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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

AFWEZIG
van 16 t/m 20 februari

 I.R. Steenstra en J. Kroon,
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Jaargang 57 • Nr. 6 • 5 februari 2015

W70 trakteert 
inwoners 
Nuenen c.a. op 
oscarwinnende 
film ‘Lust for life’

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Carine Tabak 
gaat de 
wereld rond

‘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

‘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

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

Sfeervolle 
Prinsenreceptie 
bij de Road 
van Zatterdag

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

2e hands 
kinderkledingbeurs  
in winkelcentrum 
Kernkwartier
Op zaterdag 7 februari van 10.00-16.00 
uur is er weer een 2e hands kinderkle-
dingbeurs in Het winkelcentrum Ker-
kwartier. 

Wilt u een kraam dan kunt u u melden 
bij kapsalon Werner Ulrich tegen beta-
ling van € 10,-.

Aanleveren 
programma 
Carnavals- 
activiteiten
Rond de Linde plaatst in week 7 (de 
week voor het carnaval) het volledige 
programma van alle kroegen en ver-
enigingen op een speciale carnavals-
pagina. 

Iedereen die zijn of haar activiteiten in 
deze uitgave vermeld wil zien, kan dit 
voor vrijdag 6 febr. aanleveren via mail: 
marietjonkhout@ronddelinde.nl

Binnenkijken bij Nune Ville
Door Josine Janssen

Afgelopen weekend was het huis ‘Nune Ville’ (Berg 24) opengesteld voor 
het publiek. Het huis waar Vincent van Gogh zijn dramatische liefde met 
Margot Begemann zag eindigen. 

Dat veel mensen interesse hebben in 
oude panden bleek afgelopen week-
end. Voor € 1,50 kon je naar binnen en 
van deze gelegenheid werd goed ge-
bruik gemaakt. In dit historische pand 
waan je je in vervlogen tijden; een oud 
tapijt, olie gestookte kachels en op zol-
der wanden van riet, bedekt met leem. 
Onder het huis bevindt zich een kel-
der (met veel vocht) waar menig huis-
eigenaar jaloers op zou zijn. Even de 
achtertuin bekijken, een wandeling op 
zich, de tuin grenst aan de Margot Be-
gemannstraat.

Op de begane grond zijn 3 kamers, 
een keuken, toilet, berging en garage. 
Op de eerste verdieping zijn 4 kamers 
waarvan 2 voorzien van mooie schuif-
deuren waardoor een kamer en suite 
ontstaat. Bijna alle kamers zijn voor-
zien van vaste kasten en ‘echte’ ven-
sterbanken, wat een luxe. Aan de 
voorkant in het midden is een badka-
mer gemaakt. Zittend op de toilet heb 
je mooi uitzicht op de winkel van Bil-
lekens, en als je niet uitkijkt, heeft het 
winkelend publiek zicht op je eigen 
billekes.

Schuif even aan tafel bij...  
Kees Rovers
In de volgende KBO lezing schuift Nuenenaar Kees Rovers even aan tafel 
bij de mensen die zijn interessante verhaal willen horen. Rovers is steeds 
op zoek naar nieuwe toepassingen in de technologie om het leven van men-
sen prettiger, gemakkelijker of veiliger te maken. Hij doet dat graag in 
samenwerking met woningbouwcoöperaties, huisartsen, een ziekenhuis of 
met verzorgingshuizen. Hij is een creatieve denker die vaak met verras-
sende oplossingen komt om mensen gelukkiger te maken of hun zorg of 
eenzaamheid een beetje weg te nemen. 

Zo nam Kees Rovers in Nuenen sa-
men met Henri Smits het initiatief 
om dit dorp als een van de eerste ge-
meenten in de wereld te voorzien van 
een glasvezelnetwerk om vlotter met 
elkaar te kunnen communiceren. De 
mogelijkheden om met glasvezel al-
lerlei diensten en toepassingen te 
ontwikkelen zijn nog lang niet uitge-
put. Hij ziet door de veranderingen 
in de zorg een steeds grotere rol weg-
gelegd voor de technologie. “De 
computer kan ons leven een stuk vei-
liger maken, onze gezondheid beter 
bewaken, het contact met de dokter 
of de wijkverpleegkundige vereen-
voudigen of bijvoorbeeld de een-
zaamheid verminderen door middel 
van skype”, zo stelt hij. Tijdens de 
presentatie zal hij hiervan sprekende 
voorbeelden laten zien. Hij zoekt 
naar een verbonden samenleving, 
thuis, maar ook op openbare plaat-
sen of met vrienden of familie op af-
stand. En technologie kan daar heel 
mooi bij helpen. De KBO februari-
lezing vindt plaats op dinsdagavond 
10 februari van 19.30-21.30 uur in de 
zaal Het Trefpunt in Het Klooster 

aan het Park. Zoals gebruikelijk is de 
lezing vrij te bezoeken voor zowel 
KBO leden als andere geïnteresseer-
de Nuenenaren.

Even geschiedenis snuiven en verzin-
nen hoe het eruit heeft gezien in de 
tijd van Van Gogh, even mijmeren hoe 
Margot Begemann en hij hier in huis 
hebben gezeten, of mocht Vincent 
niet over de vloer komen? 

Het is een huis met allure maar dan 
eentje van de vervlogen versie….. jam-
mer dat dit pand zo lang heeft leeg ge-

staan. Maar gelukkig, ook dit huis 
heeft een toekomst.
In een van de kamers werd een korte 
presentatie gehouden wat er met 
Nune Ville in de toekomst gaat ge-
beuren. Op 1 april start ‘The Vin-
cent Affair’. In dit historische pand 
komt Van Goghs geest dan op ver-
rassende wijze tot leven. In het ka-
der van ‘Van Gogh 2015-125 jaar 
inspiratie’ zullen kunstenaars, de-
signers en andersdenkenden de 
ruimtes van het pand transformeren 
in kortstondige, maar intensieve af-
faires met Van Gogh. 

Dus volop mogelijkheden om dit huis 
van binnen te bekijken, maar we zul-
len nog even moeten wachten….

Insecten eten bij     
Jumbo Ton Grimberg
Sinds twee weken beschikt Jumbo Ton Grimberg over producten die zijn 
vervaardigd van insecten. Is Nuenen er klaar voor om deze vlees vervan-
gende producten te combineren met aardappelen en bloemkool?

Over insecten
Wist u dat meer dan twee miljard men-
sen zich dagelijks voeden met insec-
ten? En dat niet alleen met wormen en 
sprinkhanen, op het wereldwijde menu 
staan circa 1.900 verschillende insec-
ten. Insecten blijken perfect eetbaar te 
zijn en ook nog eens erg gezond.

Wereldvoedselproblematiek
De productie van vlees kan de groei 
van de wereldbevolking niet meer bij-
benen. De groei van de veestapel 
vormt een steeds grotere aanslag op 
de beschikbare grondstoffen in onze 
wereld en een aanslag op het milieu. 
Er zijn meerdere argumenten om over 
te schakelen van vlees naar insecten. 
Insecten hebben veel minder ruimte 
nodig en verbruiken veel minder voer. 
Hierdoor worden dus ook veel minder 
broeikasgassen geproduceerd. Voor 
een goede toekomst van onze aarde is 

het belangrijk dat er meer vlees ver-
vangende producten beschikbaar ko-
men.

Gezonder en slimmer!
Het eten van insectenproducten heeft 
een positieve invloed op de hoogte 
van onze bloeddruk. Het vetpercen-
tage is laag en insecten bevatten veel 
ijzer, eiwitten en vitaminen. Volgens 
een artikel in National Geographic 
kan het eten van insecten mensen 
zelfs slimmer maken. Maar dat lijkt 
voor ons Nuenenaren overbodig, want 
de recent gehouden Nuenense dorps-
quiz Heedoedemee?! gaf al aan hoe 
slim we zijn. Of zou het toch van in-
vloed kunnen zijn op de resultaten van 
een volgende quiz…?

Kom ook proeven!
Aanstaande zaterdag 7 februari bent u 
van harte welkom om zelf te komen 
proeven. Tussen 10.00 en 16.00 uur 
kunt u kennismaken met producten 
die al bij éénderde van de wereldbe-
volking dagelijks op het menu staan. 
Om het eten van insecten gemakkelij-
ker en of toegankelijker te maken, zijn 
deze verwerkt tot schnitzels, nuggets 
en burgers. Niets van het oorspronke-
lijke insect is in deze producten nog 
zichtbaar aanwezig.

Nadere informatie: Jumbo Ton Grimberg, 
tel. 040 2635930 of 06-53334559, roland.
grimberg@jumbosupermarkten.nl 



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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LEGESTARIEVEN 1-1-2014 1-1-2015  
Uittreksel gemeentelijke basisadministratie € 6,90 € 7,50 
Huwelijksvoltrekking (ingezetenen):   
•	Werkdagen	tijdens	kantooruren	 €	329,00	 €	339,50	
•	Werkdagen	waarop	het	gemeentehuis	
gesloten is € 398,00 € 411,00 
•	Zaterdag		 €	548,50	 €	566,00	
Gehandicaptenparkeerkaart € 23,40 € 24,20 
Paspoort (leeftijd 18 jr of ouder) € 50,35 € 67,10 
Identiteitskaart (leeftijd 18 jr of ouder) € 41,90 € 53,05 
Rijbewijs € 38,45 € 38,80 

 
OZB 1-1-2014 1-1-2015 
Eigenaar woning 0,16438 % 0,17034 %
Eigenaar niet-woning 0,23528 % 0,24266 %
Gebruiker niet-woning 0,18897 % 0,19481 % 

RIOOLHEFFING:  1-1-2014 1-1-2015 
per m³ € 1,85 € 1,76 

AFVALSTOFFENHEFFING   
Uit onderzoek is gebleken dat het restafval voor bijna de helft uit 
GFT bestaat. De gemeente Nuenen wil scheiding van huishoude-
lijk afval bevorderen. Daarom zijn de tarieven voor het ledigen van 
een RST container voor 2015 met 17% gestegen ten opzichte van 
2014. Daarentegen zijn de tarieven voor het ledigen van een GFT 
container met 25% gedaald. Het vastrecht is met 10% gestegen.
  
Vastrecht 2014 2015 
Het tarief bedraagt per perceel per jaar € 104,76 € 114,72 
 
Huishoudelijke afvalstoffen   
lediging van een container van 240 liter, 
bestemd voor gft-afval € 5,53 € 4,15 
lediging van een container van 140 liter, 
bestemd voor gft-afval € 3,22 € 2,42 
lediging van een container van 80 liter, 
bestemd voor gft-afval € 1,85 € 1,39 
lediging van een container van 25 liter, 
bestemd voor gft-afval € 0,58 € 0,44 
lediging van een container van 240 liter, 
bestemd voor restafval € 10,75 € 12,60 
lediging van een container van 140 liter, 
bestemd voor restafval € 6,27 € 7,35 
lediging van een container van 80 liter, 
bestemd voor restafval € 3,58 € 4,20 
lediging van een container van 25 liter, 
bestemd voor restafval € 0,98 € 1,15 
keer gebruik van een ondergrondse 
container bestemd voor rest afval € 1,55 € 1,70 
    
Milieustraat   
Het tarief bedraagt voor:   
de 1e t/m 5e aanbieding   
per fiets(kar)/voetganger € 2,10 € 2,10 
bestelauto / busje voor snoeihout, 
blad/gras (tuinafval) € 5,20 € 5,25 
per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
busje voor grof huishoudelijk afval € 5,20 € 5,25 
per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
busje voor 0-1 m3 bouw- en sloopafval € 5,20 € 5,25 
per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval € 11,40 € 11,55 
Meer dan 5 aanbiedingen   
per fiets(kar)/voetganger € 2,10 € 2,15 
bestelauto / busje voor snoeihout, 
blad/gras (tuinafval) € 5,20 € 5,25 
per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
busje voor grof huishoudelijk afval € 15,55 € 15,75 
per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
busje voor 0-1 m3 bouw- en sloopafval € 15,55 € 15,75 
per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval € 34,25 € 34,75 

De retourstromen (kunststofflacons, luiers/incontinentiemateri-
aal, drankverpakkingen en blik), oud papier en karton, glas, tex-
tiel en schoeisel, KCA en afgewerkte olie (max. 5 liter), wit- en 
bruingoed, ferro/non-ferro, kadavers, asbest (max. 35 m2), kerst-
bomen en kringloopgoederen zijn gratis.  
 

TOERISTENBELASTING 1-1-2014 1-1-2015 
Per persoon, per overnachting € 2,16 € 2,19 

 
VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE 1-1-2014 1-1-2015 
Per betalende bezoeker 5% v.d.  5% v.d.
  entreeprijs entreeprijs 

MARKTGELDEN 1-1-2014 1-1-2015 
Per m¹ / per kwartaal € 11,50 € 11,90

AFVALINZAMELING
Plastic inzameling
Afgelopen donderdag is er op diverse plaatsen plastic afval 
blijven liggen (omgeving Vallestap). De inzamelaar is er zeker 
wel	geweest,	maar	eerder	als	u	gewend	bent.	Zorgt	u	ervoor	
dat de plastic zakken op tijd (07.30 u) buiten liggen. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 23	januari	2015	 De	Vroente	123,	5672	TW	–	plaatsen	van	een	
   dakkapel aan de voorzijde van de woning 
	 	 	 (BOUW);
•	 28	januari	2015	 Soeterbeekseweg	23A,	5674	NJ	–	uitbreiden	van	
	 	 	 een	woonhuis	(BOUW);
•	 30	januari	2015	 Boordseweg	62,	5671	AT	–	plaatsen	van	2	stalen	
	 	 	 balken	met	kolom	(BOUW).

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:	Steen	en	Beeld	voor	het	organiseren	van	het	evenement	

Beelden in het Park op zondag 7 juni 2015 in het Park.

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, 5 februari 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 29	januari	2015	 Berg	8,	5671	CC	–	plaatsen	van	lichtreclame	aan	
	 	 	 de	gevel	(BOUWEN).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten::
•	 aan	Tourclub	’81	Helmond	is	medewerking	verleend	aan	de	door-

komst van de Helmond Tour op zondag 3 mei 2015 door Nuenen 
(verzenddatum	2	februari	2015);

•	 aan	Tourclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organi-
seren van een veldtoertocht onder de naam “Dak van Brabant” 
op 15 februari 2015, waarbij de start en finish plaatsvindt vanaf 
Wettenseind	20	(verzenddatum	2	februari	2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	6	weken	na	da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter 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
Enkele weken geleden heeft het college van burgemeester en wethou-
ders bekend gemaakt dat alle belasting verordeningen inclusief de 
tarieven zijn vastgesteld. Helaas zijn de meest voorkomende tarieven 
daarbij niet gepubliceerd. Hieronder leest u alsnog de meest voorko-
mende gemeentelijke belastingtarieven voor 2015.

Overzicht belastingtarieven 2015
De belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffin-
gen in Nuenen zijn per 1 januari 2015 als volgt:

COLLECTE
In de week van 8 tot 14 februari 2015 collecteert de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

WEEKMARKT
Op maandag 9 februari staat de weekmarkt weer terug in het Park. 
Met de carnaval is er geen weekmarkt.

SPORT- EN CULTUUR-   
STIMULERINGSPROJECT
met ‘mascotte’Sjors Sportief & Sjors Creatief
Met ingang van april 2015 biedt de LEVgroep in opdracht van de ge-
meente Nuenen alle basisschoolleerlingen de kans op laagdrempelige 
wijze kennis te maken met sportverenigingen en culturele instellingen 
binnen de gemeente. De kinderen uit het basisonderwijs mogen de 
rest van het schooljaar één (of meerdere) favoriete activiteiten uitkie-
zen, waar zij enkele introductielessen kunnen volgen bij verenigingen 
/ (sport)aanbieders. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de 
keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn.

Meld uw kennismakingsactiviteit aan op www.sportstimulering.nl
Mascotte Sjors geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de 
diverse takken van sport & cultuur. Hiervoor hebben wij u nodig! Uw 
activiteit is een belangrijke bijdrage voor dit project en wordt uitein-
delijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje 
wordt in april 2015 op alle basisscholen in de gemeente verspreid. Erg 
goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie! Meld uw ken-
nismakingsactiviteit vandaag nog aan zodat we er samen een succes 
van kunnen maken! Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Paul Dekkers van de LEVgroep via: Paul.Dekkers@Levgroep.nl

INFORMATIE- EN OVERLEGAVOND GROEN 
EUROPALAAN
We	 willen	 met	 omwonenden	 overleggen	 over	 enkele	 ‘zones’	 groen	
naast het groen dat aan bod gaat komen in het traject rond de recon-
structie van de Europalaan en de aanleg van de HOV-baan.
Deze zones zijn niet nodig voor de aanleg van het HOV-ontwerp. Maar 
verbeteringen kunnen wellicht wel bij de uitvoering meegenomen worden. 
Er zijn drie van zulke zones: 
•	 Bij	Europalaan	202	t/m	260	(zuidzijde	tussen	tunneltje	en	Refeling)	

staan veel bomen en zware bosschages aan de zuidzijde. De aan-
plant	is	destijds	op	veel	plaatsen	veel	te	dicht	geweest.	We	zoeken	
daar naar ideeën voor een duurzaam gevarieerd parkachtig groen. 

•	 Met	bewoners	van	de	zuidzijde,	bij	de	Draviklaan,	heeft	al	overleg	
plaatsgevonden. Ook hier wordt gezocht naar een passende groen-
ontwerp.

•	 De	“houtwal”	tussen	de	Europalaan	en	Constantijnstraat	tenslotte	
is ook een (te) dichte aanplant uit de zeventiger/tachtiger jaren.

•	 Via	de	klankbordgroep	is	de	wens	geuit	om	–daar	waar	mogelijk-	de	
wal iets te verhogen. Dat gaat uiteraard niet, zonder iets te doen 
met de aanwezige bosschages en bomen. Ook hier wordt gezocht 
naar een concept voor een duurzaam gevarieerd parkachtig groen. 

Het idee is om na deze avond samen met groepen geïnteresseerde 
bewoners op de locaties de ideeën uit te wisselen. Ook de raadscom-
missie Ruimte en klankbordgroep worden geïnformeerd over het 
groenontwerp. 

Naast omwonenden zijn ook andere belangstellenden welkom 
op deze avond. Het is op 12 februari in Business to Business 
(Parkstraat 54), aanvang 19.30 uur. 

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.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
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•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
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•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
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 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
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Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
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is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
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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!

Bijna al onze broodjes
gaan warm de deur uit!!

Acties week 6: geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 februari 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren fijn met sesam  
 

         € 1,75 
_____________________________________________________

Carnavalscake
         € 4,50

_____________________________________________________

Valentijns koekhart
   

       slechts € 2,95
_____________________________________________________

Butterscotch speciaal vlaai
halve vlaai € 6,95

   € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Gemarineerde
Kip reepjes 
500 gram .......................................6,95
Porchettina
100 gram .........................................1,80 
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau
100 gr. Eier salade .............. gratis
Hamburgers
“Uit eigen keuken”
puur runds .......... iedere 4e gratis 
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45 
Runder Bavette 
spies .................... iedere 4e gratis

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 februari

Witlof 
1/2 kilo 0,79

Knolselderij 
per stuk 0,79

Verse vijgen
2 stuks 1,49

Pruimen Lady Red  
1/2 kilo 1,49

Spitskool panklaar 
1/2 kilo 0,79

Rodekool panklaar 
hele kilo 0,99

Zomerfris salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

TOPPER!!

Rond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 

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

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 7 FEBRUARI

WinkelhartvanNuenen

De cursus wordt gegeven door Greet de Bruijn. Ervaren kind, relatie en gezins-
counselor en trainer. Werkend vanuit een breed perspectief waarin de EFT  
relatiemethode van Sue Johnson, de relatieonderzoeken van John Gottman en het 
contextuele gedachtengoed van Ivan Boszormenyi-Nagy de leidraad zullen zijn.

Voor partners die merken dat hun relatie niet meer is zoals vroeger, die 
behoefte hebben aan meer contact met elkaar, die uit elkaar aan het groeien 
zijn, die zich eenzaam voelen.

In deze cursus gaan we met  relatiesthema’s zoals eerste verliefdheid, 
vriendschap, conflicten, gezin van herkomst, sexualiteit/intimiteit, emoties 

delen en waardering aan de slag om zo met behulp van concrete handvaten de band tussen jullie 
te verbeteren, te versterken.

• 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
• Cursusplaats: Nuenen
• Avond in overleg: van 20.00u tot 22.00u. (max. 3 paren per groep)
• Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.gotogdb.nl
• of bel: 06 114 984 16

f e e l g o o d
t o g e t h e r

Zorg dat je partner en jij  
het samen (weer) fijn hebben!

go to 
feelgood 
together
cursus

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Nuenen Zuid
(omgeving Vallestap)

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

LEUKE BIJVERDIENSTE



Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

PEZZAZ MENU
Terrine van tongfi let met verse kruiden 

frisse salade en tonijnmayonaise 
of

Runderrosbief met huisgemaakt aardappelsalade 
mosterd en spekjes  

 *****
Franse uiensoep

met kaas crouton en tijm  
of

Romige paddenstoelensoep 
met peterselie 

*****
Gebakken vlaswijtingfi let
pastinaakmousseline, peen 

en witte wijnsaus met sinaasappelolie en koriander
of

Hoenderfi let uit het Limburgse Bommerig  
op een stamppotje van zuurkool, appel, krokant spek

en Calvadossaus   
 of

Tagliatelli met bospaddenstoelen
spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto

 en aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas
  

*****
Mousse van caramel  

 met bananen crème en pinda krokant
of

Bavarois van mandarijn met speculaas 
 mandarijnenijs 

of
Assortiment kaas ipv zoet

meerprijs €2,50
 3 gangen € 24,50  /  4 gangen € 29,00

Pezzaz heeft weer een nieuw Pezzaz menu!
Eerlijk en sfeervol dineren!

www.restaurantpezzaz.nl

Spaaractie Caffè Valente
Misschien kent u Caffè Valente (uit Nuenen!) al van de koffieauto-
maat in onze winkel. Anders moet u zeker eens een kopje proberen 
als u even pauze neemt tijdens het boodschappen doen. De koffie-
bonen van Caffè Valente verkopen we ook in onze winkel en daar 
komen nu verschillende soorten losse thee bij.

Spaaractie
Samen met Caffè Valente hebben we op dit moment een mooie 
spaaractie. U kunt sparen voor hoge korting op het Caffè Valente 

servies dat bestaat uit koffi e-, 
cappuccino-, chocolade- en thee-
mokken, maar ook uit gebaksbord-
jes en andere toebehoren. 

Hoe werkt het?
Bij iedere 5 euro aan boodschappen 
ontvangt u 1 Caffè Valente spaarze-
gel. Bij 6 zegels is uw spaarkaart vol 
en maximaal 70% korting waard bij 
aankoop van items van het servies.

De actie loopt t/m 15 maart 2015. 
Volle spaarkaarten kunt u inleveren 
t/m 22 maart.

Deze aanbieding is geldig t/m dinsdag 10 februari 2015, alleen bij Jumbo 
Ton Grimberg, Nuenen-centrum. Maximaal 4 verpakkingen per klant.

Ierse biefstuk
vers van onze eigen slager,
per 500 gram 9,95

actie actie actie actie actie actie actie actie

•	 Kipfilet	met	ananas
•	 Babi	Pangang	
•	 Foe	Yong	Hai	
•	 Daging	Roedjak	
•	 6	st.	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
Februari

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

HOGE KORTINGEN Op geselecteerde BOEKEN!

De hoogste korting geldt voor het boek met de laagste prijs.
De actie is alleen in de winkel, niet online

Zaterdag 7 februari

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

SAMEN 
TRAPPEN 

WE DUCHENNE
DE WERELD UIT

13 - 19 SEPT 2015

DUCHENNE 
HEROES.NL

SCHRIJF JE IN!
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

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

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

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

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “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:

Aan tafel in Gerwen, Ittemee?
Al sinds het bestaan van WLG staat, in alles wat aan activiteiten wordt geor-
ganiseerd, het ontmoeten van Gerwenaren centraal. Daarmee wordt het 
welzijn van het dorp gedeeld. Toen in januari 2014 het PON-onderzoek 
werd gepresenteerd, kwam daaruit o.a. naar voren dat er behoefte was aan 
andere vormen en meer mogelijkheden om die ontmoetingen mogelijk te 
maken.

In een discussiejaar over een reeks van 
thema’s, is ook het samen koken / eten 

als thema uitgewerkt. Met een grote 
groep vrijwilligers is gestart met een 

LOVE is in the Air!!
De liefde en de Klippeleaters…
Sommigen zullen het een wat merkwaardige combinatie vinden.
Of er moet op z’n minst nog wat bij…
Liefde voor Muziek & Klippeleaters…da’s te volgen.
Liefde voor Hop, Mout en Water (maar dan in die vrolijke combinatie met 
een gistcultuur) & Klippeleaters…Ook volstrekt te begrijpen.
Maar sec ‘de Liefde’ en ‘de Klippeleaters’??
Het zal niet direct het Pavlov effect teweeg brengen…

Daar moet wat aan gebeuren!!
En daarom organiseren we op zaterdag 14 februari, 
niet geheel toevallig op Valentijnsdag, het eerste 
HappyHippieLovefeestje in de Schafrath!!

Wat staat er te gebeuren?
U hijst zich in uw Hippie outfit en meldt zich rond een uur of twee aan de poort 
van ‘The Love Castle’ (voorheen bruin cafe Schafrath) alwaar u ontvangen gaat 
worden door de diverse Kleters (ca), ook listig vermomd als Oudere Jongere/
Hippie.

Vanaf dat moment is het louter liefde wat de klok slaat!!
Oude liefdes zullen beklonken worden, nieuwe liefdes ontspruiten, dit alles in 
een 60-er jaren entourage van Peace & Happyness.

Om het lot een handje te helpen hebben we wat bedacht!
Zo is daar : DE KLETERTINDER…jawel…De kleters hebben een Tinderaccount 
en we vinden iedereen leuk!! 

Onder onze ‘Matches’ verloten we onszelf!…de winnaar bezoeken we carnavals-
maandag thuis, op het werk of in de kroeg voor een privé concert!! 
Verder hebben we wat bedacht om de zoektocht naar de ware (carnavals) liefde 
wat te vergemakkelijken (we vertellen nog niet wat).
Dan is er nog iets met 11 minuten gratis bier…oh ja…er treedt een fantastische 
60-er jaren band op!!  

Wat een keuzes weer…Blauwbekken bij de optocht in Eindhoven, thuis op de 
bank vegeteren of uzelf onderdompelen in het geluk en de liefde met de Klippe-
leaters…

Wij weten het wel..
Love xxx   De Klippeleaters

Het Klooster 
‘Stampt nog efkes deur’!
Het Klooster is met Carnaval 7 dagen geopend en is omgetoverd tot een 
groot feestpaleis! Op maandag 16 februari ‘stampen we nog efkes deur’ met 
een heerlijk stamppottenbuffet!

Tijdens carnaval, van donderdag 12 fe-
bruari tot en met woensdag 18 febru-
ari, is het volop feest in Het Klooster! 
Er zijn diverse leuke live bands zoals 
De Gelsings, Trane met Tuite en Duo 
two for you. De Blaospoepers en Klaus 
Partyhaus maken het feest compleet 
waardoor het 7 dagen volop feest is! 
Kijk voor het volledige carnavalspro-
gramma op onze site www.hetkloos-
ter.org.

Op maandag 16 februari om 17.00 uur 
‘stampen we nog efkes deur’ in Het 
Klooster met een heerlijk stamppot-

tenbuffet. Voor slechts € 5,- kunt u ge-
nieten van allerlei heerlijke stamppot-
ten. U kunt er ook voor kiezen om 
voor € 12,50 gebruik te maken van ons 
stamppottenbuffet, dan heeft u er ook 
nog eens 5 consumptiemuntjes bij. 
Gezellig met z’n allen ‘stampen’ met 
live band ‘Trane met Tuite’ en aanslui-
tend een waanzinnig leuke feestavond 
met de Blaospoepers en Klaus Party-
haus! Daar wilt u toch ook bij zijn?

Kaartjes voor het buffet zijn verkrijg-
baar via de site www.hetklooster.org 
en aan de balie van Het Klooster. 
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Verloren sleutels
Op maandagmiddag 26 januari is een 
zwarte sleuteletui verloren in de wijk 
Vallestap of in de Parkweg.
De sleuteletui bevat 5 sleutels: 3 lips-
sleutels met gekleurd sleutelhoesje, 
een steeksleutel en een autosleutel.
Indien gevonden, graag bellen naar 
2833823 of het etui afgeven bij het ge-
meentehuis Nuenen.

Viering Lourdesgrot Mariahout

Op veertienjarige leeftijd, tussen 11 
februari en 16 juli 1858, kreeg Berna-
dette Soubirous 18 keer een visioen 
van een in het wit geklede dame. Deze 
verschijning maakte zich bekend als 
‘Immaculada Councepcion’, dat kon 
niemand anders dan Maria zijn, de 
moeder van Jezus. Met haar bewering 
dat ze Maria had gezien, stuitte Berna-
dette Soubirous op de nodige twijfel. 
In 1862 kregen haar verschijningen 
toch een kerkelijke erkenning van de 
bisschop van Tarbes. Vanaf dat mo-
ment groeide Lourdes uit tot de groot-
ste bedevaartplaats ter wereld. Op tal-

loze plaatsen, ook in Mariahout 
(1935), werd de grot nagebouwd.

Met het samengaan van alle Laarbeek-
parochies als ‘Parochie Zalige pater 
Eustachius van Lieshout’, gaat in Ma-
riahout de Mariatraditie rond kerk en 
Lourdesgrot door. 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Help burgemeester     
Maarten Houben de winter door……
Burgervader Maarten Houben blijft steeds maar weer scoren in de media. 
Wat een prachtige foto’s van onze eerste burger in ED van zaterdag. Daar 
mag Maarten best trots op zijn. 

Binnenkort gaat de burgemeester de 
sleutels van de gemeente overdragen 
aan de prinsen die regeren over Ne-
derwetten (Wetters), Gerwen (Narre-
kappen en Stemkes) en Nuenen 
(Dwèrsklippels en Raod van Zatter-
dag). Na Vier Dolle Dagen krijgt Hou-
ben zijn sleutels weer terug. Want wie 
zou er nou de sleutels van Nuenen c.a. 
willen hebben? Wellicht Metropool-
Regio Eindhoven met aan het hoofd 
Sheriff Rob van Gijzel, de Central Park 
Dommelvallei of de combi-gemeente 
Groot Helmond/Eindhoven….

Wat te zeggen van de hoge mediasco-
res van CDA-burgemeester Maarten 
Houben MBA? Vele pagina’s in het 
glossymagazine FRITS met ook daar 
weer schitterende foto’s. Maarten 
scoorde zelfs in Quote, maar helaas 
voor de gemeente niet in de Quo-
te-500.

Hij woont na drie jaar burgemeester-
schap nog steeds in Eindhoven. Vol-
gens de Brabantse draadloze krijgt hij 
zijn huis niet verkocht. “Dubbele 
woonlasten zijn ook voor burgemees-
ters niet op te brengen”, zo meldde de 
gemeentelijke woordvoerder volgens 
Omroep Brabant. Burgemeester Hou-
ben heeft mazzel, want op de wettelij-
ke verplichting om binnen de gemeen-
tegrenzen van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten te wonen staat geen 
sanctie. Er is overigens keuze genoeg 
in alle drie de kerkdorpen.
 
De Nuenense gemeenteraad heeft 
destijds zelf de bestuurlijk onervaren 
Maarten Houben voorgedragen bij 
Wim van de Donk, de Brabantse com-
missaris van de koning. Hij trad op 2 
februari 2012 aan als burgemeester en 
heeft dus de helft van zijn zes jaren 
voltooid. Inmiddels is Maarten Hou-
ben een ervaring rijker, hij is een lenig 
denker en speelt innovatief in op ver-
anderingen. Hij toont leiderschap en 

visievorming en combineert inspiratie 
met confrontatie. Kortom, een erva-
ren burgemeester die niet met de han-
den in het haar zit….

Maarten is ambitieus en wil wel carri-
ère maken. Zo’n burgemeester gun je 
zeker nog drie jaar om zijn klus hier af 
te maken. Een pluspuntje voor Nue-
nen: de houdbaarheidsdatum van de 
zittende gemeenteraad loopt ook over 
drie jaar af (Voorjaar 2018 is bekend of 
er in Nuenen nog nieuwe gemeente-
raadsverkiezingen nodig zijn).
Een minpuntje is de onberekenbare 
gemeenteraad met negentien vroede 
vaderen verdeeld over niet minder 
dan elf fracties. Een vergadering van 
de 11 fractievoorzitters is dus een 
soort Raad van Elf. Gelukkig maar dat 
met Carnaval de sleutels in handen 
komen van de vijf prinsen en niet de 
Raad van Elf-fractievoorzitters gaat 
regeren.…

Mijn gratis advies voor deze week: 
Maarten, kom zo snel mogelijk in onze 
mooie gemeente wonen. Gegaran-
deerd dat alle plaatselijke Dommel-
dalse Carnavalsvierders jou in hun 
hart sluiten!

En tenslotte weer de Ruit aan de orde: 
de wereldberoemde Vincent van Gogh 
is vierkant tegen de Ruit.

maandelijkse maaltijdbereiding voor 
Gerwenaren die dorpsgenoten willen 
ontmoeten. Deze ‘ontmoetingsmaal-
tijd’ is een activiteit van WLG en werkt 
onder de naam ‘Ittemee?’. Aanschui-
ven is mogelijk voor iedereen. 
Er wordt een driegangen maaltijd ge-
serveerd zonder culinaire bedoelin-
gen, maar met uitdagingen voor zowel 
de bezoekers als de kookgroep. Van de 
eerste maaltijd is verslag gedaan op 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl/
werkgroep-leefbaarheid-gerwen/
aanmelden-ittemee. 

De maaltijd wordt geserveerd op de 
derde vrijdag van de maand in de ont-
moetingszaal van ‘Den Heuvel’. De 
kosten die eraan verbonden zijn be-
dragen € 8,50 en men dient uiterlijk 
een week van te voren in te schrijven 
voor deelname.
De eerstvolgende maaltijd staat ge-
agendeerd op 20 februari om 18.00 
uur.  De volgende data staan op de site. 
Heeft u belangstelling om aan te 
schuiven, ga dan naar bovengenoem-
de site en meld u aan. Bellen kan ook 
naar tel. 06 41102625. Op de site vindt 
u overigens alle informatie over ande-
re activiteiten die WLG organiseert. U 
kunt er ook inschrijven op de nieuws-
brief.

Mariahout - Op 11 februari viert de kerk de feestdag van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. In Mariahout bij de Lourdesgrot wordt er jaarlijks aandacht 
aan dit feest gegeven. Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de Heilige Berna-
dette zijn beiden op een bijzondere manier met Lourdes en ook met Maria-
hout verbonden. 

De vaste Mariavieringen in Mariahout 
zijn: 11 februari feestdag van O.L.Vr. 
van Lourdes, 2 mei opening meimaand, 
15 augustus Maria Tenhemelopneming 
(viering met Lichtprocessie). 

Woensdag 11 februari 2015 om 19.00 
uur is er een speciale gebedsviering in 
de kerk, waarna de kerkgangers geza-
menlijk naar de grot gaan om aan Ma-
ria een kaarsenhulde te brengen. De 
viering wordt voorgegaan door lecto-
ren. Samen met het oMase-koor wor-
den er vanaf 18.45 uur Marialiederen 
gezongen. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd.

Park in gebruik als speelparadijs
Kinderen zijn innovatiever dan menig ouder denkt. Terwijl de ouders een feestje 
vierden bij de receptie van de Road van Zatterdag, nam hun kroost het Park als 
speelparadijs in gebruik. Een prachtig plaatje leverde dat op. Komend weekeinde 
zal het Park - ijs en weder diende - opnieuw in gebruik worden genomen, helaas 
voor de kinderen niet met water, modder en zandbergen... (foto Cees van Keulen)
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 PUZZELHOEKWeek 6

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

8 5
5 1

3
4 2 6 8 5

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.

AANGENAAM
AANVAL
ABSENT
ADRES
BALLET
BUREAU
CONDOR
DIERENWINKEL
EETKAMER
GAMMEL
GAPEN
GELDIGHEID
JUDAS
KOPJE
LAMPJE
LERING
ONKRUID
REIKEN
REUZE
SAMENTREKKEN
SIGAAR
TREDEN
VERONA
VILLA
VLAAI
WOEDE
WURGEN

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 rangtelwoord 5 uitvlucht 10 jaargetijde 12 partij in een geding 
14 bevel 15 aanvankelijk 18 bijwoord 20 Europeaan 21 minister-president 
22 Turks bevelhebber 23 stoomschip 25 Nederlandse Spoorwegen 26 zangnoot 
28 dierengeluid 29 afbeelding 32 briefomslag 35 vlaktemaat 36 roem 
37 origine 41 militair 45 laatstleden 46 in opdracht 47 voorzetsel 48 zangnoot 
49 soort zeil 50 verweer 52 bijbelse figuur 53 slee 55 muggenlarve 57 reeds 
58 strelen 61 deel v.d. voet 64 enig 65 veldloop.

Verticaal: 1 pers. vnw. 2 takje 3 heilige 4 meisje 6 direct 7 onzes inziens 
8 ratelpopulier 9 selenium 10 werpstrik 11 behoeftig 13 landstreek 
14 riemsluiting 16 droogvloer 17 vorstentitel 19 veldvrucht 24 deel v.d. keel 
27 rangtelwoord 30 recht vaarwater 31 vertrager 33 huid 34 bijbelse figuur 
37 Griekse letter 38 plantenwereld 39 alarmtoestel 40 leidsel 41 span 
42 schelpdier 43 huisvuil 44 spraak 51 afslagplaats bij golf 54 metaal 
56 grote bijl 59 uitroep van pijn 60 vogelproduct 62 numero 63 boom.

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

M A R M O T D A R T E L

M R E U E R E A A K T

A L K U I L F E R M L E

R E M R E L A T I E V Y L

K O U D M E I R R O M E

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

S E O U

O K I O S K O M E G A S

T R O S P R R A E R E N

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

E D J U T E N E R O K A

R A A L F E E N U T R

K O M E E T R H O D O S

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

Oplossingen wk 5
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

BETONBLOKKEN

Grote opkomst   
bij PvdA-inloop   
in Café Schafrath 
Afgelopen vrijdag hield de PvdA Nuenen een inloop 
bij café Schafrath.
Iedere laatste vrijdag in de maand bent u vanaf 
20.30 uur van harte welkom om in gesprek te gaan.

De grote opkomst afgelopen vrijdag was een aangena-
me verrassing.. Het ging vooral om het informeel uit-
wisselen van zaken waar u tegenaan loopt: het Om-
budsteam van de partij zoekt graag zaken voor 
inwoners uit. Uitdrukkelijk zijn ook niet-leden uitge-
nodigd voor de inloopavonden.
De actuele politiek in het dorp werd ruim besproken, 
maar ook landelijke thema’s zoals zorg en werk pas-
seerden de revue. 
Verder stond de ontmoeting op vrijdag 30 januari voor-
al in het teken van de aanstaande verkiezingen op 18 
maart. De twee Nuenense kandidaten Aaltje Schouten-
Saarloos en Devon de Jong waren ook van de partij. 
Aaltje is lijsttrekker van de PvdA voor Waterschap de 
Dommel en Devon staat op de kandidatenlijst van de 
Brabantse Provinciale Staten.
Op vrijdagavond 27 februari is er een nieuwe inloop bij 
Schafrath en dan bent u opnieuw welkom.
Meer info via: Aaltje Schouten-Saarloos, 
aaltjess@me.com of 06-51935484.

Werelds optreden Hot Club d’Europe 
in concert-café De Stam 

V.l.n.r. Violist Ernesto Llorens, gitarist Olli Soikkeli, bassist Arnoud van den Berg 
en gitarist Paulus Schäfer. (foto Cees van Keulen)

De concertgangers in café De Stam in Gerwen kregen een werelds concert 
voorgeschoteld dat verzorgd werd door het trio Hot Club d’Europe met in 
de hoofdrol gipsy jazz gitarist Paulus Schäfer uit Gerwen. De formatie 
bestond verder uit de getalenteerde Finse gitarist Olli Soikkeli en de erva-
ren bassist Arnoud van den Berg. Woensdagavond 28 januari was het ultiem 
genieten in ‘concert’-café De Stam.
 
Swingende gipsy jazz met verrassende 
optredens van twee violisten. Span-
jaard Ernesto Llorens, al jaren woon-

Groene gevels in De Veste
Binnen Brandevoort is De Veste een mooi bebouwd centrum, maar er is maar 
weinig groen te zien. Met een beetje moeite kan De Veste nog fraaier worden. 
Daarom heeft Groei & Bloei afdeling Helmond e.o. in samenwerking met de 
werkgroep Stadslandbouw Brandevoort (waar ook Buurttuin Brandevoort on-
der valt) en de gemeente Helmond het initiatief genomen om onder de titel 
‘Groene gevels in De Veste’ zoveel mogelijk bewoners van die wijk ertoe te bren-
gen om de klinkerstrook van 75 cm aan de straatzijde van hun huis om te vor-
men tot een geveltuin. Om ideeën op te doen over de mogelijkheden die er zijn 
met een geveltuin, zal het project ‘Groene gevels in De Veste’ worden gestart met 
een lezing door Marianne van Rooden (landschapsarchitect) op dinsdag 24 fe-
bruari om 20.00 uur in ’t Brandpunt (zaal De Marke) in Brandevoort. Om men-
sen te stimuleren mee te doen, zal er een competitie worden gehouden waarbij 
een deskundige jury gaat bepalen wie de mooiste geveltuin heeft gerealiseerd. 

Carnavalsmis CV De Dwèrsklippels

Ingeborg Mulder en Raymond Hurks

Fysiotherapie helpt bij etalagebenen
achtig in New York, kwam samen met 
violiste Karin van Kooten uit Valkens-
waard onaangekondigd naar Gerwen.

Er viel dus veel te genieten: van spon-
tane muzikale interacties, meerstem-
mige solo’s afgewisseld met synchroon 
soleren. Dat leverde een levendige en 
energieke sound op in de tot concert-
zaaltje omgetoverde Stam. Swingende 
gipsy jazz zonder fratsen, deze keer 
niet in Amsterdam, Brussel of Parijs, 
maar in Gerwen.

Twee op de tien mensen in Nederland heeft er last van; van een pijnlijk, kram-
pend gevoel in de benen bij inspanning, zoals lopen en winkelen. Tijdens 
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 minder bloed doorvoe-
ren en komt er dus niet altijd genoeg zuurstof aan in de spieren wat tijdens 
inspanning, als er meer zuurstof nodig is, leidt tot pijnklachten.

Pijlkruidhof 2
5672 BK Nuenen

T 040 2832794
E info@fysiotherapiekemps.nl
I www.fysiotherapiekemps.nl

U wordt behandeld door:

Fysiotherapie en Medische Fitness

Kemps
t.n.v. R.Hurks

Aangesloten bij het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie

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 
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Op Carnavalszaterdag 14 februari zal al 
weer voor het 30ste jaar de traditionele 
Carnavalsdienst van CV de Dwersklip-
pels gevierd worden in de H. Clemens-
kerk aan Het Park.
Natuurlijk zullen Prins Finanza en 
jeugdprins Valentijn (op Valentijns-
dag….) met hun complete gevolg actief 
aanwezig zijn tijdens deze Carnavaleske 

maar ook toch wel wat plechtige dienst.
Muzikaal zal de dienst opgeluisterd 
worden door hofkapel De Bloaspoepers 
en het koor Jocanto.
De dienst zal dit jaar niet rechtstreeks 
door het LON uitgezonden worden. 
Zorg dus dat je erbij bent en kom op 
tijd. Vol=vol.
Aanvang van de viering is 19.00 uur.
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Optocht Gerwen sluit    
af met De Nünentaler   
Schürzenjäger!
De optocht van Gerwen vertrekt op carnavalszaterdag 14 februari vanaf het 
Heuvelplein om 14.11 uur. De route is ingekort ten opzichte van vorig jaar. 
Scan de QR-code hiernaast voor de volledige beschrijving van de route.

Sfeervolle Prinsenreceptie   
bij de Road van Zatterdag
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zondag werd de prinsenreceptie gehouden van Prins Ambrinus 
en zijn adjudanten Trippel en Dubbel. Dit  drietal voert dit jaar de Raod van 
Zatterdag aan. De tent achter de Goesting was de locatie voor de receptie en 
die bleek daar uitermate geschikt voor.

Meedoen met de optocht
Inschrijven voor de optocht gaat het 
makkelijkst met het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website. www.
narre-kappen.nl/optocht-informatie-
en-inschrijven.
Daar vindt u het reglement en overige 
informatie. U kunt ook bellen met 
Louis Hooft: tel (040) 283 79 31.

Publieksprijs
Onderweg worden er weer stembiljet-
ten voor de publieksprijs uitgedeeld. 
Hiermee kunt u als toeschouwer stem-
men op de groep of deelnemer die vol-
gens u de leukste act neerzet. Er zijn 
leuke prijzen te winnen voor de deel-
nemers en de ingevulde stembiljetten 

worden gebruikt voor de verloting van 
consumptiebonnen onder de mensen 
die een stem hebben uitgebracht.

Optochtbal met De Nünentaler 
Schürzenjäger!
Dit jaar wederom een keigezellig Op-
tochtbal na afloop van de optocht in 
Residentie D’n Tent! Aan het begin van 
dit bal worden de publieks- en juryprij-
zen uitgereikt. Voor het Optochtbal is 
dit jaar de geweldige feestband De 
Nünentaler Schürzenjäger gestrikt! Al-
lemaal Freizeit Ski Lehrer, weliswaar 
een mix van veteraan, recreant, super 
sportlich, maar vooral Après-ski Lehrer 
(ze rekenen zichzelf inmiddels tot 
Après-ski hoogleraren). Kortom, een 

Dat de Raod van Zatterdag een vaste 
plaats verworven heeft in de Nuenen-
se carnavalswereld werd afgelopen 
zondagmiddag opnieuw duidelijk. 
Alle Nuenense verenigingen die maar 
iets te maken hebben met carnaval ga-
ven acte de présence en lieten zich 
zien in vol ornaat. Het overhandigen 
van de vaak ludieke receptiecadeaus 
met de bijhorende speeches, als ze 
niet te lang duren, is vaak leuk om te 
zien en te horen.

Vele dansmariekes, muziekskes geve-
derde hoogheden en andere vereni-
gingen zorgden voor een kleurrijk en 
muzikaal schouwspel dat een goede 
opwarmer was voor het aanstaande 
carnaval.

Een compliment aan de organisatie 
voor het vlekkeloze verloop van de re-
ceptie met weinig of geen uitloop is 
zeker op zijn plaats.

Koningschieten met Prinsen
Ook is er nog een nieuwtje te vermel-
den. De St. Antoniusschut, die dit jaar 
de Prins en een adjudant ‘levert’ van de 
Raod van Zatterdag, maakte bekend dat 
op carnavalsmaandag vanaf 10.30 uur 
tot ongeveer 12.30 uur de Nuenense 
carnavalsprinsen zullen schieten om 
het Koningschap van de Prinsen. Dit 
gaat gebeuren op het terrein van de 
Schut aan de Mulakkers op het Eeneind. 
Alle Prinsen hebben enthousiast gerea-
geerd op deze nieuwe activiteit. Natuur-
lijk is iedereen hierbij uitgenodigd.

Veel kleur tijdens de Prinsenreceptie van 
de Raod van Zatterdag (Foto Cees van Keulen).

Zondag 15 februari 13.30 uur

Inschrijven   
carnavalsoptocht 
De prachtige optocht van carnaval 2014 staat nog wel in je herinnering. Een 
kleurrijke en ludieke stoet van wagens en loopgroepen trok voorbij aan de 
vele enthousiaste toeschouwers. Het was één van de hoogtepunten van het 
Nuenense Carnaval.

Natuurlijk gaan we er in 2015 weer 
een mooi en carnavalesk spektakel 
van maken! Daarvoor zijn uiteraard 
weer leuke acts en prachtige wagens 
nodig, want alle enthousiaste deelne-
mers maken de optocht. Heb je een 
carnavalesk idee dat je op een zotte en 
creatieve manier wilt uitbeelden, DOE 
MEE en schrijf je in voor de Nuenense 
Carnavalsoptocht 2015.

� ema
Dit jaar is het thema ‘Op ons kende re-
kene’ met een knipoog naar prins Fi-
nanza. En natuurlijk rekenen we ook 
op u als deelnemers en toeschouwers. 
Er zijn enkele groepen die dit thema 
gebruiken om een gekke creatie te be-
denken. Natuurlijk zijn er ook, zoals 
altijd, allerlei andere actuele, politieke 
en carnavaleske acts. Samen maken ze 
de optocht tot een kleurrijk geheel.

Muziek in de Optocht
Je moet toch niet denken aan een car-
naval zonder muziek! Dat bestaat niet! 
Muziek maakt de carnaval! Toch blijft 
het elk jaar weer moeilijk om voldoen-
de muziek in de optocht te krijgen. 
Dus Muziekskes schrijf je in, neem je 
instrument mee en loop mee in de op-
tocht. Uiteraard kun je ook zorgen 
voor het opvrolijken van de sfeer naast 
het parcours. Daarnaast zijn we op 
zoek naar professionele mechanische 
muziek voor in het bijzonder het be-
geleiden van de jeugdoptocht. Voor 
meer info, neem contact op met Jack 
van der Hoeven.

Inschrijven voor jong tot oud
Iedereen mag inschrijven voor de op-
tocht, van jong tot oud, vriendenclubs, 
verenigingen, buurtschappen, stichtin-
gen of gewoon in je eentje. Ervaar hoe 
leuk het is om mee te doen aan de op-
tocht en schrijf je in! Als er in de groep 
méér kinderen dan volwassenen mee-
doen, schrijf je dan in voor jeugdop-
tocht. Gebruik het inschrijfformulier 

om aan te melden als deelnemer van de 
optocht. Kijk ook dan ook meteen even 
voor de spelregels naar het reglement 
en natuurlijk naar het prijzengeld dat je 
kunt winnen. Schrijf op tijd in zodat je 
ook mee kunt dingen naar de CLUB 111 
publieksprijs. Inschrijven kan direct via 
het inschrijfformulier op www.dwers-
klippels.nl/home/inschrijfformulier_
optocht en het reglement en prijzengeld 
kun je vinden onder het kopje www.
dwersklippels.nl\vereniging

Jurering
Je kunt inschrijven voor diverse cate-
gorieën en per categorie zijn er prijzen 
te winnen. Elke act wordt beoordeeld 
op drie criteria, Originaliteit, Carna-
valesk en Verzorging. Per criterium 
zijn er maximaal 10 punten te verdie-
nen. De jurering wordt verricht door 
een vakkundige jury die bestaat uit 
zo’n 15 personen, verdeeld over het 
parcours om de acts te beoordelen. Na 
afloop van de optocht worden per ca-
tegorie de stemmen geteld en de acts 
met de meeste punten vallen in de 
prijzen. De prijsuitreiking is om 16.30 
uur in de tent op het Van Goghplein.

Publieksprijs
Je kunt zelf ook meedoen en stemmen 
op de act die je het leukst vindt! Elk 
jaar stelt Club 111 een publieksprijs 
ter beschikking. Voor de start van de 
optocht worden formulieren aan het 
publiek uitgedeeld met daarop alle 
acts die meedoen aan de optocht. 
Scheur het formulier in op de act van 
je keuze. Aan het einde van de optocht 
worden de formulieren opgehaald. En 
de act met de meeste stemmen wint 
de publieksprijs. Ook deze prijs wordt 
uitgedeeld tijdens de prijsuitreiking 
om 16.30 uur in de tent. We maken er 
samen weer een fantastische, overwel-
digende en carnavaleske optocht van! 
Heb je vragen, opmerkingen of sug-
gesties neem dan contact op met:
optocht@dwersklippels.nl 

Darten tegen de prins in Gerwen
Voor de 21e keer zal vrijdag 13 februari  voor carnaval door Dartclub de Stam de 
carnavaleske dartavond weer worden georganiseerd in hun thuishaven café de 
Stam. Het darten tegen de prins begint die avond vanaf 19.30 uur. Prins Interior 
van de Stemkes zal worden uitgenodigd om deze avond zijn darttalenten te to-
nen en het op te nemen tegen de vele dartteams. Iedereen van 18 jaar en ouder is 
uitgenodigd om in teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen te komen 
meedoen. Deelname aan de avond is gratis, de teams zullen worden onderver-
deeld in diverse poules van darters en niet darters. Uiteindelijk zullen de beste 
teams zonder wedstrijddarters het tegen elkaar opnemen in de finale om de gro-
te wisseltrofee. Nuenen 1 olv Berry Bastiaans is de titelverdediger en bij de dar-
ters is ZINNIN de titelverdediger. Bij deelname van vier vrouwenteams is er een 
aparte damescompetitie. Opgeven van teams kan telefonisch bij de secretaris 
van dartclub de Stam Bas 06-53965925 of aan de bar in café de Stam, Gerwense-
weg 38 tot en met woensdag 11 februari. 

Vijf munten,   
één betaalmiddel
Onder het motto ‘Carnaval vier je sa-
men’ slaat de Nuenense horeca de 
handen ineen. Net als vorig jaar kan 
tijdens de carnavalsdagen met ver-
schillende munten worden betaald, als 
extra service voor de bezoekers. De 
munten van Café Ons Dorp, Café 
Schafrath, Goesting, Bar Van Gogh en 
Café René zijn, alleen met carnaval, bij 
elkaar geldig. Het maakt dus niet uit 
waar de munten worden gekocht of 
waar ze worden ingeleverd. Iedere 
munt kost € 2,20. In een aantal cafés 
kunnen consumpties  ook contant 
worden afgerekend.
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Bar van Gogh  
= Goud 

Café 
Ons Dorp 

= Roze 

Café René
= Bordeuax

Restaurant 
Goesting 
= Paars

Café 
Schafrath 
= Groen

supermix van 
Après-ski en Ok-
toberfest met een 
M E G A S T I M -
MUNG! Onder-
tussen zal een lek-
ker hapje te eten 
verkrijgbaar zijn 
voor een lage prijs. 
Dus reserveer deze 
muzikale, kei ge-
zellige topcarna-
valsavond alvast in 
uw agenda!
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN NEKSPE-
CIALIST

De prachtige optocht van carnaval 2014 staat nog wel in je herinnering. Een 

De Prins gaat op 
Ziekenbezoek
Voor Prins Finanza en zijn adjudanten 
betekent carnaval; het feest der zotten 
meer dan alleen maar hossen en sprin-
gen. Tijdens de carnavalsdagen denkt 
hij ook aan onze mededorpsgenoten die 
door hun ziekte of handicap niet deel 
kunnen nemen aan de carnavalsactivi-
teiten. Hij bezoekt voor carnaval een 
aantal mensen met een kleine attentie.

Ook brengt een afgevaardigde van de 
Prins met klein gevolg op maandag-
ochtend een bezoek aan het huiska-
merproject van het Steunpunt. Dit 
project is er voor mensen die behoefte 
hebben aan een praatje, een schouder-
klopje of een bemoedigend woord na 
bijvoorbeeld een nare ervaring, zoals 
het overlijden van een dierbare, of na 
een ernstige ziekte. Kortom mensen 
die wat extra aandacht heel goed kun-
nen gebruiken. Deze afgevaardigde 
komt op de koffie en brengt gezellig-
heid en gebak mee.

Als u als lezer van de Rond de Linde ie-
mand in uw kenniskring weet die wel 
door een bezoekje van de Prins en ad-
judanten een beetje opgepept kan wor-
den, laat dat dan even weten. U moet er 
wel van overtuigd zijn dat de te bezoe-
ken persoon dit op prijs stelt. U kunt 
het adres doorgeven voor 8 februari op: 
2831564 of ht.van.nunen@ hetnet.nl

Moulin Vert:      
Gift er mar unne droai an
De Stemkes uit Gerwen beschikken over één Prins Interior en twee Prinses-
sen: Chique & Unique. Bij Residentie café de Stam aan de Gerwenseweg in 
Gerwen is dit kleurrijke trio onthuld in een decor van Moulin Vert, vrij naar 
Moulin Rouge in Parijs....

Het motto luidt: Gift er mar unne droai an! En dat kan ook met de wieken van 
windmolen de Roosdonck, gelegen aan de Gerwenseweg in Gerwen. Het trio gaat 
schitterend gekleed met als overheersende kleur een speciale groen-tint. Iedereen 
is welkom vanaf vrijdag 13 februari in residentie de Stam en de Stemkes zijn te zien 
in de optochten in Gerwen, Nuenen en Nederwetten. 



Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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Februari menu:
Heel de maand februari hebben we het

volgende 3-gangen menu
voor u samengesteld

Ook tijdens carnaval!!!
 

Runder carpaccio met truffel mayonaise en Parmezaanse kaas
**********

Geldershoender fi let omwikkeld met spek en ‘n mosterdsaus
**********

Dame Blanche: 
vanille ijs met slagroom en warme chocolade saus

€ 22,50 p.p.
Graag zien we uw reservering tegemoet.

Voor reserveringen kunt u bellen met 0492-432124

Met vriendelijke groet
Alphons en Ilona Kerstholt

Restaurant Truffel
Brugstraat 23 | 5731 HE Mierlo
E-mail: info@restauranttruffel.nl
Tel. 0492 432124 | www.restauranttruffel.nl
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Tijdens carnaval normaal geopend. Dinsdag en woensdag sluitingdag.

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Vincent van Goghstraat 145 Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Opwettenseweg 106 Nuenen
Zeer sfeervolle geschakelde karakteristieke tweekapper met 
authentieke elementen met een vrij uitzicht aan voorzijde. 
De woning is o.a. voorzien van een woonkamer, een gesloten 
keuken en een badkamer op de begane grond. De zeer diepe 
achtertuin is privacy biedend en vrij gelegen.

•	 Inhoud:	420	m3
•	 Woonopp:	102	m2
•	 Bouwjaar:	1930
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00	k.k.

Alfons	Blommelaan	15	Nuenen
Ruime vrijstaande woning gelegen aan een groene straat, aan de 
rand van villawijk “Papenvoort” en op fietsafstand van het mooie 
centrum van Nuenen. De woning is voorzien van een royale oprit 
met ruimte voor 5 auto’s, garage, 5 slaapkamers, badkamer, 
keuken, bijkeuken en op het zuidwesten gelegen achtertuin.

•	 Inhoud:	554	m3
•	 Woonopp:	161	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

Hofdael 166 Geldrop
Uniek in centrum gelegen, luxe driekamer appartement met zeer 
royaal terras! Het appartement is voorzien van een luxe afwerking 
en is gelegen op de begane grond. Het appartement biedt een 
prachtig uitzicht op de Dommelvallei en is op loopafstand van 
diverse winkels, uitvalswegen en medisch voorzieningen.

•	 Inhoud:	356	m3	
•	 Woonopp:	123	m2
•	 Bouwjaar:	2001
•	 Vraagprijs:	€	359.000,00	k.k.

aanbod aanbod aanbod aanbod aanbod

Voirt 52 Nuenen
Twee onder een kapwoning gelegen in Oud Nuenen. De woning 
is voorzien van een ruime woonkamer met uitbouw en op de 
verdiepingen 4 slaapkamers en een vernieuwde badkamer. De 
woning beschikt verder over een ruime garage en een zeer diepe 
achtertuin van maar liefst 42 meter diep! 

•	 Inhoud:	350	m3
•	 Woonopp:	114	m2
•	 Bouwjaar:	1962
•	 Vraagprijs:	€	285.000,00	k.k.

Noorderklamp 31 Nuenen
Deze perfecte combinatie van een uitzonderlijk mooie locatie, 
licht, ruimte, privacy van deze recentelijk gerestylede villa (type 
semibungalow), is werkelijk exceptioneel te noemen. Geniet van 
alle voordelen van een kinderrijke doch rustige woonwijk en 
eindeloos ver weg kijken over de Papenvoortse Heide.

•	 Inhoud:	666	m3
•	 Woonopp:	225	m2
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:	€	695.000,00	k.k.

Hof	van	Wijck	1	Nuenen
‘t Oog van Nuenen kenmerkt zich door een zéér veelzijdig wonings-
aanbod, een rustige woonomgeving en eigentijdse architectuur met 
een knipoog naar het verleden. Door het afwisselend aanbod aan 
woningtypen is ‘t Oog van Nuenen een levendige en gevarieerde 
locatie waarbij het dorpse karakter overeind is gebleven.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	203.000,00	v.o.n.

verkocht

Cederlaan 6 Nuenen
Schitterende gelijkvloerse villa van internationale allure op toplocatie. 
Getekend door een gerenommeerd architect en gebouwd en 
afgewerkt met de beste kwaliteit materialen. Ook de buitenruimte is 
van hoog niveau en kenmerkt zich door privacy en rust in de gewilde 
woonomgeving “Lissevoort” nabij fraai natuurgebied ’t Broek.

•	 Inhoud:	935	m3	
•	 Woonopp:	256	m2
•	 Bouwjaar:	2005
•	 Vraagprijs:	€	985.000,00	k.k.

verkocht

Heeft u verkoopplannen of 
wilt u weten hoeveel uw woning waard is?

Bel (040) 283 30 57 
voor een gratis waardebepaling!

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Kennismakingsaanbieding     
met relatietherapie bij Praktijk De Aanraking
Relatietherapie is een vorm van psychotherapie die relationele problemen tus-
sen partners beoogt op te lossen. Wanneer partners in hun relatie problemen 
ervaren waar zij zelf niet meer goed uit komen, kan relatietherapie uitkomst bie-
den. Het hoeft niet te betekenen dat het gaat om een laatste redmiddel, maar 
kan juist dienen als middel om de relatie te verbeteren en te verdiepen. Het 
biedt de mogelijkheid om anders naar zichzelf en de partner te kijken.

Advertorial

Praktijk De Aanraking in Nuenen is een 
praktijk voor Relatietherapie. De thera-
peute, Mariëtte van de Meulengraaf, bege-
leidt al verschillende jaren (echt)paren die 
problemen ervaren in hun relatie en daar 
samen niet meer goed uitkomen. Relatie-
therapie kan ervoor zorgen dat partners 
weer naar elkaar toegroeien en beter kun-
nen communiceren. Een vicieuze cirkel 
is dan doorbroken en de relatie kan door 
beiden weer als bevredigend ervaren wor-
den. De gesprekken met en tussen part-
ners kunnen ook (sneller) duidelijk maken 
dat bijvoorbeeld uit elkaar gaan de beste 
keuze blijkt te zijn. Hoe het ook afloopt, re-
latietherapie geeft beide partners over het 
algemeen meer en sneller inzicht in wat zij 
werkelijk willen. Hierdoor kunnen mensen 
ook meer voor zichzelf opkomen en betere 
keuzes maken. Om relatietherapie te la-
ten slagen is het wel van belang dat beide 
partners bereid zijn actief mee te werken. 

Tot 1 juni 2015 geldt bij Praktijk De Aanra-
king een kennismakingsaanbieding. (Echt)

paren die relatietherapie willen proberen 
krijgen het derde gesprek gratis. De mees-
te zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk 
de kosten van de relatietherapie indien een 
aanvullende verzekering is afgesloten. Voor 
meer informatie of het maken van een af-
spraak kunt u contact opnemen met Prak-
tijk De Aanraking, Mariëtte van de Meulen-
graaf, tel. 040-2840227 of kijkt u op:
www.praktijkdeaanraking.nl.

Leerlingen Basisschool     
De Mijlpaal winnen poëziewedstrijd
Er zijn kinderen die uitblinken in rekenen. Anderen schitteren op het sport-
veld, zijn een ster in muziek of kunnen knap tekenen. Talenten liggen ver-
scholen op diverse terreinen.

Op De Mijlpaal is iedereen trots op Oda Breuking, uit groep 8, Sophie Lindner, 
uit groep 5 en Floor Leistra, uit groep 8. Want dit drietal schreef de winnende 
gedichten in de poëziewedstrijd die is uitgeschreven door Bibliotheek Dommel-
dal. Het thema dat voor de benodigde inspiratie zorgde, was ‘Met Zingen Is De 
Liefde Begonnen’.
In Poëzie komen niet alleen taal, lezen en schrijven samen maar ook sociaal- 
emotionele ontwikkeling en expressie. In Poëzie worden vaak dingen geschreven 
die niet echt zo zijn, maar waar mee je wel een gevoel kunt uitdrukken.

V.l.n.r. 
Oda, Sophie en Floor.

Carine Tabak gaat de wereld rond

Met een groep van 24 leerlingen van 
het Lorentz Casimir Lyceum (Eindho-
ven) gaat Carine Tabak aankomende 

zomer naar India. Tijdens deze 3 we-
ken durende reis zullen ze door het 
noorden van India reizen. Daar zullen 

Inloopochtend Kiekeboe!
Op dinsdag 17 februari a.s. is er geen Kiekeboe wegens Carnavalsvakantie. 
Op dinsdag 24 maart vanaf 9.30 uur zijn alle ouders met kindjes weer van 
harte welkom!

In de zomer van 2015 reizen ruim 450 Nederlandse leerlingen met de Stich-
ting Global Exploration (SGE) de hele wereld rond. De stichting stelt zich tot 
doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, 
te laten ontdekken. Vanuit deze gedachte organiseert SGE jaarlijks educa-
tieve reizen naar het buitenland. Het SGE wil zo een bijdrage leveren aan het 
wereldburgerschap en op die manier de wereld een beetje beter maken.

ze verschillende instellingen en scho-
len bezoeken die hun hulp goed kun-
nen gebruiken. Ze zullen veel vrijwil-
ligerswerk doen, maar ook zullen ze 
de kinderen daar leren over de Neder-
landse cultuur, en natuurlijk zullen de 
Nederlandse studenten veel te weten 
komen over de plaatselijke cultuur.
Om dit project mogelijk te maken, is er 
veel geld nodig. Elke deelnemende leer-
ling betaalt zelf al een deel van de reis 
en daarnaast moet iedereen sponsoren 
zoeken. Het grootste deel van het spon-
sorgeld wordt gebruikt om de reis te be-
talen en om benodigdheden voor het 
vrijwilligerswerk te kopen (zoals verf 
om scholen te verven). Een ander deel 
wordt gedoneerd. Wilde Ganzen zal 
deze actie steunen en het geld dat inge-
zameld wordt met 55% verhogen. Vorig 
jaar is er meer dan € 150.000,- naar ove-
rige acties gegaan die ten goede kwa-
men aan de Schools for Schools en de 
Let’s Work doelen.

Als u meer zou willen weten over het 
project, kom dan op zaterdag 7 fe-
bruari naar de Jumbo (Tom Grimberg) 
in Nuenen. Verder informatie over 
deze bijzondere reis is te vinden op: 
www.globalexploration.nl en op de 
Facebook pagina: Xplore Lorentz 
Casimir Lyceum.

Info-avond 
Cambridge Engels 
voor toekomstige 
brugklassers
Op dinsdag 10 februari is er op het Lo-
rentz Casimir Lyceum aan de Celebe-
slaan in Eindhoven van 19.00 tot 20.30 
uur een informatieavond over Cam-
bridge Engels. Tijdens de avond ontdek-
ken leerlingen uit groep 7 en 8 en hun 
ouders hoe leuk het is om slim te zijn. 
 
Steeds meer leerlingen willen in het 
buitenland studeren of een Engelstali-
ge opleiding in Nederland volgen. We 
zien ook dat leerlingen zich steeds va-
ker richten op een internationale car-
rière. Op het Lorentz Casimir Lyceum 
neemt het talenonderwijs dan ook een 
belangrijke plaats in en ze bieden hun 
leerlingen graag iets extra’s. 
In het schooljaar 2010-2011 is met 
maar liefst drie brugklassen gestart 
met versterkt Engels (Cambridge En-
gels). Dit schooljaar volgen 6 groepen 
brugklassers dit vak. Enthousiaste do-
centen laten de leerlingen in 5 uur per 
week kennismaken met de Engelse 
taal. Er wordt gewerkt met een Engels-
talig boek en tijdens de lessen wordt 
door de leraar en de leerlingen zoveel 
mogelijk Engels gesproken. Er gaat 
veel aandacht uit naar de leesvaardig-
heid van de brugklassers, er wordt ge-
luisterd naar verschillende gesprekken 
en het spreken van Engels wordt geoe-
fend, met elkaar maar ook met de do-
cent. Leerlingen kunnen meerdere 
Cambridge Certificaten behalen die 
erg waardevol zijn voor hun internati-
onale vervolgstudie of carrière. 
Aanmelden is niet nodig. Voor meer 
informatie kan een e-mail worden 
gestuurd naar de docent Cambridge 
Engels, mevrouw W. van de Weijer 
(weijer.w@lcl.nl).

Ruimte in Beeld
Letter- en 
sierbeitelen
Jan Opstelten is beeldhouwer en geeft 
workshops letter- en sierbeitelen bij 
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9 A te 
Nuenen. In een workshop van 2 dagen 
leer je de basisprincipes van de letter- 
en sierbeiteltechniek. Je oefent het 
beitelen in steen via een aantal gerich-
te opdrachten op een tableau van Bel-
gisch hardsteen. Afhankelijk van je 
enthousiasme voor het ambachtelijke 
werk van deze vorm van beeldhou-
wen, ben je na blijvende oefening in 
staat om je eigen tekst of siertableau te 
beitelen. Je zou daarbij kunnen den-
ken aan naamborden, sierornamenten 
op tuintafels, plateaus voor tuinplan-
ten, etc.
De workshops vinden plaats op 21 en 
22 februari, 23 en 24 mei, 10 en 11 ok-
tober en 12 en 13 december. Meer in-
formatie op www.ruimteinbeeld.nl on-
der de kop atelier en cursussen. Of bel 
Jan Opstelten, tel: 040-2571134/ 06-
29587374. Mail: janopstelten@live.nl

The Flying Dutch

10 van de beste Nederlandse DJ’s 
ter wereld op 1 festival 
Afrojack, Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Hardwell, Nicky Rome-
ro, Oliver Heldens, Showtek, Sunnery James & Ryan Marciano, W&W 
en Yellow Claw. ’s Werelds beste DJ’s van Nederlandse bodem komen op 
30 mei samen tijdens de eerste editie van het open air dance festival 
'The Flying Dutch’ dat op 3 verschillende locaties tegelijkertijd plaats-
vindt: in het Olympisch Stadion in Amsterdam, in Ahoy Buiten in Rot-
terdam en op Strijp-S in Eindhoven. Alle 10 DJ’s worden tussen 12.00 
uur 's middags en 23.00 uur 's avonds met helikopters van stad naar stad 
gevlogen om steeds weer voor nieuw publiek op te treden. The Flying 
Dutch op 30 mei biedt ruimte aan 100.000 bezoekers verdeeld over de 
drie locaties. 

Het is voor het eerst dat al deze Ne-
derlandse talenten op één dag samen-
komen en tegelijkertijd optreden op 
één festival op drie locaties. 

Met elf uur lang optredens van DJ’s, 
die allemaal een één-uur durende set 
draaien per locatie, is The Flying 
Dutch een feest van, voor en met 
onze muzikale helden en een dankbe-
tuiging aan de loyaliteit van alle fans. 
Tussen 22.00 en 23.00 uur sluit Ar-
min van Buuren de dag af in het 
Olympisch Stadion in Amsterdam, 
op het Strijp-S terrein in Eindhoven 
is dat Hardwell en op het buitenter-
rein van Ahoy in Rotterdam is Afro-
jack de afsluitende act.

The Flying Dutch is een initiatief van 
John Ewbank en ALDA Events, twee 
grote merken in de muziek, die hun 
krachten bundelen onder de naam 
House of Orange. Met The Flying 
Dutch bouwen zij een platform dat 
kansen en inspiratie biedt aan nieuwe 
en gevestigde namen en publiek. 

www.theflyingdutch.com 

Uit d’n hoek…
Biecht TV

Nuenen zinkt dieper en dieper weg in het bestuurlijk moeras. Hoe komen 
we ooit nog uit de ellende?
 Als eerste stap stel ik voor een in onbruik geraakt katholiek sacrament 
in ere te herstellen: de biecht, als middel van boete én van verzoening.
 Maar dan wel Biechten 2015. Dus geen biechtgeheim, nee, de hele 
biecht rechtstreeks via de Lokale Omroep Nuenen uitzenden. Op zaterdag-
avond. En in plaats van Weesgegroetjes of Onzevaders als boetedoening, 
mogen de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten via internet 
stemmen over wie absolutie wordt verleend. En dus mag blijven of moet 
aftreden. De gemeenschap als biechtvader. Hoge kijkcijfers gegarandeerd. 
Als eerste roep ik op het college van burgemeester en wethouders.
 In de Clemenskerk staat nog wel ergens een biechtstoel onder een 
laag stof.

Edwin Coolen

Het gaat hierbij dan om een bijdrage 
tot maximaal € 250,- per kind. Het 
gaat om bijzondere kosten zoals de 
aanschaf van schoolmateriaal, het 
deelnemen aan excursies of school-
kamp, of het deelnemen aan vorming 
zoals een abonnement van één sport-
club, lesgeld muziekschool of het 
CAN of het behalen van zwemdiplo-
ma A. Daarnaast beschikt Stichting 
Leergeld ook over goede tweedehands 
fietsen en PC’s waarop deze kinderen 
tegen een geringe vergoeding van de 
opknapkosten aanspraak kunnen ma-

ken. Nogmaals hartelijk dank aan alle 
gulle gevers die op deze wijze de Stich-
ting Leergeld Nuenen c.a. een warm 
hart hebben toe gedragen.

U kunt ook het komend jaar Stichting 
Leergeld Nuenen c.a. weer met een fi-
nanciële gift ondersteunen op IBAN 
bankrekening  NL 55 RABO 01091 30 
855, t.n.v. Stichting Leergeld Nuenen.
Stichting Leergeld Nuenen is telefo-
nisch te bereiken via 06-5286545 of 
per email: leergeld@onsnet.nu. 
www.leergeldnuenen.nl

Bedankt gulle gevers    
aan Leergeld Nuenen
Dankzij diverse spontane giften, donaties, collecteopbrengsten en particu-
liere- en bedrijfsacties, kon de Stichting Leergeld Nuenen c.a. het afgelopen 
jaar circa 100 kinderen (tussen 4 en 18 jaar) uit de Gemeente Nuenen c.a. 
gezinnen met een laag inkomen, financieel of materieel vooruit helpen.

	  

Zijn jouw (klein)kinderen tussen de 0 
en 4 jaar kom dan ook eens binnenlo-
pen. Je ontmoet er andere ouders, 
oma’s of oppas met kleine kinderen. 
Koffie/thee staat klaar en voor de kin-
deren staat er speelgoed klaar wat bij 
de leeftijd aansluit. Deze ochtend 
wordt verzorgt door vrijwillige gast-
vrouwen die zelf ook kleine kinderen 

hebben en is een initiatief van het con-
sultatiebureau (Zuidzorg).
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 09.30-
11.00 uur in het hoofdgebouw van basis-
school ‘De Rietpluim’ aan de van Duyn-
hovenlaan in Nuenen. Voor meer 
informatie kun je kijken op onze website: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.com



 

  Vloerverwarming zonder hak– en breekwerk 

  U heeft al vloerverwarming voor € 10 per maand* 

NOOIT MEER KOUDE VOETEN!!  

Vloerverwarming 

www.quomfit.nl/nuenen 040 845 0121 
* kijk op de website 

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.

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’.

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN   VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

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

HOEKBANKEN MET 
UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN

Zondag 8 februari geopend 
11.00 - 17.00 uur

MASSIEF HOUTEN MEUBELEN.
OOK OP MAAT.

KARPETTEN / OOK OP MAAT.

NIEUW: 
GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

2e Matras gratis t.w.v. € 895,--

GRATIS BED
Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen 
en 2 elektrisch verstelbare bedbodems

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARINGJOS COOLEN

Voor al uw 
stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

8 FEB.VLOOIENMARKT 
Spor tha l  de  He iberg , 
Heerseweg 49 Veldhoven. 
120 kramen vol!  9.00-16.00 
uur. € 2 p.p. 06-20299824.

GEVRAAGD: Vrijwillige 
peuterleidster voor onze 
speelzaal  Enode op de Hei-
kampen. Leeftijd 20+ t/m 
55+. Voor informatie 040-
2838414 of 06-52854965

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

WARRINK COMPU-
TER SERVICE Bij pro-
blemen of advies op maat. 
Wij komen bij u thuis. 06-
40947823 of mail: info@
warrinkcomputerservice.nl

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

OPENHAARDHOUT/KA-
CHELHOUT Gemengd te 
koop (Gerwen) € 45,- per 
m3, dikke blokken zelf kloven 
€ 1,- per stuk. Volle kruiwa-
gen € 3,50. Tel. 06-53238197 
(halen op afspraak).

DE LEVGROEP afd. Vluch-
telingenwerk zoekt een vrij-
williger met interesse in ju-
ridische 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.
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Huldiging jubilarissen
Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering van het Beek en Donk Gemengd 
Koor zijn vier leden van het koor gehuldigd, Mevr. Olga van Bree, 25-jarig lid-
maatschap, Mevr. Nellie van der Heijden, 40-jarig lidmaatschap, Mevr. Mien 
Verbakel 50-jarig lidmaatschap en Mevr. Sjaan de Louw voor het 60-jarig lid-
maatschap van het Beek en Donks Gemengd Koor. Zij werden door de voorzit-
ter Mevr. Rina van Zeeland toegesproken en in de bloemetjes gezet. Tijdens deze 
jaar vergadering, die bijgewoond werd door 51 leden van het koor, werden de 
heren Wim van der Heijden, Cees Dekker en Mevr. Carla Hupkes herkozen in 
het bestuur. Ook werd het programma voor het komende jaar doorgesproken 
waarbij een concertreis naar Trier, een hoogtepunt zal zijn. Het Beek en Donks 
Gemengd Koor is nog steeds op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen. Heeft 
u interesse komt u dan eens kijken en luisteren op dinsdagavond om 20.00 uur, in 
de Rabozaal van het ontmoetingscentrum aan de Otterweg te Beek en Donk. U 
bent van harte welkom en het zal u zeker bevallen.

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.

Wie is de mol
Het feitenrelaas in het ED afgelopen zaterdag over de vermeende Nuenense 
grondfraude was zeer verhelderend. De hele affaire begint steeds meer op een afle-
vering van ‘Wie is de mol’ te lijken. Deze soap heeft onderhand zo veel potentiële 
mollen dat we het overzicht langzaam kwijtraken.
Oppermol is commissaris Wim van de Donk, hij moet van minister Ronald Plas-
terk het aantal gemeentes reduceren en Nuenen is een van de kandidaten voor 
samenvoeging. Elk argument komt hem dus goed uit.
Dan is er ‘uw burgemeester’ Maarten Houben voor wie een beetje integer niet in-
teger is. Zou een beetje liegen dan ook geen liegen zijn? Zijn keuzes en relaties 
roepen blijkbaar steeds meer twijfels op.
Nuenens huisadvocaat Tycho Lam vertoont ook mollengedrag. Hij wordt nota 
bene zelf beloond met vele vervolgopdrachten door mogelijke fraude te suggereren.
Velen vermoeden ook dat bepaalde politieke stromingen, concrete politici, ambte-
naren of externe adviseurs de mol kunnen zijn.
Het feit is wel dat er inmiddels vele slachtoffers zijn door een gebrek aan transpa-
rantie. Mocht het OM uiteindelijk besluiten niet tot vervolging over te gaan, dan 
moet er nog veel worden uitgelegd.
Mollenvangers als Hans Pijs en Ton Vereijken weten dat een echte mol de dingen 
slecht ziet en uiteindelijk dood bloedt bij aanraking. Zij zullen dus klemmen blij-
ven zetten.
Ook in het TV programma ‘Wie is de mol’ wordt de mol uiteindelijk altijd ont-
maskerd.  Het is dus een kwestie van tijd voordat de onderste steen boven is.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

Barre tijden wachten Nuenen
De regio-journalistiek beleeft het afgelopen jaar hoogtijdagen met niet mis te ver-
stane publicaties over bestuurs- en ambtelijke crisissen en wantoestanden binnen 
diverse regiogemeenten. Neem b.v. Laarbeek , Helmond, Gemert-Bakel, Eindho-
ven en Nuenen. Nu ook weer het journalistieke stuk ‘Houben onder druk in Nue-
nen’ in het ED/Spectrum van 31/01 jl. liegt er wederom niet om. Alle voorafgaan-
de publicaties in deze krant over de inmiddels bekende bestuurlijke crisis in 
Nuenen waren van het zelfde laken een pak. Burgemeester Ubachs van Laarbeek 
is uiteindelijk geslachtofferd en heeft ‘onder druk’ het toneel (moeten) verlaten. 
Staat dit Nuenens burgemeester Maarten Houben nu ook te wachten? Het is hem 
niet gegund maar hem wachten barre tijden als je het journalistieke stuk in het 
ED moet geloven. Zal Commissaris van de Koning Wim van de Donk, evenals in 
Laarbeek, ook in Nuenen gaan ingrijpen? Zeker is dat hij achter de schermen met 
een niet aflatende blik Nuenen extra scherp in de gaten houdt.    De algemene roep 
van de burgers in Nuenen is duidelijk nu al, dat het college en de raad heel wat uit 
te leggen hebben aangaande de ver overschrijdende kosten in de Ka(dha)fi-zaak. 
De tonnen euro’s die tot heden al zijn uitgegeven, blijken nog maar een fractie van 
wat uiteindelijk verantwoord en uitgelegd zal moeten worden in de gemeentelijke 
Jaarrekening 2014 en 2015. Of wordt het over de verkiezingen van 2018 heen ge-
tild, als er weer een nieuwe raad en college gekozen gaan worden. Verdoezelen kan 
niet meer. Het is in en in triest, dat door dergelijke escapades als gevolg van het 
elkaar onderling niet verstaan van raad, college en ambtenaren, verdachtmakin-
gen zonder aangiftes, intimidaties, fraudes, steekpenningen, afkoopsommen en ga 
zo maar door het imago en het behoud van het zelfstandig bestaan van deze mooie 
gemeente wordt zo verkwanseld en te grabbel gegooid wordt. In een democratie zal 
een gekozen raad moeten luisteren naar zijn burgers en die burgers hebben onder-
hand  schoon genoeg van al deze trammelant. Het worden, om met het winterse 
weer te spreken, barre tijden voor Nuenen en haar bestuurders.

Rens Kuijten, Nuenen

Waarom?
Afgelopen vrijdag  30 januari zaten wij om 07.30 uur in de bus om met Cody te 
vertrekken naar LUMC Leiden voor medisch wetenschappelijk onderzoek i.v.m. 
Duchenne.
We hadden de eerste afspraak om 10 uur. Helaas kwamen we daar te laat aan. 
Niet omdat het slecht weer was of dat we file hadden. De ruitenwisser voor aan de 
kant van de bestuurder was gestolen. Dit is toch wel heel erg. 
Waarom? Blijf toch van andermans spullen af.
Ons geluk dat we zo vroeg bij garage Jansen terecht konden en dat men een pas-
sende optie had. Zonder ruitenwisser kun je niet veilig weg.
Deze ellende was niet nodig geweest. Voor de dader: denk toch een keer extra na 
voordat je zoiets doet.
Het is niet alleen die 27 euro die je ons afnam. Kostbare tijd van werkende mensen 
en andere mensen die afhankelijk zijn van de werkende mens.
Wij waren op dat moment dubbel gehandicapt op een ongelukkig tijdstip.

Fam. Stavorinus, vd Waarsenburglaan 12 Gerwen

De jubilarissen, v.l.n.r. Olga van Bree, Nellie van der Heijden, Mien Verbakel en 
Sjaan de Louw.

 W70 trakteert inwoners Nuenen c.a.  
op oscarwinnende fi lm ‘Lust for life’

Op het witte doek: Lust for Life, de Os-
car© winnende film uit 1956 met Kirk 
Douglas (als Vincent van Gogh) en An-
thony Quinn (Paul Gaugin) in de hoofd-
rollen. De wereldberoemde rolprent is 
deels opgenomen in... Nuenen c.a.!

Hoofdrolspeler Kirk Douglas (vader van 
Michael Douglas) in Hotel De Zwaan.

W70 Nuenen Gerwen Nederwetten Eeneind - de oudste en grootste poli-
tieke groepering van Nuenen c.a. - viert in 2015 haar 70ste levensjaar 
(oprichting 1 mei 1946). Op 1 mei aanstaande bestaat de partij, onder de 
huidige naam, precies 45 jaar. Omdat 2015 is uitgeroepen tot internationaal 
Van Goghjaar (125ste ster� aar Van Gogh), trakteert W70 geïnteresseerde 
inwoners - op maandag 23 maart aanstaande - op een gratis avondje fi lm. 

De film wordt niet toevallig vertoont in 
Café Ons Dorp: de cast en crew verbleef 
gedurende de opnamen namelijk da-
genlang in het toenmalige Hotel De 
Zwaan. Het aantal zitplaatsen tijdens de 
filmavond is beperkt tot maximaal 70 

De winkels in Kernkwartier:
Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Op zaterdag 7 februari 
van 10.00-16.00 uur
is er weer een 2e hands 
kinderkledingbeurs in 
Het winkelcentrum 
Kerkwartier. 

Wilt u een kraam 
dan kunt u zich 
melden bij kapsalon 
Werner Ulrich 
tegen betaling 
van € 10,-.

2e HANDS KINDERKLEDINGBEURS
in winkelcentrum KERNkwartier

CLUB 111, maakt ideeën waar

personen, dus reserveren (VOL=VOL!) 
is gewenst. Reserveringen (maximaal 2 
kaarten per e-mailadres) worden op 
volgorde van binnenkomst afgehandeld. 
Geïnteresseerden  ontvangen hun per-
soonlijke ticket digitaal per e-mail. Bij 
overgrote belangstelling wordt een 
tweede filmavond georganiseerd.

Kaartjes reserveren? Stuur een mailtje 
naar film@w70.nl of reserveer tickets 
via www.facebook.com/W70Nuenen

Stichting carnaval voor jong en oud Nuenen, dat is de offi  ciële naam voor 
Club 111 Nuenen.Ieder jaar is onze doelstelling “Het bevorderen van de 
viering van carnaval voor iedereen, met speciale aandacht voor de jeugd en 
senioren, stimulering en aanvulling van carnavalsactiviteiten in het dorp 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten”.
Over de initiatieven heeft het Nuenens carnaval de afgelopen jaren niets te 
klagen. Evenementen zoals Ameezing en D’n Aftrap zijn voorbeelden van 
nieuwe ideeën die, ondanks hun jonge bestaan, inmiddels een begrip zijn 
geworden tijdens het Nuenens carnaval.

Maar ook het afgelopen jaar geïntro-
duceerde Overdwars Krakersfestival 
heeft dit jaar opnieuw en grootser 
plaats gevonden. De pendelbus, welke 
vorig jaar voor het eerst een aantal da-
gen rondreed tussen Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, zal eveneens een ver-
volg krijgen in 2015. Deze initiatieven 
hebben één ding gemeen; ze werden 
allemaal opgezet met een substantiële 
bijdrage van  Club 111 en zullen ook 
dit jaar weer ondersteund worden.
  
Wat doet CLUB 111 in 2015
Naast de bovengenoemde doelen, ko-
men er jaarlijks vele aanvragen binnen 
van de diverse verenigingen en mu-
ziekskes. Alle aanvragen worden ge-
toetst of ze voldoen aan de doelstelling 
van CLUB 111.
Bijvoorbeeld de publieksprijzen van 
€ 111,- voor de optochten van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten komen 
weer voor onze rekening, maar ook 

de Skôn vrouwkes, de zieken en car-
naval in de Akkers worden onder-
steund. De feestverlichting in en rond 
het park ter bevordering van de sfeer 
en de veiligheid zullen dit jaar weer 
bekostigd worden door de stichting. 
Maar ook de andere Nuenense carna-
valsverenigingen laten wij niet in de 
kou staan en de muziekskes kunnen 
weer een subsidie aanvragen van € 
111- voor de aanschaf van muziek-
stukken en instrumenten. Uiteraard 
wordt het DOA bal ook weer mede 
mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage vanuit de stichting.

Soosmiddag
De jaarlijkse SOOS-middag op zater-
dagmiddag is voor velen een mooi begin 
van de carnaval en voor sommigen al 
meteen het hoogtepunt. De altijd druk 
bezochte middag wordt door velen ge-
bruikt als opstap voor al het mooie wat 
nog zal volgen in de resterende 3 dagen. 

Afgelopen jaar werd voor de 7e en te-
vens laatste keer de Lapzwans uitge-
reikt. De Lapzwans is een unieke CLUB 
111 onderscheiding die wordt uitgereikt 
aan iemand die zich op een eigenzinni-
ge manier verdienstelijk en nuttig maakt 
voor de Nuenense gemeenschap. Afge-
lopen jaar was Matheu Timmermans de 
gelukkige. Matheu is de geestelijk vader 
van deze onderscheiding, evenals van 
de paal en het Club 111 lied. De Lap-
zwans kon dan ook op geen mooiere 
plaats eindigen dan in zijn handen. Te-
vens hebben wij afgelopen jaar ritueel 
afscheid genomen van de paal. Traditio-
neel werd de paal, voorzien van attribu-
ten en onder het genot van een kantel-
borrel, gehesen. Echter de fysieke staat 
van de paal liet dit niet meer toe en er 
zijn mooie onderscheidingen van ge-
maakt. De SOOS-middag vindt dit jaar 
voor het eerst plaats in café Ons Dorp. 
Een nieuwe locatie met nieuwe moge-
lijkheden. Deze middag is alleen toe-
gankelijk voor donateurs.

Donateur worden?
Draagt u net als de huidige 270 dona-
teurs het carnaval in  Nuenen een 
warm hart toe? CLUB 111 is altijd op 
zoek naar nieuwe donateurs. U krijgt 
hiervoor terug het bijzonder prettige 
gevoel carnavalsactiviteiten mede mo-
gelijk te maken. Bovendien ontvangt u 
een unieke clubonderscheiding en 
wordt u uitgenodigd op de SOOS-
middag. Voor meer informatie of aan-
melding als donateur kunt u terecht op 
onze website www.club111nuenen.nl 
of neem contact op met één van on-
derstaande bestuursleden:
Jan Arts (voorzitter) 040-283 35 28
Jolanda van Eekeren-Tijsma 
(secretaris) 040-283 54 20
Cindy Kuijten-Cleef 
(penningmeester) 040-284 01 11
Bart Verkuijlen (bestuurslid)
Remco van den Boogaard 
(bestuurslid) 
Of stort uw bijdrage van € 55,55 
op rekeningnummer: 
NL29ABNA044.44.75.087,t.n.v.
CLUB 111 te Nuenen, o.v.v. uw naam.



5 februari 2015Rond de Linde  Nr.  6

 

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

Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Vrijdag 6 februari
09.00-11.00 uur 

Opencoffee Nuenen
Watermolen van Opwetten

Zaterdag 7 februari
10.00 uur 

Tweedehands kinderkledingbeurs
Winkelcentrum Kernkwartier

Zondag 8 februari
14.00-15.30 uur 

Koor Vrouwenvereniging Nuenen/Gerwen
Jo van Dijkhof

Vrijdag 13 februari
19.40 uur Bonte avond CV De Wetters

de Koppelaar te Nederwetten
20.11 uur Zwamavond CV De Narre-Kappen

Residentie D’n Tent Gerwen

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Vrijdag 6 februari
20.00 uur 

Kienavond Seniorenvereniging KBO 
Dorpshuis Lieshout

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

Maandag 9 februari
13.30 uur 

WLG fotoserie van Frans van den Boom 
D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 14 februari
10.00 uur D’n aftrap (van carnaval)

Tent Vincent van Goghplein
14.11 Carnavalsoptocht Gerwen

2 t/m 7 februari
Collecteweek Hersenstichting

Vrijdag 6 februari
20.11 uur 

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

Zondag 8 februari
12.00 uur 

Vlooienmarkt Lieshout Manege 
D’n Perdenbak, Provincialeweg 26 

te Lieshout

Dinsdag 10 februari
19.30-21.30 uur 

Schuif even aan tafel bij Kees Rovers
zaal Het Trefpunt, Het Klooster

Maandag 16 februari
Kindercarnaval

Eeneind ter hoogte van zaal de Bakkerij
13.00 uur Boerenbruiloft

Raopershuis aan de Grotenhof Lieshout

Woensdag 11 februari
19.00 uur 

Speciale gebedsviering 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Mariahout

Vrijdag 6 februari
20.15 uur 

Rikavond RKSV
“Oude Landen” Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 8 februari
13.11-19.11 uur 

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

Donderdag 12 februari
20.00 uur 

3 Vaatjes veuraf, netwerkborrel
Het Klooster

Vrijdag 20 februari
20.30 uur 

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

Donderdag 12 februari
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Mappen & bestanden
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 6 februari
20.30 uur 

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

Zondag 8 februari
14.00-16.00 uur 

Wandeling IVN Laarbeek 
Vertrek bij boerderij ’t Hof 1 te Lieshout

Vrijdag 13 februari
15.00 uur Drie uurkes veuraf

Café Schafrath
20.11 uur Schôn Vrouwkesavond

Centrum Nuenen

Zondag 22 februari
15.00 uur 

Open dag Kung Fu school 
Wudang Wushu 
de Hongerman

Donderdag 5 februari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, IrfanView
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 26 februari
20.15 uur 

De verleiding van een moordrouw
Het Klooster

Zondag 8 februari
13.30 

Ierse sessie 
Dorpsboerderij Weverkeshof

Vrijdag 13 februari
19.30 uur Darten tegen de prins 

café de Stam, Gerwen
21.00 uur Concours Ludique

Tent op Van Goghplein

Donderdag 26 februari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Skype
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 7 februari 18.30 uur: viering, 
kinderkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 8 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 7 februari 18.30 uur: Marie en 
Johan van de Langenberg-van Geffen; 
Nico van Mulken; Tom van Tilburg; 
Marijn Zandboer.
Zondag 8 februari 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Jan van de Ven; Nelly Thijssen-Janssen; 
Wim van Rooij; Riet Slippens-van Gils 
(vanwege trouwdag); Harry  Coenen; 
Harrie Vinke; Riky de Groof-Joosten 
(vanwege sterfdag); Jan van der Heij-
den; Jules Arts; Anna Verhoeven-Pas-
man en familie; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Dina 
van Nuenen-Verberne, Margot Bege-
mannstraat 9, An Sanders-Boeijen, 
Margot Begemannstraat 171, Jan Es-
huis, Bosgorsstraat 8 en Cocky Haver-
mans-Vorstenbosch, Daniël Eynd-
houtsgaarde 15. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 februari 09.30 uur: viering, 
themaviering Nabuurschap, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Piet Coolen; Stien van Hattem; Bert Sen-
gers; Harrie Verschuuren; Overleden ou-
ders Renders-de Brouwer; Jan Teunisse 
en familie; Fien Raaijmakers-Aalders.

Mededeling
In onze parochie is Fien Raaijmakers-
Aalders overleden. Wij wensen familie 
en vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies. De avondwake 
wordt gehouden op woensdag 4 februari 
2015 om 19.00 uur in de H. Lambertus-
kerk in Nederwetten. De uitvaartdienst 
wordt gehouden op donderdag, 5 fe-
bruari om 10.30 uur in genoemde kerk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 febr. 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Jan Huiberts; Lies van Erp-van de Rijt; 
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Harrie 
Douven; Pastor Freek Groot; Toon 
Jansen, vanwege verjaardag.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 8 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Beeuw-
kes uit Helmond. Dit is de derde uit 
een serie van drie Carrouseldiensten, 
waarin predikanten uit de regio Peel 
en Kempenland bij elkaar voorgaan. Er 
is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool en jongerenviering 
voor de oudere jeugd. Er wordt gecol-
lecteerd voor het ZWO-project in 
Ghana. In deze week zijn er weer di-
verse gespreksochtenden en -avonden. 
Zie onze vernieuwde website. Donder-
dag 12 februari is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U kunt hier terecht 
voor een kop koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt predikant of kerkelijk 
werker spreken op dinsdagmiddag tus-
sen 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 5 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Agatha, maagd en 
martelares. 
Vrijdag 6 feb. 17.30 uur H. Mis, Eerste 
vrijdag van de maand, votiefmis van 

het H. Hart van Jezus; gedachtenis van 
H. Titus, bisschop en belijder en H. 
Dorothea, maagd en martelares. 
Zaterdag 7 feb. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; ge-
dachtenis van H. Romualdus, abt. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 8 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Sexagesima; na de 
hoogmis de Blasiuszegen. 
Maandag 9 feb. 18.30 uur H. Mis, H. 
Cyrillus, bisschop van Alexandrië en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Apol-
lonia, maagd en martelares. 
Dinsdag 10 feb. 18.30 uur H. Mis, H. 
Scholastica, maagd. 
Woensdag 11 feb. 07.15 uur H. Mis, 
Verschijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes

Lichtstad Revuetheater    
in Jo van Dijkhof
Met een spetterend ‘Land van Maas en Waal’ opende het Lichtstad Revue-
theater op zondag 1 februari het optreden in de Jo van Dijkhof. In de tot 
gezellig theatertje omgebouwde Gasterij werd een wervelende show met 
danseressen, solisten en koor ten beste gegeven. Diverse musicalsongs in de 
originele versie, als vertaald werden ten gehore gebracht. 
De vele aanwezigen hebben genoten 
van een zeer geslaagde middag. Deze 
middag kon gerealiseerd worden door 
de opbrengst van de door de Vrienden 
van De Akkers/Jo van Dijkhof in no-
vember gehouden bridgedrive.

De voorzitter van de Stichting Vrien-
den van De Akkers/Jo van Dijkhof, 
Harry Terwisse, heeft te kennen gege-
ven, na 9 jaar voorzitterschap, te wil-
len terugtreden. Hij is inmiddels op-
gevolgd door Toon de Rooij, die al 
zitting had in het bestuur. Het bestuur 
is Harry zeer erkentelijk voor de wijze 
waarop hij de Stichting heeft geleid. 
Het bestuur van de Vrienden van De 
Akkers/Jo van Dijkhof is uitgebreid 
met twee nieuwe leden: Jan Wesen-
beek en Paul Hotterbeekx, zij zorgen 
voor ‘jong’ bloed in het bestuur.

Er staan weer diverse bijzondere acti-
viteiten op het programma voor 2015, 

waarvan wij u regelmatig op de hoogte 
zullen houden. U weet: De vrienden 
van De Akkers/Jo van Dijkhof zorgen 
met het geld van de vele donateurs 
voor nét dat beetje extra’s bovenop de 
reguliere zorg.

‘Ik droom van 
nieuw leven’
Doop-Gezinsviering zaterdag 7 fe-
bruari om 18.30 uur Nuenen.
Een geboorte is de start van een nieuw 
leven. We wensen het kindje dan ook 
een mooie, gezonde en liefdevolle toe-
komst. In de viering van zaterdag zal 
Saar Hanenberg worden gedoopt. Met 
de symbolen van de doopviering, wa-
ter, zout, olie en licht geven we Saar 
een warm welkom in onze kerkge-
meenschap. En we bidden samen voor 
een prachtige toekomst en dat haar 
dromen mogen uitkomen!
Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 7 februari? Het kinderkoor zingt 
ook voor jou! Je bent van harte wel-
kom in de H. Clemenskerk te Nuenen 
om 18.30 uur.

Vrouwen Vereniging 
Nuenen-Gerwen
Zondag 8 februari treedt het koor van 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
op in de Jo van Dijkhof. Aanvang: 14.00 
uur. Iedereen is van harte welkom.
Dinsdag 10 oktober: Kienen op het 
Pleincollege. Aanvang: 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn van harte welkom.

Informatie avond 
alcoholgebruik
Een aantal keer per jaar is er bij Scou-
ting Rudyard Kipling een avond waar-
bij de leiding en bestuur kennis en/of 
vaardigheden op doet over bepaalde 
onderwerpen. Afgelopen vrijdagavond 
was het onderwerp ‘Alcohol en ener-
giedrankjes’. Een onderwerp dat leeft 
bij scouting èn haar leden. Daarom 
waren de betreffende jeugdleden (Ex-
plorers 15 tot en met 18 jaar) deze keer 
ook uitgenodigd. 
De avond werd verzorgd door Rolf Pel-
leboer, voormalig kinderarts uit het Ca-
tharina Ziekenhuis. Tijdens de avond 
werd besproken wat alcohol en ener-
giedrankjes allemaal met je doet. Er is 
de leiding en leden veel bijgebracht wat 
zeker stof tot nadenken zal geven.
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Waterpolo
P R O G R A M M A

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zondag 8 februari 
Unitas’59 3 - Nuenen 3 .................. 10.00 
Nuenen 7 - HSE 1 ............................ 10.00 
Best Vooruit 8 - Nuenen 8 ............. 10.00 
RPC 6 - Nuenen 9 ........................... 10.00 
Waalre 4 - Nuenen 4 ....................... 10.30 
Nederwetten 4 - Nuenen 10 .......... 11.00 
Nuenen 5 - Unitas’59 4 .................. 12.00 
Nuenen 6 - Pusphaira 2 .................. 12.00 
Rood Wit V 2 - Nuenen 2 .............. 12.00 
Nuenen VR1 - Woezik VR1 .......... 12.00 
Berghem Sp.VR1 - Nuenen VR2 .. 12.15 
Nuenen 1 - Halsteren 1 .................. 14.30

EMK 
Zondag 8 februari
EMK 1 - Audacia 1 .......................... 14.30
RKSV Heeze 4 - EMK 2 ................. 11.00
 EMK 3-Acht 3 ................................. 11.00
Woenselse Boys 2 - EMK 4............ 12.00
EMK 5 - De Valk 3 .......................... 11.00
Best Vooruit 6 - EMK 6 .................. 12.00
EMK 7 - WODAN 11 ..................... 13.00
SBC 12 - EMK 8............................... 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 7 februari
Vet. Nederwetten - Nuenen  ......... 16.30
Zondag 8 februari
Nederwetten 1 - Knegselse Boys 1 . 13.00
RPC 4 - Nederwetten 2  ................. 14.30
Nederwetten 3 - SBC 11  ............... 10.00
Nederwetten 4 - Nuenen 10  ......... 11.00
Pusphaira Da3 - Nederwetten Da1 12.00
RPC Da1 - Nederwetten Da2  ....... 12.00

NKV KORFBAL
Zondag 8 februari
NKV 1 - DKB 1  ............................... 17.45
NKV 2 - DKB 2 ................................ 16.30

Zwemmen

Frits Roijakkers 
winnaar   
13de speelronde 
rikwedstrijd RKSV
Afgelopen vrijdag werd er weer 
gerikt bij de supportersclub van de 
RKSV Nuenen. Op deze wedstrijd 
kan de organisatie met een tevreden 
blik terug zien met een grote 
opkomst en met weer enkele nieuwe 
deelnemers.

In de eerste ronde was het de gerouti-
neerde en trouwe deelnemer Frits 
Roijakkers die met een respectabel 
aantal van 147 punten de basis legde 
om winnaar van deze avond te wor-
den. Na de pauze werd er nog wel de 
nodige strijd geleverd voor de eerste 
prijs maar er was niemand die de 147 
punten van Frits kon benaderen. De 
verschillen vanaf plaats twee  waren 
niet al te groot en het was Willy van de 
Heuvel die deze week met een tweede 
plaats genoegen moest nemen met 
toch nog een mooie score van 98 pun-
ten gevolgd door Gerard van Oorsouw 
met 85 punten. Van de dames wist 
zich deze week niemand in de prijzen 
te spelen.  Naud Leenders was deze 
week de gelukkige winnaar van de lo-
terij.

Vrijdag 6 februari 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 Lan-
den’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
informatie bellen naar 06-10289 797 
of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 30 januari 2015. 
 1 Frits Roijakkers 147 punten
 2 Willy van den Heuvel   98 punten
 3 Gerard van Oorsouw   85 punten
 4 Ludo van den Berg   82 punten
 5 Ad Vogels     71 punten
 6 Peter de Louw    68 punten
 7 Rini Schepers          63 punten
 8 Gerard van der Heijden   58 punten
 9 Jan Elbers    57 punten
10 Hans van de Reek   52 punten

Debacle in kampioensstrijd 
werkt door
Heren Z&PV 
Nuenen waterpolo 
herstellen 
moeizaam
Na in de vorige speelronde een pijnlijk 
verlies te hebben geleden tegen titel-
concurrent De Vennen stond afgelopen 
weekend de ‘derby’ tegen Aegir 1 op het 
programma. Ondanks de lage positie 
van de tegenstander, hadden de Nue-
nense mannen moeite om een goede 
score op het bord te zetten. Vooral in de 
afronding liet Nuenen het een en ander 
liggen. Na de moeizame wedstrijd 
mochten de Nuenense mannen zich 
troosten met de gedachte dat de drie 
punten in ieder geval binnen waren; 
met de 9-5 winst blijven ze tenminste in 
de race om het kampioenschap.

Brons voor Milan Meurs bij 
Nederlandse Kampioenschappen
Z&PV Nuenen zwemmer Milan Meurs (2002) heeft bij de Nederlandse 
Junioren en Jeugd Kampioenschappen een bronzen medaille veroverd. Tij-
dens zijn eerste NK wist hij op de 200m rugslag zijn persoonlijk record met 
bijna 3 seconden aan te scherpen en tikte hij na 2.29.58 als 3e aan.

Z&PV Nuenen (zonder de zieke Merel) bij de NJJK.

Op de halve afstand kwam Milan he-
laas slechts 0.15 tekort om er nog een 
tweede medaille aan toe te voegen. 
Een 3e top 10 klassering behaalde hij 
op de 200m wisselslag, waarop hij met 
2.37.82 naar plaats 9 wist te zwem-
men.
 
Ook Thomas van Ekert en Merel Phaff 
wisten top 10 klasseringen te behalen. 
Helaas voor Merel werd haar 8e plaats 
op de 100m vlinderslag wel haar enige 
uitslag, want zij moest ziek afhaken 
voor de rest van het toernooi. Ook 
Thomas begon niet helemaal fit aan 
de NJJK, maar wist toch netjes in de 
buurt van zijn PR te komen op de 
200m schoolslag, tevens goed voor 
een 8e plaats. Op de 200m wisselslag 
wist hij op zondagmiddag nog plaats 
13 bij de jongens uit 1999 in de wacht 
te slepen.
 

Bij de jongens jeugd was Joeri Phaff 
(1997) de deelnemer voor Z&PV Nue-
nen op de 50, 100 en 200m vrijeslag en 
met een 29e, 32e en 30e plaats en zijn 
tweede tijd ooit op de 200m vrijeslag kon 
ook hij redelijk tevreden terug naar huis. 
Voor aanvang van het toernooi stond 
Robin Goossens op plaatst 58 op de 
200m wisselslag, wat betekende dat zij al 
in de eerste serie van haar leeftijd van 
start moest. Dat deed ze voortreffelijk, 
ze haalde bijna 5 seconden van haar bes-
te tijd af. Daarna volgenden nog 7 series, 
waarin vele zwemsters niet in staat wa-
ren die tijd te verbeteren. Het eindresul-
taat was dan ook een 16e plaatst voor 
Robin, een enorme sprong op de rang-
lijst. Tevens voldeed ze met haar nieuwe 
toptijd nu al aan de limiet voor de NJJK 
korte baan 2016, een super resultaat 
aangezien ze dit jaar 3 weken voor het 
toernooi aan de eis wist te voldoen.

Eindelijk de training in praktijk brengen

Eerste toernooi voor pupillen 
waterpolo
Afgelopen zondag was er na maanden trainen dan het eerste toernooi voor 
de pupillen van Z&PV Nuenen. Het was eindelijk tijd voor het ‘echte werk’. 
En wat is het moeilijk om boven water te blijven, de bal te volgen en dan ook 
nog proberen een doelpunt te maken of tegen te houden.

Maar gelukkig waren Tristan, Savan-
nah, Kim, Wouter en Luuk er helemaal 
klaar voor. En ook een beetje zenuw-
achtig. Helaas was Maurits ziek. De pa-
pa's en mama's, die flink vertegenwoor-
digd waren, werden resoluut naar de 
tribune gewezen; omkleden konden ze 
ook best zelf. Volle tassen gingen er 
mee, want tja; wat heb je allemaal nodig 
tijdens een toernooi? Eenmaal in het 
zwembad viel alle spanning weg en 
hadden de pupillen een enorm leuke 
middag. Stoer liepen ze in het zwem-
bad rond, aftellend tot de volgende 
wedstrijd zou beginnen, steeds vragend 
of ze met een blauwe of witte cap moes-
ten spelen. En dan balend naar de kant 
komen, want ze hoefden niet te wisse-
len, want ze waren nog helemaal niet 
moe. Om vervolgens na de wedstrijd te 
vragen of ze eigenlijk hadden gewon-
nen of verloren. Als dat geen plezier is.
Maud, Dirk, Pieter en Thijs mochten 
met teams van AquAmigos meespe-

len. Zij hebben menig ouder doen ver-
bazen en blozen van trots! Voor de 
eerste keer mee doen met een toer-
nooi en dan ook nog heel stoer met 
kinderen die je niet kent. 
Tussen de wedstrijden trakteerde or-
ganiserende club AquAmigos uit 
Waalwijk op koude ranja en wat 
snoep. Al met al een heel geslaagde 
middag. Zeker voor herhaling vatbaar, 
aldus de twee trotse coaches.Gezien 
de leeftijd van de kinderen (6-7-8 jaar) 
spelen zij geen wedstrijden maar toer-
nooien. Belangrijk daarbij is dat de 
kinderen, naast spelplezier, spelender-
wijs kennis maken met de spelregels 
van waterpolo. Winnen of verliezen is 
daarbij van ondergeschikt belang.

Als je het leuk vindt om ook kennis te 
maken met de waterpolo-sport, dan 
mag je altijd een keertje mee komen 
doen op vrijdagavond van 18.00 uur 
tot 18.55 uur in de Drietip.

Eerste toernooi van de pupillen.

Wandeling IVN Laarbeek
Het IVN Laarbeek zal op 8 februari van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur een pu-
bliekswandeling organiseren in een gebied, waar al jarenlang geen IVN-wande-
ling meer is gehouden. Bij deze wandeling zullen behalve IVN-gidsen ook heem-
kundegidsen aanwezig zijn, zodat u zowel over de natuur als over de cultuur 
allerlei leuke aspecten van dit fascinerende gebied aan de weet kunt komen. Het 
vertrek zal plaatsvinden bij de boerderij ’t Hof 1 te Lieshout. Het kan een mooie 
belevenis zijn in deze oude omgeving rond te dwalen, waar de natuur en de stilte 
nog zeer aanwezig kunnen zijn ondanks de nabijheid van twee grote steden.

De Duvelsberg     (foto Leo van den Heuvel).

Wie wandelt virtueel   
mee op 9 februari?
Tijdens de Inloop van WLG op 9 februari, presenteert Frans van den Boom 
fotoserie van de natuur in de directe omgeving van Gerwen. Het materiaal 
is verzameld tijdens een wandeling die in september jl. is gemaakt vanuit 
Gerwen en bestrijkt o.a. de Mosbulten, de Ruweelsels. 

Bij voorkeur zou de wandeling gelo-
pen moeten worden. Want natuur 
zien doe je het beste als je hem ook be-
leeft. Maar 21 km. is te lang voor een 
uur of anderhalf. De belangstellenden 
zullen het daarom moeten doen met 
het verhaal dat Frans er van maakt en 
zijn foto’s. In de presentatie wordt ook 
een uitstapje gemaakt naar het gebied 
rondom de molen in Nuenen. De fo-

to's zijn uit alle jaargetijden en zouden 
allemaal in deze gebieden gemaakt 
kunnen zijn. Naast landschapsfoto's 
passeren vooral insecten, bloemen, 
vogels en paddenstoelen de revue. 
Misschien inspireert het anderen de 
tocht opnieuw te lopen?
Wilt u meer weten van de activiteiten 
van WLG? Bel dan 06-41102625 of 
kijk op de site: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Wie op de hoogte wil 
blijven kan zich abonneren op de 
nieuwsbrief. 

Maandag 9 februari om 13.30 uur 
staat de koffie en thee klaar en is ieder-
een welkom in de ontmoetingsruimte 
van ‘D’n Heuvel’ in Gerwen. 

KBO Kienavond
Op vrijdag 6 februari organiseert de 
Seniorenvereniging KBO Lieshout in 
het Dorpshuis weer de bekende en ge-
zellige KBO kienavond. Iedereen is 
van harte welkom. Als u nog nooit ge-
weest bent, probeer het eens, het zal u 
zeker bevallen. Kom gewoon naar het 
Dorpshuis en schuif gezellig aan sa-
men met al die anderen aan een van de 
lange tafels. Kom kienen en win een 
van de prachtige prijzen en misschien 
wel het bedrag dat in de Jackpot zit. 
De zaal in het Dorpshuis is open om 
19.00 uur en aanvang kienen is om 
20.00 uur. Na het kienen is er traditie-
getrouw de loterij. Wij nodigen ieder-
een van harte uit eens mee te doen. 
Zeker ook als u alleen bent, kan het 
gezellig zijn om een avondje te komen 
kienen en mensen te ontmoeten.

Kopje koffie uit Nuenen
Boodschappen doen is werken en werken verdient een pauze! Letterlijk 
midden in de winkel van Jumbo Ton Grimberg kunt u tijdens die pauze 
genieten van een gratis kopje overheerlijke, verse koffie. De koffiemachine 
en de koffiebonen komen van een Nuenens bedrijf: Caffè Valente.

Caffè Valente uit Nuenen
Bij de opening van Jumbo Ton Grim-
berg, nu bijna een jaar geleden, vroeg 
eigenaar van Caffè Valente Peter van 
Dongen of zijn koffie in de supermarkt 
gepromoot mocht worden. De koffie 
wordt door Caffè Valente zelf geselec-
teerd en is afkomstig uit Santos, Hon-
duras, Mexico en Peru. De koffie 
wordt zeer goed gewaardeerd; steeds 
vaker genieten klanten van de vers ge-
zette koffie tijdens hun boodschap-
penpauze en gaan daarbij graag even 
zitten aan de leestafel.
De waardering voor de koffie is zoda-
nig dat de koffiebonen steeds vaker 

ook gekocht worden en vanaf komen-
de week wordt daar ook een assorti-
ment losse thee aan toegevoegd.

Spaaractie
Caffè Valente heeft naast koffie en 
thee ook een aantal aanverwante pro-
ducten zoals mokken, kopjes gebaks-
bordjes etc. Daarop kan vanaf nu ge-
durende 6 weken hoge korting worden 
verkregen middels een spaaractie. Bij 
iedere € 5,- aan boodschappen ont-
vangt de klant een spaarzegel. Een 
volle spaarkaart met 6 zegels geeft 
recht op maximaal 70% korting.
Nadere informatie: Jumbo Ton Grimberg, 
tel. 040 2635930 of 06-53334559, roland.
grimberg@jumbosupermarkten.nl 



Jan van Brabant       College

 
Wij zijn een prima school:

• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

Het Jan van Brabant College dat zijn wij! 

OPEN DAG

www.janvanbrabant.nl

Vestiging Deltaweg
• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met ma2, muziek, tekenen 
 en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Vestiging Molenstraat
• We kennen onze leerlingen
• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Ruimte voor ambitie en prikkel voor talent
• Tweetalig onderwijs 
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst en cultuur
• Brugklasjaar met : mavo - mavo/havo - havo - vwo 
 tweetalig havo - tweetalig vwo
• Mavo examen in 6, 7 of 8 vakken, goede aansluiting op havo 4 en mbo 

                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

mavo havo vwo 
tweetalig havo en vwo

Zondag 8 februari 2015  
11.00 - 15.00 uur
  

Aanmelden nieuwe leerlingen
9 - 10 - 11 maart 2015
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

Brainport
School

Jan van Brabant       College

Wij zijn een prima school:

• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

Het Jan van Brabant College dat zijn wij! 

Vestiging 
• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met ma2, muziek, tekenen 
 en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor 
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Vestiging Molenstraat
• We kennen onze leerlingen
• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Ruimte voor ambitie en prikkel voor talent
• Tweetalig onderwijs 
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten

11.00 - 15.00 uur
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