkele maanden later 
worden Paulus Schäfer en Arnoud van 
den Berg uitgenodigd om met Olli 
Soikkeli een album op te nemen. In een 

houten chalet aan een bevroren meer 
bij de Finse stad Kouvola ontstaat een 
spontane muzikale interactie. Het de-
buutalbum ‘Kouvola Junction’ wordt 
gekenmerkt door een levendige ener-
gieke sound, originele interpretaties 
van songs en een eigen compositie, die 
tegelijkertijd titelsong is. Kortom: een 
direct opgenomen live-opname zonder 
correcties achteraf. Pure en swingende 
gipsy jazz zonder fratsen.

Kaarten bestellen
Voor het concert van trio Hot Club 
d’Europe in café de Stam op woensdag 
28 januari zijn kaarten à € 7,50 te be-
stellen via NL46 INGB 009681829 
t.n.v. Sinti Music o.v.v. concert de 
Stam of telefonisch bij Henk van Beur-
den (Sinti Music) 06 81935569 en bij 
Bas van Keulen (de Stam) 06 53965925.

Hot Club d’Europe v.l.n.r. Finse gitarist Olli Soikkeli, bassist Arnoud van den Berg 
en Gerwenaar Paulus Schäfer (foto Hedwige Pint).

De carnavalskrant
Afgelopen zaterdag hebben heel wat 
vrijwilligers de carnavalskrant van CV 
De Dwèrsklippels rondgebracht. Het 
was zaterdag dus DwersklippelDay!! 
Op deze dag hebben ze de nieuwe 
Carnavalskrant rondgebracht, deur 
aan deur om op die manier iedereen 
mee te laten genieten van deze gewel-
dige krant en, niet onbelangrijk, de 
collectebussen gevuld te krijgen. Nu 
zijn de inwoners van Nuenen c.a. weer 
volledig op de hoogte wat er tijdens 
(maar ook vooraf aan) de carnavalsda-
gen te doen is. De afsluiting was in de 
Sportkantine van Honkbalclub Nue-
nen aan de Lissevoort waar soep en 
broodjes klaar stonden. Vrijwilligers 
BEDANKT! 

Toppop avond Café 
Schafrath was Top!
Afgelopen zaterdagavond is het Top-
pop evenement druk bezocht. Er werd 
volop gedanst op de muziek van toen 
met bijbehorende videoclips, ver-
zorgd door DJ 2Base. De avond was 
zonder Ad Visser maar met vele vrou-
welijke en mannelijke Penny’s. De 
zeer begeerde Penny de Jager bokaal 
is gewonnen door Diana van de Pasch 
van de breiclub uit Son. Het was een 
avond vol herkenning en zeker voor 
herhaling vatbaar. Bedankt dat jullie 
er allemaal waren!

Punt & L en Blusswerruk 
winnen Eindhovens 
Carnavalslied 2015
Het Lampegats Liedjesfeest in de grote zaal van de Effenaar met een profes-
sioneel podium en geluid was zaterdagavond 10 januari een groot succes. 
Tijdens dit festijn met de aanwezigheid van heel carnaval minded Eindho-
ven waaronder de Eindhovense stadsprins Robert d’n Urste met z’n gevolg 
en de vaste fans uit Gerwen, bleek het nieuwe carnavalsnummer voor 
Blusswerruk en Punt & L een schot in de roos! Tijdens de feestavond werd 
het nummer Naor de kroeg van de combinatie Blusswerruk en Punt&L 
gekozen tot Eindhovens Carnavalslied 2015.

Sinds jaren zijn de banden tussen Rini 
Jansen, Tanco van de Laar en Jeffrey 
Maas van Punt & L uit Gerwen en het 
Eindhovense  Blusswerruk heel hecht. 
Zo kwam het idee op om gezamenlijk 
een gooi te doen naar het Eindhovens 
carnavalslied. 
Met originele tekst en muziek geschre-
ven door Kevin Hagen van Blusswer-
ruk en een paar keer oefenen stond het 
nummer als een rots! In een bomvolle 
Effenaar waar nog elf andere kandida-
ten meedongen naar de eerste prijs 
was het hun nummer ‘Noar de kroeg’ 
wat met de winst ervandoor ging. 
Aan het einde van de avond gaf Punt & 
L nog even een visitekaartje door in de 
Effenaar: nog een klein half uurtje 
door feesten! Een onderdeel van de 

gewonnen eerste prijs is een professi-
onele CD-opname zodat het lied met 
carnaval overal te horen is!

Het winnen van het Eindhovens car-
navalslied brengt ook veel leuke optre-
dens met zich mee. Ze zullen samen 
op meerdere locaties hun nummer ten 
gehore brengen zoals o.a. het bekende 
‘Federatiebal’, ‘Pekske Pronken’, ‘d’n vu-
roptocht’ en diverse optredens in het 
Pullman hotel en meerdere malen in 
de feesttent op de markt in Eindhoven. 
Zaterdagavond met carnaval zijn ze 
ook samen live te zien bij Omroep Bra-
bant in het ‘Fijnfisjenie café’! Kortom 
carnaval 2015 belooft voor Punt & L en 
Blusswerruk een druk maar vooral ge-
zellig festijn te worden…..!

‘NOAR DE KROEG’ 
met Blusswerruk en Punt & L!
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 PUZZELHOEKWeek 4

4
2 8 1 9
6 5

2 3 8
3 6
9 2 4

4 7
3 2 1

7 9 1

Sudoku

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ABDIS
ACTIE
BARET
DISTEL
DUIKPLANK
EIKEN
FEEST
FICHE
FIXEREN
FRESCO
GASKRAAN
GODEN
GROOT
IVOOR
JETLAG
KELNER
MESJE
NASSAU
PEKEL
PUBLIEK
SALDO
SCHEUT
SERVEERWAGEN
VERVREEMDEN
VLEESFABRIEK
VOEDSEL
WEGLATEN

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 aanvoerder 6 makker 12 bekende 13 waterzuchtige zwelling 
15 barenspijn 16 op de wijze van 18 voorzetsel 19 jaartelling 20 spil 22 gezwel 
25 domina 26 kortschrift 29 kledingstuk 30 zuivelproduct 32 scheepsschade 
34 verbouw 36 roem 37 ieder 39 lang en smal 41 plaat 44 deel van Oostenrijk 
46 telwoord 48 slavenschip 50 voegwoord 51 dagtekening 53 Frans lidwoord 
54 bijbelse figuur 56 drinkgerei 57 droog 59 boom 60 halsjuk 62 rangtelwoord 
64 naaldboom 65 sportvrouw.

Verticaal: 1 taille 2 een zekere 3 voorzetsel 4 projectieplaatje 5 riv. in Spanje 
7 bloem 8 een weinig 9 en dergelijke 10 ontkenning 11 rangtelwoord 
12 schildergerei 14 maand 17 klooster 18 proef 21 briefomslag 23 circa 
24 sigaar 27 en andere 28 Russisch gebergte 30 omsingeling 31 motorraces 
33 snelle loop 35 voordat 38 nauwe straat 39 de oudste 40 geleerd 
41 optelteken 42 buisverlichting 43 patiënt 45 idee 47 grondtoon 
49 selecte groep 51 wapen 52 beginstreep 55 papegaai 56 steen 
58 kleine ruimte 59 Europeaan 61 bijwoord 63 zangnoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

K A B I N E T V E R L I E S

N V E E G D U I N P

A Z T R O L E E N D B Y

P A D O A V E D N U T

N E K O P E R A O O I

C D K I P R R A D D D

A L E E E R B I E D M E I

P O E P E A N A C L T

P I L N A A L D A A R

E E M G A L A J R A K

Z R L O E P F U U T T I

E G E N E I D E M E

L A S A G N E B L O E S E M

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

Oplossingen wk 2
R J A A R E M A C P R N

A I C D N I K P A P E E

V H V T T E S N B S K I

E C A I T A I F A U N A

N T P A E E A F R X O A

B A R L K R K I E A J L

O A I I H O K O T T A P

K O L A R V E R I A T I

S R E T T I U R E V A N

E K E B S T O E R E E I

N N B O T E R H A M F S

L L A B T E N U D I S T

JACHTSCHOTEL

DE LEVGROEP  afd. 
Vluchtelingenwerk zoekt 
een vrijwilliger om het klus-
team te versterken. Hierbij 
gaat het om het verrichten 
van allerlei klussen in en 
om het huis. Voor meer 
info 040-2831675.

DE LEVGROEP  a fd . 
Vluchtelingenwerk zoekt 
een vrijwilliger met interesse 
in juridische zaken die asiel-
zoekers en vluchtelingen wil 
begeleiden in hun asielpro-
cedure en procedure gezins-
hereniging. Enige kennis van 
het vreemdelingenrecht is 
niet noodzakelijk, maar wel 
gewenst. Voor meer info 
040-2831675.

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.

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.

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voe-
ten. Bel voor een afspraak 
040-2834576.

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.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Bij problemen 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Of email: info@
warrinkcomputerservice.nl

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

TUINPLANNEN VOOR 
HET VOORJAAR? Bel 
voor een ontwerp of advies: 
06 48 68 26 12. Tuinont-
werpen ‘Irene de Jong’.

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

NU AL MOEITE MET JE GOEDE VOORNEMENS
Laat nu je goede voornemens 
simpel en zonder moeite uitkomen.
Met directe hypnose!
Afvallen, stoppen met roken (je word een niet-roker), 
angsten, fobieën examenvrees, vliegangst, verslaving, 
burn-out noem maar op.
Ik garandeer dat u met ÉÉN sessie van het probleem 
verlost bent, het enige wat ik vraag is dat u het wilt 
en er voor open staat.
Laat het eens gebeuren dat uw voornemens uitko-
men en BESPAAR OP JAARBASIS € 3000,-
Maak een afspraak.
Het is niet eng, je verliest de controle niet, het is een 
diepe ontspanning en een prettige ervaring, en er heeft 
een positieve verandering plaats.

Hypnotherapist René van der Valk. 
Lid internationale hypnose vereniging  
Bel voor info 06-51334155 / E-mail r.valk41@gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

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.

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

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

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

RUIMTE GEZOCHT IN 
NUENEN VOOR NAAI-
ATELIER Wensen: Gezel-
lige en lichte ruimte, vanaf 
15m2. Bijv. een verbouw-
de garage, of praktijkruim-
te aan woonhuis. Geen ver-
koop aan de deur, en max. 
2 medewerkers. Voor meer 
info over het bedrijf en mij 
zie : www.honni.nl of bel tel. 
06 28 24 89 51.

25 JAN. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Eckart, 
Airbornelaan Eindhoven. 90 
kramen vol!  9-16 uur.  € 2 
p.p.  06-20299824.

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare
Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem 
en begon aan de keukentafel zelf een middel uit 
te vinden voor de klachten van zijn zoon. Nu, 
veertien jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct op 
natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en is 
het bij veel mensen niet meer uit het leven weg te 
denken.

Arjen van de Merwe haalde de crème naar Europa en
introduceerde het om te beginnen in Nederland. Van
de Merwe vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderen
met eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Op
zoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandse
internetforums steeds goede ervaringen van het
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantal
producten uit het assortiment hierheen te halen
en deelde die bij wijze van test uit aan mensen met
eczeem, psoriasis, dermatitis, een jeukende hoofdhuid
etc. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was
duidelijk dat heel veel mensen hierin hadden gevonden
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de ellendige
jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 3 jaar is “Grahams” verkrijgbaar in Nederlandse
winkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossende
producten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème

en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ook
bijvoorbeeld shampoo voor een droge hoofdhuid
(jeuk, schilfertjes, roos). Doordat winkels enthousiaste
reacties van klanten krijgen en veel herhalingsverkopen
zien, worden er weer meer mensen op het bestaan van
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen het
natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk
belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als
een product goed aanslaat.

‘We krijgen dagelijks heel emotionele reacties’, vertelt
van de Merwe tot slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat
het met iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk
last van de huid heeft en nu ineens aan den lijve
ondervindt dat er ook een leven zonder krabben en
schilfers mogelijk is.’

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 
Dio Drogisterij Mark
Dorpstraat 5, Lieshout
T: 0499 422 224

St. Antoniusschut Eeneind 
uitgebreid met een standaardruiter
Door: Gerrit van Ginkel

De nieuwe gildebroeder Henk-Jan Eikelboom is gek van paarden en Gilde-
broeder Martien Smits is eigenaar van Stal de Linde in Gerwen. De match 
tussen deze twee was zo gelegd en omdat de Schut al sinds de zeventiger 
jaren zonder standaardruiter zat, gaat nu tijdens het uitrukken trots de 
standaardruiter, gezeten op het Nederlands trekpaard van Smits, voorop.

Martien Smits is onder meer organi-
sator van de jaarlijkse dag en keuring 

van het Nederlands Trekpaard in Ger-
wen. Daarnaast verzorgt hij voor Ba-

Standaardruiter Henk-Jan Eikelboom met begeleider Martien Smits.

varia op tal van evenementen in het 
land het spektakel met de zes inge-
spannen kolossale trekpaarden die het 
grote Bavaria vat voorttrekken. 

Maandenlang zijn Smits en Eikel-
boom aan het trainen geweest met het 
paard om aan elkaar te wennen. Het is 
niet niks om zo’n kolos in de hand te 
hebben en gewend te laten raken aan 
vele omgevingsgeluiden. De eerste 
proeve van bekwaamheid werd afgelo-
pen zaterdag afgelegd tijdens de jaar-
lijkse teerdag van de Schut.
De standaardruiter stond opgesteld bij 
het Enodegebouw op het Eeneind 
waar de jaarlijkse Heilige Mis plaats 
vond ter ere van de patroondag. In op-
tocht ging het daarna naar de St. An-
toniuskapel en het was een prachtig 
beeld, om de standaardruiter met de 
Schut er achter aan, over de eeuwen-
oude Stationsweg met de ronde kin-
derkopkes te zien gaan.
De St. Antoniusschut kan trots terug-
zien op het herstellen van een oude 
traditie.

4 februari Yoga-lezing in Bibliotheek Dommeldal, vestiging 
Nuenen 

Maand van de Spiritualiteit
Januari is volgens traditie de Maand van de Spiritualiteit. We staan in 
Nederland in deze maand even stil bij wat spiritualiteit met je kan doen. 
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Ze zoeken naar 
een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk 
welzijn. Soms met een training, soms met een boek.

Bibliotheek Dommeldal informeert en 
inspireert, ook tijdens de Maand van 
de Spiritualiteit. Niet alleen met de 
collectie, maar ook met lezingen, trai-
ningen en workshops. Daarom vindt u 
deze maand extra veel spirituele boe-
ken en tijdschriften in de Bibliotheek-
vestigingen. En daarom ook, staan er 
enkele lezingen geprogrammeerd: in 
vestiging Nuenen op 4 februari een le-
zing over Yoga. Maar ook in vestiging 
Mierlo, over Tao (20 januari) in vesti-
ging Geldrop een Engelenlezing (4 fe-
bruari) en een Dru-yoga lezing in de 
Sprong in Geldrop (5 februari). 

Wat doet Yoga?
Yoga maakt je bewust van wat je voelt 
en wat je denkt, van hoe je beweegt, 
van hoe je spant en ontspant en ook 
van je adem en evenwicht.
Kortom, met yoga kun je balans tus-
sen lichaam en geest bereiken. Met 
behulp van lichaamsoefeningen, maar 
zonder prestaties te leveren. En wan-
neer lichaam en geest in balans zijn, 
zitten we ‘lekker in ons vel’. Dat is re-
den voor Dankbaarheid.
Dankbaarheid is ook het thema waar-
mee Agnes Prevoo aan de slag gaat tij-
dens haar lezing in de Bibliotheek in 

Nuenen, op woensdagavond 4 februa-
ri van 20.00-22.00 uur.
Mevrouw Prevoo geeft yoga les bij 
Yoga Centrum Nuenen.

Kaartjes
Omdat het maximum aantal bezoe-
kers beperkt is, adviseren wij je om op 
tijd een kaartje te kopen in de Biblio-
theek aan de balie. Ze kosten € 4,00. 
Op vertoon van een geldige Biblio-
theekpas krijg je € 1,00 korting. 
Op www.bibliotheekdommeldal.nl is 
meer informatie te vinden over de an-
dere lezingen.

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.

In Nuenen mogen  we plastic, drankkartons en meta-
len niet tezamen aanbieden in een zak. In de gemeen-
te Oirschot kan dat wel. Waarom kan dat niet in 
Nuenen. Ik neem aan dat de verwerkingstechnieken 
van deze afval soorten, voor beide gemeentes gelijk 
zijn. Misschien iets om aan te snijden in Rond De 
Linde.
In de bijlage de plastic zak die in Oirschot wordt 
gebruikt voor plastic, drankkartons en blik.

H.Rikken, Zuiderklamp 16, Nuenen.

De gemeente informeert
In Nr. 52 van Rond de Linde (24 dec. 2014) stond een publicatie van de gemeente 
Nuenen c.a., waarin een aantal vastgestelde verordeningen bekend werden ge-
maakt.
Een goede bekende van mij was geïnteresseerd in de verordening rioolheffing 2015 
en onroerende zaakbelastingen 2015. In de publicatie kon je lezen dat deze veror-
deningen en besluiten op de website van de gemeente geraadpleegd konden wor-
den of direct in te zien bij de receptie op het gemeentehuis.
Op de website was de informatie niet te vinden, dus op naar het gemeentehuis. 
Een zeer vriendelijke en behulpzame ambtenaar kon het ook niet vinden maar 
niet getreurd, de gevraagde informatie was ook op papier beschikbaar. Deze infor-
matie bleek over 2014 te handelen. De gevraagde informatie was op dat moment 
niet beschikbaar. Mijn kennis is onverrichter zake huiswaarts gekeerd.
De Dwèrsklippels hebben dit jaar een prins ‘Finanza’. Deze prins en zijn gevolg 
hebben het motto: Op ons kende rekene.
Ik heb zo mijn twijfels wat betreft de gemeente Nuenen c.a.

Alaaf, Heerboer Piet.

Dé Salon bestaat 5 jaar en breidt uit
Deze maand bestaat Dé Salon 5 succesvolle jaren en een uitbreiding is een 
logische stap. Na een flinke verbouwing heeft de salon een compleet nieuwe 
uitstraling gekregen. Het gevolg is een frisse, jonge en ook luxueuze uitstra-
ling die de klanten een heerlijk ontspannen gevoel geeft.

“We werken met 3 enthousiaste en er-
varen kapsters en een stagiaire, die er 
voor u als klant zijn om alles met uw 
haren te doen wat u wenst. Om aan al 
uw wensen te voldoen, gaan wij regel-
matig op cursus en werken wij met 
Joico, een hoogstaand en exclusief 
merk. Iedereen is welkom bij ons, da-
mes, heren, kinderen, jong en oud.
Behalve knippen kunt u zich ook op 
laten maken voor bijvoorbeeld een 
gala, bruiloft of zomaar om uzelf te 
verwennen. Als salon steunen wij ook 
goede doelen. Zo doneren wij ieder 
jaar aan het Kikafonds en aan de Stich-

ting Haarwensen doormiddel van 
haar te doneren.

Omdat we nu 5 jaar bestaan, vinden 
we het tijd voor een klein feestje met 
onze klanten. Daarom hebben we 5 
weken lang, van 13 januari tot en met 
14 februari een actie. Met als een van 
de prijzen 50% korting op uw knipbe-
handeling”, vertelt een enthousiaste 
Sharon.

Tot ziens in de vernieuwde salon aan 
de Boordseweg 2b. Meer info of voor 
een afspraak www.desalonnuenen.nl

Sunny Blues Nuenen  
presenteert: 

Honeytrap
Bluesband Honeytrap speelt 25 ja-
nuari in Café Goesting te Nuenen. 
Deze uit Roermond afkomstige band, 
timmert al wat jaartjes aan de weg en 
neemt je mee op een muzikale reis 
waarbij alle grote Blues legendes 
voorbij komen. Het repertoire is een 
afwisseling van verschillende soorten 
Blues, af en toe afgewisseld met Soul 
& Rock. Bluesharp, gitaar en tevens 
een vrouwelijke zangstem naast de 
voice van LungJuhn maken de Honey-
trap sound. Er worden eigen num-
mers ten gehore gebracht en de band 
staat garant voor een swingend maar 
ook intiem Blues optreden. Sunny 
Blues Nuenen, drie fanatieke blues 
liefhebbers, organiseert in samenwer-
king met cafés uit Nuenen verschil-
lende blues optredens per jaar. De op-
tredens zijn altijd gratis te bezoeken 
en al menig top band heeft op één van 
de podia gestaan. 25 januari. 15.30 - 
19.00 uur. Entree gratis Locatie: Café 
Goesting, Park 61 Nuenen 
www.sunnybluesnuenen.nl
 

Poëzieavond over 
de liefde
De reeks Nuenense Poëzieavonden 
wordt op vrijdag 30 januari vervolgd 
met het thema ‘Liefde in al haar ver-
schijningsvormen’.
Dichterskring Nuenen biedt dan een 
programma van eigen werk en gedich-
ten van bekende of minder bekende 
dichters, aangevuld met wetenswaar-
digheden, muziek en koffie of thee. 
Om zelf een gedicht voor te dragen 
graag aanmelden bij de heer Piet van 
Kuyk, tel. 06-38354822 of p.vankuyk@
onsnet.nu, of bij Annemieke Soet-
hout, tel. 2842475 of annemieke-soet-
hout@onsnet.nu.
Vanaf 19.30 uur bij Boekhandel Van 
de Moosdijk, Parkhof 5 in Nuenen. 
Start programma om 20.00 uur tot 
21.30 uur.

Ontdek jouw financiële mogelijkheden

Aan de keukentafel bij Rabobank
Jouw financiële mogelijkheden ontdekken bij ons aan 
de keukentafel! Startersavond maandagavond 26 
januari 2015, Ontmoetingscentrum Rabobank Dom-
melstreek.
Ben jij je zoektocht naar je eerste eigen huis net gestart 
of wil jij deze zoektocht binnenkort gaan starten? Je 
eerste eigen 'thuis' koop je niet alleen, daar kun je wel 
wat hulp bij gebruiken. Daarom organiseert Rabo-
bank Dommelstreek op maandagavond 26 januari een 
Startersbijeenkomst, bij ons aan de keukentafel!

Op de avond zelf kun je een oriëntatie-
gesprek voeren met één van onze finan-
cieel adviseurs om erachter te komen 
wat je financiële mogelijkheden zijn. 
Daarnaast organiseren we ook een aan-
tal leuke workshops: woningstyliste 
Thea Hollanders geeft tips over de aan-
kleding van je eerste eigen 'thuis'. Bud-

getcoach Petra Dielemans vertelt je al-
les over de kosten van een woning naast 
rente en aflossing.

Het thema van deze avond is: ‘Jouw fi-
nanciële mogelijkheden ontdekken bij 
ons aan de keukentafel’. En dat nemen 
we op deze avond echt letterlijk. On-
der professionele begeleiding van een 
kok van The Colour Kitchen heb je de 
mogelijkheid om in kleine groepjes 
tapas te maken.
We ontvangen je graag op maandag-
avond 26 januari a.s. om 18.45 uur. 
Om 21.30 uur sluiten we de avond af 
onder genot van een hapje en een 
drankje. Meld je wel even aan via: 
http://rabo.nl/ywmx7fsz

De startersavond is een initiatief van 
onze wooncoach Inge Walstra en vindt 
plaats in het Ontmoetingscentrum van 
Rabobank Dommelstreek, Laan der 
Vier Heemskinderen 7, Geldrop. Inge 
staat, samen met onze financieel advi-
seurs, de budgetcoach en de wonings-
tyliste klaar om al je woonvragen te be-
antwoorden!

Ben je de 26e verhinderd, maar wil je 
toch graag een gesprek? Dat kan uiter-
aard! Stuur een e-mail naar woon-
coach@dommelstreek.rabobank.nl of 
bel naar (040) 280 75 00.

Vogelcursus IVN 
Nuenen
In het voorjaar van 2015 geeft de vo-
gelwerkgroep van IVN Nuenen weer 
een vogelcursus. Je leert vogels te her-
kennen aan hun vorm, geluid en vlieg-
beeld. Ook aan hun leefomgeving, 
voedselpatronen en vogeltrek en der-
gelijke zaken wordt aandacht besteed. 
Naast de lesavonden zijn er excursies, 
waarin diverse biotopen in omgeving 
bezocht worden. De lesavonden zijn 
op dinsdag om 19.30 uur: 10-03, 24-
03, 07-04, 21-04, 12-05, 26-05, locatie 
IVN ruimte in Het Klooster. De ex-
cursies zijn op zaterdag: 28-03, 11-04, 
25-04 en 30-05. De kosten voor deze 
cursus bedragen € 35,00. 

Er is plaats voor 24 personen. 
Opgeven kan bij Wim Hallink: 
IVN-Nuenen@live.nl
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand januari
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis

Vrijdag 23 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zondag 25 januari
10.00-15.00 uur 

Drumfanfare Jong Leven boekenmarkt
D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 30 januari
20.00 uur 

Nuenense Poëzieavonden 
Boekhandel Van de Moosdijk, Parkhof 5

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Vrijdag 23 januari
20.00 uur 

Kienen in Lieshout.
Het Dorpshuis in Lieshout.

Zondag 25 januari
12.30 tot 16.00 uur 

Lunchconcert door Gertje Raassens
De Griek Vincent van Goghstraat

Maandag 26 januari
13.30 uur 

Meezingen in d’n Inloop 
D’n Heuvel te Gerwen

Vrijdag 30 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Tot 26 januari
Werk kunstenaars Mozaïek en brons van 

Geert en Okke Weerstand
entreeruimte van het Vincentre

Vrijdag 23 januari
20.15 uur 

Rikavond RKSV
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen.

Zondag 25 januari
14.00 uur Alle Hens

Dorpsboerderij Weverkeshof.
14.00 uur Overdwars Krakerfestival

Café Ons Dorp

Woensdag 28 januari
20.30 uur 

gipsy jazz gitarist Paulus Schäfer met 
Hot Club d’Europe 

café de Stam in Gerwen

Vrijdag 30 januari
20.15 uur Rikavond RKSV

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Tot 1 februari
Nationale Voorleesdagen

Vrijdag 23 januari
20.30 uur 

Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten
Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Zondag 25 januari
15.30 uur 

Sunny Blues Nuenen presenteert:
Honeytrap

Cafe Goesting, Park 61 Nuenen

Donderdag 29 januari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, 
Windows 8.1

Bibliotheek Dommeldal

Vrijdag 30 januari
20.30 uur 

PvdA Ombudsman
Café Schafrath
Park Nuenen

Donderdag 22 januari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, 
Wachtwoorden opslaan
Bibliotheek Dommeldal.

Zaterdag 24 januari 
11.30-12.00 uur en 12.30 -13.00 uur 

Nationale Voorleesdagen 
Bibliotheek van Nuenen

Zondag 25 januari
Schieten tegen de Prins
De Schutsherd Gerwen
20.30 uur Liederentafel

Café Schafrath

Donderdag 29 januari
14.00-16.30 uur 

Gedichtendag
Goeikamer in Auberge Vincent

Zaterdag 31 januari
13.30 uur 

Bridgedrive ten bate van de Zonnebloem
Brede School Oude Landen,
Ouwlandsedijk 27 Nuenen

Donderdag 22 januari
20.00 uur 

Heemkundekring lezing over 
ons koninkrijk in de negentiende eeuw

‘De Koekoek’ Lieshout

Zaterdag 24 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zaterdag 31 januari
AFGELAST Eerste Arleniusdag

het Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 31 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Donderdag 29 januari
19.00 uur 

Kunstkwartier: Gerwens Muziekkorps 
en drumfanfare Jong Leven

Het Klooster

Zaterdag 31 januari
14.30 uur 

Archipel Muziekconcours
Jo van Dijkhof

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 24 januari 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 25 januari 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 24 januari 18.30 uur: Tom 
van Tilburg; Maria en Wim van Lies-
hout-van der Meiden.
Zondag 25 januari 11.00 uur: Paul Per-
rée; Piet Saris (vanwege sterfdag); 
Frans van Oorschot; Miek van Over-
beek en Wim van Boxtel; Toos Lijten - 
van Kessel. 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Door-
tje van Geffen-van Bakel en Riny 
Schenkelaars-Nijsen. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Pastor Freek Groot; Harrie van der 
Putten en Bet van der Putten-Van 
Duijnhoven.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties 
Jan Huiberts; Overleden leden van de 
familie Raaijmakers; Lies van Erp-van 
de Rijt; Sjef en Lena Saris-Swinkels.

Mededelingen
Afgelopen week is actie Kerkbalans 
2015 van start gegaan. Graag zien we 
uw kerkbijdragen ook dit jaar weer te-
gemoet. Uw bijdrage is hard nodig om 
de kosten te kunnen dekken. Heel har-
telijke dank voor uw bijdrage!

Vanwege een noodlottig verkeerson-
geval is vorige week de heer Jan Hui-
berts van de Gerwenseweg om het le-
ven gekomen. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 25 januari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Dit is de eerste uit een serie van 
drie Carrouseldiensten, waarin predi-
kanten uit de regio Peel en Kempen-
land bij elkaar voorgaan. Er is kinder-
nevendienst en jongerenviering in de 
jeugdruimte. Er wordt gecollecteerd 
voor het Educatiefonds Vluchtelin-
gen. Dinsdag 27 januari is er Samen 
aan Tafel. Opgeven bij samenaanta-
fel@pgn-nuenen.nl Donderdag 29 ja-
nuari is er weer Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U kunt hier terecht 
voor een kop koffie en ontmoeting 
met anderen. U kunt predikant of ker-
kelijk werker spreken op dinsdagmid-
dag tussen 16.00 en 17.30 uur. 

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 1 februari is er een plech-
tige Byzantijnse liturgie om 10.30 uur 
in de kapel Kronehoef aan de Kloos-
terdreef te Eindhoven. De katholieke 
‘Gemeenschap van de Alheilige Moe-
der Gods Gruzinskaja’ draagt zorg 
voor de organisatie. Zij is een vereni-
ging binnen de katholieke kerkprovin-
cie van Nederland. 
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de 
eerste Christenen van het Oost-Ro-
meinse Keizerrijk. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt. Na 
afloop is er in de aula koffie en een 
goed gesprek. De volgende liturgie is 
op zondag 1 maart, ook weer in de ka-
pel Kronehoef. 

Thema-avond  
in De Regenboog
In de serie oecumenische thema-
avonden wordt een lezing gegeven 
met als onderwerp ‘Kennismaking 
met christelijke meditatie’, door Jos 
de Heer, predikant te Ouderkerk 
a/d Amstel.

Bij het woord meditatie denken we 
vaak aan ‘het Oosten’ dat een rijke tra-
ditie aan diverse meditatievormen 
kent. Minder bekend is dat meditatie-
ve stromingen ook altijd deel hebben 
uitgemaakt van de christelijke traditie. 
In zijn lezing zal Jos de Heer eerst in 
grote lijnen schetsen hoe meditatie 
onlosmakelijk deel is van de christelij-
ke traditie en waar meditatie in de 
kern uit bestaat. Vervolgens neemt hij 
de deelnemers mee in een meditatie 
om aan den lijve te ervaren waar het 
over gaat.

Datum:  woensdag 28 januari. Tijd: 
20.15-21.30 uur; koffie vanaf 19.45 
uur. Plaats: kerkelijk centrum De Re-
genboog, Sportlaan 5 Nuenen.
Toegang: € 3,- of passe-partout, inclu-
sief koffie of thee.

Presentatie 
leerlingen Nuenense 
muziekverenigingen
Op donderdag 29 januari zal er in ‘Het 
Klooster’ te Nuenen om 19.00 uur een 
voorspeelavond gehouden worden 
door leerlingen van het Gerwens Mu-
ziekkorps en drumfanfare Jong Leven.
Behalve individueel zullen de leerlin-
gen ook in ensemblevorm musiceren. 
De avond wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Kunstkwartier. En-
tree is gratis.

Spreekuren ‘veranderingen in 
de (ouderen)zorg’ bij Archipel
Er verandert vanuit de overheid dit jaar veel in de zorg. Ouderen blijven 
langer thuiswonen, per gemeente wordt de zorg die thuis wordt geleverd 
anders ingevuld en de verzorging en verpleging gaan over naar de verant-
woordelijkheid van de zorgverzekeraars.

Donderdag 22 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Vincentius en Se-
bastianus, martelaren. 
Vrijdag 23 jan. 07.15 uur H. Mis, H. 
Raymundus van Pennafort, belijder. 
Zaterdag 24 jan. 08.30 uur H. Mis, H. 
Timotheus, bisschop en martelaar. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 25 jan. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 3de zondag na Driekonin-
gen. 
Maandag 26 jan. 18.30 uur H. Mis, H. 
Polycarpus, bisschop en martelaar. 
Dinsdag 27 jan. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes Chrysostomus, bisschop en 
kerkleraar. 
Woensdag 28 jan. 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus Nolascus, belijder. 

Heeft u persoonlijke vragen over wat 
de veranderingen in de zorg voor uw 
persoonlijke situatie betekenen, kom 
dan naar één van de spreekuren van 
Archipel. De cliëntadviseurs kijken 
graag samen met u wat er voor u ver-
andert of juist niet. Ook als u geen cli-

ent bent van Archipel, dan bent u van 
harte welkom!

Alle spreekuren starten om 16.00 uur.
Datum Locatie Adres
Maandag 26 januari  Kanidas  Molenveste 1, Best
Dinsdag 27 januari  Akkers  Margot Benemannstraat 9, Nuenen
Woensdag 28 januari  Berkenstaete  De Bontstraat 71, Son en Breugel
Donderdag 29 januari  Eerdbrand  Waddenzeelaan 2, Eindhoven
Vrijdag 30 januari  Gagelbosch  Gagelboschplein 200, Eindhoven

Zie voor meer informatie www.archipelzorggroep.nl/hoeverandertmijnzorg

Sensoor zoekt dringend 
vrijwilligers
Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van 
emotionele hulp op afstand, anoniem en vertrouwelijk. Sensoor voert dit 
voor de gemeenten uit. Om deze hulp 24 uur per dag te waarborgen heeft 
Sensoor meer vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers van Sensoor zijn dag en 
nacht, alle dagen van het jaar bereik-
baar via telefoon en chat voor mensen 
die behoefte hebben aan een gesprek 

waarin met aandacht naar hen geluis-
terd wordt. Iedereen die kan en wil 
luisteren en iets voor een ander wil be-
tekenen is welkom. Sensoor biedt een 
goede training vooraf en begeleiding 
tijdens het werk. Vrijwilligers om-
schrijven de organisatie als een plek 
waar ze zich thuis voelen en waar ze 
zelf veel leren. Zij zullen u graag als 
nieuwe collega verwelkomen.

Aanmelden
Aanmelden voor de nieuwe training 
kan tot 15 februari 2015. De training 
start op 27 februari. Meer informatie 
www.sensoor.nl/brabant of 040-212 
55 66.

Geslaagd
Op 16 januari hebben Frank Biemans 
en Willem Biemans uit Mariahout het 
masterexamen Fiscaal Recht afgelegd 
waarbij ze hun scriptie in een openbare 
zitting hebben moeten verdedigen. Tij-
dens deze academische plechtigheid 
aan de Radboud Universiteit in Nijme-
gen hebben beide heren een 8,5 als punt 
voor hun afstudeerscripties gekregen.
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Waterpolo

Rikken

P R O G R A M M A

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

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

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zondag 25 januari 
WODAN 4 - Nuenen 5 .................. 09.45
WODAN 4 - Nuenen 5 .................. 09.45
JEKA 2 - Nuenen 2 .......................... 11.30
JEKA 2 - Nuenen 2 .......................... 11.30
Nuenen VR1 - SSS18 ...................... 12.00
Nuenen 8 - UNA 6 .......................... 14.00
Nuenen 8 - UNA 6 .......................... 14.00
Moerse Boys 1 - Nuenen 1 ............ 14.30 

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 25 januari
Nederwetten 1  .................................... vrij
Nederwetten 2 - Pusphaira 7  ....... 11.00
Nederwetten 3  .................................... vrij
Nederwetten 4  .................................... vrij
Taxandria Da1 - Nederw. Da1 ...... 12.00
Nederw.Da2 - Braakhuizen Da1  . 10.00

EMK
Zondag 25 januari
EMK 1 - DBS 1  ................................ 14.30
EMK 3 - Best Vooruit 5  ................. 11.00
EMK 4 - WODAN 5  ...................... 13.00
Woenselse Boys 4 - EMK 7  ........... 10.00
EMK 8 - SBC 12  .............................. 11.00

RKGSV GERWEN
Zondag 25 januari
Acht 1 - RKGSV 1   ......................... 14.30 
RKGSV 2 – Brabantia 5 ................. 11.00
RKGSV VR 1 – DOSL VR 1  ......... 11.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 24 januari
Melmac 1 - NKV 1  ......................... 14.45
Rust Roest 4  - NKV 2 ..................... 13.45

Kung Fu

Zwemmen

Kung Fu school opent in Nuenen
In de Hubei provincie van China liggen de heilige Wudang bergen. Weinig 
buitenlandse toeristen weten deze verborgen schat nog te vinden maar in 
China is Wudang beroemd als het centrum van Tai Chi en interne Krijgs-
kunst. De Amerikaanse Jasmine en de Nuenenaar Wouter vonden beiden 
hun weg naar de school van de Taoïstische priester en Kung Fu/ Tai Chi 
meester Yuan Xiu Gang. Als waardering voor gezamenlijk 5 jaar training op 
de heilige berg heeft Meester Yang toestemming verleend om een eigen 
Wudang-stijl school te beginnen.

Zwemmers Nuenen    
krijgen top 8 in zicht
Tijdens de 3e ronde van de competitie hebben de zwemmers van Z&PV 
Nuenen een mooie stap gezet richting de top 8 in de landelijke A-competi-
tie. In deze ronde eindigde de ploeg op een 7e plaats en verkleinden ze het 
gat met de nummers 8 en 9 tot 18 en 32 seconden. Tevens liep de ploeg ruim 
40 seconden uit op de nummer 11, waardoor een eindklassering in de top 10 
vrijwel zeker is.

Kung Fu school in Nuenen.

Wudang Wushu opent zijn deuren in 
de Hongerman op 22 februari met een 
open dag en verschillende workshops. 
Veel mensen gebruiken het woord 
Kung Fu als ze de vechtsporten van 
China bedoelen maar Kung Fu heeft 
een bredere betekenis. Alles wat met 
overgave wordt gedaan, overal waar 
men streeft naar perfectie, dat is Kung 
Fu. “Als er les wordt gegeven op 
Wudang Wushu dan beloven we dat 
met Kung Fu te doen”, zegt Wouter. 
Het Chinese woord voor Krijgskunst 
is Wushu vandaar de naam Wudang 
Wushu, de krijgskunsten uit Wudang. 
Maar krijgskunsten is niet het enige 
waar les in wordt gegeven in Wudang 
Wushu. Meteen van af de start zullen 
er lessen worden gegeven in Wushu 
en traditionele Tai Chi, op korte ter-
mijn worden er ook lessen gestart in 
Qi Gong, Meditatie en Stretching. 
Bovendien zullen er lessen zijn voor 
de jeugd.
De lessen die je leert op Wudang 
Wushu gaan niet alleen over sneller, 

leniger en sterker worden. Wie Wus-
hu studeert zal zich zelf tegen komen, 
dat is de prijs van de weg vooruit. ”Dat 
is wat wij mensen willen mee geven, 
lichaam en geest in harmonie” zegt 
Jasmine.

De open dag is op zaterdag 22 februa-
ri in de Hongerman (Hoge Brake 3). 
De workshop Tai Chi en Meditatie 
start om 15.00 uur na een pauze be-
gint om 16.00 uur de workshop Wus-
hu. De Wushu workshop wordt ook 
voor kinderen gegeven. Natuurlijk is 
iedereen welkom voor beide. De 
workshops zijn gratis bij te wonen 
voor alle geïnteresseerden. Belangrijk 
is het voor de mensen die deel willen 
nemen om kleren waar in je makkelijk 
kunt bewegen en gymschoenen aan te 
hebben. Mensen die zich aanmelden 
voor lessen op de open dag kunnen 
rekenen op een korting van 10%. 
Meer info: www.wudangwushu.nl of 
www.facebook.com/wudangwus-
huschoolofmartialarts

Gulbergen Cross
Traditioneel organiseren LOGO, LONU en Lopersgroep Mierlo met mede-
werking van de directie van landgoed ‘De Gulbergen’ elk jaar deze Gulber-
gen Cross. Een veldcross die de deelnemers over een geaccidenteerd par-
cours naar ‘het dak van Brabant’ brengt. De jaarlijkse Gulbergen Cross 
vindt op zondag 15 maart om 11.00 uur op ‘het dak van Brabant’ plaats.

Hardlopen op de ‘Gulberg’. Met zestig 
meter boven de zeespiegel is de ‘Gul-
berg’ het hoogste punt in Brabant. Op 
deze ‘Gulberg’, een voormalige afval-
berg, vind deze regiocross plaats. De 
Gulbergen Cross bestaat uit een veld-
cross over vijf verschillende afstanden 
(2, 4, 6, 8 en 10 km). Door het grote 
hoogteverschil in het parcours kan het 
met recht een zware veldcross worden 
genoemd. Het hoogteverschil be-
draagt 50 hoogtemeters per ronde. Het 
stijgingspercentage bedraagt 15 %. 

Het unieke parcours op het ‘het dak 
van Brabant’ is tijdens de cross vrij 

toegankelijk voor de supporters. Ook 
zij kunnen genieten van de mooie ver-
gezichten.
Voorinschrijven is mogelijk tot en 
met vrijdag 13 maart. Na-inschrijven 
is mogelijk op zondag 15 maart vanaf 
09.30 uur. De kosten bedragen bij een 
voorinschrijving 4 euro (na-inschrij-
ving 5 euro) voor alle afstanden. Kin-
deren onder de 16 jaar gratis. Kinde-
ren onder de 12 jaar alleen onder 
begeleiding. Spikes zijn niet toege-
staan. De Gulbergen Cross start om 
11.00 uur (alle afstanden). 
Voor meer informatie zie:
www.gulbergencross.nl

Zwaartepunt van de 3e ronde lag 
vooral bij de 400m wisselslag bij de 
jongens en meiden uit 1999 en 2000. 
Dit super zware nummer leverde voor 
Nuenen een paar zeer mooie scores 
op door Thomas van Ekert en van Ro-
bin Goossens. Maar ook Lot Sauren 
en Britt Bogers leverden top presta-
ties. Britt verdiende daarnaast nog 
een taart door nu wel onder de 1.05 te 
zwemmen op de 100m vrijeslag. 
Bij de dames en heren afstanden vie-
len de tijden van Anne Gibbels 
(200rug) en Ruud van Heerbeek 
(200school) op, beiden kwamen tot 
een ruim PR. Maar ook Miriam de 
Haan (1988), Danila van den Hoogen-
band (1990), Nienke Langerak (1996), 
Meike Nauta (1994) en Koen Woes-
tenborgs (1988) waren in de heren en 
dames categorieën sneller dan ooit.

In de jongste leeftijden kwamen er 
nog 20 persoonlijke toptijden op de 
klok, soms alweer een verbetering van 
de tijd die de zwemmer vorige week 
bij de Brabantse Winter Kampioen-
schappen had gezwommen. De groot-
ste vangst qua PR’s was voor Alexan-
der Nijst. Op de 100m rugslag en 
200m schoolslag noteerde hij naast 
snelste eindtijden ook nieuwe toptij-
den op 3 tussentijden, een totaal dus 
van 5 persoonlijke records in 2 races. 
Grootste vangst op het gebied van li-
mieten was er voor Merel Phaff. Als 
startzwemster van de 4x200m vrije-
slag estafette pakte zij haar 3e limiet 
voor de Nederlandse Junioren Kampi-
oenschappen, over 2 weken in Am-
sterdam. Daar komen nu totaal 5 
zwemmers van Z&PV Nuenen uit op 
15 afstanden.

Narda Kuipers 
winnaar elfde rik 
avond RKSV Nuenen
Afgelopen vrijdag, zestien januari, 
werd de elfde ronde gespeeld van het 
rik concours bij de RKSV Nuenen. Bij 
aanvang werd een ogenblik stilte in 
acht genomen voor het zo tragisch en 
plotseling ontvallen van onze trouwe 
deelnemer Jan Huijbers.
Hierna werd begonnen  voor de elfde 
avond rikken bij de supportersclub, 
voor de pauze was het Gerard van de 
Heijden die met een totaal van 79 
punten de leiding nam maar in de 
tweede ronde was het Narda Kuipers 
die met 115 punten in een fel gevecht 
voor de eerste plaats Henny van de 
Velden met 102 punten voor wist te 
blijven.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Frans de Brouwer.

Vrijdag 23 januari a.s. is weer de vol-
gende rik avond aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen.
Voor informatie bellen naar 06 10 28 97 
97 of 06 40 32 04 19.

Uitslag vrijdag 9 januari 2015. 
1 Narda Kuipers         115 punten
2 Henny van de Velden 102 punten
3 Gerard van der Heijden 79 punten
4 Frans Smulders  71 punten
5 Piet van Genugten 63 punten
6 Jan van de Langenberg 62 punten
7 Bennie de Louw 56 punten
8 An Arts 55 punten
9 Peter de Louw 50 punten
10 Jan Elbers 49 punten

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 23 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Dames Z&PV Nuenen Waterpolo blijven in spoor koplopers

Middenklasser Gorgo biedt 
weinig problemen
De Nuenense dames mochten afgelopen zaterdag, voor ze het komend 
weekend in een thuiswedstrijd opnemen tegen Gorgo 2, in Veghel aantre-
den tegen het eerste team van deze club. Op de middenmoter zou een sim-
pele winst behaald moeten kunnen worden, maar door het niet afronden 
van eigen kansen, was dit niet helemaal het geval.

Z&PV Nuenen Waterpolo  
gaat door met winnen
Het 1e herenteam van Nuenen Waterpolo wist ook de eerste wedstrijd van 
het nieuwe jaar te winnen. In Tilburg was het als laatste geplaatste Dokke-
laers de tegenstander. Het werd geen al te beste wedstrijd, waarin Dokke-
laers probeerde het ontbreken van tactisch inzicht en technische vaardig-
heden te compenseren met hard en soms onsportief spel. 

De Nuenense spelers gingen hier niet 
in mee en door snel en geconcen-
treerd spel kwam een keurige 3-17 als 
eindstand op het scorebord, waarbij 
Lars van Raaij en de broers Stijn en 
Mart Vermeulen ieder 5 keer raak 
schoten.

Komende zondag staat de topper te-
gen koploper De Vennen uit Dongen 
op het programma. De Vennen is het 
meest ervaren team van de 1e klasse 
en heeft tot dusver de minste verlies-
punten. Voor beide teams wordt het 
alles of niets en uit deze wedstrijd zal 
de belangrijkste titelkandidaat blijken.
  

Dit betekent niet dat de dames ooit 
echt in de problemen kwamen. Een 
solide verdediging is hun handelsmerk 
en ook deze wedstrijd functioneerde 
die uitstekend. Het omzetten van die 
verdediging in doelpunten ging echter 
moeizaam. Het veldoverwicht leidde 
uiteindelijk tot een 7-3 zege.

Vriendenles
Aankomende vrijdag, 23 januari, 
houdt Z&PV Nuenen Waterpolo voor 
de jonge sportievelingen een vrien-
denles. Dus: Ben je een stoere jongen 
of meid, zwem je graag en sport je het 
liefst in teamverband? Kijk je voor het 

discozwemmen wel eens naar de jon-
gens en meiden die een partijtje wa-
terpolo spelen en wil je dat zelf ook 
wel eens proberen? Kom dan op vrij-
dagavond 19 december van 18.00 tot 
19.00 uur naar de Drietip en doe mee 
met de vriendenles. Iedereen tot 15 
jaar die goed kan zwemmen (met 
zwemdiploma B) is welkom.

Ps. Wil je graag eens meetrainen, maar 
ben je ouder dan 15? Stuur dan een e-
mail naar waterpolo@zpvnuenen.nl of 
loop een keer binnen op donderdag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur of op 
vrijdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.
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DE LAATSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
Vrijdag 23 januari t/m zaterdag 7 februari

OM

MWEKEN

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

Als je in het weekend naar onze bruidegomcollectie wil komen kijken, 
adviseren wij je om even een tijd in te plannen. Je kunt daarvoor bellen: 0492 - 66 11 00

* geldt alleen op een kostuum uit de bruidegomcollecties of bij een maatkostuum

Deze aanbieding is alleen geldig bij Jumbo Ton Grimberg (De Smidse 1, Nuenen-centrum)
van donderdag 22 t/m dinsdag 27 januari 2015. Maximaal 4 dozen per klant, OP=OP!

partijvoordeel partijvoordeel partijvoordeel partijvoordeel partijvoordeel

Quinta do Quetzal 
Guadalupe Vinho Branco
Portugal, 2012
heeft een zachte en frisse smaak die lang 
blijft hangen, zalige aroma’s van tropisch 
fruit, minerale accenten en citrus

Buitenzorg Wine Cellar
Cabernet Sauvignon-Merlot-Petit Verdot 
Zuid-Afrika, 2013
ronde, vriendelijke wijn die in de mond fruit-
nuances en een vriendelijke afdronk geeft 
waarin zachte houttonen naar boven komen

fl es 75 cl
7,50

doos 6 x 75 cl
45,00

fl es 75 cl
6,00

doos 6 x 75 cl
36,00

lekker op zichzelf of in combinatie met lichte 
maaltijden met vis, zeevruchten of wit vlees

lekker bij kip in rode wijn, groentelasagne 
of om zomaar van te genieten

 

TRANSITIESPREEKUUR

Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de Jeugdzorg, de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) en voor mensen met een arbeidsbeperking door 
middel van de nieuwe Participatiewet.

Wanneer u vragen heeft over de veranderingen kunt u onderstaand formulier 
invullen en retourneren naar het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) of 
de gemeente Nuenen. Ook bij de basisscholen, huisartsen en apotheken liggen 
formulieren. Uw vraag kunt u daar in de brievenbus van het CMD achterlaten. 
Deze brievenbussen worden eenmaal per week geleegd.

Gemeente Nuenen / CMD 
Antwoordnummer 1000
5670 ZX Nuenen
cmd@nuenen.nl

FORMULIER TRANSITIESPREEKUUR

Mijn vraag is:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ik stel de vraag aan:
o een medewerker van het CMD:
o een medewerker van de afdeling Samenleving:
o aan de wethouder:
o iemand anders, n.l.
 ____________________________________________________________________________

Naam : ________________________________________________________________________
Adres : ________________________________________________________________________          
    ________________________________________________________________________
Telnr. : ________________________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________ Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

 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!

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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