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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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Sjors Sportief 
& Sjors Creatief 
in gemeente 
Nuenen!

‘Genieten!’ 
tijdens 34ste 
Pronkzitting 
Dwèrsklippels

‘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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Duivendijk 7B, Nuenen
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Lenssen 
Mannenmode 
Mierlo gekozen tot 
dé gezelligste winkel 
van Geldrop-Mierlo

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

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

Lamers Van der Kruis 
Advocaten in Nuenen
Per 1 februari 2015 zal Lamers Van der Kruis Advocaten zich ook in Nue-
nen vestigen. Behalve in Eindhoven kan men voortaan voor juridische 
dienstverlening tevens terecht aan De Pinckart 54 in Nuenen. Door deze 
uitbreiding wil het advocatenkantoor de cliënten in Nuenen nog beter van 
dienst kunnen zijn, waarbij de advocaten ook in Nuenen het verschil willen 
maken door vakmanschap te koppelen aan creativiteit en flexibiliteit. Bij 
Lamers Van der Kruis Advocaten zijn verschillende advocaten werkzaam, 
waaronder Dirk Lamers en Rob Tielemans. Het eerste aanspreekpunt voor 
de vestiging Nuenen is Rob Tielemans.

Creativiteit gebaseerd op grondige ju-
ridische kennis en een persoonlijke 
aanpak is het handelsmerk van het 
kantoor. Daardoor kunnen verrassend 
eenvoudige oplossingen ontstaan voor 
complexe situaties. De advocaten han-
delen resultaat gericht waarbij een 
eerlijk inzicht wordt gegeven in uw 
juridische positie en de stappen die tot 
een oplossing kunnen leiden. Het be-
lang van de cliënt staat hierbij altijd 
centraal.
De advocaten staan cliënten bij mid-
dels advisering, bemiddeling, onder-
handelingen en in (gerechtelijke)
procedures en zijn onder meer gespe-
cialiseerd in personen- en familierecht, 
huur- en bouwrecht, ondernemings-
recht en arbeidsrecht. 
Voorts voeren zij voor vele bedrijven 
het debiteurenbeheer uit om vorde-
ringen te incasseren. Een incassoad-
vocaat kan namelijk verder gaan waar 
de middelen van een incassokantoor 
of de deurwaarder veelal ontoerei-

kend zijn. Voor een optimale dienst-
verlening scholen de advocaten zich 
continu bij en zijn zij lid van meerdere 
specialisatieverengingen. 
Lamers Van der Kruis Advocaten kan 
u ook bijstaan middels mediation, 
waarbij samen met cliënten wordt ge-
zocht naar een oplossing die voor alle 
betrokken partijen aanvaardbaar is. 
Mediation kan worden toegepast bij 
echtscheidingen, maar ook bij ar-
beids- of huurconflicten. 
De advocaten nodigen u graag uit voor 
een vrijblijvend eerste gesprek om uw 
juridische vraag voor te leggen of ge-
woon om kennis te maken. Voor meer 
informatie bel 040-2180 515 of kijk op 
www.lvdkadvocaten.nl

Dirk Lamers (links) en Rob Tielemans.

Tomas fietst voor 
jou(w) (dierbare) 
de berg op!
Ben of ken je iemand die kanker heeft 
(gehad), of helaas de strijd heeft verlo-
ren, Tomas Bonewald van Stichting 
Warme Beer fietst op 4 juni met de 
naam van jou(w) (dierbare) op zijn rug 
de Alpe d’Huez op samen met captain 
Benjamin van Stichting 2Climb2raise.

Je kunt hem sponsoren door een be-
drag te storten via zijn persoonlijke ac-
tiepagina van Alpe d’Huez. Je kunt hem 
daar volgen maar ook via de facebook-
pagina. Voor opgave van de naam heeft 
hij de onderstaande gegevens nodig:
• Naam voor op het shirt;
• Naam donateur;
• Uw emailadres;
• Het bedrag waarmee u hem wilt steunen.
w w w.facebook .com/team2015 
BenjaminTomas?frer=ts en http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/ en zoek op tomas Bonewald.

Winterse sneeuw-   
buien in Nuenen 

De sneeuwploegen van Gebr. v.d. Berk bezig met sneeuwruimen in alle vroegte.

De winkeliers van Winkelhart van 
Nuenen hebben sneeuwruimers van 
Gebr. v/d Berk uit Gerwen ingehuurd 
voor het sneeuwvrij maken van de 
stoepen voor hun winkels. De onver-
wachts gevallen sneeuw op de vroege 
zaterdagmorgen werd op het vroege 
uur al geruimd om het Winkelhart 
voor de winkelende klant sneeuwvrij 
en beloopbaar te maken.
De ondernemers van het Winkelhart 
van Nuenen willen hun klanten niet 
‘laten vallen’

2e hands 
kinderkledingbeurs  
in winkelcentrum 
Kerkwartier
Op zaterdag 7 februari van 10.00-16.00 
uur is er weer een 2e hands kinderkle-
dingbeurs in Het winkelcentrum Ker-
kwartier. Wlit u een kraam dan kunt u 
zich melden bij kapsalon Werner Ul-
rich tegen betaling van € 10,-.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Onze voetbalmaat
Ruim 20 jaar elke donderdagavond na de training op hetzelfde plekje aan 
de bar, gewoon lekker ouwehoeren. Uiteraard veel over voetbal in het alge-
meen en Nuenen in het bijzonder, maar ook serieuze onderwerpen werden 
niet vermeden. 

Nelis hamerde er dan altijd bij ons op 
om positief te zijn en te genieten van 
het leven. Een positieve levensgenie-
ter; samen met Monique, een boek en 
een glaasje wijn in de voortent op een 
camping in Frankrijk, spelen met zijn 
kleinzoon of Mahjongen met vrien-
den. Uren maakte hij ons deelgenoot 
van wat voor hem genieten was en 
steevast sloten we de donderdagavond 
af met het zingen van Oudhollandse 
nummers van o.a. de Heikrekels, Cor-
rie Konings en de Zangeres Zonder 
Naam. ‘Schoot, bende zaterdag bij de 
A1?’ was vaak de laatste vraag waarop 
hij het antwoord eigenlijk al wist. ‘Dan 
drinken we nog een lekker glaasje wijn.’
En zaterdag keken we dan vanaf de ter-
ras met een wijntje in de hand met een 
half oog naar de wedstrijd, want eigen-
lijk waren we er voor maar 1 ding; ge-
zellig een bietje ouwehoeren. Iets wat 
we allemaal graag deden. Dat gold ook 
voor de thuiswedstrijden van ‘het ur-
ste’ op de zondag. De eerste helft aan 
de overkant ‘in de aanval’ en de tweede 
helft schuin achter het vijandelijke 
doel. En ook langs de kant was het Ne-

lis die het hoogste woord had. De 
rechtsback van de tegenstander werd 
meer dan ooit gek van alle, veelal hu-
morvolle, opmerkingen en steevast 
kreeg de keeper de vraag gesteld of de 
eerste doelman geblesseerd was.

Een paar maanden geleden zat hij 
hoestend aan de bar en vertelde ons dat 
hij maar eens naar het ziekenhuis ging 
om ernaar te laten kijken. ‘Het zal wel 
niets zijn’ zei hij, optimistisch als hij 
was, maar toch met enige twijfel in zijn 
ogen. Helaas werd die twijfel de waar-
heid. We zijn nog een paar keer bij hem 
langs geweest en ook in die gesprekken 
hebben we nog gelachen en een wijntje 
gedronken en bleef hij uiterlijk die po-
sitieve levensgenieter. Nu is hij veel te 
vroeg overleden…….Monique, Rein, 
Niels en alle familie en vrienden, heel 

Nelis Coolen

veel sterkte met het enorme verlies van 
deze fantastische vent. 
Zijn voetbalmaten zullen hem ontzet-
tend missen. 

Hans Waterschoot

Vrije plaatsen bij  
Hobbycentrum Dorpswerkplaats
Bij het Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, gelegen in het hart van Nue-
nen, is plaats voor een aantal mensen die graag tekenen. De tekengroep, 
onder begeleiding, komt op dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.30 bij elkaar.

Ook op de conversatiegroep Engels zijn enkele vrije plaatsen. Deze vindt plaats 
op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Bent u boven de 18 jaar en geïnteresseerd, neem dan contact op met het Hobby-
centrum DWP telefoon 040-2842648.



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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Versieringen
Let ook bij carnavalsversiering op. De vele versieringen - die helaas 
vaak van brandbaar materiaal gemaakt zijn- kunnen leiden tot gevaar-
lijke situaties. Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versie-
ringen raken makkelijk in brand en zijn veelal bepalend hoe snel een 
brand om zich heen grijpt. Het is daarom belangrijk dat versieringen 
moeilijk ontvlambaar zijn en dat bij het ophangen van de versiering 
de voorschriften in de gaten worden gehouden. 
Enkele tips voor het veilig ophangen van versiering:
•	 Hang	slingers	en	vlaggetjes	niet	in	de	buurt	van	spots	of	appara-

tuur die warmer worden dan handwarm, zodat het materiaal niet 
kan gaan gloeien of ontbranden. 

•	 Gebruik	 moeilijk	 brandbare	 versiering:	 op	 de	 verpakking	 staat	
aangegeven of dit het geval is. 

Waar is hier de (nood)uitgang?
Tijdens carnaval is het in kroegen vaak extra druk. Mocht er brand 
uitbreken dan is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Brand 
verspreidt zich vliegensvlug. Weet jij hoe je in de kroeg het beste kunt 
vluchten? Let er bij binnenkomst in de kroeg op waar de (nood)uit-
gangen zijn zodat je bij brand snel en veilig buiten bent. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 16	januari	2015	 	 Park	7,	7A	en	9,	5671	GA	–	het	slopen	van	
	 	 	 	 opstallen	(SLOOP);
•	 16	januari	2015	 	 Collse	Hoefdijk	29,	5674	VL	–	de	oprichting	
    van een de milieuvergunning (MILIEU).

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:	Stichting	Buitenschilderdag	voor	het	organiseren	van	

de	jaarlijkse	Buitenschilderdag	op	31	mei	2015	in	het	centrum	van	
Nuenen. 

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,	29	januari	2015.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Soeterbeek	6,		 	 het	vervangen	van	dakkapellen,	garagedeur	
	 5674	NH	 	 en	aanbouw,	en	het	plaatsen	van	nieuwe	
	 	 	 	 dakvensters,	verlengd	tot	10	maart	2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 22	januari	2015	 	 Dennenlaan	21,	5671	BW		–	plaatsen	van	
    een aanbouw aan de voorzijde van de 
    woning (BOUWEN).
  
De vergunning is vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetreffend 
besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Al-
gemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	College	
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.

RECTIFICATIE
In	Rond	de	Linde	van	22	januari		2015	staat	onder	Verleende	omge-
vingsvergunningen:

COLLECTE
In	de	week	van	1	tot	7	februari	2015	wordt	gecollecteerd	door	Her-
senstichting Nederland.

UITNODIGING VERGADERING WIJKRAAD 
EENEIND
Dinsdag	3	februari	2015	komt	de	wijkraad	Eeneind	in	openbare	ver-
gadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De verga-
dering begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	9	februari	2015	is	er	een	hoorzitting	van	de	algemene	
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende zaak komt aan de orde:
•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	B.A.W.	van	Besselaar	

tegen het besluit van 20 augustus 2014 waarbij een omgevingsver-
gunning	is	verleend	aan	P.L.	van	de	Donk	voor	het	oprichten	van	
een	woonhuis	op	het	perceel	Beekstraat	7	te	Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

KLEDINGINZAMELING
Stichting Humana zamelt op donderdag 29 januari huis aan huis kle-
ding en textiel in. U ontvangt hiervoor een speciale zak.  

AFVALINZAMELING
Thema: Afval aanbieden tijdens vorst
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw contai-
ner vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans dat er niets 
of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregistreerd wordt en u hier dus 
het volledige tarief voor betaalt. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de con-
tainer volledig wordt leeggemaakt. Indien dit niet het geval is wordt er niet 
nagereden door onze afvalinzamelaar. Om ook bij vorst uw container 
te kunnen legen, willen wij u graag de volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	container.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	containers	één	nacht	 voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	

zodat de inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	de	container	een	stokje	om	het	dicht-

vriezen van de deksel te voorkomen.
•	 Is	de	mogelijkheid	om	de	container	ontdooid	aan	te	bieden	niet	

aanwezig,	verzamel	dan	uw	GFT-afval	zolang	in	vuilniszakken.	U	
kunt	dit	afval	(zonder	de	zak)	dan	op	de	ophaaldag	in	de	GFT-
container doen.

•	 Stamp	het	afval	niet	aan.
•	 Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	langs	de	wanden	

los met schop of stok.

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-ZUIDOOST
Thema: Brandveilige carnaval
Feest	vieren	op	straat	of	in	de	kroeg.	Carnaval	is	leuk	en	gezellig,	maar	
het is ook goed om stil te staan bij de risico's: ben jij op de hoogte 
van de brandbaarheid van kleding en wat kun je doen wanneer kleding 
in brand vliegt? Door eenvoudige maatregelen kunt je ervoor zorgen 
dat het carnavalsfeest veilig verloopt. De brandweer helpt je graag 
brandveilig feest te vieren. 

Kleding
De snelheid waarmee een kledingstuk in brand vliegt en vuur en vlam-
men zich over de kleding verspreiden is vooral afhankelijk van: 
•	 De	vorm:	wijdvallend	of	nauwsluitend;
•	 De	samenstelling	van	vezels	van	de	stof	:	katoen,	linnen,	polyester,	

polyamide	etc.;
•	 De	structuur	van	de	stof:	open	of	dicht	geweven,	harig	of	glad	op-

pervlak. 
Probeer	nooit	in	paniek	te	raken	als	kleding	in	brand	staat.	Ga	nóóit	
rennen, dat wakkert de vlammen juist aan. Doof de vlammen met wa-
ter, door over de grond te rollen of met een blusdeken. Daarnaast is 
het belangrijk dat direct wordt begonnen met het - ten minste vijf mi-
nuten - koelen van de wond met zacht stromend en lauw kraanwater. 
Als	dit	niet	bij	de	hand	is,	kan	er	ook	worden	gekoeld	met	natte	doeken.	

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.

•	 14	januari	2015	 	 Soeterbeekseweg	2B,	5674	NK	–	oprichten	
    van een woning BOUWEN en RO, afwijken 
    van de bestemming).
Dit moet zijn:
•	 14	januari	2015	 	 Soeterbeekseweg	2A,	5674	NK	–	oprichten	
    van een woning BOUWEN en RO, afwijken 
    van de bestemming).

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	Stichting	Samen	Verder	is	een	vergunning	verleend	voor	het	

houden van een collecte in de periode van 23 tot en met 28 maart 
2015	(verzenddatum	21	januari	2015);

•	 aan	Vrienden	van	de	Riefels	is	toestemming	verleend	voor	het	af-
sluiten van het wegdeel Eeneind, gelegen tussen de kruisingen 
Kruisakker en Den Binnen t.g.v. het kindercarnaval op carnavals-
maandag	16	februari	2015	(verzenddatum	22	januari	2015);

•	 aan	 carnavalsvereniging	 “de	 Dwersklippels”	 zijn	 toestemming,	
vergunningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van 
de diverse carnavalsactiviteiten, waaronder de carnavalsoptocht, 
Klippelverbranding, tienercarnavalsavonden en andere activiteiten 
in	de	tent	op	het	Vincent	van	Goghplein	in	de	periode	van	13	tot	
en	met	17	februari	2015	(verzenddatum	26	januari	2015);

•	 aan	carnavalsvereniging	“De	Wetters”	zijn	vergunning/ontheffingen	
verleend voor het organiseren van de diverse carnavalsactiviteiten 
in	Nederwetten	in	de	periode	van	13	tot	en	met	17	februari	2015	
(verzenddatum	26	januari	2015);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	(Café	Ons	Dorp)	is	een	
vergunning verleend voor het plaatsen van een tent aan de achter-
zijde	van	het	horecabedrijf	aan	Parkstraat	1	t.g.v.	carnaval	in	de	
periode	 van	13	 tot	 en	 met	 17	 februari	 2015	 (verzenddatum	 27	
januari	2015);

•	 aan	de	heer	Evers	 is	een	vergunning	verleend	voor	de	inmiddels	
geplaatste	tent	aan	de	achterzijde	van	het	horecabedrijf	aan	Park	
63	t.g.v.	een	prinsenreceptie	op	1	februari	2015	en	carnavalsacti-
viteiten	in	de	periode	van	13	tot	en	met	17	februari	2015	in	voor-
noemde	tent	(verzenddatum	27	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 college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
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
Horecaontheffingen geluidhinder 2015

Collectieve ontheffingen
Volgens	artikel	4.2.	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	wijst	de	
burgemeester maximaal tien dagen of dagdelen aan, waarvoor de 
geluidgrenswaarden, zoals genoemd in het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen niet van toepassing zijn.
Dit betekent dat inrichtingen die vallen onder werkingssfeer van het 
genoemd besluit, festiviteiten mogen organiseren met een hoger ge-
luidniveau dan normaal is toegestaan

Voor	2015	zijn	de	volgende	dagen	collectief	vastgesteld:
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
	 vrijdag	13	februari	tot	en	met	dinsdag	17	februari	2015	(carnaval);
•	 Voor	Nuenen	dorp:
	 vrijdag	10	juli	tot	en	met	dinsdag	14	juli	2015	(kermis);

Voor	het	aspect	geluid	wordt	op	grond	van	de	APV	de	volgende	voor-
waarden gesteld:

De geluidbelasting vanwege de muziek mag op de gevel van woningen 
van	derden	niet	meer	bedragen	dan	80	dB(A),	gemeten	als	invallend	
geluid	en	zonder	muziektoeslag;
Na	01.00	uur	gelden	onverkort	de	voorschriften	van	het	“Besluit	al-
gemene	regels	voor	inrichtingen	milieubeheer”.

Er gelden geen geluidsnormen tussen 13.00 uur en 19.00 uur voor 
openlucht-optredens georganiseerd door horecaondernemers tijdens 
de kermis in Nuenen-centrum op de dagen zaterdag, zondag, maan-
dag,	dinsdag,	in	het	gebied	gelegen	tussen	Park	en	Kerkstraat.		

Individuele ontheffingen
Behoudens collectieve ontheffingen heeft elk horecabedrijf maximaal 
tien keer per jaar recht op een individuele ontheffing. Een ontheffing 
moet tijdig worden aangevraagd door middel van het hiervoor be-
stemde formulieren. Ook het ten gehore brengen van levende muziek 
dient men altijd van tijdig bij de gemeente te melden middels het 
daartoe bestemde formulier.

Bij het niet tijdig indienen van een kennisgeving van een incidentele 
festiviteit dient men zich te houden aan de standaardgeluidgrenswaar-
den van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit).
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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

2e beste Echte bakkers-
winkel van Nederland!

Voor de Beste 
Service en Kwaliteit!!!

Acties week 5: geldig maandag 26 t/m zaterdag 31 januari 2015
_____________________________________________________

3 Broden naar keuze
met big shopper 
m.u.v. desembrood

       nu € 5,95 
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
   

       4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Harde witte broodjes
   

       4 stuks voor slechts € 1,00
_____________________________________________________

Nougatine ijstaartje
 

 slechts € 6,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

4 Filet lapjes
“Diverse soorten” .....................5,50
100 gr. Gebraden Spek +
100 gr. Gebraden Gehakt .........2,75
Porchettina
100 gram .........................................1,80 
Kip in Braadzak
per stuk ...........................................4,50 
Ham gehakt Wellington
per stuk ...........................................1,75 
Spek en Bonen
100 gram .........................................1,25 
Voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 29 t/m woensdag 4 februari

Zuurkool panklaar
1/2 kilo 0,99

Conferance peren 
hele kilo 0,99

Broccoli 
1/2 kilo 0,99

Clemenvilla  
hele kilo 1,79

Erwtensoepgroenten
1/2 kilo 1,49

Champignons  
per bakje 0,69

Bieten salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode 
  & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
  Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop

ROER
BAKKEN!!

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Talloch
Scotch Whisky 1lt.€14,95

Jägermeister
Met glaasje 1lt. €17,95

Old Captain rum
Wit of bruin 1lt. €12,50

  Goblet
Jonge Jenever 1lt.€11,95

Kopke port
Special Reserve, 7 jaar

0,75lt. €15,00
Acties geldig van 29 januari t/m 25 februari

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06 - 28 83 26 82

Open Dag @ 
 zaterdag 7 februari van 09.30 - 14.00u

Alle kansen om je 
talenten te ontwikkelen

Leren door zelf 
dingen te doen

Goede lessen met veel 
afwisseling

 Vmbo Gemert:    St.-Josephstraat 17, Gemert
 Vmbo Laarbeek:   Muzenlaan 2, Beek en Donk
 Praktijkonderwijs:  Pater van den Elsenstraat 1, Gemert
 Havo-vwo:    Sleutelbosch 2, Gemert

          www.commanderijcollege.nl

Kom ook!
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Prinsenreceptie    
Raod van Zatterdag
Aanstaande zondag 1 februari is het zover. De Prinsenreceptie van de Raod van 
Zatterdag. De uitgelezen gelegenheid om Prins Gambrinus en zijn adjudanten 

Foto De Plaatjes Maker© / LAVfotografie.

Schôn Vrouwkesavond 2015
Bijna is het zo ver. Afgelopen jaar had Schôn Vrouwkesavond het thema 
‘Hooggeëerd Publiek’. We zijn tot de conclusie gekomen dat we allemaal 
‘Geëerd ’ zijn tijdens de Carnaval. Op ons vrouwkes kende ook rekene! want 
na zo’n Hooggeëerd Carnavalsjaar willen we de komende carnaval jullie, alle 
Schôn Vrouwkes, trakteren op het volgende thema ‘Wa un Poppenkast’ 

Op vrijdag de 13e februari worden de 
kroegen rondom het Park weer be-
volkt door de vele vrouwen die samen 
de mooiste aftrap voor Carnaval vie-
ren. Vanaf 00.00 uur mogen Prins Fi-
nanza, zijn adjudanten Chitarra, Uno 
& Due, zijn gevolg en ook de mannen 
van Nuenen meedoen, want dan vindt 
in Het Klooster de prijsuitreiking aan 
de groep die zich ‘het Schônste’ mag 
noemen plaats. Er zijn prijzen voor 
grote en kleine groepen die zich door 
het thema hebben laten inspireren tot 
verrassende variaties op het thema. 
Tot het zover is, verwachten wij dat al-
leen de vrouwen naar het dorp komen. 
Met natuurlijk als vanouds vanaf 20.11 
een welkomstdrankje in Café Goes-
ting, dan door naar café Ons Dorp 
waar je al gebombardeerd kan worden 
tot hun eigen Schonste Vrouwke, 
daarna hossen we door naar Bar van 
Gogh. Vanaf Bar van Gogh gaan we 
dwars door het park naar een inmid-
dels beregezellig Café Schafrath en 
aansluitend naar de Catwalk in Het 
Klooster. Op de hele route worden we 

begeleid door een fotograaf die jou en 
je groep met veel plezier op de foto 
zet. Inschrijven is niet nodig. Kom ge-
woon en vier mee. Verkleed volgens 
het thema? Dat is geweldig, zo niet 
kom gewoon toch gezellig. Volg ons 
via de site van de Dwèrsklippels.

Seniorenmiddag bij de Narre-Kappen

Zodoendeoudjesdè, ze   
zetten de tent op z’n kop
Op zaterdag 7 februari vanaf 13.30 uur is in Gerwen weer de jaarlijkse car-
navaleske seniorenmiddag. Uiteraard zijn Princes La Quinta en Jeugdprins 
Holiday met hun hofhouding aanwezig. De Gerwense mensen met veel 
levenservaring gaan op deze zaterdagmiddag de tent op z’n kop zetten. Én 
ze gaan aan de ‘jonge’ mensen tonen hoe carnaval gevierd wordt, want 
zodoendeoudjesdè. Dit alles gebeurt in de Residentie op de D’n Heuvel, bij-
genaamd het Gerwense Bingopaleis. 

De ‘tent’ is open vanaf 13.00 uur en de 
middag gaat van start om 13.30 uur. Er 
is muziek, er is dans van de Knappen 
van Narre-kappen en er komt een ton-
proater. En natuurlijk kunnen weer 
fantastische prijzen gewonnen wor-
den tijdens het kienspektakel. We slui-
ten af met een overheerlijke koffieta-
fel. Dit jaar zal voor de zesde keer de 
senior van het jaar worden geëerd. Ie-
mand met een grote toegevoegde 

waarde voor het leefklimaat voor Ger-
wense senioren, zal in het zonnetje 
worden gezet en de versierselen in 
ontvangst mogen nemen. Wilt u deze 
middag graag bijwonen, maar hebt u 
problemen met het vervoer, dan kunt 
u contact opnemen met Toon van 
Zeeland op telefoonnummer 2840068. 
U wordt dan thuis opgehaald en na-
tuurlijk weer naar huis gebracht. U 
moet dit wel tijdig doorgeven.

Carnaval in Het Klooster,   
7 dagen feest!
Tijdens de carnaval, van donderdag 12 februari tot en met woensdag 18 
februari, is Het Klooster omgetoverd tot feestpaleis. Het volledige pro-
gramma staat ook op de website www.hetklooster.org.

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

Het Klooster is tijdens de carnaval een 
waar carnavalspaleis en begint op don-
derdag 12 februari met ‘Drie vaatjes 
vurraf ’. Vrijdag is het ‘Schôn Vrouw-
kesavond’ en op zaterdag is het ‘Happy 
Valentine’.

Kom op zondag voorafgaand aan de 
optocht in Het Klooster genieten van 
een heerlijke brunch. ’s Maandags 
stampen we nog efkes deur en hebben 
we een heerlijk stamppottenbuffet 
met aansluitend een leuke feestavond! 
Kaartjes voor de brunch en het buffet 
zijn binnenkort beschikbaar. 
Als vanouds is er op dinsdag vanaf 
13.30 uur het theeconcert. Woensdag 
sluiten we de carnaval af en kunt u bij 
ons haring happen vanaf 20.00 uur.
DJ Klaus Partyhaus is in de avonden 
aanwezig van vrijdag tot en met maan-
dag. Daarnaast hebben we ook nog 

livebands, zoals ‘Trane met Tuite’ en 
‘De Gelsings’ en zijn De Blaospoepers 
van de partij. Kortom, een en al gezel-
ligheid!! Houd de site in de gaten.

Rectificatie   
tijden en locatie
Programma Jeugdcarnaval 2015
Zaterdag 14 februari 2015
Jeugdmiddag groep 4 t/m 8
14.30 uur-17.00 uur
Theaterzaal Het Klooster

Zondag 15 februari 2015
Optocht en Optochtfeest en prijsuit-
reiking
13.30 uur-16.30 uur
Centrum Nuenen en Tienertent

Maandag 16 februari 2015
Kindermiddag groep 1 t/m 3
12.00 uur-14.00 uur
Theaterzaal Het Klooster

Jeugdmiddag 4 t/m 8
15.30 uur-17.30 uur
Theaterzaal Het Klooster

Dinsdag 17 februari 2015
Bovenste Beste Bingo Brunch
11.11 uur-13.11 uur
Theaterzaal Het Klooster

Kijk voor meer informatie op 
www.dwersklippels.nl
 
De entreekaartjes worden via de scho-
len verspreid.
 
Jeugdoptocht 2015
Ook dit jaar zoeken we veel jeugd voor 
onze optocht. Schrijf je in met je 
school, sportclub, scouting, zanggroep, 
toneelclub, vrienden of familie. 
Verzin een leuk, grappig of mooi thema 
of doe iets met het thema van het prin-
sentrio ‘Wereldkampioen carnaval’. 
Ons Jeugdprinsentrio sluit de optocht 
van de jeugd af met hun mooi versier-
de prinsenwagen.
Schrijf je in via:
dwersejeugdnuenen@hotmail.com

Theconcert 2015
Dinsdag 17 februari
aanvang 13.30 uur in Het Klooster

Het boerenbruidspaar    
uit Raopersgat is verloofd

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.

Wauw wat een geweldig initiatief afgelopen week in rond de linde: 3 uurkes veuraf 
in nuenen. Wij als ervaren 3 uurkes gangers in eindhoven balen al jaren dat het 
onmogelijk is geworden om bij dit zeer populaire evenement nog aan kaartjes te 
kunnen komen. Afgelopen zondagmiddag trof ik de onbekende initiator van de 
nuenense versie bij het ludieke overdwarskrakerfestival in oOns Dorp en onder het 
genot van een pilske droomden we over een mogelijk programma. Het zou toch 
mooi zijn als er om 1500 uur op vrijdagmiddag voor carnaval een enorme rij met 
verklede mensen voor Skafrat staat welke ontvangen worden door john & simone. 
Bij binnenkomst wordt de middagpremie voldaan (15 euro pp voor 3 uur muziek, 
vertier en bier) en worden we op 2 grote schermen in stemming gebracht door mu-
ziek van de ‘echte’ 3 uurkes live uit cocagne. Zsazsazoe trapt af met het nieuwe 
Nuenense carnavalslied en onze Django Wagner neemt de eerste live act voor zijn 
rekening. De stemming zit er direct ontzettend in. Iedereen heeft goesting in carna-
val! Na Django neemt nog zo'n muzikaal wonderkind uit nuenen Ronnie van Ber-
lo het over gevolgd door Johnnie Rosenberg en onze eigen Elvis Mark Elbers. Er zijn 
ook kapellen binnen maar de meeste hebben een speelverbod. Pas na zessen krij-
gen zij het podium. Carnaval's 3 uurkes veuraf is vooral mechanisch met een en-
kele blaasband: Die met die lange rode jassen. De mannen vd malle maandag-
middag treden in het achterzaaltje op en de aanwezige leden van club 111 denken 
‘wauw weer een leuke nieuwe traditie in Nuenen geboren’. Spontaan doneren zij 
gul. De hoofdsponsor (er worden diverse namen gefluisterd maar die van Hein 
van Dijk klusbedrijf wordt hardop geroepen) kijkt tevreden en de vuilnisman mag 
de rommel opruimen. De oud prinsen zijn er ook en brengen nogmaals hun Andre 
van Duin act. Tjongejonge wat zou dit toch geweldig zijn! Gaat het ons lukken?

‘Een rode jas’ 
uit Nuenen natuurlijk

Drie uurkes vurraf in Cafe Schafrath (zie Ronde Linde Week 4):
Wij waren blij verrast met het idee om op vrijdag 13 februari ‘Drie Uurkes Vurraf ’ 
(aanvang 15.00 uur) bij ons te vieren.
Dit is een super leuk initiatief. Wij hopen dat er vele muzikanten en carnavals-
vierders mee zullen doen, zodat we Carnaval 2015 goed beginnen.

Met een carnavaleske groet,
John & Simone en Team Schafrath

Carnavalskrant  
D’n Dwèrsklippel
De afgelopen 2 weken zijn vele vrijwil-
ligers onderweg geweest om de nieu-
we Carnavalskrant D’n Dwèrsklippel 
bij u thuis te bezorgen. Op heel veel 
adressen is dit gelukt maar het kan na-
tuurlijk ook gebeuren dat u D’n 
Dwersklippel nog niet hebt en dat is 
natuurlijk jammer. Mocht u alsnog 
een exemplaar van deze unieke krant 
willen hebben, dan ligt deze voor u 
klaar bij de kassa van Het Klooster of 
u kunt er een-
tje ophalen bij 
Drukkerij Mes-
serschmidt.

Bestuur 
CV De 
Dwèrsklippels

Rectificatie 
carnavals-
programma CV  
De Dwèrsklippels 
Helaas zijn er in het carnavalsprogram-
ma, zoals vermeld in de nieuwe carna-
valskrant ‘D’n Dwersklippel’ enkele fou-
ten geslopen. Graag uw aandacht voor 
enkele wijzigingen in tijd en/of plaats 
voor onderstaande activiteiten:

Zaterdag 31-01: jeugdpronkzitting, 
deze komt dit jaar helaas te vervallen.

Carnavalszaterdag, zondag en maan-
dag: Carnavalsbal vanaf 21.11 uur, lo-
catie Café Ons Dorp.

Carnavalsdinsdag: Sluitingsbal vanaf 
21.11 uur, locatie Café Ons Dorp.

Aswoensdag 18 februari : Haringhappen 
vanaf 20.11 uur, locatie Café Ons Dorp.

Nieuw in Nuenen 
‘3 Vaatjes Veuraf’
Het Klooster slaat samen met een aan-
tal leden van OCN de handen ineen 
om op donderdag voor carnaval een 
leuke netwerkborrel neer te zetten. 
Op donderdag 12 februari zijn de Kloos-
terdeuren de hele avond open. Een aan-
tal leden van OCN en Het Klooster heb-
ben om tafel gezeten om ‘3 Vaatjes 
Veuraf ’ te organiseren. Het is een net-
werkborrel waarbij u vrij kunt binnen-
lopen. De deuren zijn voor iedereen ge-
opend en u bent van harte welkom!

Zsa Zsa Zoe wint Overdwars-
krakersfestival met ‘Vijf dagen lang’
In een zeer vol Café Ons Dorp werd zondagmiddag het alweer tweede Over-
dwarskrakersfestival gehouden. Acht deelnemers hadden zich ingeschreven (he-
laas moest het Dispuut Oud Adjudanten zich op het laatste moment terugtrek-
ken) en een ieder bracht een echte carnavalskraker ten gehore. De jury koos, 

Het aanstaande boerenbruidspaar, Jo-
annes van Kemenade en Petronella 
Vervoort, bijgestaan door hun getuigen 
Astrid van den Bosch en Martin Prin-
sen hebben de beproevingen, die de 
verlovingscommissie op donderdag 22 
januari voor hen in petto had, goed 
doorstaan zodat zij elkaar die avond 
nog in verzorgingshuis Franciscushof 

in Lieshout de trouwbelofte konden 
doen. Door de ludieke invulling van het 
programma, bezorgt de boerenbruilof-
torganisatie de bewoners en omwo-
nenden van het verzorgingshuis in 
deze kille en donkere periode van het 
jaar een gezellige en amusante avond. 
Prinsenkwintet ‘De Bruurs’ uit Ra-
opersgat, meervoudig winnaar van het 
Laarbeeks Liedjesfestival, stond weer 
garant voor een gevarieerd muzikaal 
intermezzo. De voltrekking van het on-
echt huwelijk van Joannes en Petronel-
la is op carnavalsmaandag 16 februari 
in de grote zaal van het Raopershuis 
aan de Grotenhof en begint om 13.00 
uur. Deze ceremonie is openbaar en 
voor iedereen gratis toegankelijk. Na 
de ludieke inzegening is er amusement. 
Om 15.00 uur begint de receptie en 
aansluitend is het boerenbal.

samen met het publiek unaniem als 
winnaar van het festival Zsa Zsa Zsoe 
met het zelfgeschreven en gecompo-
neerde lied 'Vijf dagen lang'.

Deze week wordt in een professionele 
geluidsstudio een cd van dit nummer 
opgenomen, zodat de komende car-
navalsdagen in alle kroegen en feest-
tenten deze kraker ten gehore kan 
worden gebracht. In de Carnavalsuit-
gave van Rond de Linde, in week 7, zal 
de volledige tekst van dit nummer 
worden afgedrukt, zodat iedereen het 
waar dan ook, mee kan zingen.

Dubbel en Trippel te feliciteren en 
mocht dat nog nodig zijn ze iets beter 
te leren kennen.

De Raod van Zatterdag nodigt u dan 
ook, mede namens prins en adjudan-
ten, graag uit voor deze feestelijke 
middag.

U bent van harte welkom vanaf 16.11 
in onze Residentie 'Goesting dé Tent' 
aan het Park 61.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	
zienswijzen op het ontwerp van het Besluit kenbaar te hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit tot vaststelling van de Hogere waarden treedt niet in werking 
dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek 
om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.

Nuenen, 29 januari 2015.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning inge-
volge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
•	 FrieslandCampina,	Gulberg	18	te	Nuenen,	het	betreft	een	zuivel-

verwerkend bedrijf. 
 Zaaknummer N-HZ-2013-0126.

Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor 
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een 
zuivelverwerkend bedrijf.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2015 
tot en met 12 maart 2015 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefo-
nisch (088-3690278) een afspraak maken.
Gedurende	de	genoemde	termijn	kan	beroep	worden	ingesteld	door	
belanghebbenden die eerder zienswijzen naar voren hebben gebracht 
over het ontwerp van het besluit, belanghebbenden die het niet eens 
zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van het besluit 
en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerp 
van het besluit.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij 
gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voor-
lopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Een beroepschrift moet worden gezonden aan de rechtbank Oost-
Brabant te 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA 's-Hertogenbosch. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de recht-
bank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

VERVOLG VAN PAGINA 2

PUBLICATIE
Bestemmingsplan ‘Kapperdoes’ gewijzigd vastgesteld en vaststellen 
besluit Hogere waarde, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de ge-
meenteraad op 18 december 2014 het bestemmingsplan ‘Kapperdoes’ 
gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan “Kapperdoes” maakt het mogelijk om tuincen-
trum	Coppelmans	dat	momenteel	is	gevestigd	aan	de	Vorsterdijk	te	
verplaatsen naar de locatie hoek Europalaan-Kapperdoesweg. Het 
plan maakt daarnaast nog de bouw van minimaal 12 en maximaal 16  
woningen grenzend aan het te vestigen tuincentrum mogelijk. Een van 
die woningen betreft de splitsing van de bestaande woning aan de 
Dubbestraat 1. Het verschil tussen het minimaal en maximaal te bou-
wen woningen komt voort uit de mogelijkheid die in het bestemmings-
plan wordt geboden om op maximaal 5 kavels in plaats van een vrij-
staande woning een twee onder een kap woning te bouwen.

Wijzigingen
Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
•	 Paragraaf	3.2	van	de	toelichting	en	de	verbeelding	in	verband	met	

een verlaging van bouwmogelijkheden en als gevolg daarvan het 
maximale m2 verkoopvloeroppervlak;

•	 Paragraaf	4.1.3	in	verband	met	nadere	verduidelijking	van	de	lad-
der van duurzame verstedelijking; 

•	 Paragraaf	4.4.2	van	de	toelichting	in	verband	met	een	nadere	ver-
duidelijking van de verantwoording dat de extra woningen passen 
binnen (regionale) woningbouwafspraken; 

•	 Paragraaf	 5.8	 van	 de	 toelichting	 in	 verband	 met	 de	 gewijzigde	
parkeernorm als gevolg van de wijziging met betrekking tot het 
maximaal toegestaan verkoopvloeroppervlak;

•	 Paragraaf	5.9.3	van	de	toelichting	in	verband	met	een	hernieuwd	
uitgevoerd akoestisch onderzoek dat ook als bijlage bij het vast te 
stellen bestemmingsplan is gevoegd;

•	 Paragraaf	5.10	van	de	toelichting	en	artikel	3.3.2	van	de	regels	in	verband	
met een aanscherping van de regeling met betrekking tot verlichting;

•	 Paragraaf	5.14	van	de	toelichting	in	verband	met	het	geactuali-
seerde Distributie planologisch onderzoek (DPO) dat ook als 
bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan is gevoegd;

•	 Artikel	1	onder	49	van	de	regels	in	verband	met	aanpassing	van	
het begrip ‘tuincentrum’;

•	 Verbeelding	en	artikel	4.2.1	van	de	regels	in	verband	met	de	ver-
hoging van het minimaal aantal te bouwen woningen naar 12.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 30 januari 2015 gedurende zes 
weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeentesecretarie, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare 
Ruimte, voor eenieder ter inzage. Tevens is het plan in te zien via de lan-
delijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en kan rechtstreeks wor-
den geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-D001

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van ter inzage leggen beroep worden ingesteld 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20091,	2500	EA	’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestemmings-

plan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	

geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te hebben gemaakt;

•	 belanghebbenden	voor	zover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	aan-
gebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in wer-
king dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek 
om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kapperdoes’ 
is	afdeling	2	van	hoofdstuk	1	van	de	Crisis-	en	herstelwet	van	toepas-
sing	(artikel	1.1.	Chw	in	samenhang	met	artikel	3.1,	bijlage	 I	Chw).	
Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het 
beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroeps-
gronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens 
kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer 
worden aangevuld.

Besluit Hogere waarden
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 16 december  2014 tevens een definitief besluit hebben genomen 
ten aanzien van hogere waarden voor een aantal woningen gelegen in 
het bestemmingsplan “Kapperdoes”. Het definitieve besluit is niet 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van het besluit.

Inzage
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 24 oktober 2014 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. Tegen het ontwerp van het besluit is een zienswijze inge-
diend. De indieners daarvan zijn niet in hun zienswijze ontvangen. Ambts-
halve is wel op de zienswijze in gegaan maar is geen aanleiding aanwezig 
geacht om tot een wijziging van het ontwerpbesluit over te gaan.
Het definitieve besluit wordt, gelijktijdig met het gewijzigde bestem-
mingsplan “Kapperdoes”, voor een ieder ter inzage gelegd met ingang 
van 30 januari 2015 gedurende 6 weken (tijdens kantooruren of op 
afspraak) op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nue-
nen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
Tevens is het definitieve besluit in te zien op de website van de ge-
meente Nuenen www.nuenen.nl

Beroep
Tegen het definitieve Besluit van de Hogere waarden kan binnen de 
termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA 
’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerp	van	het	

Besluit Hogere waarden kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;

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

Sjors Sportief & Sjors Creatief in gemeente Nuenen!

Oproep aan sportieve en culturele organisaties 
om zich aan te melden
Met ingang van april 2015 biedt de LEVgroep in opdracht van gemeente 
Nuenen alle basisschoolleerlingen de kans op laagdrempelige wijze kennis 
te maken met sportverenigingen en culturele instellingen binnen de 
gemeente. Het leuke sport- & cultuurstimuleringsproject genaamd: Sjors 
Sportief & Sjors Creatief geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren 
op diverse takken van sport en cultuur zonder direct lid te hoeven worden. 
Alle verenigingen/aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun (naschoolse) 
activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waarop kinderen zich 
vervolgens digitaal kunnen inschrijven. 

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Sjors Sportief & Sjors Creatief is inmid-
dels in ruim 40 gemeenten een bewezen 
formule en bestaat uit een gebruiks-
vriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor 
kinderen en verenigingen/aanbieders, 
waardoor inschrijven een plezier wordt 
en administratieve rompslomp tot het 
verleden behoort. Om nog beter in te 
spelen op de beleving van het kind, is er 
een ‘mascotte’ gekoppeld aan de kennis-

makingsactiviteiten, zoals genoemd: 
Sjors Sportief & Sjors Creatief.

De kinderen uit het basisonderwijs 
mogen de rest van het schooljaar één 
(of meerdere) favoriete activiteiten uit-
kiezen, waar zij enkele introductieles-
sen kunnen volgen bij verenigingen/
(sport)aanbieders. Vaak gratis krijgen 
zij de kans een kijkje in de keuken te 
nemen bij de activiteit waar zij nieuws-
gierig naar zijn. Sport- en cultuurdeel-
name kan nooit groot genoeg zijn. 

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors geeft de kinderen de kans om 
zich te oriënteren op de diverse takken 
van sport & cultuur en stimuleert kin-
deren om een structurele actieve deel-
name te bewerkstelligen. Hiervoor 
hebben wij u nodig: uw activiteit is een 
belangrijke bijdrage voor het draag-
vlak dat de gemeente met dit project 
nodig heeft. Uw activiteit, wordt uit-
eindelijk geplaatst in een prachtig 
wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje 
wordt in april 2015 op alle basisscho-

len in de gemeente verspreid. Erg goe-
de promotie dus voor uw vereniging/
organisatie!

Meld uw kennismakingsactiviteit van-
af vandaag aan op www.sportstimule-
ring.nl, zodat we er samen een succes 
van kunnen maken!

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u 
toch graag een activiteit voor deze 
doelgroep aanbieden? Dit kan natuur-
lijk, neem dan contact op met LEV-
groep, Paul Dekkers: Paul.Dekkers@
Levgroep.nl 

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport 
Vereniging  
Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportvereniging WSV is in de 
maand februari de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.

Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.dse.nl. Ook kunt u mailen naar het 
secretariaat, joke_wsv@hotmail.com
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Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

WWW.WOENSXL.NL

Waarom winkelen in 
WoensXL?
• 150 ondernemingen
• gezellige horeca
• semi-overdekt (droog winkelen) 
• aantrekkelijke parkeertarieven
• gemakkelijk bereikbaar
• dichtbij parkeren  
• en natuurlijk is er altijd iets te doen.

Op deze koopzondag 
gratis kinderattracties en 
live muziek

Wist u dat u op WoensXL uw parkeergeld 
achteraf kunt betalen? Betalen via stadspas 
of GSM is eenvoudig  en u betaalt nooit te veel. 
U moet zich hiervoor wel aanmelden. 
Voor informatie: www.stadsparkeren.nl

KOOPZONDAG
1 FEBRUARI

ALTIJD GEZELLIG IN WOENSXL

Eerste en laatste zondag van de maand winkels open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

kleuren

lettertype

Concina esa^ñola  

Francisco
TAPASBAR

MET ORIGINELE KLEINE 
SPAANSE GERECHTJES

(VANAF 17.30 UUR)
IN FEBRUARI: 6 TAPAS = 5 BETALEN

OP WOENSDAG EN DONDERDAG

OOK VOOR HEELIJK BELEGDE BROODJES
(12.00 - 16.00 UUR)

www.dekeukenvanfrancisco.nl
Tel. 06 - 30 12 16 24

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

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

lenssenmannenmode   |  Dorpsstraat 95 Mierlo  (0492) 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 

SALE
PROFITEER NU VAN
DE LAATSTE KOOPJES

HELE WINTERCOLLECTIE NÚ

50% KORTING! 5 jaar

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury
Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento

Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

sale
60% - 70% 
korting
Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen   Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Kom ook eens binnen 
voor de nieuwe collectie!

SAMEN 
TRAPPEN 

WE DUCHENNE
DE WERELD UIT

13 - 19 SEPT 2015

DUCHENNE 
HEROES.NL

SCHRIJF JE IN!
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Met twee winkels op de tweede plaats

Godfried de Vocht zilver in de 
strijd om Beste Winkel
Godfried de Vocht, De Echte Bakker is met zijn winkels in Nuenen en in 
Waalre tweede geworden in de strijd om de Beste Winkel van alle Echte 
Bakkers in Nederland. Hij wint hiermee de Zilveren Schieter. De strijd aan 
de top was spannend dit jaar. Vier winkels, waarvan twee van De Vocht, 
haalden de 100% score in de beoordeling en gingen de strijd aan in de play-
off. Godfried de Vocht, werd op een haar na tweede in Nuenen en Waalre.

Alle winkels van De Echte Bakkers zijn 
de afgelopen periode door een onaf-
hankelijke inspecteur beoordeeld op 
twintig punten in zes categorieën 
waaronder de productpresentatie, de 
verkoopkracht en de uitstraling van de 
winkel. Godfried de Vocht haalde 
hierbij in Waalre en Nuenen de maxi-
male score van 100% en zijn winkel in 
Eindhoven scoorde 99%. Een teken dat 
de familie De Vocht wel weet hoe zij 
een bakkerswinkel met sfeer en pro-
ductbeleving in moeten richten.
In de play-off werden de winkels on-
aangekondigd opnieuw bezocht door 
een mystery shopper, die vooral be-
oordeelde op klantvriendelijkheid en 
productkennis.

Dirk de Vocht had natuurlijk graag de 
eerste prijs gehaald, maar ook met 
twee zilveren bokalen is hij meer dan 
tevreden. Dirk: ‘Ik ben heel trots op de 
winkeldames. Wij hebben drie winkels 
en inmiddels is de vierde geopend. Wij 
kunnen zelf niet overal bij zijn dus 
onze medewerksters moeten het pres-
teren in de winkels, en dat hebben ze 
gedaan. Ze staan iedere dag met ple-
zier en passie onze ambachtelijke pro-
ducten te verkopen. 
In het beoordelingsrapport van de 
winkel in Nuenen is te lezen dat deze 
winkel ‘een goed verzorgde winkel is 
waarin extra aandacht is besteed aan 
de uitstraling.’ In Waalre zijn ‘de aan-
biedingen aantrekkelijk gepresenteerd 

en het assortiment ziet er verleidelijk 
uit.’ Kortom, het zijn bakkerswinkels 
die iedere klant graag wil bezoeken.
‘Daar gaan we iedere dag voor,’ zegt 
Dirk. ‘We hebben onze vierde winkel 
geopend aan de Heezerweg in Eind-
hoven. Dat wordt een score van 110%!’ 
laat hij lachend weten. 

Geert Caniels, directeur van de Stich-
ting Echte Bakkersgilde, Caniels sprak 
zijn complimenten uit voor de inzet 
en sprak van een excellente prestatie. 
We willen dit natuurlijk ook graag met 
onze klanten vieren en hebben daar-
om komende week wat extra aanbie-
dingen. De topper van de week is 3 
broden naar keuze + big shopper 
boodschappentas voor slechts € 5,95. 
Deze actie loopt van zaterdag 21 t/m 
zaterdag 31 januari.

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Winterwandeling 
met IVN Nuenen
De traditionele winterwandeling gaat 
op zondag 1 februari door de Papen-
voortse Heide. Een unieke manier om 
de natuur te ervaren in de winterse 
stilte. In dit seizoen is goed te zien hoe 
bomen zich voorbereiden op de lente.

De Papenvoortse Heide is een gevari-
eerd natuurgebied. Begin 1900 beplant 
met bomen voor de houtproductie en 
het vastleggen van stuifzand. Dit ge-
bied is uitstekend geschikt voor een 
winterse wandeling langs mooie ven-
nen en vele soorten naaldbomen.. De 
laatste jaren is er flink gerooid in de 
bossen; daaraan zal de nodige aandacht 
en uitleg gegeven worden want veel 
mensen vinden het er nu rommelig.
De lengte van de wandeling bedraagt 
ongeveer 3 kilometer. Goede water-
dichte schoenen is sterk aanbevolen. 
Vertrek: 14.00 uur te voet vanaf de 
volkstuinen aan de Papenvoortsedijk, 
Nuenen. Info: tel. 040-290 6123 of 
www.ivn.nl/nuenen

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

De prijs is het bewijs
Meer transacties, een snellere verkoop, een prijsstijging van gemiddeld 3,5% en 
een groter aandeel van de categorie ´groter en duurder´ in het totaal van de ver-
kochte woningen. Dat zijn de voornaamste trends uit de cijfers over het vierde 
kwartaal van 2014. Ze illustreren dat gematigd optimisme over de ontwikkeling 
van de woningmarkt nog steeds op zijn plaats is. 

Met 46.500 transacties steeg het aantal verkochte woningen ten opzichte van het 
derde kwartaal met 20% en ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 met liefst 
34,5% gemiddeld. De regionale verschillen zijn vrij groot, maar de regio Eindho-
ven zit precies op het landelijk gemiddelde als we de ruim 1700 transacties van 
het laatste kwartaal 2014 vergelijken met het vierde kwartaal van 2013. De regio 
Zuidoost-Brabant (dus exclusief Eindhoven e.o.) liet vergeleken met het vierde 
kwartaal van 2013 een stijging van het aantal verkopen met 21,4% zien naar to-
taal 830 transacties. 

Maar misschien nog meer dan het aantal transacties is de prijsontwikkeling het 
bewijs van de gestage opmars: een gemiddelde stijging van 1,3% van de prijzen 
ten opzichte van het derde kwartaal in 2014 en 3,5% vergeleken met een jaar 
eerder. De prijs van de gemiddelde verkochte woning is nu € 215.000, weliswaar 
nog 14% lager dan voor de crisis, maar toch al weer 5% hoger dan op het diepte-
punt van de crisis. Woningen staan bovendien minder lang te koop (nu gemid-
deld 371 dagen) en het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de uitein-
delijk verkoopprijs is gezakt naar 5,5%.

Opvallend is verder dat er minder woningen te koop staan: naar schatting zo´n 
200.000, zo´n 8,2% minder dan een jaar eerder. Binnen dat aanbod neemt het 
nieuwe aanbod echter toe en dat is een belangrijke aanjager van voortgaand her-
stel, want nieuw aanbod van bestaande woningen verkoopt vaak het beste. Van 
een echte ´verkopersmarkt´ is in z´n algemeenheid nog geen sprake, misschien 
met een uitzondering van een aantal zeer gewilde wijken (met name in Amster-

dam en Utrecht), maar verder ligt ´de macht´ nog meer bij de 
koper dan bij de verkoper, daarover zijn de meeste deskun-

digen het wel eens.

Afgezien van de wat instabiele politieke omstandighe-
den, zowel in eigen land als internationaal, staan de 

meeste seinen op groen. Het marktherstel zet zich 
langzaam maar zeker voort en de (woning)prijs is 
daarvan het belangrijkste bewijs. Dat kan ertoe leiden 

dat zich weer een verschuiving van een kopersmarkt naar 
een verkopersmarkt zal voordoen. Anderzijds is iedereen 

ervan overtuigd dat de tijden van vroeger niet terugke-
ren en dat de toegenomen klantgerichtheid in de 

vastgoedsector een belangrijke voorwaarde blijft. 
Om met de voorzitter van de NVM te spreken: niet 
het pand, maar de klant staat centraal. 

Cliënten tevreden over  
bevorderen juist medicijngebruik,   
privacy en bejegening
De AnnApotheek in het St. Anna Ziekenhuis is in 2014 uitgebreid ‘door cliënten 
bekeken’. Onder de naam, ‘Door Cliënten Bekeken’, werken Patiëntenfederatie 
NPCF en onderzoeksorganisatie ARGO BV aan verbetering van de gezondheids-
zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Op basis van een klanttevredenheidson-
derzoek (met een hoge respons van 70%) en een patiëntenpanel haalde de apotheek 
een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Er werd met name goed gescoord op het 
bevorderen van het juiste medicijngebruik, het privacy aspect en de bejegening. 

Het merendeel van de cliënten van de 
poliklinische AnnApotheek komt daar 
via het St. Anna Ziekenhuis. Tevens is 
AnnApotheek als dienstapotheek da-
gelijks tot 23.00 uur actief voor onder 
meer patiënten van de huisartsenpost. 
Jeroen Gels, poliklinisch apotheker 
over de ‘Door Cliënten Bekeken’-me-
ting: “Wij vinden het belangrijk om 
continu te werken aan de verbetering 
van onze kwaliteit. Het is zeer leer-
zaam om rechtstreeks van je eigen cli-
enten te horen wat je goed doet en 
vooral ook wat je beter kunt doen.” 

De wachttijd kwam als verbeterpunt 
uit de meting. Dit is direct opgepakt 
door de AnnApotheek. Elles Sanders-
Bruininx, eveneens poliklinisch apo-
theker bij de AnnApotheek: “Wij zien 
het liefst korte wachttijden. Dat blijft 
een uitdaging, want veel van onze cli-
enten komen naar onze apotheek met 
een recept voor een geneesmiddel dat 
voor het eerst gebruikt moet worden. 
Voor veilig en doelmatig gebruik van 
dit geneesmiddel nemen wij de tijd 
voor instructie. In toenemende mate 
krijgen we echter patiënten voor her-
haalmedicatie. Voor deze groep wordt 
binnenkort een ‘snelbalie’ ingevoerd.” 

Medische gegevens elektronisch delen
Cliënten kunnen zelf bijdragen aan 
kortere wachttijden door hun reguliere 
zorgverlener (de eigen huisarts en ei-
gen apotheek) toestemming te verle-
nen voor het elektronisch delen van 
medische gegevens, via een zogenaam-
de ‘opt-in’. Gels legt uit: “Als je dan een 
keer bij een andere apotheek je recept 
inlevert, zoals bij ons, dan kunnen wij 
belangrijke gegevens als medicijnge-
bruik of allergie-informatie inzien en 
hier rekening mee houden. Wanneer 
geen toestemming is verleend, zijn wij 
genoodzaakt telefonisch contact op te 
nemen met de reguliere apotheek van 
de cliënt om dit soort informatie te ve-
rifiëren. Dat kost extra tijd.” Toestem-
ming verlenen voor het uitwisselen van 
geneesmiddelengegevens kan via de 
eigen zorgverlener maar ook op: 
www.ikgeeftoestemming.nl.

HKZ certificaat
Naast het certificaat ‘Door Cliënten Be-
keken’, haalde de AnnApotheek tegelij-
kertijd het zogenaamde HKZ Certificaat 
(HKZ staat voor: Harmonisatie Kwali-
teitsbeoordeling in de Zorgsector). Deze 
certificering geeft aan dat de AnnApo-
theek voldoet aan vooraf vastgestelde 
kwaliteitsnormen van de geleverde zorg, 
zoals onder andere het centraal stellen 
van cliënten en het continu werken aan 
optimalisering van het aanbod.

Gevonden sleutels
Op 27 december 2014 hebben wij sleu-
tels gevonden ten hoogte van Bakkerij 
van Donk op de Opwettenseweg. Aan 
de bos hangen 4 sleutels, waarvan 1 
lange. Verder hangt er aan de bos nog 
een medaille. Tel. 06-81127018.

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.

Ook dat is Nuenen
Mijn vader en moeder zijn geboren en getogen in Eindhoven. Na hun trouwen heb-
ben ze er nog 57 jaar gewoond. In 2010 zijn ze verhuisd naar Nuenen omdat wij, 
kinderen en kleinkinderen, allemaal in Nuenen wonen. We vonden het prettig om 
ze dichtbij ons te hebben.
Het was voor mijn ouders een hele stap. Verhuizen van de grote stad naar een 
dorp. Ze kregen een appartement in ’t Oog van Nuenen.
Het was natuurlijk wennen maar al gauw hadden ze het erg naar hun zin. Dat 
kwam zeker ook door de buren. In wat ze zelf ‘blok 5’ noemen wonen veel senioren 
bij elkaar.
Helaas is mijn vader na lang ziek te zijn geweest overleden op 5 januari jl. Dan 
weet je wat het spreekwoord ‘Beter een goede buur ……’ betekent.
Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder heel veel 
steun en warmte van de buren ontvangen.
Ze staan dag en nacht voor haar klaar. Iedere dag brengt één van de buren een 
kort bezoekje om te kijken hoe het met haar gaat.
Mijn moeder is er helemaal beduusd van. Ze komt immers uit de grote stad Eind-
hoven. Dat burenhulp nog echt bestaat dat kan ze maar niet bevatten.
Ze is er heel dankbaar voor en wij de (klein)kinderen natuurlijk ook.

Ook dat is Nuenen. Een heel mooi dorp waar burenhulp nog vanzelfsprekend is.

Bedankt namens ons allemaal,

Diana Verheijden, Van Rijckevorsellaan 31, Nuenen

‘Bomen met je buren’:   
nooit meer bomenburenruzies
Bomen hebben wortels, takken, stammen en bladeren. Ze bieden niet alleen 
verkoelende schaduw en schone lucht, maar zijn ook even zovele stenen des 
aanstoots, aanleidingen voor burenruzies – de Rijdende Rechter en zijn col-
lega’s bij de diverse rechtbanken in Nederland, kunnen erover meepraten. 
Een goede relatie met de buren, voordat er iets omtrent bomen aan de hand 
is, vormt natuurlijk de beste remedie tegen bomenruzies. Maar voordat je 
in gesprek gaat met de buren, of met de gemeente, bijvoorbeeld over die 
boom die al jaren in de weg staat, is het goed om te weten hoe het zit. Wat 
zijn de rechten en plichten van eigenaren van bomen, van jou en je buren? 
En wat is de rol van de gemeente als eigenaar en beheerder van groen?

Daar is over nagedacht door de wetge-
ver en de regels zitten eigenlijk heel 
logisch in elkaar. Toch bestaan er nog 
heel wat misverstanden over wat er nu 
wel en niet mag en moet. De Bomen-
stichting publiceert daarom een ver-
nieuwde uitgave van het ‘standaard-
werk’ op dit gebied, ‘Bomen met je 
buren’. Dit boekje is herzien door de 
oorspronkelijke auteur Edwin Koot en 
mr. Frank Warendorf, bestuurslid van 
de Bomenstichting. ‘Bomen met je bu-
ren’ behandelt aan de hand van spre-
kende voorbeelden de problemen die 

tussen buren kunnen ontstaan als ge-
volg van een boom in de tuin, van 
overhangende takken tot wroetende 
wortels.

Folder
Op basis van ‘Bomen met je buren’ 
geeft de Bomenstichting bovendien 
een folder uit, ‘Bomen op de erfgrens’. 
Die is vooral bedoeld voor gemeenten, 
om vragende burgers op weg te helpen. 
Het boekje en de folder zijn te bestel-
len via de webwinkel van de Bomen-
stichting, www.bomenstichting.nl.

Vogelcursus IVN 
Laarbeek
In de komende lente organiseert de 
vogelwerkgroep van IVN Laarbeek 
een korte vogelcursus om vogelsoor-
ten te herkennen. De cursus is speciaal 
bedoeld voor beginners die vogels in 
de natuur beter willen leren kennen. 
De lesavonden zijn op woensdag 25 
maart, 8 april en 22 april. Daarnaast 
zijn er twee praktijklessen op zater-
dagochtend 11 april en 25 april.
Voor meer informatie en aanmelden: 
Antoon Verhoeven, tel. 0492-462460, 
email: vogelcursusivnlaarbeek@gmail.
com.

Boerenzwaluw (foto Jaap Wijdenes).
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Lenssen Mannenmode Mierlo 
gekozen tot dé gezelligste 
winkel van Geldrop-Mierlo
Eind november is Lenssen Mannenmode in Mierlo door één van hun klan-
ten genomineerd voor de gezelligste winkel van Geldrop-Mierlo.
Natuurlijk is het heel fijn als je als winkel zo gewaardeerd wordt door je 
klanten dat ze je hiervoor nomineren. Het was dan ook de bedoeling dat er 
na deze nominatie, nóg meer stemmen binnen gehaald zouden worden om 
deze titel ook daadwerkelijk in de wacht te slepen. 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Carnaval blij, Punt & L    
en Corrie’s Visstekje ook
Carnaval is gered! Niet alleen erpel, maar ook vis tijdens de dolle dagen. Het 
is echt niet mis, erpeleters eten vis…..
De gezelligste viswinkel van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is natuurlijk 
Corrie’s Visstekje (zie foto) en Corrie zorgt voor voldoende aanvoer vanuit 
Scheveningen voor alle zotten die gek zijn op heerlijke vis. Nu ook in het 
Park, met dank aan vroede vader Ralf. En die lekkere haringen glijden zo 
hèndig weg door de dorstige kelen van carnavalsvierders.

Een uitstapje over onze gemeente-
grenzen naar Eindhoven, daar was het 
Lampegatse Liedjesfestival van Sheriff 
Rob van Gijzel. En de winnaar is: het 
befaamde trio Punt & L uit Gerwen! 
‘Noar de Kroeg’ zingen Rini Jansen, 
Tanco van de Laar en Jeffrey Maas in 
koor, bijgestaan door Blusswerruk. 
Punt & L op tournee door het Dolle 
Zuiden vanuit de thuisbasis Narregat.

Bij het ter perse gaan van deze editie 
zal de videoclip van ‘Noar de Kroeg’ 
van Punt & L wel al te zien en te horen 
zijn, kijk maar eens op ED Punt & L.
Mooi toch dat een gelegenheidstrio uit 
Narregat in Lampegat met de aller-
hoogste eer gaat strijken. Het Carna-
valslied 2015 wordt gezongen door drie 
geoefende Gerwense stemmen en mee-
zingers zijn welkom. Met vis op het 

Carnavalsmenu moet dat welluidende 
klanken opleveren. Op noar de kroeg...

Mijn gratis advies voor deze week: 
hou die VVD-minister Melanie Schulz 
van Haegen goed in de gaten. Zij 
speelt vals spel met haar CDA-vriend-
je en Brabants provinciebestuurder 
Ruit van Heugten Pas op: vier handen 
op één buik. Zij lapt de wensen van 
ons parlement aan haar laars en houdt 
de hand op de knip met daarin geld 
voor de A67 en A58. Hij grijpt deze 
kans aan om de Ruit op de provinciale 
agenda te houden. Tot ná de verkie-
zingen op 18 maart. Dommeldalse 
Carnavalsvierders zijn niet gek!

En nou het hier toch over de Ruit gaat: 
Erpeleters-schilder Vincent van Gogh 
is ok vierkant tegen de Ruit.

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Twee kijkdagen op de Berg

Nune Ville van binnen zien?
Op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari wordt het huis Nune Ville aan de 
Berg 24 opengesteld voor publiek. Aanleiding hiervoor is The Vincent Affair, 
een pop-up project in opdracht van Stichting Van Gogh Village Nuenen.

Nune Ville is vooral bekend omdat 
Vincent van Gogh in 1884 een relatie 
had met bewoonster en buurmeisje 
Margot Begemann. Het was lang een 
gesloten huis, de laatste jaren stond 
het zelfs leeg. De kamers doen denken 
aan de jaren ’60, de keuken gaat verder 
terug in de tijd en op zolder heeft de 
tijd ongeveer stil gestaan.
The Vincent Affair loopt van 1 april 
tot 30 september 2015. In het kader 

van ‘Van Gogh 2015 - 125 jaar inspira-
tie’ zullen kunstenaars, designers en 
andersdenkenden de ruimtes van het 
pand transformeren in kortstondige, 
maar intensieve affaires met Van 
Gogh. Eind februari 2015 wordt de 
programmering van The Vincent Af-
fair bekendgemaakt.
Nune Ville kijkdagen op 31 januari en 
1 februari van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Entree € 1,50.

Advocatuur

Gevestigd in Nuenen 

 

 
 

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen 
 

Tel. 040 263 1200 
 

www.advocatenkantoorintveld.nl 
 

Wetswijziging alimentatie
Verandert de alimentatie ten gevolge de nieuwe wet Wet hervorming kind-
regelingen?

In onderstaande gaan we uit van een 
echtscheiding waarbij de man aan de 
vrouw kinder- en partneralimentatie 
betaalt. 
De kinderalimentatie wordt bepaald 
door de behoefte van het kind en de 
draagkracht van de man. Het mini-
mum van de behoefte en draagkracht 
is de te betalen kinderalimentatie.

Bij de berekening van de behoefte 
wordt het kindgebonden budget afge-
trokken. Omdat met ingang van 1 ja-
nuari 2015 door de bovengenoemde 
nieuwe wet het kindgebonden budget 
omhoog is gegaan (met de zogenoem-
de alleenstaande ouderkop) gaat de 
behoefte dus omlaag. In sommige ge-
vallen kan de behoefte zelfs verdwij-
nen waardoor geen alimentatie be-
taald hoeft te worden.
De draagkracht van de man wordt ook 
beïnvloed door de nieuwe wet. Vanaf 1 
januari 2015 vervalt de post 'uitgaven 
voor levensonderhoud kinderen jon-
ger dan 21 jaar' oftewel de aftrekbaar-
heid van de kinderalimentatie vervalt. 
Dat kan in sommige gevallen beteke-
nen dat de man er financieel op ach-
teruit gaat en zijn draagkracht minder 
wordt.

De nieuwe wet Wet hervorming kind-
regelingen kan dus invloed hebben op 
de behoefte en/of op de draagkracht 
en daarmee op de te betalen kinderali-
mentatie. Maar ook kan de wet in-
vloed hebben op de partneralimenta-

tie. Als namelijk de kinderalimentatie 
omlaag gaat, kan ruimte ontstaan om 
(meer) partneralimentatie te betalen.
Met de invoering van de nieuwe wet 
zijn nog andere fiscale maatregelen in-
gevoerd die ook invloed kunnen heb-
ben op de alimentatie. Zo is bijvoor-
beeld de alleenstaande ouderkorting 
afgeschaft. Het voert te ver om alle 
maatregelen hier te vermelden. 

Gezien de hoeveelheid veranderingen 
is het aan te bevelen na te gaan of in 
uw geval de alimentatie moet worden 
aangepast. Bij voorkeur in onderling 
overleg met de alimentatieplichtige. 
Mocht een aanpassing van de alimen-
tatie nodig zijn, leg deze dan vast in 
een overeenkomst. Als er geen over-
eenkomst wordt bereikt of geen over-
leg mogelijk is, kan de rechtbank (via 
de advocaat) worden ingeschakeld. 

De op 1 januari 2015 van kracht ge-
worden Wet hervorming kindregelin-
gen kan belangrijke invloed hebben op 
de kinder- en partneralimentatie zo-
dat een aanpassing nodig is.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 
040 263 12 00 of via website 
www.advocatenkantoorintveld.nl

Dat de klanten Lenssen Mannenmode 
in Mierlo weten te waarderen, blijkt 
wel uit de prachtige cijfers die massaal 
door de klanten gegeven zijn. De klan-
ten konden hun stem via e-mail, face-
book en de telefoon uitbrengen. Naast 
stemmen op de favoriete winkel, kon-
den er ook cijfers gegeven worden, o.a. 
voor de teamprestatie, de sfeer van de 
winkel en de uitstraling van de winkel.

Lenssen Mannenmode heeft verreweg 
de meeste stemmen gekregen en is 
dan ook met het prachtige cijfer van 
9,23 uitgeroepen tot dé gezelligste 
winkel van Geldrop-Mierlo. Het hele 
Lenssen Mannenmode team is ontzet-
tend blij en trots op deze uitverkie-
zing. Maarten Lenssen:’ het is fijn om 
te horen dat de klanten waarderen wat 
je voor hen doet. Maar waar wij het 

Zingen bij een NAH koor 
Eigenwijs!
Niet Aangeboren 
Hersenletsel, een 
definitieve breuk  
in je levenslijn
Nee, het wordt niet meer zoals toen. 
En je zal misschien hulpmiddelen 
moeten gebruiken om je normale le-
ven zo goed mogelijk te kunnen lei-
den. Meer plannen bij geheugenpro-
blemen en op tijd rusten. Elke dag 
tussen de middag verplicht rusten om 
de accu weer op te laden. De kunst is 
om toch te kijken wat er nog wel kan. 
Een zoektocht met vallen en opstaan. 
Misschien wilt u ook graag nog zin-
gen, maar gaat dit niet meer in een re-
gulier koor. Daarom willen we in 2015 
graag gaan starten met een NAH-
koor. Niet om met een nationaal con-
cours mee te gaan doen, maar wel om 
op een gezellige manier samen te zin-
gen. Dat streven staat voorop! In de 
toekomst willen we graag op donder-
dagmorgen van 10.00-12.00 uur gaan 
oefenen. 
Locatie: zorgatelier Nuenen, Den Bin-
nen 5, 5674TW Nuenen.
Spreekt dit verhaal u aan, of kent u ie-
mand in uw omgeving met NAH 
waarvoor het koor iets kan zijn, meld 
u dan aan bij: Yvonne Spanjers, tele-
foon: 06-29272897.

Tentoonstelling 
Heemkundekring  
’t hof van Liessent
De heemkundekring ’t Hof van Lies-
sent, heeft een tentoonstelling over 
‘TOEN EN NU’.
Foto’s van gebouwen, huizen, straatge-
zichten, enz. van vroeger en nu. De 
veranderingen in het straatbeeld van 
vroeger. Huizen die weg zijn, en wat er 
voor terug gekomen is, Huizen, pan-
den, die totaal verbouwd zijn, je kent 
ze niet meer terug. De tentoonstelling 
is te zien tijdens de openingstijdens 
van het dorpshuis. De foto’s zijn te 
zien in de vitrines en in de gangen van 
het dorpshuis. Komt kijken naar ’t 
Liessent van vroeger.

De Heemkundekring ’t Hof van Liessent. 

meest trots op zijn, is dat dit een prijs 
is, een waardering die rechtstreeks 
van de klant af komt en dat is een hele 
grote pluim voor ons fantastische 
Lenssen Mannenmode team.
We willen de mensen die op ons ge-
stemd hebben, dan ook bedanken 
voor hun stem en steun’

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

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
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Collecteweek Hersenstichting 
start 2 februari
Maandag 2 februari a.s. start de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstich-
ting. In heel Nederland gaan ruim 14.000 enthousiaste collectanten op pad, 
om geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening. 
 
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder val-
len onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkin-
son en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersen-
stichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoenin-
gen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlich-
ting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef om je hersenen en geef aan de collectant of 
via www.hersenstichting.nl. Hartelijk dank voor uw steun. 

Tapas eten!
Over de oorsprong doen verschillende verhalen de 
ronde. De aardigste verklaart ook de naam. Vroeger 
legde de kastelein een klein bordje op het glas van de 
klant om te voorkomen dat er iets in zou vallen. Zo’n 
‘dakje’ is in het Spaans een ‘tapa’ (= bedekking). De 
volgende stap was dat er iets kleins te eten op gelegd 
werd. Dit aardige gebruik heeft zich ontwikkeld, het 
werden kleine gerechtjes, afgeleid van grotere die nor-
maal gesproken als maaltijden worden geserveerd.

Vlooienmarkt in Lieshout
Op zondag 8 Februari organiseert Gemengdkoor Primavera i.s.m Ut auw 
Hermenieke weer zijn jaarlijkse vlooienmarkt. Voorheen werd deze markt 
gehouden in het dorpshuis nu echter in Manege D’n Perdenbak Provincia-
leweg 26 5737 GH te Lieshout. U bent welkom vanaf 12.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 1,50 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis 
toegang. De vlooienmarkt duurt tot 15.00 uur.

Voorleesdagen op De Dassenburcht
Op woensdag 21 januari zijn ze op Eenbes Basisschool De Dassenburcht in Nue-
nen gestart met de voorleesdagen. De hele school startte de tien voorleesdagen 
met het Voorleesontbijt. Onder het genot van hun boterhammen, een plakje 
ontbijtkoek en wat groente werd er in alle groepen voorgelezen door één of 
meerdere enthousiaste grootouders. Het was leuk om de opa’s en oma’s hiervoor 
speciaal uit te nodigen, aangezien zij ook een belangrijke rol spelen in het leven 
van de leerlingen.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er daarnaast gedurende drie ochten-
den per week voorgelezen in de groepen 1 t/m 8, steeds door een leerkracht van 
een andere groep. Zo leren ze elkaar weer beter kennen en genieten de kinderen 
van alle prachtige verhalen! Dat is nou leesplezier!

Voorlezen: een feest op Kids Society
Het was een gezellige boel bij kinderopvang Kids Society Erica de afgelopen week. 
De Nationale Voorleesdagen gingen van start! Dit betekende volop voorleespret op 
alle locaties van Kids Society Erica in Nuenen en Eindhoven. Het prentenboek ‘Boer 
Boris gaat naar zee’ stond centraal en daaromheen werden allerlei activiteiten geor-
ganiseerd. Zo was er op onze gezellige kleinschalige locatie aan de Jacobushoek in 
Nuenen een voorleesontbijt waarbij alle kinderen en pedagogisch medewerkers in 
hun pyjama mochten komen. Op een groot bed werd geluisterd naar het verhaal van 
Boer Boris. Dit werd voorgelezen door 2 leerlingen van groep 8 van basisschool ‘de 
Wentelwiek.’ Ook werd het verhaal nagespeeld met knuffels en het poppetje ‘Boer 
Boris’. Daarna werd er nog genoten van een lekker en gezond ontbijt! Het nieuwe 
boek van Boer Boris zal vast nog vaker voorgelezen worden, net als de andere favo-
riete boeken van de kinderen, want VOORLEZEN IS ECHT EEN FEEST!!!

Sinds het toerisme naar Spanje een 
grote vlucht heeft genomen, is ook het 
tapas eten in Nederland geïntrodu-
ceerd. Veel restaurants hebben tapas 
op hun menukaart staan. 

Het bereiden van authentieke en ori-
ginele tapas is tijdrovend en niet goed-
koop. In de Spaanse keuken wordt ge-
bruik gemaakt van verse hoogwaardige 
ingrediënten, zoals olijfolie extra vir-
gin, verse groente, kruiden, mooie vis-
soorten en mals vlees. Begrijpelijk dat 
veel restaurants hun toevlucht zoeken 
in de kant en klare tapas, volop ver-
krijgbaar bij groot- en detailhandel, 
die snel in de oven of magnetron op-
gewarmd of in de frituur gebakken 
worden.

Francisco gebruikt uitsluitend verse 
ingrediënten. Hun leveranciers in 
Spanje (voor olijfolie, Manchego kaas, 
Ibérico en Serrano ham) en in Neder-
land zijn dan ook bewust gekozen om 
hun mooie, eerlijke en hoge kwaliteit 
producten. Alle sauzen worden van 
botten en visgraten getrokken en tra-
ditioneel bereid. Ze maken geen ge-
bruik van halffabricaat of kant en klare 
tapas en laten zich inspireren door cu-
linaire gerechtjes uit verschillende de-
len van Spanje. Uiteraard staan er ook 
traditionele tapas op de kaart, bereid 
naar Spaans familierecept.
Grill, lunch en tapasbar Francisco vind 
je op de Berg 32a te Nuenen. Reserve-
ren kan telefonisch: 06-30121624. 
www.dekeukenvanfrancisco.nl

kleuren

lettertype

RECTIFICATIE 
Programma Jeugdcarnaval 2015 

 
Zaterdag 14 februari 2015 

Jeugdmiddag groep 4 t/m 8 
14.30 uur—17.00 uur 
Theaterzaal Klooster 

 
Zondag 15 februari 2015 

Optocht en Optochtfeest en prijsuitreiking 
13.30 uur—16.30 uur 

Centrum Nuenen en Tienertent 
 

Maandag 16 februari 2015 
Kindermiddag groep 1 t/m 3 

12.00 uur—14.00 uur 
Theaterzaal Klooster 

 
Jeugdmiddag 4 t/m 8 
15.30 uur—17.30 uur 
Theaterzaal Klooster 

 
Dinsdag 17 februari 2015 

Bovenste Beste Bingo Brunch 
11.11 uur—13.11 uur 
Theaterzaal Klooster 

 
Kijk op www.dwersklippels.nl voor meer informatie of let op de  

informatie die je van je school krijgt. 

Jeugdoptocht 2015 
 

Ook dit jaar zoeken we veel jeugd voor onze optocht.  
Schrijf je in met je school, sportclub, scouting, zanggroep, toneelclub, 

vrienden of familie.  
Ons Jeugdprinsentrio sluit de optocht van de jeugd af met hun  

mooi versierde prinsenwagen.  
Verzin een leuk, grappig of mooi thema of doe iets met het thema van 

het prinsentrio ‘Wereldkampioen carnaval’.  
Schrijf je in via  

dwersejeugdnuenen@hotmail.com 

Prins Valentijn

Prinses AnneAdjudant
 C
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Jeugdcarnaval
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Theeconcert 2015
Dinsdag 17 februari - aanvang 13.30 uur

Klooster

RECTIFICATIE TIJDEN EN LOCATIES

Fietsen op naakte velgen
In Gerwen bij de brandkuil aan het Rullen kun je een prachtig gedicht lezen 
over een fietser op naakte velgen. Het betreft een gedicht van de hand van 
Joop Glasbergen dat geplaatst is op initiatief van Stichting Nuenen c.a. 
Deur/700 jaar gemeenterechten Nuenen-Gerwen.

Inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben destijds 
gedichten gemaakt en zo’n veertig daarvan zijn op borden afgedrukt en met me-
dewerking van o.a. de ANWB geplaatst aan een wandel- en fietsroute. De tekst 
op bijgaand bord luidt als volgt.

De Velgrijder

Te Lommel, in het land der Belgen,
fietst een pastoor op naakte velgen,
door modder, kuilen, zand en grind.
Hij zwoegt en zweet in weer en wind.
Men hoort hem luide klappertanden
en ’t klotsen van zijn ingewanden.
De priester zegt: ‘Het is goedkoop
en ik rijd sneller dan ik loop.
Geen oponthoud en vuile handen.
want ‘k heb nooit last van lekke banden’. Foto Cees van Keulen.

Beide verenigingen hebben opnieuw 
weer veel mooie en ook waardevolle 
dingen bij elkaar verzameld: zodat er 
voor elk wat wils is. Of u nu antiquitei-
ten zoekt of kleine meubeltjes, elektri-
sche apparaten of snuisterijen of zo-
maar wat gebruiksvoorwerpen, u kunt 
daarvoor allemaal in Lieshout terecht.
Veel spullen kunt u rechtstreeks ‘van de 

tafel’ kopen. Daarnaast worden de mooi-
ere spullen bij opbod verkocht en dat is 
in Lieshout altijd een belevenis apart. 

Wilt u nog spullen beschikbaar stellen 
aan beide verenigingen neem dan con-
tact op met Adriaan Schepers 0499-
422348 of Joop Hendriks 0499-422688, 
email jcamhendriks@onsbrabantnet.nl

eBook spreekuur 
in uw Bibliotheek
De komende maanden is er in Biblio-
theek Dommeldal iedere dinsdag in 
één van de 4 vestigingen een eBook 
spreekuur. Van 14.30-16.30 uur.

U bent welkom met uw vragen over 
eReaders en eBooks. Maar neem uw 
Reader mee!
Ook met vragen over het lenen van 
eBooks kunt u terecht op het spreek-
uur. Bijvoorbeeld over het aanmaken 
van een account of het downloaden 
van eBooks naar uw Tablet of Smart-
phone. 
Neem al uw vragen èn uw eReader, Ta-
blet of Smartphone mee naar de 
eBook-dokter van Bibliotheek Dom-
meldal. Het eBook-spreekuur is altijd 
op dinsdagmiddag en altijd van 14.30-
16.30 uur.

In de Bibliotheek in Nuenen is het eer-
ste spreekuur op 10 februari, daarna 
weer op 17 maart. Kunt u niet zo lang 
wachten? Kijk dan op www.bibliotheek-
dommeldal.nl wanneer het spreekuur in 
de andere vestigingen is en kom gewoon 
daar naar toe.

Computercafé 
Nuenen in februari
Deze maand worden er in het Compu-
tercafé weer drie presentaties gegeven 
in de nieuwe locatie van het Compu-
tercafé van SeniorWeb Nuenen en Bi-
bliotheek Dommeldal. Op 5 februari 
over IrfanView, een gratis fotobewer-
kingsprogramma; 12 februari over 
mappen en bestanden en 26 februari 
over Skype, het gratis beeldbellen. De 
koffie staat vanaf 9.00 uur klaar. De 
bijeenkomsten zijn voor iedereen toe-
gankelijk, entree € 3,50.

Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).
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 PUZZELHOEKWeek 5

8 1 4
1 9 2

7 4 6
7 8

2 4
3 4

9 6
3 8 5 1 2

5 1 3

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.

AAGJE
BAGGER
DOPJE
FOKVEE
HENNEP
HUWEN
JASZAK
JUNIORENTEAM
KAJAK
KAMELEON
LADEN
MACARONI
MILIEU
MOTIE
PAAPJE
PARIA
PAUPER
PAUZEFILMPJE
POLIEP
PRUNUS
REGIE
RIOOL
SCORE
SIGNAAL
VERAF
VIERLING
WENSDROOM

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 knaagdier 6 speels 11 mannelijk dier 12 roem 13 vaartuig
15 reeds 17 gegraven diepte 19 kordaat 21 Frans lidwoord 22 vertrager 
24 betrekking 25 werktuig 26 fris 28 pers. vnw. 29 titel 30 Europese hoofdstad 
31 karig 33 verordening 35 selenium 36 Open Universiteit 38 krantenhuisje 
41 Griekse letter 45 bloeiwijze 47 public relations 48 rondhout 49 lof bewijzen 
51 deel v.e. boom 52 mossteppe 54 op de wijze van 55 en dergelijke 56 stof 
57 wreed heerser 59 vogel 60 paling 61 sprookjesfiguur 62 voordeel 
64 staartster 65 Grieks eiland.

Verticaal: 2 slee 3 veerkracht 4 wand 5 deel v.e. breuk 6 sjiek 7 zonderling 
8 mak 9 eerstkomende 10 verkoopplaats 14 kweken 16 pausennaam 
18 honingbij 20 Ierland 21 plakmiddel 23 vogel 25 lor 
27 afgepaste hoeveelheid 30 make-up 32 vogel 34 uitroep van afkeer 
37 viseter 38 etensbereider 39 hoon 40 schaaldier 41 map 42 tijding 
43 papegaai 44 deel v.e. viool 46 wiel 50 ieder 52 fijn weefsel 53 riv. in Italië 
56 marmelade 58 bejaard 60 als onder 63 tegenover.

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

L E I D E R V R I E N D

K E N N I S O E D E E M

W E E A L A T O T E R A

A S E A B C E S B D A

S T E N O D A S B O T E R

T A V E R Y T E E L T T

E R E E L K

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

T I R O L N U L G A L E I

E N P D A T U M K L E

E V A K O P S E C E I K

G A R E E L E E R S T E

L A R I K S A T L E T E

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

Oplossingen wk 4
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

FRUITMACHINE

Feest bij Rens & 
Stanley Broeders 
Totaal Interieurbouw 
“Rens & Stanley Broeders Totaal Interieurbouw” 
viert deze maand haar 25-jarig bestaan! Maar dat is 
niet de enige mijlpaal die gevierd wordt: Rens wordt 
65 en gaat met pensioen. Zijn zoon Stanley zal de 
onderneming voortzetten.

Zoals de naam al zegt, houdt het bedrijf zich bezig met 
het maken van meubels in alle soorten en maten: kas-
ten, tafels, bedden, badmeubels, lambriseringen, bars: 
de familie Broeders draait er haar hand niet voor om. 
Het bedrijf aan de Spegelt 70-72, dat in eigen beheer is 
gebouwd, is ingericht met een productieruimte, een ma-
gazijn, een opslag, een kantoor en een showroom. Het 
machinepark is zeer uitgebreid en indrukwekkend: 2 
formaatzagen, een CNC-machine, een kantenverlijmer 
en een spilfrees. Daarnaast is er een complete metaalaf-
deling waar wordt gelast, geknipt, gezet en gepuntlast 
voor het kleine metaalwerk. Broeders pleegt ook onder-
houd aan gebouwen en lost inbraakschades op.

Vader en zoon houden zich bezig met de uitvoering in 
alle facetten en moeder is de grote spil op kantoor. Mar-
tijn en Kees werken in de werkplaats. Het bedrijf is er 
trots op dat 85% van de klantenkring uit Nuenen komt 
en bestaat uit zowel bedrijven als particulieren. Voor de 
particulieren worden diverse werkzaamheden verricht: 
van het maken van Amerikaanse inloopkasten tot het 
afwerken van zolders en het maken van alle voorko-
mende meubels. Voor bedrijven zijn het meestal pro-
jecten. Broeders Totaal Interieurbouw regelt en bege-
leidt onder andere de sloper, tegelzetter, elektricien en 
schilder. De klant heeft 1 aanspreekpunt. Neem gerust 
eens een kijkje op de website: www.rensbroeders.nl

Vaandelteam Badminton   
Club Lieshout óók kampioen
Na een zeer spannende seizoensapotheose is ook het vaandelteam van Bad-
minton Club Lieshout kampioen geworden. Nadat eerst het rechtstreekse 
duel met de runner-up uit Son en Breugel, BC Sarabee, met 5-3 was gewonnen 
won BCL-1/BouwCenter Swinkels ook de laatste wedstrijd met 3-5, waardoor 
het team zich kampioen mag noemen van de 4de afdeling van de 2de klasse.

In de een-na-laatste wedstrijd van het 
seizoen speelde het jonge vaandel-
team van Badminton Club Lieshout 
de belangrijkste wedstrijd van het sei-
zoen. Tegen de nummer 2 in de rang-
schikking moest immers zeker niet 
verloren en liefst gewonnen worden 
om bovenaan te blijven staan. De wed-
strijd begon met een gewonnen he-
ren-dubbelpartij van Mark van Melick 
en Luc Musters en een verloren dub-
belpartij van Nienke Houët en Boukje 
van der Werf. Nadat Mark van Melick 
in een zeer eenzijdige partij het twee-
de punt had binnengehaald leek er 
geen vuiltje aan de lucht. Nienke 
Houët kon echter haar singlepartij 
niet winnen.. Ook Boukje van der 
Werf verloor haar singlepartij, waarna 
Luc Musters de zaak weer rechttrok. 
Hij won in een driesetter van Kay San-
ders. In de laatste twee mixpartijen 
werd het uiteindelijke verschil ge-
maakt. Mark van Melick en Nienke 
Houët wonnen.Luc Musters en Bouk-
je van der Werf wonnen na drie sets 
alsnog deze laatste cruciale partijen. 

In de laatste seizoenswedstrijd, uit in 
Veghel tegen het team van BC’67, 
moest het dan uiteindelijk gebeuren: er 
zouden en moesten minimaal 4 punten 
worden binnengehaald om het kampi-
oenschap binnen te kunnen halen. De 
wedstrijd begon echter slecht, door 
een snelle en duidelijke verliespartij 
van Boukje van der Werf en Nienke 
Houët in de damesdubbelpartij. In de 
dames-singlepartij van Nienke Houët 
kwam Nienke er niet aan te pas en ver-
loor in twee duidelijke sets. Ook Bouk-
je van der Werf kon na drie spannende 
sets, niet winnen. Bij de heren liep het 

anders. Mark van Melick en Luc Mus-
ters wonnen de mannendubbel met 
speels gemak in twee sets. Ook de sing-
lepartij van Mark van Melick was een-
zijdig. Mark won eenvoudig. Luc Mus-
ters moest iets meer aan de bak, maar 
ook hij kon uiteindelijk met duidelijke 
cijfers winnen. Omdat er nog één punt 
binnengehaald moest worden om kam-
pioen te worden moest één van de af-
sluitende mixpartijen gewonnen wor-
den. BCL-1/BouwCenter Swinkels 
won beide partijen, waardoor het team 
zich officieel kampioen van de 4de af-
deling van de 2de klasse mag noemen. 

BCL-1/BouwCenter Swinkels met 
Boukje van der Werf, Nienke Houët, 
Mark van Melick en Luc Musters.

BadmintonStedelijk College Eindhoven 
‘Excellente School’
Op 26 januari zijn in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de predica-
ten Excellente School 2014 uitgereikt. Het Stedelijk College Eindhoven ont-
ving uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat voor het 
uitstekend presteren van de afdelingen vwo en havo. Zowel de Nederlands-
talige als tweetalige afdelingen vwo en havo werden door het ministerie van 
OCW geprezen om haar kwaliteit. 

Het Stedelijk College is bijzonder trots 
op de erkenning. Opleidingsdirecteur 
Ingrid van Zuijdam noemde de onder-
scheiding een grote blijk van waarde-
ring voor de kwaliteit van het onder-
wijs. 
“Uitstekend onderwijs leidt tot sterke 
leerlingen in de Brainportregio. Onze 
school werkt continu aan vernieu-
wing, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
nieuwe onderwijsvormen, digitaal les 
geven en de bijzondere lessen die leer-
lingen kunnen volgen als filosofie en 
Chinees. We hebben de afgelopen ja-
ren veel geïnvesteerd in het pre-we-

tenschappelijk onderwijs aan onze 
WON-Akademie op het Nederlands-
talig vwo en het tweetalig onderwijs 
wordt op het allerhoogste niveau ge-
geven en bovendien op alle afdelingen: 
vwo, havo èn mavo. In vergelijking 
met de veelheid van vormen van twee-
talig onderwijs die scholen vandaag de 
dag aanbieden, voldoet die van het 
Stedelijk College Eindhoven al 22 jaar 
aan de hoogste normen van het Euro-
pees Platform.” Een belangrijk gege-
ven op een school waar internationali-
sering als een rode draad door het 
onderwijs loopt. 

Locatie Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en LifeTech Mavo:
dinsdag 3 februari 2015 van 17.00 tot 21.00 uur
woensdag 4 februari 2015 van 13.30 tot 16.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
woensdag 4 februari 2015 van 16.00 tot 21.00 uur

Van maandag 26 januari t/m vrijdag 30 januari kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak 
maken op tel: 040-264 53 64 (Oude Bossche Baan) of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan). 

www.stedelijkcollege.nl

Informatie gesprekken 
over aanmelding 

OPENDAGEN 30 EN 31JANUARI

Nieuwe      
dichtbundel uit
Overpeinzingen over haar levenservaringen in vriendschappen, liefde, reizen, 
verlies en rouw waren de inspiratiebron voor een aantal gedichten, die Nannie 
van den Eijnden uitgeeft. De bundel ‘Contemplatie’ verhaalt over gewone din-
gen waar ze enthousiast van wordt, zoals het zien van een regenboog, en over 
herinneringen aan specifieke momenten, die haar hebben geraakt.

Nannie helpt mensen nieuwe per-
spectieven vinden bij vragen en veran-
deringen in hun levensloop en loop-
baan en schrijft levensverhalen voor 
en over mensen, zowel bij feestelijke 
gelegenheden als bij ziekte, afscheid 
en verlies. Voor Rond de Linde schrijft 
ze ook graag verhalen over bekende en 
minder bekende mensen, o.a. in de ru-
briek ‘Nuenenaren nader belicht’. 

De dichtbundel is voor € 12,50 te koop 
bij boekhandel Van de Moosdijk en 
Risjamo in Nuenen.

Buitengewone 
Algemene 
Ledenvergadering 
RKSV Nuenen
Met een oproep, onder andere aan 
alle leden persoonlijk en berichtge-
ving op de website en in deze krant, 
hoopte het bestuur van de RKSV 
Nuenen maandag 26 januari op een 
grote opkomst bij de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering. 

Deze opkomst was nodig om gedra-
gen steun van de leden te krijgen een 
nieuw beleidskader en een heldere 
koers uit te zetten voor de komende 
vijf jaar. Al ruim voor 20.00 uur 
stroomde de kantine van Sportpark 
‘Oude Landen’ vol en er kwamen zo-
veel leden dat er zelfs niet genoeg zit-
plaatsen waren. Na een minuut stilte 
in acht te hebben genomen voor de 
deze week overleden Nelis Coolen, 
zeer gewaardeerd clublid en vrijwilli-
ger binnen de RKSV Nuenen, gaf 
Joost Heijnen een zeer duidelijke uit-
eenzetting over het nieuwe beleid en 
de heldere koers van de vereniging. 
Bij zijn vraag om steun en draagvlak 
voor het bestuur om deze lijnen ver-
der uit te mogen werken en hier ook 
naar te mogen handelen, antwoord-
den de leden met een applaus. Met dit 
mandaat van de leden wordt de zo no-
dige rust binnen de club gecreëerd en 
kan er gebouwd worden aan een 
mooie voetbaltoekomst voor RKSV 
Nuenen. 

Het bestuur dankt de leden voor hun 
vertrouwen en hun komst.

Kienen in Lieshout
De Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout houdt op 30 januari een kienavond 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout.
Er zijn mooie prijzen en een jackpot. De 
avond begint om 20.00, zaal open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Voetbal
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‘Genieten!’ tijdens 34ste 
Pronkzitting Dwèrsklippels
Door Edwin Coolen

Tegen het decor van het Dwèrs Teatro vond zaterdag de tweede van vier 
Pronkzittingsavonden plaats in Het Klooster, georganiseerd door carna-
valsvereniging De Dwèrsklippels. De avond werd door presentatrice Femke 
Arts-van Rooij weer in goede banen geleid.

Nadat Prins Finanza en zijn gevolg 
plaats hadden genomen in de pronk-
bank, openden de dansgardes de 
avond. Maar liefst zes tonproaters 
stonden vervolgens klaar, waarvan 
twee uit Nuenen: Gerard de Greef en 
Gerard Bloks. Showfeur De Greef, 
vertellend over HOV-lijn en Phileas-
bus, was nog wat onwennig. Het was 
voor hem even geleden dat hij in de 
Nuenense ton had gestaan. De andere 
Gerard is de laatste jaren een vaste 
gast, dit keer als imker Wim de Bie. 
Een bij-baantje want hij zat in de bij-
stand. Jammer dat er bij beide Gerar-
den weinig actuele grappen waren 
over, pak hem beet, de Nuenense poli-
tiek. Een ander optreden van Nuenen-
se bodem werd verzorgd door de da-
mes van de Bloaspoepers, met een 
muzikale baby-bandparodie.

Harrie Sijbers uit Son kwam als BBA-
chauffeur Tinus Tussengas die, samen 
met zijn tante Miet en ome Nol, ha-
chelijke avonturen beleefde in de bus-
reis onderweg naar Lourdes. Na de 
showdans van de prinselijke dansgar-
de was het de beurt aan de ervaren 
tonproater Frank Schrijen uit Box-
meer. Zijn buut als Superkneus over 
senioren deed het goed, niet in de laat-
ste plaats doordat hij het spelen met 
de zaal goed beheerst (‘doe die deur 
dicht’, ‘het wordt nog veul erger’, ‘stil 
is’). Leuk: hij kondigt slechte grappen 
van tevoren aan, al liet hij letterlijk iets 
te veel van zijn tong zien.

Bij de aankondiging van amusements-
groep Tadaa! uit Helmond, zo halver-

wege de avond, werd het plots even 
serieus. Presentatrice Femke stond 
namelijk stil bij het onverwachts over-
lijden van hun collega Huub Lambert, 
vorig jaar. Hij maakte op dat moment 
deel uit van Tadaa! Niet toevallig be-
gonnen de drie man van Tadaa! daarna 
hun optreden met het lied Genieten, 
op de melodie van Suzanne (van V.O.F. 
de Kunst). Verder had de groep een 
leuk stuk over nut en noodzaak van 
mobiele telefoons, die tegenwoordig 
overal en altijd aanwezig zijn. Ze slo-
ten af met een lalala-medley, die door 
de hele zaal werd meegezongen.

Uit Best kwam Wichard de Benis met 
zijn Doewane-buut. Hij bewaakte het 
laatste stukje grens met Bels, dus al-
leen daar kon nog worden gesmok-
keld. De zesde tonproater was Rob 
Verschuren uit Son, alias de Laatste 
Misdienaar. Aan de hand van de Bij-
bel, bisschop, pastoor en pastorie 
kwam het katholieke leven van vroe-
ger voorbij. Soms op het randje maar 
vaak erg leuk.

Laatste act waren de oud-prinsen van 
de Dwèrsklippels. Zij gaven een mooie 
ode aan André van Duin met een 
greep uit de talloze liedjes en typetjes 
uit zijn 50-jarige carrière: van Ome 
Joop en Pizza tot Willempie en Bloem-
kolen. Een feest der herkenning voor 
wie er mee is op gegroeid.
De avond eindigde zoals gebruikelijk 
met het zingen van Nuenen Dwèrs.

Vrijdag en zaterdag zijn de laatste 
twee Pronkzittingen.

Foto’s van 
De Plaatjes Maker© / LAVfotografie.

Uitzendingen LON-TV
Raadsvergadering live op TV:
De vergadering van de gemeenteraad op 5 februari wordt rechtstreeks uitge-
zonden vanuit de Raadszaal in Het Klooster. Aanvang uitzending: 19.30 uur. 
Eerdere raadsvergaderingen kunt u terugkijken via de website van de ge-
meente Nuenen: www.nuenen.nl/UitzendingenRaad.

Deze week in het programma Nuenen-Nu:
•	 Voorlezen	is	elke	dag	een	feest!	Ook	bibliotheek	Dommeldal	organiseer-

de een voorleesontbijt voor de peuters: ‘Boer Boris gaat naar zee’. Let op: 
Het complete verhaal van Boer Boris wordt om 18.30 uur uitgezonden.

•	 Wim	Daniëls,	Witvoeter	2014
•	 Teerdag	van	St.	Antoniusschutterij	Eeneind-Opwetten
•	 Roland	van	Pareren	licht	toe	hoe	straatnamen	tot	stand	komen.	Dit	naar	

aanleiding van het nieuwe Straatnamenboek van de Heemkundekring 
•	 Raadslid	Boudewijn	Wilmar	(Groen	Links)	vertelt	over	zijn	eerste	erva-

ringen met de Nuenense gemeentepolitiek.
•	 OCN	Inloopcafé
•	 Biografie van een Dorp: ’n Stukske Gerwen, Gerwenseweg en Van Goghhuis 
De	tv-uitzending	vindt	dagelijks	plaats	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	21.00	
en	23.00	en	01.00	uur.	Ook	is	het	programma	te	volgen	via	de	livestream	op	
www.omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberichten 
en kunt u oude filmpjes terugkijken. 
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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

TE KOOP Eiken eethoek 
tafel 170 cm. 6 stoelen. 
Vraagprijs € 70,-. Tel. 040-
2833019.

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTE op afgesloten 
terrein in Nuenen (Gerwen). 
1x 90 m2 m.i.v. 1-4-2015. 1x 
80 m2 m.i.v. 1-2-2015. 1x 42 
m2 m.i.v. 1-2-2015. 1x Ga-
rage 5,85 x 2,80 m.i.v. 1-2-
2015. Info: 06-13320300.

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp of oppas 
gehele dag/nacht beschik-
baar. Tel: 06-43754019 of 
06-24726934.

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’.

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen in 
salon) Lekker makkelijk, 
ik kom ook bij u thuis! 
Diabetes en reuma aante-
kening. KADOTIP: Kado-
bonnen hier te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040-2843533 
/06-23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

MEER DAN 
100 RELAXFAUTEUILS
IN ONZE SHOWROOM

*vraag naar de voorwaarden

Elke 2e meter NL Label PVC (3 kwaliteiten)

Elke 2e meter NL Label Vinyl
Elke 2e meter NL Label laminaat
Elke 2e NL Label zonwering 
(Vouwgordijnen, horizontale jaloezieën, verticale jaloezieën, 
houten jaloezieën, rolgordijnen, multishades, duette en plissé)

Elke 2e meter Desso tapijt       

50%
korting

op elke 2e 
meter of artikel*

GROTE
COLLECTIE
KARPETTEN

ALLE ACTIES:  zaterdag laatste dag

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN   VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

Auping winteractie   

2e bedbodem gratis*
€ 150,-- voordeel op matrassen*
2e kussen halve prijs

Ervaren oppasoma zoekt 
oppasgezin omgeving Nue-
nen. Voor 1 evt. 2 dagen per 
week. Tel: 0615495169

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29
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Ingeborg Mulder en Raymond Hurks

 

De fysiotherapeut
Fysiotherapie     
helpt bij etalagebenen
Twee op de tien mensen in Nederland heeft er last van; van een pijnlijk, 
krampend gevoel in de benen bij inspanning, zoals lopen en winkelen. Tij-
dens inspanning hebben beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust, 
zuurstof die naar de beenspieren wordt vervoerd via de slagaders. Als de 
slagaders in de benen door aderverkalking vernauwd zijn, kunnen zij min-
der bloed doorvoeren en komt er dus niet altijd genoeg zuurstof aan in de 
spieren wat tijdens inspanning, als er meer zuurstof nodig is, leidt tot pijn-
klachten.

Deze specifieke pijnklachten in de be-
nen worden in de volksmond etalage-
benen genoemd, de medische term 
hiervoor is Claudicatio Intermittens. 
Een aandoening waar meer dan 20% 
van mensen boven de 60 jaar aan lijdt. 
Roken is een belangrijke risicofactor 
om etalagebenen te krijgen, maar ook 
een te hoge bloeddruk, overgewicht 
en suikerziekte kunnen een rol spelen. 
Naast een pijnlijk, vermoeid en/of een 
krampend gevoel in de benen hebben 
mensen met etalagebenen ook vaak 
last van koude voeten en soms zelfs 
van verdikte teennagels.
Op het moment dat klachten zich, bij-
voorbeeld tijdens het lopen, voor-
doen, is de beste oplossing voor dat 
moment stoppen met die activiteit. 
Hierdoor komen de spieren tot rust 
en kan het tekort aan zuurstof weer 
worden aangevuld. Maar activiteiten 
stoppen, of ze vermijden, geeft een 
flinke beperking in het normale dage-
lijks leven. Gewoon wandelen of een 
boodschap doen zijn ineens erg lastig 
geworden. In een aantal gevallen is 
het mogelijk geopereerd te worden 
aan een vaatvernauwing, waardoor de 
klachten kunnen afnemen, maar 
klachten van etalagebenen kunnen 
ook verminderen door een gerichte 
therapie bij de fysiotherapeut.
Als u pijn hebt, bent u geneigd om 
minder of geforceerd te bewegen. 
Hierdoor lijkt het of uw klachten af-
nemen, maar bij nieuwe inspanning 
komen ze snel terug en ze kosten veel 
energie. De fysiotherapeut kan met 
bijvoorbeeld looptraining uw conditie 
verbeteren waardoor uw pijnklachten 
minder zullen worden.
Sinds kort hebben twee fysiotherapie-
praktijken in Nuenen, Kemps en 
Kootstra hun krachten gebundeld om 
specifiek patiënten met etalagebenen 
gericht te kunnen behandelen. In bei-
de praktijken is een in etalagebenen 
gespecialiseerde fysiotherapeut werk-
zaam, welke alle klachten met betrek-
king tot de aandoening in kaart brengt 
en een volledig op de persoon afge-
stemd behandelprogramma opstelt. 
Hierdoor kunnen klachten duidelijk 
afnemen en worden dagelijkse gewo-
ne zaken weer pijnvrije bezigheden. 
Beide fysiotherapeuten hebben als 
enigen in Nuenen hun specialisatie-
traject voor het behandelen van men-
sen met etalagebenen volledig afge-
rond en zij zijn aangesloten bij het 

ClaudicatioNet, een overleg waaraan 
meerdere disciplines op het gebied 
van etalagebenen in de regio deelne-
men, waaronder vaatchirurgen. 
Om voor behandeling door een van 
deze twee gespecialiseerde fysiothe-
rapeuten in aanmerking te komen, 
moet de diagnose Claudicatio Inter-
mittens gesteld zijn door de huisarts 
of vaatchirurg. Een verwijzing van 
een van hen is noodzakelijk. Het is 
ook belangrijk om voor de behande-
ling contact op te nemen met uw ziek-
tekostenverzekeraar of uw behande-
ling volledig of gedeeltelijk vergoed 
wordt. Neem voor meer informatie of 
een afspraak over de behandeling van 
etalagebenen contact op met een van 
de twee fysiotherapiepraktijken:

Fysiotherapie Kemps, Raymond 
Hurks: 040-2832794 / (Kinder)Fysio-
therapie en Manuele Therapie Koot-
stra: Ingeborg Mulder: 040-2832667
www.kootstra-therapie.nl /
www.fysiotherapiekemps.nl 

Wintersportzon gevaarlijker 
dan zomerzon
Skibroek, dikke jas, skischoenen, skipas, accommodatie: je moet aan nogal 
wat dingen denken voor je op wintersport gaat. Maar vergeet ook zeker je 
zonnebrandcrème niet, adviseert Herm Martens, dermatoloog in het Catha-
rina Ziekenhuis. ‘Want in de bergen kan de zonkracht veel sterker zijn dan 
op zeeniveau.’

Waarom is de zon in de bergen 
zoveel krachtiger?
‘De zon geeft met zonlicht ook uv-
straling af. Deze uv-stralen komen 
vanaf de zon richting het aardopper-
vlak. In dit traject zijn drie factoren 
die in de bergen een extra invloed heb-
ben op de sterkte van deze straling. 
1. Schone lucht. Stofdeeltjes in minder 
schone lucht houden een deel van de 
UV-straling tegen. In de schone lucht 
in de bergen kunnen de uv-stralen on-
gehinderd passeren.
2. Weerkaatsing van uv-stralen door 
de sneeuw. Ruim tachtig procent van 
de straling kaatst weer terug.
3. Wolken. Een wolkendek kan funge-
ren als filter voor de uv-straling. Ech-
ter, het kan ook zijn dat het juist de 
straling die vanaf de sneeuw is terug-
gekaatst nogmaals tegenhoudt en 
daardoor juist de sterkte van de zon 
weer doet toenemen! Dit alles maakt 
dat op 2000 meter de straling ruim 30 
procent sterker is dan op zeeniveau. 
De kans op verbranden is dus erg 
groot; en dat kan huidkanker veroor-
zaken.’

Met andere woorden, ook op winter-
sport moet je je heel goed insmeren?
‘Zeker weten. Want behalve de sterkere 
straling, heeft je huid in de winter vaak 
nog geen natuurlijke bescherming op-
gebouwd. Door regelmatig korte tijd in 
de zon te zijn word je bruin en dat zorgt 
voor bescherming. Maar voor mensen 
op wintersport gaan, hebben ze vaak 
een tijdje niet veel zon gezien, dus is de 
natuurlijke bescherming weg. Dus het 
is belangrijk om heel goed te smeren, 
om de twee uur (liefst nog vaker) en 
met een hoge factor.’

Heeft het zin om als voorbereiding 
een zonnebankkuurtje te doen om 
zo de natuurlijke bescherming wat 
te verhogen?
‘Nee. In een zonnebank zitten vooral 
uvA-stralen. Deze stralen leveren vaak 
een snelle bruining, maar blijft maar 
kort behouden. De bescherming en 
bruining die ontstaat door uvB- stra-
len is veel belangrijker en langduriger. 
Omdat deze uvB-stralen nauwelijks in 
zonnebanken zitten, heeft een kuur 
voor de vakantie geen zin.’

Verstuurd vanaf mijn iPad

Siem Reap
Door Elwien Bibbe

Ik ben op weg van Phnom Penh naar Siem Reap, spreek uit siem riep... over een 
weg in aanleg. Op sommige delen krijg ik een flinke massage.....links en rechts 
huizen op palen, van beton, niet meer van hout.....sommige huizen van steen en 
andere van alles waarmee je maar bouwen kunt. Rijstvelden, de meeste droog....
het land is nog vlakker dan Holland. Onze gids, luitenant kolonel Tri is trots op 
de kwaliteit van de Cambodjaanse rijst. Qua export staan ze echter niet in de top 
drie, dat zijn India, Vietnam en Thailand. Ik neem me voor om thuis eens te kij-
ken waar mijn rijst vandaan komt.
We zoeken naar een plekje om te stop-
pen. Want er staan ook velden met lo-
tusbloemen tussen. De bloemen kijken 
op hun lange stelen een stukje boven 
het water uit. En zo zien we vanuit de 
verte het verschil tussen de lotus en de 
waterlelie.
In de regentijd zou ik hier op een weg 
in het water rijden. Ik zou water zien 
zover als het oog rijkt....
Na ruim twee uur nieuw asfalt, oud 
asfalt, wasbord en vele kuilen stoppen 
we bij 'spider village', waar behalve ge-
frituurde spinnen en cashewnoten 
ook allerlei andere lekkernijen te koop 
zijn! Een van de meisjes heeft een 
'petspider'. En dat levert een prachtfo-
to op van mijn hand met een harige 
achtpoter erop. In Siem Reap kunnen 
we ook insecten proeven. Ik wacht 
nog maar even....

Leerlingen Schilder^sCOOL 
actief voor meer leerwerkplekken
Schilder^sCOOL voert in heel Nederland tijdens ‘De Week van de Samen-
werking’ een week lang actie om het tekort aan leerwerkplekken onder de 
aandacht te brengen.

Meer leerwerkplekken zijn keihard 
nodig om jongeren op te leiden en de 
schilder- en onderhoudsbranche ook 
in de toekomst te kunnen blijven voor-
zien van voldoende gekwalificeerde 
vakkrachten. Tijdens de ‘Week van de 
Samenwerking’ gaan leerlingen op pad 
om nieuwe leerbedrijven te werven en 
om bestaande leerbedrijven te motive-
ren (meer) leerlingen een leerwerkplek 
te bieden.
Van 2 tot en met 6 februari gaan 
Schilder^sCOOL-leerlingen er elke 
dag op uit. Ze bezoeken groothandels 
en leveranciers en delen daar flyers en 
promotiemateriaal uit aan klanten. De 
boodschap die de leerlingen vertellen 
is helder: “In de toekomst zijn voldoen-
de vakkrachten nodig, die nu moeten 
worden opgeleid. Daar zijn meer leer-
bedrijven voor nodig!”
Daarna gaan de leerlingen naar de leer-
bedrijven die samenwerken met 
Schilder^sCOOL Nuenen. Deze krijgen 
een officieel bord ‘Schilder^sCOOL 
Leerbedrijf ’ uitgereikt. Hiermee geeft 
Schilder^sCOOL blijk van waardering 
voor de goede samenwerking. 

Schilder^sCOOL werft leerlingen en 
geeft ze basiskennis mee, voordat ze 
bij het leerbedrijf dagelijkse praktijk-
ervaring opdoen. Leerlingen zijn in 
dienst van Schilder^sCOOL, een leer-
bedrijf en men heeft dus geen werkge-
versverplichtingen. In de winterperio-
de geeft Schilder^sCOOL Praktijk 
Aanvullende Scholing in de modern 
uitgeruste praktijkleerwerkplaatsen. 
De winterscholing ontlast leerbedrij-
ven tijdens een periode waarin er veel-
al minder werk is. Leerlingen worden 
extra geschoold. Zo gaan ze met nog 
meer vakvaardigheden op zak weer 
aan het werk bij hun leerbedrijf. 

Aan de week van de samenwerking is 
een ‘selfiewedstrijd’ gekoppeld voor 
de leerlingen. Zo creëren ze via Social 
media aandacht voor het schildersvak. 
Hiermee neemt Schilder^sCOOL al-
vast een voorschotje op de campagne 
voor het werven van leerlingen, die 
straks dankzij de nieuwe leerwerk-
plekken ook een schildersopleiding 
kunnen gaan volgen.

Wilt u meer informatie over de actie of 
wilt u aanwezig zijn bij één van de be-
drijfsbezoeken? Neem dan contact op 
met de heer John Broeders van 
Schilder^sCOOL Nuenen via 06-
23417860 of stuur een mail naar jbroe-
ders@schilderscool.nl of nuenen@
schilderscool.nl.
www.schilderscool.nl 

Kan ik voor de wintersport dezelfde 
zonnebrandcrème gebruiken als tij-
dens de zomervakantie, of zijn er 
speciale middelen voor op winter-
sport?
‘Dezelfde principes gelden zowel in de 
winter als in de zomer. Regelmatig 
smeren - wel vaker dan in de zomer 
gezien sterkere straling - met een hoge 
factor en zorgen voor een bescher-
ming tegen zowel uvA als uvB. Maar 
dat staat gelukkig duidelijk op de ver-
pakking tegenwoordig.’

Nog andere aandachtspunten?
“Ja, vergeet vooral je ogen niet. Door 
de weerkaatsing van de zon (uv-stra-
len) kan je hoornvlies  geïrriteerd ra-
ken. Dit kennen we ook wel als 
sneeuwblindheid. Dit kan veel pijn 
doen en je kunt er een paar dagen flink 
last van hebben. Dus draag altijd een 
goede skibril met uv-filter of uv-we-
rende sportzonnebril die ook aan de 
zijkanten beschermt.”

Lezing van  
De Vrienden van 
Eindhoven Airport 
Op donderdag 5 februari vindt er een 
lezing plaats door Kolonel van Soest, 
Commandant van Vliegbasis Eindho-
ven. Deze lezing wordt gehouden in 
het Business Center van Eindhoven 
Airport (1ste verdieping). De heer van 
Soest zal nader ingaan op de organisa-
tie, die in een paar dagen tijd op Vlieg-
basis Eindhoven, tot stand is gebracht 
bij de terugkeer van de overledenen 
van de vliegramp MH 17.

Ontvangst vanaf 16.00 uur met gratis 
koffie of thee. Aanvang lezing om 
16.30 uur tot 18.00 uur, inclusief het 
beantwoorden van vragen door de 
heer van Soest. Aansluitend is er een 
gratis borrelmoment in restaurant 
Belvedair op de luchthaven. Ook be-
staat er de mogelijkheid om na de le-
zing, tegen een gereduceerd tarief, aan 
een drie gangen diner in restaurant 
Belvedair deel te nemen.
Belangstellenden kunnen tegen beta-
ling van € 5,00 per persoon deze lezing 
en het borrelmoment bijwonen, zij 
moeten zich wel voor 29 januari aan-
melden bij:
De heer Toon van Houtum via e-mail 
adres: a.vanhoutum@ziggo.nl met 
vermelding van naam, telefoonnum-
mer en e-mail adres. Dit kan ook tele-
fonisch bij de heer van Houtum via 
nummer: 06-24188726. Voor de leden 
van De Vrienden van Eindhoven Air-
port (V.V.E.A.) is deze lezing gratis.
www.vriendeneindhovenairport.nl 

Nieuwe wereldkampioen in 
Nuenen
Antoon Thijhuis 
wint tweemaal de 
wereldtitel
Tijdens de wereldkampioenschappen 
volièrevogels in Rosmalen is Antoon 
Thijhuis maar liefst twee maal wereld 
kampioen geworden. Thijhuis, lid van 
de Nuenense Vogelvereniging De Bas-
taarden, wist met een stam Bruin 
eumo geel mozaïek kanarie en met 
een enkeling zwart grijsvleugel rood 
kanarie de titel te veroveren. Tevens 
won hij in die laatste klasse ook nog 
eens zilver. Stam kanaries betekent 
met vier exact dezelfde gekleurde ka-
naries in een klasse spelen.
De wereldkampioenschappen werden 
voor het eerst in meer dan 15 jaar in 
Nederland gehouden, met meer dan 
22.000 deelnemende wedstrijdvogels 
van Brazilië tot Noorwegen van Span-
je tot Polen. Vogelvereniging De Bas-
taarden is trots om een wereldkampi-
oen in haar gelederen te hebben.
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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 Februari
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur

09.00 uur Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Donderdag 29 januari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Windows 8.1
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 30 januari
20.00 uur Kaarten bij EMK

Kantine EMK 
20.15 uur Rikavond RKSV

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 1 februari
12.00-17.00 uur 

Openstelling Nune Ville 
Berg 24

Donderdag 5 februari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, IrfanView
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 29 januari
14.00-16.30 uur Gedichtendag
Goeikamer in Auberge Vincent

Vrijdag 30 januari
20.30 uur 

PvdA Ombudsman
Café Schafrath
Park Nuenen

Zondag 1 februari
14.00 uur 

Winterwandeling met IVN Nuenen
vanaf de volkstuinen aan 

de Papenvoortsedijk

Vrijdag 6 februari
20.11 uur 

Zwamavond CV De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent Gerwen

Tot 1 februari
Nationale Voorleesdagen

Donderdag 29 januari
19.00 uur 

Kunstkwartier: Gerwens Muziekkorps 
en drumfanfare Jong Leven

Het Klooster

Zaterdag 31 januari
12.00-17.00 uur 

Openstelling Nune Ville 
Berg 24 

Zondag 1 februari
19.30 uur 

Taizévesper 
in het van Gogh Kerkje

Vrijdag 6 februari
20.15 uur 

Rikavond RKSV
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 1 februari
14.30 uur 

Jochem van Gelder en Ron Bons
Het Klooster

Vrijdag 30 januari
20.00 uur 

Nuenense Poëzieavonden 
Boekhandel Van de Moosdijk, Parkhof 5 

Zaterdag 31 januari
13.30 uur 

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

Dinsdag 3 februari
14.00 uur 

KBO Informatiemiddag over nalatenschap 
Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 6 februari
20.30 uur 

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

Zondag 1 februari
16.11 uur 

Receptie Road van Zatterdag
Goesting Nuenen

Vrijdag 30 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zaterdag 31 januari
14.30 uur 

Archipel Muziekconcours
Jo van dijkhof

Woensdag 4 februari
20.00 uur 

Lezing over yoga
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Zaterdag 7 februari
13.11-16.11 uur Seniorenmiddag 

CV De Narre-Kappen
20.11 uur Zwamavond CV De Narre-Kappen

Residentie D’n Tent Gerwen

2 t/m 7 februari
Collecteweek Hersenstichting 

Zondag 8 februari
13.11-19.11 uur 

Prinsenreceptie CV De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent Gerwen

Zaterdag 31 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Woensdag 4 februari
Mary Bell the musical

Het Klooster

Zondag 8 februari
12.00 uur 

Vlooienmarkt Lieshout Manege 
D’n Perdenbak, 

Provincialeweg 26 te Lieshout

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 31 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 1 februari 11.00 uur: viering, 
themaviering W.M.O., parochiekoor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 31 januari 18.30 uur: Tom 
van Tilburg.
Zondag 1 februari 11.00 uur: Aly 
Dörenberg - Engbersen; Jo Cuijpers - 
Coppens; Narda Renders - de Koning; 
overleden ouders Johan Scheepens en 
Doca Scheepens - van Hoof; Anna en 
Nard Rooijakkers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 februari 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; 
Miet van Rooij; Overleden ouders Jos 
van Esch en Mien van Esch-v.d. Put-
ten; Theo Rovers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden. 

Misintenties 
Jan Huiberts; Bert van den Biggelaar; 
Annie van den Biggelaar-van der Put-
ten; Lies van Erp-van de Rijt; Ja-
nus van de Water.

Mededelingen
Medio januari 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. De bij-
dragen van de Gerwense parochianen 
kunnen worden overgemaakt op 
bankrekening: NL54RABO 0137 404 
239. Heel hartelijke dank voor uw bij-
drage! 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 1 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. E. van Ipe-
ren uit Asten-Someren. Dit is de twee-

de uit een serie van drie Carrousel-
diensten, waarin predikanten uit de 
regio Peel en Kempenland bij elkaar 
voorgaan. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. Er 
wordt gecollecteerd voor Kerk in Ac-
tie, Werelddiaconaat. Donderdag 5 fe-
bruari is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. U kunt hier terecht voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. U kunt de predikant of kerkelijk 
werker spreken op dinsdagmiddag 
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.
Donderdag 29 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Franciscus van 
Sales, bisschop en kerkleraar. 
Vrijdag 30 jan. 07.15 uur H. Mis, H. 
Martina, maagd en martelasres. 

Zaterdag 31 jan. 08.30 uur H. Mis, H. 
Johannes Don Bosco, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 1 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Zondag Septuagesima; na 
de hoogmis de kinderzegen. 
Maandag 2 feb. 18.30 uur gezongen H. 
Mis, Maria Lichtmis, Opdracht van 
Jezus in de tempel. Kaarswijding en 
processie. 
Dinsdag 3 feb. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Blasius, bisschop en 
martelaar; na de mis de Blasiuszegen. 
Woensdag 4 feb. 07.15 uur H. Mis, H. 
Andreas Corsini, bisschop en belijder. 

Taizévesper op 1 
februari 
Zondag 1 februari is er weer een Tai-
zévesper in het van Gogh Kerkje (aan 
de Papenvoort) in Nuenen. Op de ver-
trouwde wijze worden korte lezingen 
en meditatieve momenten afgewis-
seld met liederen uit de bundel van 
Taizé. Het sfeervolle kerkje draagt bij 
aan het vinden van een moment van 
rust. Op basis van de brief uit Taizé is 
door de werkgroep Taizé Nuenen een 
thema voor de vesper gekozen. Aan-
vang is 19.30 uur, voorafgaand aan de 
vesper is er meditatieve pianomuziek. 
Iedereen is van harte welkom in deze 
dienst, waarin eenvoud en verstilling 
centraal staat.

Nuenense Dames op zoek naar 
the Big 5 in Afrika 
Geïnspireerd door het programma ‘echte dames in the jungle’ leek het een 
vriendinnengroep een mooi avontuur om dit te gaan doen in Afrika. Ik ont-
moet deze dames in een beautysalon van een van de meiden te Nuenen. 

‘ja wie wil nou niet de Big 5 in het eg-
gie zien” zegt Marinka. ‘Dat zijn toch 
die 5 dieren he”? Vraagt Katja zich 
toch blijkbaar nog af tot mijn verba-
zing. Dus jullie willen de Leeuw, Oli-
fant, Neushoorn, Buffel en Luipaard 
gaan zoeken? Ja, dat is het enige waar 
deze dames het over eens zijn. Ze gaan 
dit zoals in het programma helemaal 
op eigen houtje doen en boeken alleen 
een ticket en de rest zien ze als een 
avontuur. Bij mijn vraag of ze hier wel 
goed op voorbereid zijn, lacht Lin “ha, 
zolang ik mijn stijltang bij me heb kan 
er toch niets mis gaan” waarop alle da-
mes moeten lachen. Het is in deze 
groep moeilijk te zien of dat ze dit als 
grap bedoelen of dat ze er echt zo over 
denken. Ik vraag me dan ook serieus af 
of deze dames weten waar ze aan be-
ginnen en hoe hun omgeving hierop 

reageert. Zo te horen vindt niet ieders 
familie het fijn maar de dames gaan 
hoe dan ook en vertrekken deze week 
dat staat al vast. ‘Ja, mijn Ronnie vindt 
het helemaal niks” zegt Katja maar he-
laas mijn leven ik bepaal dat zelf wel 
en het lijkt me heerlijk zonnen met de 
meiden tussen de Olifanten”. 
Enig verbaast hoe licht deze dames 
over hun avontuur denken verlaat ik 
de salon en krijg ik met een knipoog 
van Tina nog te horen: ‘Hey we nemen 
die 5 wel mee voor jou”. Deze stoere 
dames houden me op de hoogte van 
hun avontuur. 
 via facebook is deze club te volgen on-
der de naam: Vrouwkes op safari.
Ik wens ze een veilige reis en een 
mooie terugkomst in Ons Nuenen!  

Frank van Vijfwijk 
 

Senioren-
vereniging   
KBO Lieshout 
Infomiddag nalatenschap
Hoe regel ik mijn nalatenschap? Wat 
gebeurt er als ik niets regel? Aan wie 
mag ik schenken en hoeveel? Het zijn 
zomaar wat vragen die aan de orde ko-
men op een informatiemiddag over 
nalatenschap op dinsdag 3 februari. 
De middag wordt georganiseerd door 
Seniorenvereniging KBO Lieshout. 
Spreker is notaris Rini Hermus. De lo-
catie is het Dorpshuis, aanvang 14.00 
uur, de toegang is gratis. Vooraf aan-
melden is niet nodig. 

Huishoudbeurs
Op donderdagochtend 26 februari 
vertrekt vanaf het oude gemeentehuis 
aan de Heuvel in Lieshout een bus 
naar de Huishoudbeurs in de RAI in 
Amsterdam. De bus vertrekt om tien 
voor acht. De kosten zijn € 31,=, inclu-
sief entree. Niet –leden zijn van harte 
welkom. Aanmelden kan tot en met 
dinsdag 17 februari bij de Inloop.

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf in het Dorpshuis. U bent hier 
van harte welkom voor informatie over 
de KBO, om u op te geven voor een van 
de KBO activiteiten, of gewoon voor 
een kop koffie. Er zijn altijd mensen die 
voor de gezelligheid een uurtje komen 
buurten. En ook daar is de Inloop voor 
bedoeld. Alle bestuursleden van de 
Lieshoutse Seniorenvereniging zijn tij-
dens de Inloop aanwezig. 

Laatste oproep!
Op woensdag 25 februari start de EHBO-vereniging Nuenen c.a. weer een 
nieuwe cursus EHBO aan kinderen. Deze korte en gezellige cursus duurt 
slechts 4 avonden en beginnen om 19.30 uur.

Bent u een ouder of grootouder met 
jongere kinderen? Dan mag u deze 
kans niet aan u voorbij laten gaan. Sta 
niet te stuntelen als uw (of iemand an-
der's) kind zich een bloedneus valt of 
erger, iets breekt! Als eerst verant-
woordelijke vertrouwt uw kind op u!

Dus:
Woensdagavond 25 februari, 19.30 - 22.30
Woensdagavond 4 maart, 19.30 - 22.30
Woensdagavond 11 maart, 19.30 - 22.30
Woensdagavond 18 maart, 19.30 - 22.30

Zo bent u mooi voor de vakantieperi-
ode klaar en kunt u met een gerust 
hart op de kinderen passen.

Informatie bij onze cursuscoördinator 
Leo Beckers: 040-2833548 of 06-
22325466. Opgeven via de mail: ehbo.
nuenen@onsnet.nu en algemene in-
formatie www.ehbonuenen.nl 
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Waterpolo Rikken

Hockey
P R O G R A M M A

Badminton

VOETBAL

EMK
Zaterdag 31 januari 
Gestel VE 2 - EMK VE1  ................ 16.45
Zondag 1 februari 
Den Dungen 1 - EMK 1 ................. 14.30
Brabantia 3 - EMK 2  ...................... 12.00
EMK 3 - Marvilde 4  ....................... 11.00
PSV 2 - EMK 4  ................................ 11.00
EMK 5 - Gestel 4  ............................ 11.00
Nuenen 7 - EMK 6  ......................... 10.00
EMK 7 - RPC 4  ............................... 13.00
RKGSV 4 - EMK 8  .......................... 12.00

RKSV NUENEN
Zondag 1 februari 
Beerse Boys 1 - Nuenen 1 .............. 14.30
Nuenen 2 - DESK 2 ......................... 12.00
Geldrop 4 - Nuenen 4 ..................... 10.30
Nuenen 5 - WODAN 4 .................. 12.00
Nuenen 7 - EMK 6 .......................... 10.00
WODAN 6 - Nuenen 8 .................. 12.00
Nuenen 9 - Geldrop 8 ..................... 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 31 januari
Vet. Wilhelmina Boys - Vet. RKGSV  16.00
Zondag 1 februari
RKGSV 1 - Woenselse Boys 1 ....... 14.30
RKGSV 2  .............................................. vrij
RKGSV 3 - Nieuw Woensel 7 ....... 11.30
RKGSV 4 - EMK 8  .......................... 12.00
Wodan VR2 - RKGSV VR 1  ......... 09.45

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 31 januari
Vet.RKVVO - Nederwetten  ......... 17.00
Zondag 1 februari
Nederwetten 1  .................................... vrij
HSE 3 - Nederwetten2  .................. 12.15
Nederwetten 3 - Woenselse Boys 6 ..10.00
Nederwetten 4 - Braakhuizen 6 ... 11.00
HMVV Da1 - Nederwetten Da1 .. 10.00
Puspharia Da2 - Nederwetten Da2  10.00

NKV KORFBAL
Zondag 1 februari
NKV 1 - Ready ‘60  .......................... 18.45
NKV 2 - DSC 4 ................................ 17.30

Zwemmen

Buitengewone 
Algemene 
Ledenvergadering 
RKGSV Gerwen
 
Alle leden van RKGSV uit Gerwen 
worden uitgenodigd voor een Buiten-
gewone Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 5 februari om 21.00 uur 
in de kantine van RKGSV.
Tijdens deze vergadering worden de 
bouwplannen realisatie woningbouw van 
de gemeente rondom het sportpark toege-
licht. In de plannen is opgenomen dat 
RKGSV een veld af moet geven. Om de 
toekomst van de vereniging te borgen 
heeft het bestuur een aantal scenario’s uit-
gewerkt. Deze scenario’s zullen toegelicht 
worden. Na deze toelichting wil het be-
stuur graag de mening van de leden horen.

BC Nuenen Heren-1 kampioen
Het Heren-1 team van Badmintonclub Nuenen is overtuigend kampioen 
geworden. Na in december al met directe concurrent Schijndel afgerekend 
te hebben, kon er eigenlijk niet veel meer gebeuren om de terechte titel in 
de wacht te slepen.

NK zwemmen 
korte baan
In Heerenveen werden de Nederland-
se kampioenschappen zwemmen kor-
te baan voor Masters gehouden. De 
deelname was erg groot. PSV masters 
was nadrukkelijk aanwezig. Brend 
Brevé en Lottie Geurts hadden een 
groot aandeel in de successen. Brend 
nam deel aan de estafette 4x100 wis-
selslag 240 plus die een Europees re-
cord verbeterde. Een paar weken gele-
den zaten zowel Brend als Lottie in 
een wereldrecord zwemmend team. 
Beide zwemmers noteerden Neder-
landse records achter hun naam.

Rikavond bij EMK
Aanstaande vrijdag 30 januari is het 
weer kaarten bij EMK. Aanvang 20.00, 
kantine geopend vanaf 19.15 uur.
Er zijn op deze avond mooie prijzen te 
winnen.

Willy van den 
Heuvel winnaar 
van rikavond RKSV
Afgelopen vrijdag werd er weer gerikt 
bij de supportersclub van de RKSV Nue-
nen ondanks de mindere opkomst was 
de sfeer uitstekend en werd er op hoog 
niveau gespeeld, met Willy van den 
Heuvel voor de derde maal als winnaar.
Na afsluiting van de eerste ronde voor 
de pauze was het de winnaar van vori-
ge week Narda Kuijpers die met 87 
punten aan de leiding ging.
Na de pauze werd de strijd wat feller 
en het was Willy van den Heuvel die 
met een mooie score van 155 punten 
met ruime voorsprong de eerste prijs 
in de wacht wist te slepen voor Leo 
Arts die met 118 punten de tweede 
prijs voor zich opeiste.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Hans de Haas.

Vrijdag 30 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 23 januari 2015. 
 1 Willy van den Heuvel 155 punten
 2 Leo Art 118 punten
 3 Narda Kuijpers  87 punten
 4 Ruud Vogels   69 punten
 5 Henny van de Velden   69 punten
 6 Ria Hurkmans  62 punten
 7 Harald van Bree   51 punten
 8 Bennie de Louw  50 punten
 9 Andre ter Velde  49 punten
10 Peter de Louw  42 punten

Open Dag Kung Fu 
school op zondag
De open dag van Kung Fu school 
Wudang Wushu is op zondag 22 fe-
bruari in de Hongerman (Hoge Brake 
3) van 15.00-17.00 uur (en niet op za-
terdag zoals eerder vermeld). De work-
shop Tai Chi en Meditatie start om 
15.00 na een pauze begint om 16.00 de 
workshop Wushu. De workshops zijn 
gratis bij te wonen voor alle geïnteres-
seerden. Mensen die zich aanmelden 
voor lessen op de open dag kunnen re-
kenen op een korting van 10%. 
Meer info: www.wudangwushu.nl of 
www.facebook.com/wudangwus-
huschoolofmartialarts

Nuenen meisjes A2 Zaal Kampioen
Met nog 1 wedstrijd te gaan, is Ma2 zaal hockey ongeslagen kampioen.
Met veel plezier en passie hebben ze de wedstrijden gespeeld om dit resultaat te 
behalen.
De laatste wedstrijd wordt op 8 februari gespeeld in de Hongerman om 14.50 
uur, waar ze hopen met 24 punten te eindigen uit 8 wedstrijden.

Veel medailles voor    
Z&PV Nuenen
De 3e ronde van de minioren wedstrijden is net iets anders dan normaal, in 
tegenstelling tot de overige ronden zwemmen in ronde 3 de beginners 
namelijk niet mee. Dat gecombineerd met een aantal zieken zorgde er voor 
dat Z&PV Nuenen afgelopen weekend met slechts 10 zwemmers aan de 
start verscheen. Maar die 10 behaalden vervolgens wel 13 medailles.

Van Gogh bridgedrive
Op 28 februari zal de bridgeclub Nuenen de jaarlijkse Van Gogh-drive orga-
niseren op het Raboplein in Het Klooster te Nuenen. Om de wedstrijden zo 
eerlijk mogelijk te laten verlopen zal de indeling van de paren op de voor-
middag willekeurig plaatsvinden en in de middagzitting afhankelijk van de 
scores in de ochtend op sterkte in de lijnen A tot en met F. 

1e Herenteam loopt tegen 
eerste verlies aan
Afgelopen zondag stond de topper tegen koploper De Vennen uit Dongen 
op het programma. Voor beide teams werd het alles of niets en deze wed-
strijd zou bepalen wie de 1e seizoenshelft als belangrijkste titelkandidaat 
zou afsluiten. 

Het kampioensteam van Nuenen meisjes Ma2 .

Bij de jongens uit 2004 waren het Jasper 
van der Knaap en Chris Verhoeven die 
beiden op de 50vrij en 200wisselslag 
het podium wisten te halen. Chris won 
beide afstanden, Jasper tekende met 2 
persoonlijke records voor zilver op de 
wisselslag en brons op de vrijeslag.
Hun leeftijdsgenootje Flore was bij de 
meisjes een klasse apart en won zowel 
de 100wissel als de 400vrijeslag. Vooral 
op die laatste afstand was het gat met 
de nummer 2 groot, maar liefst 38 se-
conden. Pieter Tijs Nijsen (2003) liet 
net als Flore op de 100wissel en 400vrij 
mooie progressie zien. Op de wissel 
pakte hij goud in 1.29.31. Op de 400vrij 
moest hij wel 1 jongen voor zich dul-
den, maar in een mooie vlakke race 
kwam hij tot 6.44.95, eveneens een PR.
In de oudste leeftijdsgroep, de junio-
ren 1 en 2, was Z&PV Nuenen ook 

mooi vertegenwoordigd op het po-
dium. Bij de meiden werd zowel de 
200rug (Laura Bogers) als de 200wissel 
(Marit Verspaget) gewonnen door een 
zwemster van Nuenen en bij de jon-
gens was er zilver voor Bram Zwetsloot 
(200wissel) en brons voor Alexander 
Nijst (200rug). Voor Myrthe Swinkels 
en Lennart van Sas waren er helaas 
nog geen medailles, maar ook zij 
zwommen sneller dan ooit.
Komend weekend zijn de zwemmers 
van Z&PV Nuenen weer in 2 baden te 
vinden. Vanaf vrijdag nemen 5 jongens 
en meiden uit 1997 t/m 2002 deel aan 
de Nederlandse Junioren en Jeugd 
kampioenschappen in Amsterdam. Op 
zondag is deel 4 van de solo competitie 
in het eigen bad de Drietip in Nuenen. 
Aanvang is om 13.30 uur en als u wil 
komen kijken: de toegang is gratis.

De minioren van Z&PV Nuenen in Veldhoven.

Voor een kleine 150 man publiek wist 
het 1e herenteam van Nuenen Water-
polo deze wedstrijd helaas niet te win-
nen. Dit betekende het eerste verlies 
van dit seizoen.
Tot de verliespartij van het eerste he-
ren-team leek de speelronde van dat 
weekend door goede resultaten van 
het dames-team en het tweede heren-
team een succes te worden. Door een 
ruime overwinning behouden de da-
mes de aansluiting met de top en de 
heren wisten een plekje te stijgen op de 
ranglijst door middenmoter De Ven-
nen 2 in een spannend duel te verslaan. 

Heren 2
De heren-2 hadden meer moeite met 
het tweede team van De Vennen uit 
Dongen, ook al kwamen ook zij ner-
gens echt in de problemen. De wed-
strijd ontvouwde zich tot een tactisch 
spel waarin vooral aan beide kanten 
weinig werd weggegeven. Dit leidde 

tot een felle maar niet onsportieve 
wedstrijd. Waar Nuenen voorin niet 
altijd even creatief was, gaven ze ach-
terin ook weinig weg. Pas in de tweede 
helft wist de thuisploeg het verschil te 
maken. Door in het laatste part uit te 
lopen naar een 7-2 voorsprong, was de 
wedstrijd beslist. Een laatste tegen-
doelpunt was alles wat de bezoekers 
hier nog tegenin konden brengen. 

Dames
Het is geen geheim dat de dames dit 
seizoen draaien als een geoliede ma-
chine. De solide verdediging geeft 
weinig weg en met een paar snelle 
zwemsters is de omschakeling vaak 
dodelijk. Ook laagvlieger Gorgo 2 had 
hier geen antwoord op. De Nuenense 
dames incasseerden slechts twee doel-
punten en maakten er zelf dertien. De 
pressing op het hele veld dwong de be-
zoeksters vaak tot het geven van een 
lange bal, die zelden het doel bereikte. 
Onderscheppingen en snelle uitbra-
ken zorgden voor de rest.

Het kampioensteam van BC Nuenen.

Het team bestaat uit Tom van Gorp, 
Xander Jansen, Stefan Rutjens en Ma-
thijs van Suilichem. Vorig jaar moes-
ten zij nog genoegen nemen met een 
tweede plaats, maar dit seizoen klopte 
alles. Er was weliswaar een nederlaag 
tegen Schijndel, maar dit smetje werd 
later weggepoetst. Met constant spel 
tegen de andere tegenstanders werd 
een solide puntenvoorsprong opge-
bouwd.

Niet verrassend was het dan ook dat 2 
weken geleden - zelfs zonder zelf te 
spelen - de kloof met de nummer 2 op 
de ranglijst onoverbrugbaar werd. In 
de laatste thuiswedstrijd van zondag 
j.l. was de druk weg en werd in een 
goede wedstrijd Alouette uit Best met 
6-2 verslagen.
Door dit kampioenschap plaatst het 
team zich voor het Brabantse titeltoer-
nooi dat in maart wordt gehouden.

Het idee is dus dat de groepen min of 
meer homogeen van samenstelling 
worden en op basis daarvan de prijzen 
gewonnen kunnen worden.

Vanaf 09.00 uur ’s morgens worden 
de deelnemers ontvangen met een 
kop koffie of thee en om 09.30 uur 
beginnen de wedstrijden. Er zijn 
twee zittingen van 7 ronden. De eer-
ste zitting duurt tot ongeveer 12.30 
uur. Na herindeling zal om ongeveer 
13.30 uur doorgegaan worden met 
opnieuw 21 spellen. De einduitslag 
zal omtrent 17.00 uur bekend ge-
maakt worden.

De aanmelding kan plaatsvinden door 
€ 25,- per paar te storten op rekening-
nummer NL54RABO0137412096 en 
de namen van beide partners per 
email door te geven aan Hannie Mun-
nik: vangoghdrive@gmail.com
Eventueel kan ook een lunch besteld 
worden voor € 8,50 per persoon. Na 
ontvangst van het inschrijfgeld en 
eventueel 1 of 2 maal het bedrag van 
de lunch is de inschrijving definitief. 

Inlichtingen zijn mogelijk per email of 
telefonisch bij Hannie Munnik 
2837119 en Bart Rijnen 2834515.
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Frites
Frieten

Frites 
Frieten
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Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

Frites 
dikke of dunnedikke of dunne
zak à 1 kg.
Lutosa 
Normaal 1.99

Panini’s
diverse varianten
doos à 4 stuks
Niko’s 
Normaal 7.95

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 28 jan. t/m dinsdag 3 feb. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Vriesverse 
maaltijden
80 varianten
De Verse Keuken
Normaal 4.79

3 stuks

Soepballen
bakje à 500 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 3.99

Mexicano of pikante 
gehaktstaaf
Mexicano of pikante 
gehaktstaaf
Mexicano of pikante 
schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 3.39 / 3.99

Côte d’or-taart
doos à 420 gr.
Almondy
Normaal 4.99

Raffas 
ijsbonbons
Bakje à 15 stuks
IJsboerke
Normaal 2.29

Bami- of nasischijf
doos à 12 stuks
Welten
Normaal 5.99

Paella
zak à 1 kg.
Greens
Normaal 4.49

12.9912.9912. 1.291.291.

2.992.992.

2.492.492.

2.992.992.

4.994.994.

2.992.992.

Gratis tegen 
inlevering van 
10 spaarpunten

Spaar-
kaart

Spaar-
kaart

Spaar-

5.795.795.

Pangasiusfilets
zak à 1 kg.

Epic
Normaal 5.99

stunt 
3.00 3.00 3.

per kilo

1+1
gRatiRatiR S

3

Frites
Frieten

Frites 
Frieten

.

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

Gluten
vrij

*Omroep Max *Omroep Max 
Magazine mei’14

als als 
beste 

getest*getest*getest*getest*getest*getest*

Locatie Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en LifeTech Mavo:
dinsdag 3 februari 2015 van 17.00 tot 21.00 uur
woensdag 4 februari 2015 van 13.30 tot 16.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
woensdag 4 februari 2015 van 16.00 tot 21.00 uur

Van maandag 26 januari t/m vrijdag 30 januari kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak 
maken op tel: 040-264 53 64 (Oude Bossche Baan) of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan). 

www.stedelijkcollege.nl

Informatie gesprekken 
over aanmelding 

OPENDAGEN 30 EN 31JANUARI

Voor volwassenen die op zoek zijn naar hun 
passie, zich onzeker voelen, vaak moe zijn of 
tegen zaken aanlopen waaraan ze willen werken.

•   In 8 bijeenkomsten van 2 uur gaan we aan 
jouw vraag werken

•   Cursusplaats: Nuenen
•   Kijk voor meer informatie op
     www.gotogdb.nl
     of bel: 06 11498416

Go To Feelgood Cursus voor 
volwassenen met dans, tekenen, 
schrijven en nog veel meer!

www.gotogdb.nl 

Zorg dat je 
zelf lekker 
in je vel zit!

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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