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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Roos 
van de Loo  
voorlees-
kampioen

  

Ga de uitdaging aan!

Kun jij 40 dagen zonder alcohol of heeft
het toch meer invloed op je dan je denkt?
Doe mee en ga de uitdaging aan! Kijk op
veertigdagenzonderalcohol.nl voor meer
informatie.

40 Dagen 
zonder alcohol, 
uitdaging of 
aeen makkie?

‘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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Sterke 
31ste Zwam: 
Zodoededè

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Carnavals- 
programma 2015
Deze week in Rond de Linde op de 
hartpagina het Carnavalsprogramma 
van Nuenen, Gerwen en Nederweten.

Bouw Opwettense Land   
in volle gang
Door Elwien Bibbe

Enige tijd geleden is de eerste aannemer begonnen met de bouw van wonin-
gen in Nuenen West: Het Opwettense land. Op 6 februari waren alle kopers 
en andere belanghebbenden uitgenodigd in de Molen van Opwetten voor 
een feestelijke bijeenkomst. Frans van de Boomen van Nuenen West BV, 
Ingrid de Boer van Woonbedrijf en Wethouder Martien Jansen heetten de 
kopers van harte welkom. Na de speeches vertrok de grote groep naar de 
bouwlocatie. Daar verrichte Jack Aldenhoven van Ban Bouw samen met, 
Kevin Doornmalen, een van de kopers, een bouwhandeling.

In de nieuwe wijk Opwettens Land 
komen 86 woningen, 56 in de vrije 
sector en 24 in de sociale woning-
bouw. Daarnaast zijn er nog 6 vrije 
kavels. “Er wordt gebouwd in afgeron-
de wijkjes, met een eigen identiteit” 
vertelde een enthousiaste Frans van 
den Boomen van Nuenen West BV. 
“Er wordt gebouwd onder een Bra-
bantse, dorpse architectuur, met ho-
ven en brinken. En het wordt 
schilderachtig mooi.” Een prettige bij-
komstigheid is, dat als een wijk een 
maal is afgerond er geen bouwverkeer 
meer doorheen komt. “En wij zorgen 
voor uw buren”, vulde Ingrid de Boer 
van Woonbedrijf aan. Wie de huur-
ders zullen worden is nog niet bekend. 
Voor de 24 huurwoningen hebben 
zich inmiddels al 170 gegadigden aan-
gemeld. Woonbedrijf bouwt ook 100 
woningen op de Luisstruik.

In totaal worden er in Nuenen West 
1575 woningen gerealiseerd. De eerste 
plannen hiervoor dateren van 14, 15 
jaar geleden. Nuenen zou gaan bou-
wen voor Eindhoven, maar door de 
crisis op de woningmarkt heeft dat 
een enorme vertraging opgelopen. 
Wethouder Jansen was dan ook zicht-
baar verheugd de nieuwe bewoners, 
de meesten komen uit Eindhoven en 
Nuenen, nu welkom te heten in wat hij 
noemt: een van de mooiste dorpen 
van Brabant. Met het Opwettens land 
wordt daar een hele mooie wijk aan 
toegevoegd. Jansen voegde daar ver-
der ook aan toe dat in Nuenen West 
op termijn ook een basisschool ge-
bouwd zal worden.

Gesprekken hierover met de school-
besturen Platoo (OBS De Mijlpaal) en 
De Eenbes zijn inmiddels gestart.

Smaakt als…

Buffalowormen proeven, 
sprinkhanen en meelwormen

Onder het toezicht oog van Jack Aldenhoven plaatst Kevin van Doornmalen een 
grote bouwsteen op de fundering. (Foto Elwien Bibbe)

(Foto en tekst Elwien Bibbe) 

Veel belangstelling bij     
kinderkledingbeurs Kernkwartier
Door Gerrit van Ginkel

De organisator, Kapper Werner Ulrich.

De keuze om de ruimte achter het rol-
luik bij binnenkomst tegenover de Al-
bert Heijn ter beschikking te stellen, 
was een schot in de roos. In die hal 
was plaats voor een kleine twintig kra-
men en dat zorgde echt voor een 
marktsfeer.
Werner Ulrich, eigenaar van een kap-
perszaak in het Winkelcentrum en or-
ganisator van deze beurs hierover: 
“Met dank aan Jacques Aldenhoven, 
de eigenaar van het winkelcentrum, 
hebben we gebruik kunnen maken van 
deze leegstaande hal.

Afgelopen zaterdag grepen de klanten 
van de Jumbo aan de Smidse hun kans. 
Buffalowormen worden verwerkt in de 
producten van Insecta. In nuggets, 

groenteburgers en schnitzels. En klan-
ten mochten proeven. Maar waar 
smaakt het nu eigenlijk naar? Ik vroeg 
het aan de mensen om mij heen. De 
klanten die wilden proeven, niet ieder-
een durfde, zijn het eigenlijk wel met 
elkaar eens. “De groenteburger van In-
secta smaakt eigenlijk net als een vega-
burger.” Navraag leert dat het aandeel 
insect in de burger 14 procent is. Dus 
smaakbepalend zijn de wormen niet 
echt. Klanten konden ook gevries-
droogde buffalowormen en meelwor-
men proberen. Die hebben iets van een 
knapperig strootje. Vind ik. De smaak is 
moeilijk ergens mee te vergelijken. Als 
ik er ben, zijn de sprinkhanen al op. De 
gevriesdroogde wormen en sprinkha-
nen kun je nog niet kopen bij Jumbo, 
maar het zit wel in de planning. De pro-
ducten van Insecta zijn nieuw in het as-
sortiment. Tot en met 15 februari geldt 
nog de introductiekorting van 25%.

De 2e hands kinderkledingbeurs afgelopen zaterdag in het Kernkwartier 
mocht over belangstelling niet klagen. Vooral rond de middag kwam de 
toeloop goed op gang.

Ook alle winkeliers zijn blij met deze 
oplossing omdat de kramen die voor-
heen verspreid stonden door het win-
kelcentrum, nog wel eens overlast 

gaven door het versmallen van de win-
kelgangen”.

De huurders van de marktkramen za-
gen ook wel de voordelen van de con-
centratie van de aangeboden kleding, 
maar voor hen mocht het altijd wel 
drukker zijn.

2e hands kinderkledingbeurs Kernkwartier.



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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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.

uitnODiGinG eXtra    
COmmissieverGaDerinG
Op dinsdag 24 februari 2015 om 19.30 uur is er een extra commis-
sievergadering van de Commissie Ruimte in de commissiekamer van 
het gemeentehuis. Op de agenda staat het onderwerp: Bestemmings-
plannen Europalaan / HOV2.

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

jaarprOGramma   
OpspOrinGsamBtenaren
thema: Fietsen op het trottoir
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 7 en 8 extra toe op het thema 
fietsen op het trottoir. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Fietsers moeten gebruik maken van de verplichte fietspaden. Wanneer 
een verplicht fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan gebruiken. 
Fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park, het 
Parkhof en aangewezen plaatsen als de markt is niet toegestaan, om-
dat dit tot gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan leiden. 
Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aanwezige verkeers-
borden. 

In 2015 is fietsen op het trottoir een doorlopend speerpunt van onze 
BOA’s. Er worden geen waarschuwingen gegeven. Bij constatering van 
een overtreding wordt meteen een proces-verbaal opgemaakt. 

De wettelijke regels zijn terug te vinden in artikel 5 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en artikel 2:52 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De BOA’s zijn bevoegd 
om overtredingen van de genoemde regelgeving over fietsen te bekeu-
ren. Als u vragen hebt naar aanleiding van deze publicatie dan kunt u 
contact opnemen via 040 2631 631. Meldingen kunt u ook doorgeven 
via dit nummer of via www.nuenen.nl

verkieZinGen Op 18 maart
verkiezing provinciale staten 2015 en 
verkiezing Waterschappen 2015
Op woensdag 18 maart 2015 vinden er 
weer verkiezingen plaats. 
Bent u als kiezer niet in de gelegenheid 
om persoonlijk te stemmen, 
dan kunt u een ander machtigen.

stemmen bij volmacht
Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om 
uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor 
u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier ver-
krijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij moet de gemach-
tigde een bewijs overleggen dat de persoon als kiesgerechtigde staat 
ingeschreven in de zelfde provincie. Voor het Waterschap kunt u alleen 
iemand machtigen die kiesgerechtigd is voor hetzelfde Waterschap.  
Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. 
Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw 
stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U 
kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze 
volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor 
het aanvragen van een volmachtbewijs is 13 maart 2015.
 
De onderhandse volmacht
Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere 
persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft 
de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. 
De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De 
onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag verlenen.

Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde 
gemeente en/of hetzelfde waterschap woonachtig bent. Een kiezer 
mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem 
dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

kiezerspas
Als een kiezer voor de verkiezing van Provinciale Staten en Waterschap-
pen in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij 
een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor de Provin-
ciale staten stemmen in elke gemeente binnen uw provincie en voor 
het Waterschap kunt u stemmen binnen hetzelfde waterschap.
U kunt een kiezerspas aan vragen tot uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 
(schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen 
17 maart 2015 voor 12.00 uur.
U moet uw stempas inleveren bij omzetting kiezerspas.

registratie als kiezer
De burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt bekend 
dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Jan van Schijnveltlaan 2 
kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een 
kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een 
verzoek tot herziening van de registratie indienen.

identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een gel-
dig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de proviciale Staten 
en Waterschappen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten mag u een 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 18 maart 2015 
(de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. 

ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?
De stempassen voor de verkiezing van de Provinciale staten en Water-
schappen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 18 maart 2015 
worden uiterlijk 4 maart 2015 bij alle kiezers thuisbezorgd. Bent u uw 
stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (ver-
vangende) stempas aan vragen. U kunt een vervangende stempas aan 
vragen tot uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 (schriftelijk) de dag voor de 
verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen 17 maart 2015 voor 12.00 uur. 
U kunt een vervangende stempas aanvragen op elke werkdag (tijdens 
de openingstijden) bij de afdeling Dienstverlening, in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.
nuenen.nl. U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 
Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het 
stembureau verkrijgen.

Waar kunt u stemmen
U kunt met een stempas overal binnen de gemeente stemmen.
Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus. 

 1 Het Klooster Raadszaal, Park 1,  Nuenen  

2 Zorgcentrum De Akkers, M. Begemannstraat 9, Nuenen 

3 BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3,  Nuenen  

4 BS De Nieuwe Linde, Vrouwkensakker 17,  Nuenen  

5 OBS De Rietpluim, Van Duynhovenlaan 15,  Nuenen  

6 Brede school De Wentelwiek, Jacobushoek 5,  Nuenen  

7 PCN locatie Wederikdreef, Wederikdreef 2,  Nuenen  

8 Scarabee, Mantelmeeuwlaan Wijkgebouw 10,  Nuenen 

9 Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110,  Nuenen  

10 BSO Zeesterren Crijnsschool , Heikampen  

11 Dorpshuis De Koppelaar, De Koppel 1A,  Nederwetten 

12 Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11  

13 Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat  

14 Locatie Brede School Oude Landen  

15 Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan  

Stembureaus 8 en 10 zijn niet toegankelijk voor mindervaliden, alle 
andere stembureaus wel. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 
21.00 uur.

vOOrlOpiG enerGielaBel    
vOOr WOninGeiGenaren
Elke woningeigenaar of verhuurder in onze gemeente die nog niet in 
het bezit is van een energielabel, heeft deze week een voorlopig ener-
gielabel thuis ontvangen. Dit energielabel is een letter van A tot en 
met G, waarvan A de zuinigste en G de minst zuinige woningklasse 
voorstelt. De voorlopige toewijzing van het energielabel voor woningen 
is gebaseerd op openbare gegevens over de woning, zoals het bouw-
jaar. Deze gegevens zijn afkomstig van het Kadaster. Het voorlopig 
energielabel geeft slechts een indicatie van de energieprestatie van de 
woning. Misschien zijn er inmiddels energiebesparende maatregelen 
getroffen, zoals zonnepanelen of dak- en vloerisolatie. De woning heeft 
dan feitelijk een beter energielabel dan geschat. Bij de verkoop of ver-
huur van de woning is het daarom noodzakelijk dat er een definitief 
energielabel wordt overhandigd aan de nieuwe koper of huurder.  
 
Het voorlopige energielabel is dus niet voldoende bij de verkoop of 
verhuur van een woning. Als u uw woning gaat verkopen of verhuren 
kunt u sinds 1 januari 2015 zelf eenvoudig een definitief energielabel 
aanvragen via www.energielabelvoorwoningen.nl. In deze online tool 
past u waar nodig maximaal tien kenmerken van de woning aan, levert 
u digitaal bewijsstukken aan en selecteert u een erkend deskundige 
die de gegevens op afstand controleert. Na validatie door de erkend 
deskundige kan het definitieve energielabel worden vastgesteld. Dit 
invullen is zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Bij verkoop overhandigt 
de woningeigenaar het energielabel uiterlijk bij de overdracht van de 
woning bij de notaris. Ook bij een nieuwe huurtransactie is de woning-
eigenaar/verhuurder verplicht om een definitief energielabel te over-
handigen aan de nieuwe huurder. 

 
Op www.energielabelatlas.nl kunt u ook terugvinden welk energiela-
bel uw woning en de woningen in uw omgeving hebben. Meer infor-
matie over energiebesparende maatregelen of over het zelf opwekken 
van duurzame energie kunt u ook terugvinden op de regionale website 
www.hoebespaarikenergie.info.

40 DaGen ZOnDer alCOhOl, DOe mee! 
Een glaasje wijn bij het eten, een biertje na 
het sporten. Het drinken van alcohol is 
vaak een gewoonte. Vooral met carnaval 
is het hier in Brabant heel gewoon om vaak 
en veel te drinken. Wil je eens ervaren hoe 
het is om een periode geen alcohol te drin-
ken? Dan kun je na carnaval mee doen met 
de actie ‘40 dagen zonder alcohol’ in Nue-
nen.

De gemeente nuenen daagt je uit
Om direct na carnaval, veertig dagen lang geen alcohol te drinken. 
Natuurlijk hoef je dit niet alleen te doen. Samen met vrienden, collega’s, 
buren, (sport) vereniging of familieleden kun je met elkaar afspreken 
om 40 dagen geen alcohol te drinken. Het doel van deze actie is om 
te ervaren wat alcohol voor jou betekent. Ga je bijvoorbeeld beter 
slapen? Voel je nog steeds dat je erbij hoort op een feestje? Kun je je 
beter concentreren? Sta je ’s ochtends fit op en blijf je de hele dag een 
fit gevoel houden?

De actie in nuenen vindt plaats van 18 februari t/m 29 maart 2015 
De aftrap is op woensdag na carnaval tijdens de teruggave van de 
sleutel van Nuenen in Restaurant Goesting, Park 61 te Nuenen om 
16.00 uur. De deelnemers en de burgemeester tekenen daar het con-
tract waarin ze beloven om 40 dagen geen alcohol te drinken. Op 18 
februari begint ook de christelijke vasten periode: een periode van 
onthouding en van oorsprong een tijd van bezinning en beproeving. 
Een uitgelezen periode om eens te ervaren wat het is om veertig dagen 
zonder alcohol te leven. Op 29 maart sluiten we de actie feestelijk af 
met een gezamenlijke bijeenkomst.
Je kunt je inschrijven voor de actie ’40 dagen zonder alcohol’. Door 
aanmelding via de website van de gemeente Nuenen, www.nuenen.nl 
krijgt je het contract en tips toegestuurd naar je e-mail adres. Deel je 
eigen ervaringen met ons via e-mail en misschien kom je daarmee ook 
in dit huis-aan-huisblad te staan. Meer informatie over de Actie ’40 
Dagen zonder alcohol’ is te vinden op www.ikpas.nl

aanGevraaGDe     
OmGevinGsverGunninGen
kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 2	februari	2015	 Europalaan	117,	5671	JD	–	uitbreiden	van	de		

  woning (BOUW);
•	 4	februari	2015	 Vincent	van	Goghplein,	5671	GW	–	plaatsen		

  van een winkelwagenvang (BOUW);
•	 6	februari	2015	 De	Boontuijn	1,	5674	PZ	–	uitbreiden		 	

  van de bestaande berging (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 aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Dartclub	de	Stam	&		Carnavalsvereniging	De	Stemkes	

voor het organiseren van het Halfvasten Gerwen op het wegdeel 
Gerwenseweg, gelegen tussen de huisnrs. 28-54 op zondag 8 maart 
2015;

•	 Aanvrager:	 Jongerenkoor	 Jocanto	voor	het	organiseren	van	een	
inzameling van (lege) statiegeldflessen in de periode van 3 tot en 
met 6 juni 2015 t.b.v. voornoemd koor.

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, 12 februari 2015.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

2e beste Echte bakkers-
winkel van Nederland!

Wij wensen iedereen
een fijne Carnaval!!!

Acties week 7: geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 februari 2015
_____________________________________________________

Alle limburgse vlaaien
(geldt alleen voor hele vlaaien)

  nu € 7,95
_____________________________________________________

Heerlijke Carnavalsvlaai
 

   € 12,95
_____________________________________________________

Spelt natuur
 

   € 1,50
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
 

 4 + 1 gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Hachee pakket
Vlees - uien - kruiden 
500 gram .......................................6,95
Sweetheart
100 gram .........................................1,65 
Choucroute en Croute
per stuk ...........................................1,95 
Gevuld stokbrood
per stuk ...........................................2,50 
150 gr. Filet Americain +
250 gr. Grillworst ........................5,00
Quiche Lorraine
per stuk ...........................................1,50 

Maandag a.s. tot 13.00 uur geopend.

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 februari

Bleekselderij 
per struik 0,99

Rucola 
per bakje 0,99

Savooiekool panklaar
1/2 kilo 0,79

Worteltjes panklaar   
1/2 kilo 0,99

Kiwi 
1/2 kilo 1,49

Elstar appels   
hele kilo 0,99

Kersvers salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

GEMAK!!!

Vers van onze 
slager Dayenne:

Spaanse rollade
500 gram 4,99

Onlangs bekroond met ‘GOUD met ster’ 
bij de vakwedstrijd van SVO. 
Proeven en u bent verkocht!

Alleen geldig bij Jumbo Ton Grimberg, De Smidse 1 in Nuenen t/m dinsdag 17 februari 2015.

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

€ 45,-
€ 65,-

WEGENS SUCCES VERLENGT!

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

 B O U W P L A N N E N ? 

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu



Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

Tasting @ 

Restaurant Steak&Dine 
Raadhuisplein 30A, Son en Breugel
www.steakanddine.nl  0499-496224

Onbeperkt
 à la carte eten voor 

€27,50pp
 (excl. drank)

Dit is uw selectie van proeverijen van
 onze menukaart 

Vleesbereiding op houtskool grill

10% korting
op de gehele rekening*.

Tegen inlevering van deze bon

Geldig tot 1 mei 2015

* Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere lopende acties.

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat 
uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele 
zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die 
bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met:
•  Huishoudelijke zorg  •  Verpleegkundig advies, voorlichting
•  Hulp bij de persoonlijke verzorging  en instructie
•  Verpleging thuis •  Maaltijden thuis
•  Beeldzorg van ZuidZorg online •  Begeleiding thuis
•  ZuidZorg Extra: kortingen en  •  Behandeling thuis
    aanbiedingen op welzijnsdiensten  •  Personenalarmering

Onbezorgd.
Zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORIENTAL PARADISE

Speciale afhaalmenu’s Februari
A: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek 1) Indische Kroepoek
2) Kip nuggets (4st.) 2) Pisang Goreng (4st.)

3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)

4) Babi Pangang 4) Babi Pangang Speciaal
5) Chai Tjap Tjoy  gemarineerde zoete babi pangang

  vegetarische 5)  Toeng Koe Ap
6) Koe Loe Yuk  ger. Peking eend met chinese paddestoelen

 Varkensvlees in zoetzuresaus 6) Garnalen met
7) Kipfilet in ketjap saus   champignons
8) Gestoomde Rijst 7) Kipfilet in ketjap saus
  8) Gestoomde Rijst 

€ 16,50 € 20,50
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Tel. 040-284 03 33
Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
email: orientalparadisenuenen@hotmail.com

www.orientalparadise.nl

+GRATIS

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen
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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:

Roos van de Loo     
voorleeskampioen
Roos van de Loo uit groep 7 van BS De Wentelwiek is de nieuwe Nuenense 
voorleeskampioen. Op woensdag 4 februari nam ze het in de Dassenburcht 
op tegen de andere schoolkampioenen van Nuenen. 

Lezing over 
nachtvlinders
IVN Laarbeek
Pieter van Breugel uit Veghel houdt op 
donderdag 19 februari een lezing over 
de meer dan 1200 soorten nachtvlin-
ders in Nederland, zoals spinners, 
spanners, pijlstaarten, eenstaarten, 
nachtpauwogen en beervlinders. De 
lezing is in het clubgebouw van het 
IVN Laarbeek aan de Beekseweg in 
Aarle-Rixtel. Aanvang 20.00 uur. 

Gevonden   
Huissleutel
Er is een huissleutel gevonden met op-
druk BOM, deze zit aan een blauwe sleu-
telhanger. Voor meer info: 06-51151080.

Organisaties  
gezocht voor 
Collecte   
Oranje Fonds 
Voor het eerst in de geschiedenis orga-
niseert het Oranje Fonds een collecte 
in Noord-Brabant. Het Fonds doet dat 
voor en samen met stichtingen en ver-
enigingen. De eerste 21 Brabantse or-
ganisaties zagen hun kans schoon en 
doen mee. De Oranje Fonds Collecte-
week vindt plaats in de week van Ko-
ningsdag. Van het bedrag dat de deel-
nemende organisaties ophalen, krijgen 
zij de helft. De andere helft besteedt 
het Fonds aan sociale initiatieven in 
Noord-Brabant. Nuenense organisa-
ties kunnen zich tot 31 maart via www.
oranjefonds.nl/collecte aanmelden om 
te collecteren. Iedere organisatie kan 
een collectegebied reserveren. Men 
dient zich dan wel tijdig aan te melden.

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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MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN  
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager 
ingetrokken op:
•	 3	februari	2015,	De	Tienden	30-32,	5674	TB	–	het	vergroten	van	een	bedrijfspand	

(BOUW).														

Tegen	de	intrekking	van	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	kunnen	geen	for-
mele	(schriftelijke)	bedenkingen	of	bezwaren	worden	ingediend.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT   
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn op basis van artikel 
3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	met	6	weken	verlengd:
•	 Berg	26,	5671	CC	-	het	kappen	van	2	bomen	in	de	pastorietuin,	verlengd	tot	17	

maart	2015;
•	 Larikslaan	5,	5671	BN	-	het	plaatsen	van	een	carport,	een	overdekt	terras	en	het	

wijzigen	van	het	aanzicht	van	de	entree,	verlengd	tot	30	maart	2015.

PUBLICATIE
Bekendmaking gedeeltelijke intrekking Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	op	grond	van	
artikel	8,	eerste	lid	van	de	Wet	voorkeursrecht	gemeenten	bekend	dat	zij	op	3	febru-
ari	2015	hebben	besloten	het	voorkeursrecht	op	het	perceel,	plaatselijk	bekend	De	
Pinckart	24,	kadastraal	bekend	gemeente	Nuenen,	sectie	D,	nummer	4179	(gedeel-
telijk),	in	te	trekken.
Met	ingang	van	donderdag	12	februari	2015	ligt	het	besluit	ter	inzage	op	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Het	besluit	is	toegezonden	aan	de	eigenaar	
van het perceel en verwerkt in de registers.

Nuenen,	12	februari	2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen

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

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	12	februari	2015	besloten	
in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning 2e 
fase	voor	de	activiteit	‘het	(ver)bouwen	van	een	bouwwerk’	(artikel	2.1	lid	1	onder-
deel	a	Wabo)	voor	het	bouwen	van	een	woning	in	bestemmingsplan	Uitbreidingsplan	
Nuenen-West,	uitwerkingsplan	fase	1.	De	aanvraag	is	geregistreerd	onder	nummer	
N-HZ-2014-0163.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een omgevingsver-
gunning	1e	fase	voor	de	activiteit	gebruik	(artikel	2.12,	lid	1,	onderdeel	a,	onder	3°	
Wabo)	 verleend.	 De	 omgevingsvergunning	 is	 geregistreerd	 onder	 nummer	 N-
HZ-2013-0107.	De	aanvraag	omgevingsvergunning	2e	fase	is	niet	gewijzigd	ten	op-
zichte van de omgevingsvergunning 1e fase.

De	ontwerp-omgevingsvergunning	ligt	met	ingang	van	13	februari	2015	voor	eenie-
der	gedurende	zes	weken	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	ruimte	op	het	
gemeentehuis.	U	kunt	de	onderstaande	ontwerp-omgevingsvergunning	inzien	tijdens	
de openingstijden van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0163	(Kavel	43	en	47).

Tijdens	de	inzagetermijn	kan	een	ieder	een	zienswijze,	bij	voorkeur	schriftelijk,	ken-
baar	maken	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	postbus	10.000,	5670	
GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	moet	duidelijk	worden	aangegeven	op	welke	onderdelen	
van de ontwerp- omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge 
zienswijzen	kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	worden	gebracht	bij	de	
balie	Ontwikkeling,	telefoonnummer	(040)	263	1631).

Nuenen,	12	februari	2015
Burgemeester	en	wethouders	Nuenen	ca.

V.l.n.r. Mirte, Julie, Etienne, Nina, Cato, Mirte, Cato en Sandra. Vooraan: Roos. 
(foto: Elwien Bibbe.)

Kaarten in 
de Jo van Dijkhof
Zondag 29 maart is er een rik- en 

jokermarathon in de Gasterij Jo van 
Dijkhof. Aanvang 10.30 uur. 

Inschrijving kan tot 2 maart in de 
Gasterij. Kosten € 9,- inclusief lunch.

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.

Jammer, jammer, jammer.
Tot mijn ontsteltenis las ik dat de bomen in de wijk Vallestap in Nuenen toch ge-
kapt gaan worden. Maar liefst de helft van wat er nu nog staat aan mooie, ge-
zonde bomen gaat de hakselaar in. Jammer dat drammen dus toch beter blijkt te 
werken bij de besluitvorming van de gemeente Nuenen i.v.m. genoemde kap, dan 
gezond verstand. Ik heb trouwens zo mijn twijfels over dat gezonde verstand. Het 
lijkt mij eerder dat de gemeente Nuenen zich laat leiden door oeverloos geklets en 
gedram over al dan niet ziekmakende bomen en daarbij behorend natte vinger-
werk hetgeen dus straks gaat resulteren in alweer minder groen in een gemeente 
waar het op die manier steeds minder aangenaam wordt doorheen te lopen, fiet-
sen of rijden. Als er nog eens een inspraakavond over dorpse zaken wordt gehou-
den blijf ik gegarandeerd weg. De grootste drammer krijgt zijn zin, zo niet meteen 
dan toch op termijn!
Jammer van de bomen, jammer van de centen die het ongetwijfeld gaat kosten en 
jammer van het feit dat er weer iets moois uit Nuenen verdwijnt. En die bomen 
kunnen er helemaal niets aan doen, en ik evenmin! 
Jammer.

M.Cleijne, Vallestap, Nuenen

Berkenproblematiek opnieuw 
aan de orde in de gemeenteraad
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de gemeenteraad van 5 februari werd er opnieuw veel tijd besteed 
aan de problemen met de berken op de Vallestap en met name aan de daar-
mee samenhangende gezondheidsproblemen.

W70 bracht een motie in die het col-
lege opdracht gaf tot het kappen van 
50% van de aanwezige berken op de 
Vallestap en directe omgeving.
De motie werd ondersteund door be-
vindingen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu waarin al-
lergie voor berkenpollen als een van 
de vier meest voorkomende allergieën 
werd bestempeld. Tevens werd een 
opsomming gegeven van het aantal 
personen met klachten in de Vallestap 
en omliggende wijken. 

De VVD vindt dat er een bomenbe-
leidsplan voor de hele gemeente moet 
worden vastgesteld en niet alleen voor 

de Vallestap. Groen Links miste de aan-
pak van de wijk via de gemeenteafdelin-
gen. De PvdA vindt dat er eerst maar 
eens beleid moet komen. Vele sprekers 
onderkenden de precedentwerking. 
“Er staan in Nuenen 3000 berken. Laten 
we eerst denken en dan pas doen”, sprak 
wethouder Joep Pernot. We weten nog 
niet welke bomen er voor in de plaats 
moeten komen. Dat zal het bomenbe-
leidsplan later dit jaar uitmaken”.
Van den Boomen van de gelijknamige 
lijst vond dat de gemeente dienstbaar 
moest zijn aan de burgers van Nue-
nen. “Ze willen wellicht zelf de bomen 
omzagen. Dan is het nog goedkoper”, 
voorzag hij.
Het merendeel van de raad ging mee 
met de indiener van de motie, Ralf 
Stultiëns van W70, die de gezond-
heidssituatie van de bewoners het be-
langrijkst vond.
De motie werd aangenomen waarbij 
de PvdA, VVD, Groen Links en D66 
tegen stemden.

Ze las een spannend fragment voor uit 
‘De Heksen’ van Roald Dahl. Roos houdt 
van fantasieverhalen. De keuze voor 
Roald Dahl is dus niet zo vreemd. In het 
gekozen fragment trekt de opperheks 
haar ‘gezicht’ eraf. Het gezicht is een 
masker en onder dit masker komt iets 
gruwelijks tevoorschijn. Een gezicht 
waarmee je dus niet over straat kunt! 
Roos las goed voor en de toehoorders in 
de zaal zaten geboeid te luisteren.
Voor de juryleden, Anja Vereijken 
(kinderboekenschrijfster), Bea Strou-
cken (Boekhandel van de Moosdijk) 
en Elwien Bibbe (Rond de Linde) was 
het niet makkelijk om een winnaar aan 
te wijzen. Per slot van rekening zijn 
het allemaal voorleeskampioenen. 
Maar Roos wist door de emotie in 
haar stem en de tempowisselingen het 
publiek en de jury net iets beter mee te 
voeren in het verhaal. Op 21 maart 
mag ze in Goirle meedoen aan de regi-
onale voorronde van de provincie. 

De voorleeskampioenen van de ande-
re deelnemende Nuenense basisscho-
len zijn: Nina Smeets, gr 8 Heuvelrijk, 
Cato Jakobs, gr 7 De Rietpluim, San-
dra Milosevic, gr 8 De Mijlpaal, Mirte 
Kraaij, gr 8 De Dassenburcht, Etienne 
Buma, gr 7, De Nieuwe Linde, Julie 
Janssen gr 8 Crijnsschool.

Uitzendingen LON-TV
Carnavalsoptocht zondag 15 februari live op tv. Traditiegetrouw zorgt de 
crew van LON-TV voor een rechtstreeks verslag van de carnavalsoptocht. 
Rond de klok van 13.45 uur, zodra de klanken van het eerste muziekkorps 
bij Het Klooster te horen zijn, start de tv-uitzending. 
Pieter van Wijk verzorgt als gastcommentator mede de verslaggeving vanuit 
de LON-studio.
Van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 februari kunt u de samenvatting bekijken 
om 18.00, 20.00, 22.00 en 00.00 uur. Ook Omroep Brabant maakt gebruik 
van het beeldmateriaal van LON-TV voor het programma Fijnfisjenie en 
voor haar uitzendingen op internet.

Verder op TV:
•  De Nuenense Prinsen en Prinses Carnaval vertellen wie ze zijn, hoe ze 

gekozen werden en wat ze allemaal doen om 2015 voor iedereen een on-
vergetelijk carnaval te maken.

•  Het 35-jarige Kapsones oefent weer voor haar jaarlijkse musical voor de 
jeugd.

•  Open dagen Nuene Ville. 
•  Dommeldal Gedichtendag.
•  Voorrondes van het Archipel Muziekconcours.
•  Wethouder Weijmans over de nieuwe taken van de gemeente op het ge-

bied van zorg, werk en jeugd.

De tv-uitzending vindt dagelijks plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 
en 23.00 en 01.00 uur. Ook is het programma te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberich-
ten en kunt u oude filmpjes terugkijken. Heeft u een idee of een tip voor een 
reportage? De LON hoort dit graag van u. De studio in Het Klooster is dage-
lijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur 
een e-mail naar: tv@omroepnuenen.nl.
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LEVgroep
Budgetcursus 
Omgaan met geld
In de cursus ‘Omgaan met geld’ leert u 
meer inzicht te krijgen in uw inkom-
sten en uitgaven. Ook leert u uw admi-
nistratie ordenen en bijhouden. De 
cursus omvat vier bijeenkomsten van 
ieder 1.5 uur en is bedoeld voor men-
sen, die op zoek zijn naar tips en hand-
vaten voor het krijgen van meer grip 
op hun inkomsten en uitgaven.
Voor de cursus wordt een borg van € 
15,- gevraagd. Die krijgt u terug als u 
alle cursusavonden heeft gevolgd. De 
volgende onderdelen komen aan bod: 
Administratie opzetten en bijhouden, 
gebruikmaken van een kasboek, in-
komsten en uitgaven in balans, schul-
den voorkomen en verleidingen weer-
staan, verzekeren, sparen en lenen, 
geld en relatie, je kind en zijn/haar 
geld. Cursusdata zijn 2, 9, 16 en 23 
april van 19.00 tot 20.30 uur. Locatie: 
Nog nader te bepalen. Aanmelden: tel. 
040-2831675 of via e-mail desiree.de-
greef@levgroep.nl

	  Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 17 februari is er van 14.00 
uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbij-
eenkomst voor stomadragers, part-
ners en belangstellenden. De bijeen-
komst vindt plaats in inloophuis de 
Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De 
eerstvolgende bijeenkomst bij De Cir-
kel, Piet Heinlaan 59 in Helmond 
vindt plaats op dinsdag 3 maart even-
eens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere stoma-
dragers belangrijk. Zij weten van elkaar 
hoe het is om met een stoma te leven. De 
Nederlandse Stomavereniging houdt 
daarom regelmatig bijeenkomsten in de 
regio zodat leden en andere belangstel-
lenden elkaar kunnen ontmoeten. Daar-
naast krijgen bezoekers veel informatie 
over leven met een stoma. Bij deze 
bijeenkomst zijn ook bestuursleden aan-
wezig. Zij kunnen vragen beantwoorden 
over verenigingszaken of onderwerpen 
die te maken hebben met het hebben 
van een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Carnaval op basisschool   
De Mijlpaal
In de week voorafgaande aan het carnaval raken we op De Mijlpaal zoetjes 
aan in de feeststemming. Op maandag kwamen alle kinderen én leerkrach-
ten in pyjama naar school. Lui en relaxt zijn we aan het carnavalsfeest 
begonnen.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Gert-Jan Hendrikx
Uitvaartverzorger 
Geldrop

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Inspiratie voor een onvergetelijke uitvaart...
U kent vast wel het tegenstrijdige gevoel van enorm opzien tegen een 
uitvaart maar deze ook absoluut niet willen missen. Een uitvaart hoort 
nu eenmaal onlosmakelijk bij het leven en kan noodzakelijk zijn voor de 
bewustwording van het feit dat iemand er niet meer is. Daarnaast wilt u 
de nabestaanden bijstaan en hun verdriet een klein stukje samen dragen. 
En natuurlijk wilt u zelf de overledene de laatste eer bewijzen en afscheid 
nemen. 

Dus u gaat naar het afscheid en zet 
u schrap voor wat komen gaat. Hoe 
wonderbaarlijk is het dan als tijdens 
die uitvaart dit zware gevoel minder 
wordt en u wordt meegenomen op 
een onvergetelijke reis van emoties, 
herinneringen en muziek? 
U wordt geraakt door wat u ziet 
en hoort en u beleeft het afscheid 
echt intens in plaats van dat u er 
alleen bij aanwezig bent. Dit is een 
ongelooflijk waardevolle belevenis, 
die u achteraf gezien niet had willen 
missen. Het afscheid wordt op 
deze manier een hartverwarmende 
herinnering, onvergetelijk en voor 
altijd verbonden aan de overledene. 

Wensen voor een persoonlijke 
uitvaart
Een uitvaart die u zo raakt, is 
altijd een afscheid waarin u de 
identiteit van de overledene goed 
herkent. De lievelingsmuziek 
die wordt gespeeld, de favoriete 
tekst uitgesproken door familie of 
vrienden, de lievelingsbloem of 
kleur, persoonlijke filmpjes of foto’s, 
een favoriet voertuig; al deze zaken 
geven een natuurgetrouw beeld 
van de overledene, echt zoals hij 
of zij was. Dit is de uitvaart waar 
elke overledene recht op heeft en 
die elke nabestaande troost biedt 
en verwarmt. Het is echter een 
hele opgave om dit goed te regelen 
direct na een overlijden, omdat u 
dan ook hebt te maken met diverse 

emoties van verdriet en acceptatie. 
Het is dan ook goed om nu alvast 
eens na te denken wat u wilt en 
uw wensen vast te leggen in het 
document Mijn Uitvaartwensen, dat 
u op onze website kunt downloaden 
of op ons kantoor kunt aanvragen. 

Uw inspiratiebron 
Als uitvaartverzorger met 90 jaar 
ervaring staan wij garant voor 
een uitvaart die de overledene 
eer aandoet. Elke uitvaart is voor 
ons uniek omdat wij altijd op zoek 
gaan naar de persoonlijkheid van 
de overledene, om het afscheid zo 
persoonlijk mogelijk te maken. Wij 
helpen u graag met de invulling en 
inspireren u waar mogelijk. Samen 
met u creëren we het afscheid dat 
precies past bij de overledene. We 
hopen met dit persoonlijke afscheid 
troost te bieden aan u en alle 
andere nabestaanden en zo een 
positieve bijdrage te leveren aan de 
herinnering, die u bij u draagt op 
uw weg daarna.

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Een feestje      
voor de bouw 
Een nieuwe woning is vaak reden voor een feestje. Wie een nieuw huis betrekt, 
geeft al gauw een house warming party om familie, vrienden en kennissen met 
de mooie woonplek kennis te laten maken. En de bouw van woningen is vaak 
aanleiding voor een reeks feestelijke bijeenkomsten: van eerste steen of eerste 
paal tot hoogste punt en oplevering. 

Jarenlang heb ik als nieuwbouwmakelaar dus een fors aantal feestjes en feesten 
mogen bijwonen. Maar u begrijpt: ten tijde van de crisis op de woningmarkt is 
dat aantal bijeenkomsten fors verminderd. En waar ze wel werden gehouden, 
daar was het vlagvertoon aanzienlijk bescheidener dan in betere tijden. De tijd 
van de grote nieuwbouwwijken was voorbij; het betrof meestal kleinere plukjes 
woningen en de tijd was er niet naar om al te uitbundig te vieren.

Maar op 6 februari was het dan weer eens zover: de eerste steenlegging van het 
nieuwbouwwijkje Opwettense Land (80 woningen liefst), de eerste fase van het 
plan Nuenen-West, trok een flink aantal toekomstige bewoners. Voor hen mar-
keert die eerste steen de start van een nieuwe periode in hun leven. En voor alle 
zakelijk betrokkenen – ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven en makelaars 
– was deze eerste bouwhandeling niet alleen een start, maar ook een afronding 
van vele jaren plannen maken, voorbereidingen treffen, aanpassen en investeren. 
Dan is zo’n startmoment natuurlijk een moment van grote voldoening.

Een feestje waard dus, en dat er nog maar veel mogen volgen. Dat zit er zeker in 
als we de juist gepubliceerde cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw 
(EIB) mogen geloven. Het onderzoeksinstituut voorziet in 2015 een toename 
van de totale bouwproductie met 3%. De nieuwbouwproductie van woningen is 
de motor van die groei met een plus van liefst 11%. De nieuwbouw van woningen 
groeit sneller dan renovatie, de bouw van zakelijk onroerend goed (waar nog 
enorme leegstand heerst) en weg- en waterbouw.

Een mooi percentage dus, die 11%, maar wel iets gematigder dan eerdere groei-
prognoses. Het EIB meent dat de terughoudendheid in de hypotheekverstrekking 

een dempende invloed op de dynamiek heeft. Op middellan-
ge termijn zal nieuwbouw van woningen echter toch het 

belangrijkste groeisegment in de bouw zijn, met groei-
cijfers van gemiddeld 10% per jaar. Dat heeft aan de 
ene kant te maken met de uitzonderlijk lage niveaus 
van voorgaande jaren, maar ook met inhaalvraag en 
toenemende betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen.

Het is dus aannemelijk dat dit jaar weer wat meer nieuw-
bouwfeestjes te vieren zijn. Bijvoorbeeld bij het Strijp R fase 

II en III in Eindhoven en het Schrijverskwartier in Eindhoven. 
Dat is fijn voor de toekomstige bewoners, maar ook voor 

de bedrijven. En – niet te vergeten – voor de werkne-
mers in de bouw, want voor het eerst sinds jaren stijgt 
ook de werkgelegenheid weer: dit jaar met 1,5%. Ook 
zij vieren het feestje van de bouw dus mee.

Dinsdag was KNUFFELDAG, alle kin-
deren namen hun knuffel mee naar 
school. Op woensdag, LEUKE HOED-
JESDAG, waren er veel verschillende 
hoedjes en petjes te bewonderen.
Als op donderdag de stemming er 
goed in zit houden we een DOE RAAR 
MET JE HAAR-DAG.

Vrijdag de 13e vieren we het GROTE 
MIJLPAALBAL. Iedereen mag ver-
kleed naar school komen voor het 
grote carnavalsfeest. Ook aan de kin-
deren die niet zo van carnaval houden 
is gedacht; er is voor elk-wat-wils.
Het beloofd een grandioos feest te 
worden!

Weerstandsvermogen van de Gemeente    
in nota Risicomanagement
Door Gerrit van Ginkel

Om daartoe te komen is een nota ge-
schreven waarin de belangrijkste risi-
co’s benoemd zijn die via planning en 
control aan de raad meegedeeld wor-
den. De ratio van het weerstandsver-
mogen is nu nog 0,35% maar moet 
gaan uitkomen op 1.
De nota risicomanagement en weer-
standsvermogen wordt als basis ge-
hanteerd voor de opstelling van de 
verplicht voorgeschreven paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheer-
sing in de meerjarenprogrammabe-
groting en de jaarrekening.
Vooral het tijdspad waarbinnen de 
ratio behaald diende te worden was 
voor veel fracties een puzzel. De 
PvdA en de VVD spraken hun zorg 
uit of het wel haalbaar is om eind dit 
jaar op factor 1 te zitten. De Combi-
natie wil een tijdspad en geen los 
zand voor het inhalen van het gezond 

Nu de Gemeente niet meer onder financieel toezicht staat is het zaak weer-
stand op te bouwen om te komen tot een gezonde financiële toekomst. Die 
nota daarvoor stond op de agenda van de gemeenteraad op 5 februari jl.

weerstandsvermogen. Vereijken van 
Lijst Pijs voorzag de noodzaak dat de 
raad nog steeds controleert en bij-
stuurt omdat de situatie volgens hem 
nog erg fragiel is.
Hij diende een motie in om tijdens de 
kwartaalrapportage een geactuali-
seerd overzicht te krijgen van de 
meest risicovolle posten.
De motie werd ondersteund door de 
VVD, de Combinatie, Lijst Pijs en de 
PvdA.
De rest stemde tegen en daarom werd 
de motie verworpen. Er waren volgens 
de tegenstemmers genoeg mogelijk-
heden om inzicht te krijgen over de 
meest risicovolle posten.
Een opmerkelijk accent zette Wilmar 
van Groen Links tijdens dit debat. Hij 
maakte de raad een compliment over 
het gevoerde debat over dit onder-
werp. Het ging werkelijk over de in-
houd en er werd niet op de man ge-
speeld volgens Wilmar. “Helemaal 
volgens het duale stelsel”, besloot hij.
Dat gaat wel eens anders in Nuenen.

Van  de carnavalsredactie
Op de prinsenreceptie van een van onze zusterverenigingen is ons ter oren 
gekomen dat er wederom een carnavalsvereniging van buiten Nuenen in 
ons dorp haar thuisbasis gevonden heeft.
Dit in navolging van de Broakese Zotten die hun tonpraatavond in Nuenen 
hebben georganiseerd.

Uit welke buurtgemeente deze carna-
valsclub afkomstig is was bij het ter 
perse gaan van deze krant nog niet be-
kend.  
Wellicht speelt de voor CV de Zoete 
Inval uit Mierlo erg succesvol verlo-
pen optocht van 2014 een rol in deze 
nieuwe ontwikkeling waarbij gezegd 
moet worden dat men er toch in is ge-
slaagd van Nuenen een regionaal car-
navalsbolwerk te maken.

Wel heeft de  betreffende vereniging 
de volgende 11 hints van de nieuwe 
prins vrij gegeven:

Jan Klaassen is ut nie.
Hij komt er altijd bovenuit.
Hij kijkt op iedereen neer.
Hij was al eerder boegbeeld.
Hij heeft de zon vaarwel gezegd.
Hij houdt nondeju van ’n triootje.
Hij leest iedere dag de krant.
Hij gaat iedere maandag naar z’n werk.
Iedere avond wordt ’t laat.
Van ’t ene end naar ’t andere end.
Hij doet uit de hoogte.  
      
De prins en zijn gevolg zal a.s. zondag 
vanaf 13.00 uur in zijn nieuwe Nuenen-
se residentie zijn opwachting maken.

Remy Rooijackers naar de 
Arabische Emiraten in Doha, Qatar

Remy Rooijackers, 23 jaar en student 
aan de Fontys Sporthogeschool in 
Eindhoven gaat de uitdaging aan om 
zijn ervaring uit te breiden. 

Rooijackers eigenaar van Activity in 
Motion is trainer en analist voor 
Swimcentre en trainer bij PSV zwem-
men. Hij is gevraagd als assistent-
hoofdcoach bij H2O swim club geves-
tigd in Qatar en Abu Dhabi. Deze kans 
ziet hij als een ‘once in a lifetime expe-
rience’, dus vertrekt hij binnenkort 
naar Qatar om zijn expertise te delen. 

Ook heeft Remy de ambitie om hier-
binnen de verbinding tussen topsport 
en het bedrijfsleven te maken.



12 februari 2015Rond de Linde  Nr.  7

Programma CV De Raopers Lieshout
Zaterdag 14 februari
12.30 uur Eucharistieviering in de kerk te Mariahout met de Raopers en de 

Heikneuters.
14.11 uur Sleuteloverdracht 2015 in Mariahout.
18.30 uur Opening jeugdcarnaval in de foyer van het dorpshuis door jeugdprins 

Wouter, jeugdprinses Maud, adjudant Ivano, hofdame Faye, hofnar 
Stan en hun raad van 28 onder het motto: ‘Mi de jeugd in het vizier, 
VLIEGEN wij de carnaval dur mi veul plezier’ (einde 21.30 uur).

21.00 uur Carnabeats in de grote zaal voor de jeugd van 13 tot 17 jaar.
21.45 uur Prins Rob d’n Urste en zijn gevolg zullen een bezoek brengen aan 

het openingsbal bij café zaal de Koekoek.

Zondag 15 februari
12.00 uur Vetrekpunt optocht is in ‘t Heidurp.
13.00 uur Vertrek carnavalsoptocht van het Heidurp naar Raopersgat. De 

route voor Lieshout: vanaf de provinciale weg naar de Dorpsstraat, 
Ribbiusstraat, Servaasstraat, Baverdestraat, waar wordt ontbonden.

18.30 uur Jeugdcarnaval in de foyer dorpshuis.
19.00 uur Optochtprijsuitreiking voor de jeugd in de foyer.
20.00 uur Optochtprijsuitreiking in de grote zaal van het dorpshuis in aan-

wezigheid van Prins Rob d’n Urste en adjudant John. Aansluitend 
bal onder het motto: ‘Mi deez Bruukskes zen wai in den ollie’.

21.00uur Bekendmaking winnaars van de grote loterij CV de Raopers.

Maandag 16 februari
10.15 uur Vertrek stoet vanaf het huis van het boerenbruidspaar in de Mo-

lenstraat voor een rondgang door Lieshout.
12.30 uur Aankomst bij het dorpshuis. Na aankomst in de grote zaal van het 

dorpshuis bruidsmaaltijd Petazzie mi Worst. Prins en adjudant 
brengen een bezoek aan de grote ome Karel show.

13.00 uur Trouwerij.
18.30 uur Jeugdcarnaval in de foyer dorpshuis.
21.00 uur  Carnabeats in de grote zaal van het dorpshuis voor jeugd van 13 

tot 17.
21.45 uur  Prins Rob d’n Urste en gevolg gaan dweilen bij Café van Lieshout.

Dinsdag 17 februari
13.30 uur Gardistenmiddag, ook dit jaar weer een heel gezellige middag in de 

grote zaal van het dorpshuis met tal van artiesten. Rond de klok 
van 15.00 uur zal de Raoper van het jaor bekend gemaakt worden.

18.30 uur Sluitingsbal jeugdcarnaval in de grote zaal van het dorpshuis.
21.30 uur Sluitingsbal Prins Rob d’n Urste en adjudant John in de grote zaal 

van het dorpshuis.
00.00 uur Einde carnaval 2015.

Programma en tijden onder voorbehoud

Sterke 31ste Zwam:     
Zodoededè
Door Edwin Coolen

De tweede Zwamavond 2015 van de Narre-Kappen werd geopend met een 
swingend optreden van drumfanfare Jong Leven. Die was voor de gelegen-
heid omgebouwd tot Sambaband La Quinta. Dat had alles te maken met de 
Gerwense hoogheden: prinses La Quinta en haar adjudanten spelen nor-
maal bij de drumfanfare.

Seniorenmiddag bij de Narre-Kappen

Zodoendeoudjesdè,     
ze zetten de tent op z’n kop
Op zaterdag 7 februari vanaf 13.30 uur is in Gerwen weer de jaarlijkse car-
navaleske seniorenmiddag. Uiteraard zijn Princes La Quinta en Jeugdprins 
Holiday met hun hofhouding aanwezig. 

Carnavalsmis   
De Dwèrsklippels
Op Carnavalszaterdag 14 februari zal 
al weer voor het 30ste jaar de traditio-
nele Carnavalsdienst van CV de 
Dwersklippels gevierd worden in de H. 
Clemenskerk aan Het Park. Natuurlijk 
zullen Prins Finanza en jeugdprins Va-
lentijn (op Valentijnsdag….) met hun 
complete gevolg actief aanwezig zijn 
tijdens deze Carnavaleske maar ook 
toch wel wat plechtige dienst. Muzi-
kaal zal de dienst opgeluisterd worden 
door hofkapel De Bloaspoepers en het 
koor Jocanto. De dienst zal dit jaar niet 
rechtstreeks door het LON uitgezon-
den worden. Zorg dus dat je erbij bent 
en kom op tijd. Vol=vol. Aanvang van 
de viering is 19.00 uur.

Traditie in ere hersteld!

De Dwèrsklippel weer   
terug aan de kerkgevel
Na vele jaren afwezigheid zal tijdens de komende Carnavalsdagen ‘De 
Dwèrsklippel’ weer hangen op de enige plek waar deze volgens de overleve-
ring en de traditie ook behoort te hangen: Aan de voorgevel van de Cle-
menskerk. De bedoeling is dat deze speciale Dwèrsklippel ieder jaar weer 
teruggeplaatst gaat worden.

Hoe deze Dwèrsklippel er uit gaat 
zien, dat is nog een groot bewaard ge-
heim maar zeker is wel dat deze 
Dwèrsklippel officieel onthuld zal 
gaan worden. Op Carnavalszaterdag 
14 februari om 13.11 uur zullen de 
hoogheden Prins Finanza en jeugd-
prins Valentijn, in het bijzijn van hun 
gehele gevolg, deze officiële onthul-
ling voor de eerste keer gaan verrich-
ten en u bent hierbij natuurlijk van 
harte welkom. 

Daarnaast blijft natuurlijk de traditie 
van de Klippelverbranding als afslui-
ting van het Carnaval op dinsdag-
avond, 24.00 uur, bestaan. Deze Klip-
pel, een replica van het bekende 

houten dwersklippeltje en dus maar 
met een beperkte levensduur tot dins-
dagavond 24.00 uur, wordt geheel vol-
gens traditie onthuld door Prins Fi-
nanza en jeugdprins Valentijn en de 
nieuwe Heerboer of Barones tijdens 
het Seniorenbal op carnavalsvrijdag-
middag. 
Aansluitend zal de Dwèrsklippel tot 
dinsdagavond een mooi plekje krijgen 
in de Tienertent om uiteindelijk om 
24.00 uur al brandend 
op het kerkplein, 
het Carnaval af te 
sluiten. Ook bij die 
traditie bent u 
natuurlijk allemaal 
van harte welkom.
 

Kindercarnaval in de tienertent
Dinsdag 17 februari is het dan eindelijk weer zover! Tijd voor het jaarlijkse 
festijn KINDERCARNAVAL! Van 13.00 tot ongeveer 17.30 is de tienertent op 
het Vincent van Goghplein weer geopend voor alle kinderen en hun aanhang. 

Je kunt hossen, springen, dansen en 
zingen op de beats van de DJ. Bij een 
speciale kassa kun je bonnetjes kopen, 
waarmee je bij heel veel kraampjes al-
lerlei lekkernijen kunt kopen. Snoep, 
chips, popcorn, suikerspin, noem het 
maar op. Het is tenslotte feest! Ook is 
er weer een springkussen waar je lek-
ker op rond kunt springen. Dit alles 
uiteraard tegen kinderprijsjes.

Wanneer je op tijd komt, kun je zelfs 
een ware hoogheid zien! De jeugdprins 
komt ook langs met zijn gevolg en laat 

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 be-
kend 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 ter-
rein van de Schut aan de Mulakkers op 
het Eeneind. Alle Prinsen hebben en-
thousiast gereageerd op deze nieuwe 
activiteit. Natuurlijk is iedereen hier-
bij uitgenodigd.

Elfde editie Concours Ludique op vrijdag 13 februari 

Muziek en leut op de   
‘Zatte zotte n’avond’
Het gebeurt dit jaar voor de elfde keer: op de vrijdag van carnaval is iedereen 
weer welkom in de tent op het Van Goghplein voor een lekkere muzikale en 
ludieke opwarmer: Concours Ludique!

Het is allemaal al eens voorbij geko-
men de afgelopen tien jaren: het lek-
kerste nummertje, het smerigste num-
mertje, de grootste tranentrekker, de 
beste gouwe ouwe, dus dit jaar doen 
we maar eens gewoon: het thema voor 
vrijdag 13 februari is Zatte zotte 
n’avond! En dat mogen jullie op geheel 
eigen wijze invullen. De organisatie 
zorgt voor superblaaskapellen die 
voor jullie het carnaval komen inbla-
zen. En zoals jullie van hen gewend 
zijn, krijgen de eerste bezoekers een 
aandenken aan dit blaaskapellenfes-
tijn. Iedereen die naar de tent komt, 
krijgt een pul van Concours Ludique, 
die voor een neuro steeds te vullen is 
aan de bar (wie het eerst komt… en 
zolang de voorraad strekt). Met die 
Zatte zotte n’avond moet het dan van-
zelf goedkomen. Maar ook zonder al-
cohol is er natuurlijk reden genoeg om 

carnaval 2015 te starten met Con-
cours Ludique in de tent: lekkere live 
carnavalsmuziek van blaaskappellen 
uit ons eigen Nuenen en daarbuiten! 
Dus kom de elfde verjaardag meevie-
ren op vrijdag 13 februari. Iedereen is 
welkom in de tent, natuurlijk de skon 
vrouwkes, maar ook de mannen. 

Wat: Concours Ludique.
Wanneer: vrijdag 13 februari
Waar: tent op het Van Goghplein
Hoe laat: van 21.00-0.00 uur
Door wie: CV de Dwèrsklippels
Entree: gratis

In Residentie D’n Tent op den Heuvel 
waren zaterdagavond ook jeugdprins 
Holiday, jeugdprinses Summer en adju-
dant Fiësta aanwezig. De presentatie 
was in handen van Gert Ketelaars en 
Rick van de Sande, muziekkapel van 
dienst was Zsa Zsa Zsoe. Behalve het 
spelen van de op- en afmarsen, brachten 
zij hun lied Vijf dagen Lang ten gehore 
waarmee ze het Overdwarskrakerfesti-
val in Nuenen hadden gewonnen.

Na de dansmariekes was de eerste buut 
voor Wichard de Benis als Doewane. 
Een vlot en gezellig verhaal over grenzen 
die we tegenwoordig niet meer kennen. 
Voor de volgende act, muzikomisch 
Duo Vreemd uit Nederwetten, was het 
de eerste keer dat ze aanwezig waren bij 
de Gerwense Zwamavond. Bijna een 
thuiswedstrijd dus. Met hun muziek en 
humor hadden ze veel succes. Vooral 
hun beschrijving van de semi-erotische 
flashback bij het Schaep met de 5 poten 
deed het goed. Op verzoek lieten veel 
dames in de zaal bepaalde lichaamsde-
len in de maat mee wiebelen.

Gerwen had ook een vrouw in de ton, 
Kitty Goverde was de ‘Tullepetrut’. In 
het kader van een taakstraf reist zij 
met haar man, ‘onze Sjef ’, rond om de 
Nederlandse normen en waarden uit 
te dragen. Niet zo handig met de Tul-
lepetrut. Goverde heeft een vlotte 
babbel en betrok ook het publiek op 
de eerste rij in haar buut.

Rob van Elst, alias gienekeloog Dokter 
Dik Knipscheer, besprak situaties 
rond zwanger worden en bevallen. 
Herkenbaar. Hij had inmiddels de 
1000ste bevalling gedaan. Dat was wel 
een lillik kiendje. En hij had wat Be-
kende Nederlanders in de stoel gehad 
maar dat mocht niemand weten.
Na de pauze en de frikandellen was 
het de beurt aan routinier Rob Schee-
pers die als bakker Frits Sprits van 
bakkerij Moeders Koek vorig jaar de 

zijn dansmariekes een spetterend op-
treden weggeven. Misschien neemt hij 
ook de grote prins en de Blaospoepers 
wel mee! Ben je moe van al dat gehos 
en gespring? Geen zorgen! Je kunt lek-
ker in de knutselhoek gaan knutselen 
of je laat je omtoveren tot een echte 
clown of prinses in de schminckhoek, 
gratis! Voor de dorstige kinderen is er 
ranja, ook helemaal voor niets! Als je 
dan weer lekker uitgerust bent en je 
dorst gelest is, kun je gezellig met opa 
een dansje wagen, of voor mama een 
snoepzakje maken. 

Zilveren Narrekap van de Keijebijters 
won. Aan het begin van zijn buut 
raakte hij in discussie met Zsa Zsa 
Zsoe over de ‘tadaa’ na een grap. Hier-
bij vloog wat etenswaar door de lucht. 
Maar zijn buut was weer sterk.

Na dit tonpraotersgeweld was het 
even omschakelen naar het duo Niks 
en un Bietje (Ivo van Rossum en Den-
nis Verbakel) uit Gemert, met sket-
ches en eigen teksten op bestaande 
meezingers. De Gouwe Ouwe, de 
oud-prinsen van de Narre-Kappen, 
sloten de avond af met een rondrit 
door Gerwen waarbij ze de lokale rod-
dels en perikelen bespraken.
Zodoededè, luidt het motto van prinses 
La Quinta. En zo deeje z’t, in Gerwen.

Vrijdag 13 februari is de derde en laat-
ste Zwamavond.

Foto’s: Sander Bontje (Phrog)

De Gerwense mensen met veel levens-
ervaring gaan op deze zaterdagmiddag 
de tent op z’n kop zetten. Én ze gaan 
aan de ‘jonge’ mensen tonen hoe car-
naval gevierd wordt, want zodoende-
oudjesdè. Dit alles gebeurt in de Resi-
dentie op de D’n Heuvel, bijgenaamd 
het Gerwense Bingopaleis. De ‘tent’ is 
open vanaf 13.00 uur en de middag 
gaat van start om 13.30 uur. Er is mu-
ziek, er is dans van de Knappen van 
Narre-Kappen en er komt een tonpro-
ater. En natuurlijk kunnen weer fantas-
tische prijzen gewonnen worden tij-
dens het kienspektakel. Er wordt 

afgesloten met een overheerlijke kof-
fietafel. Dit jaar zal voor de zesde keer 
de senior van het jaar worden geëerd. 
Iemand met een grote toegevoegde 
waarde voor het leefklimaat voor Ger-
wense senioren, zal in het zonnetje 
worden gezet en mag de versierselen in 
ontvangst nemen. Wilt u deze middag 
graag bijwonen, maar hebt u proble-
men met het vervoer, dan kunt u con-
tact opnemen met Toon van Zeeland 
op nummer 2840068. U wordt dan 
thuis opgehaald en natuurlijk weer 
naar huis gebracht. Wij verzoeken u 
dit tijdig door te geven.
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VRIJDAG 13 FEBRUARI
Skôn Vrouwkesavond
Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 14 FEBRUARI
Caribische avond

Live optreden van Belle Pérez
Aanvang 17.00 uur

ZONDAG 15 FEBRUARI
D’n Optocht
en daarna in polonaise naar Goesting

MAANDAG 16 FEBRUARI
Pulle Vulle

Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 17 FEBRUARI
KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       
Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur 
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DONDERDAG 12 FEBRUARI
•	 De	prins	en	adjudanten	brengen	een	bezoek	aan	de	zieken	in	Nederwetten.	(CV	de	Wetters)
•	 Ziekenbezoek	‘s	avonds	(Cv	de	Narre-kappen)

VRIJDAG 13 FEBRUARI
•	 Op	vrijdag	zijn	natuurlijk	de	skon	vrouwkes	welkom	bij	Café	René.
•	 13:11	uur	Schoolcarnaval	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 15:00	uur	‘Drie	uurkes	Vurraf’	m.m.v.	‘Tjonge	Jonge’	(Café	Schafrath)
•	 17:00	uur	Seniorencarnaval	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 19.30	uur	Darten	tegen	de	prins	in	de	Stam	(CV	de	Stemkes)
•	 19.40	uur	Bonte	avond	met	optredens	van	diverse	artiesten	en	geweldige	tonproaters	-		 	 	

D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20.11	uur	Skon	Vrouwkesavond	(Goesting)
•	 20:11	uur	Skon	Vrouwkesavond	met	als	thema	‘Wa	un	Poppenkast’.	(Café	Schafrath)
•	 20:11	uur	Skon	Vrouwkes	avond	Centrum	Nuenen	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20:11	uur	3e	Zwamavond	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 20:30	uur	Concours	Ludique	Tent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 21.00	uur	Skon	Vrouwkes	met	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)

ZATERDAG 14 FEBRUARI
•	 10:00	d’n	Aftrap	Tent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 10:00	uur	D’n	Aftrap	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 10.00	uur	Sleuteluitreiking	in	Nuenen	(CV	de	Wetters)
•	 14:11	uur	Optocht	Gerwen.	Aansluitend	Optochtbal	met	De	Nünentaler	Schürzenjäger!	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 14:30	uur	Jeugdcarnaval	groep	4	t/m	8	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Lekker	indrinken	met	een	middag	vol	muziek.	Met	het	thema	‘HAPPYHIPPIELOVE’	(Café	Schafrath)
•	 16.30	uur	Boerenbruiloft	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 17.00	uur	Caribische	avond	-	Live	optreden	van	Belle	Pérez	(Goesting)
•	 20:00	uur	Tiener	Carnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20.00	uur	Feestavond	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 21.00	uur	Happy	Valentine	met	Klaus	Partyhaus	-	De	Blaospoepers	(Het	Klooster)
•	 21:11	uur	Carnavalsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)
•	 11	minuten	‘Kukele’	en	een	top	act	van	de	‘Twenty	Sicks’.	(Café	Schafrath)

ZONDAG 15 FEBRUARI
•	 09.30	uur	Carnavalsdienst	in	de	H.	Lambertuskerk	(CV	de	Wetters)
•	 10.45	uur	Carnavalsontbijt	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 11:00	uur	Carnavalsmis	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 11:11	uur	Brunch	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13.00	uur	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 13:30	uur	Optocht	Centrum	Nuenen	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 14:11	uur	Kindermiddag	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 15:00	uur	Prijsuitreiking	jeugdoptocht	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 16:30	uur	Prijsuitreiking	optocht	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Lekker	opwarmen	met	leuke	carnavalsmuziek	na	de	optocht!	(Café	Schafrath)
•	 19.30	uur	Carnavalesk	blaaskapellenfestival	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20.00	uur	Live	Band	De	Gelsings	(Het	Klooster)
•	 20:00	uur	Tiener	carnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 21:11	uur	Carnavalsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20:11	uur	Gerwens	Muziekspektakelmet	De	Blaospoepers!	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)

MAANDAG 16 FEBRUARI
•	 Bij	Café	René	‘kanneke	vol’	een	pitcher	bier	voor	5	muntjes	en	na	veel	commentaar	van	de	vrouwen	doen	we	

ook	een	karafje	wijn	voor	5	muntjes.	‘s	Middag	een	live	optreden	van	de	uit	Volendam	afkomstige	Jodel	Thilly	
die	voor	de	nodige	jolijt	zal	zorgen.

•	 11:30	uur	Brunch	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 12:00	uur	Jeugdcarnaval	groep	1	t/m	3	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13:30	uur	Concert	Carnavalesk	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Carnavalesk	afsluiten	met	heerlijke	stamppotten	in	Het	Klooster
•	 14.00	uur	Optocht	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 14.11	uur	Pulle	Vulle	-	Traditioneel	gezellig	(Goesting)
•	 14:30	uur	Kaartmiddag	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 15.00	uur	Carnavalsbal	mmv	de	Heeren	van	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 15:30	uur	Jeugdcarnaval	groep	4	t/m	8	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 17.00	uur	We	stampen	nog	efkes	deur	(Het	Klooster)
•	 18.00	uur	Live	band	Tranen	met	Tuite	(Het	Klooster)
•	 19.00	uur	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 19.00	uur	Prijsuitreiking	optocht	volwassenen	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20:00	uur	Tienercarnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Nog	effe	volhouden	met	lekkere	nieuwe	en	oude	carnavalsdeuntjes.	(Café	Schafrath)
•	 21.00	uur	De	Blaospoepers	on	stage	(Het	Klooster)
•	 21:11	uur	Carnavalsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)

DINSDAG 17 FEBRUARI
•	 11:11	uur	Jeugdcarnaval	-	Bovenste	Beste	Bingo	Brunch	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 12.30	uur	Stemkes	on	tour.	Na	de	lunch	vertrek	per	bus	naar	Helmond	voor	het	klurredweilen	met	de	keiebij-

ters.	Aanmelden	in	café	de	Stam,	13.45	uur	vertrek.	Terugkomst	rond	19.00	uur	in	de	Stam	(CV	de	Stemkes)
•	 13:00	uur	Kindercarnaval	(KiCa)	Tent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13.30	uur	Theeconcert	-	Live	band	Duo	Two	For	You	(Het	Klooster)	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13.30	uur	Kindermatinee	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 14.11	uur	KIndermiddag	(Goesting)	
•	 14:11	uur	Jeugdmiddag	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 17.00	uur	Prijsuitreiking	kinderoptocht	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 18.00	uur	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 20:00	uur	Tienercarnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20.00	uur	Prijzencircus	en	afsluitingsbal	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20:11	uur	Sluitingsbal	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 21:11	uur	Sluitingsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 21.11	uur	Kladjes	kiepen	(Goesting)
•	 23:50	uur	Klippelverbranding	Kerkplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 00.00	uur	Afsluiting	carnaval	2015	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)

WOENSDAG 18 FEBRUARI
•	 20.00	uur	Haringhappen	(Het	Klooster)
•	 20:11	uur	Haringhappen	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)

Gratis Pendelbus 
tijdens carnaval
Het geweldige initiatief vorig jaar van de vijf verenigingen, 
De Wetters, De Raod van Zatterdag, De Narre-kappen, De 
Stemkes en de Dwèrsklippels krijgt een vervolg. 
Mede naar aanleiding van de vele positieve reacties van vorig jaar zal Lijn 111 ook dit jaar 
weer tussen Nuenen, Gerwen en Nederwetten pendelen.
Op Carnavalszaterdag 14 februari en -zondag 15 februari kan iedereen GRATIS instappen en 
zo dus op een veilige manier een kijkje nemen bij Zusterverenigingen tijdens Carnaval. In Nue-
nen stopt Lijn 111 tussen Ons Dorp en Het Klooster, in Gerwen bij café De Stam en de feesttent 
en in Nederwetten natuurlijk nabij het MFA gebouw d’n 3e helluft. Deze opstapplaatsen zijn 
herkenbaar aan het zwart-witte bord ‘Lijn 111’. Speciaal dank aan Willy de Kruijff, club 111 en 
overige sponsoren voor het mede mogelijk maken van deze pendeldienst.

Bustijden Zaterdag 14 februari van 10.00 uur tot 24.00 uur

•	 Halte Nuenen: Ieder heel uur, laatste bus vertrekt om 23.00 uur.
•	 Halte Gerwen: iedere 20 minuten over het hele uur, eerste bus 10.20 uur, 
 laatste bus 23.20 uur.
•	 Halte Nederwetten: iedere 20 minuten voor het hele uur, eerste bus 10.40 uur, 
 laatste bus 23.40 uur.

Verplichte rusttijd chauffeur tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur 
dus dan rijdt lijn 111 even niet.

Bustijden Zondag 15 februari van 12.00 uur tot 24.00 uur

Haltetijden tussen 12.00 en 24.00 uur zijn zondag gelijk aan die van zaterdag.

Verplichte rusttijd chauffeur op zondag tussen eveneens tussen 14.00 en 15.00 uur 
en tussen 19.00 en 20.00 uur.

Tijdens de Optocht momenten zal de bus zaterdag in Gerwen zover mogelijk het dorp inrijden 
en op zondag zal de bus tijdens de optocht halt houden bij de Lindeboom.

Profiteer volop van deze service tijdens Carnaval 2015!!
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CARNAVAL
2015

Bekijk voor ons gehele programma op de website of facebook.

VRIJDAG 13 FEBRUARI
Skôn Vrouwkesavond
Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 14 FEBRUARI
Caribische avond

Live optreden van Belle Pérez
Aanvang 17.00 uur

ZONDAG 15 FEBRUARI
D’n Optocht
en daarna in polonaise naar Goesting

MAANDAG 16 FEBRUARI
Pulle Vulle

Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 17 FEBRUARI
KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       
Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur 

Goesting
Park 61
5671 GC Nuenen
040 - 283 3133
info@goestingnuenen.nl 

www.goestingnuenen.nl

CARNAVAL
20152015CARNAVAL

DONDERDAG 12 FEBRUARI
•	 De	prins	en	adjudanten	brengen	een	bezoek	aan	de	zieken	in	Nederwetten.	(CV	de	Wetters)
•	 Ziekenbezoek	‘s	avonds	(Cv	de	Narre-kappen)

VRIJDAG 13 FEBRUARI
•	 Op	vrijdag	zijn	natuurlijk	de	skon	vrouwkes	welkom	bij	Café	René.
•	 13:11	uur	Schoolcarnaval	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 15:00	uur	‘Drie	uurkes	Vurraf’	m.m.v.	‘Tjonge	Jonge’	(Café	Schafrath)
•	 17:00	uur	Seniorencarnaval	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 19.30	uur	Darten	tegen	de	prins	in	de	Stam	(CV	de	Stemkes)
•	 19.40	uur	Bonte	avond	met	optredens	van	diverse	artiesten	en	geweldige	tonproaters	-		 	 	

D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20.11	uur	Skon	Vrouwkesavond	(Goesting)
•	 20:11	uur	Skon	Vrouwkesavond	met	als	thema	‘Wa	un	Poppenkast’.	(Café	Schafrath)
•	 20:11	uur	Skon	Vrouwkes	avond	Centrum	Nuenen	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20:11	uur	3e	Zwamavond	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 20:30	uur	Concours	Ludique	Tent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 21.00	uur	Skon	Vrouwkes	met	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)

ZATERDAG 14 FEBRUARI
•	 10:00	d’n	Aftrap	Tent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 10:00	uur	D’n	Aftrap	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 10.00	uur	Sleuteluitreiking	in	Nuenen	(CV	de	Wetters)
•	 14:11	uur	Optocht	Gerwen.	Aansluitend	Optochtbal	met	De	Nünentaler	Schürzenjäger!	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 14:30	uur	Jeugdcarnaval	groep	4	t/m	8	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Lekker	indrinken	met	een	middag	vol	muziek.	Met	het	thema	‘HAPPYHIPPIELOVE’	(Café	Schafrath)
•	 16.30	uur	Boerenbruiloft	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 17.00	uur	Caribische	avond	-	Live	optreden	van	Belle	Pérez	(Goesting)
•	 20:00	uur	Tiener	Carnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20.00	uur	Feestavond	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 21.00	uur	Happy	Valentine	met	Klaus	Partyhaus	-	De	Blaospoepers	(Het	Klooster)
•	 21:11	uur	Carnavalsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)
•	 11	minuten	‘Kukele’	en	een	top	act	van	de	‘Twenty	Sicks’.	(Café	Schafrath)

ZONDAG 15 FEBRUARI
•	 09.30	uur	Carnavalsdienst	in	de	H.	Lambertuskerk	(CV	de	Wetters)
•	 10.45	uur	Carnavalsontbijt	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 11:00	uur	Carnavalsmis	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 11:11	uur	Brunch	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13.00	uur	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 13:30	uur	Optocht	Centrum	Nuenen	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 14:11	uur	Kindermiddag	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 15:00	uur	Prijsuitreiking	jeugdoptocht	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 16:30	uur	Prijsuitreiking	optocht	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Lekker	opwarmen	met	leuke	carnavalsmuziek	na	de	optocht!	(Café	Schafrath)
•	 19.30	uur	Carnavalesk	blaaskapellenfestival	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20.00	uur	Live	Band	De	Gelsings	(Het	Klooster)
•	 20:00	uur	Tiener	carnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 21:11	uur	Carnavalsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20:11	uur	Gerwens	Muziekspektakelmet	De	Blaospoepers!	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)

MAANDAG 16 FEBRUARI
•	 Bij	Café	René	‘kanneke	vol’	een	pitcher	bier	voor	5	muntjes	en	na	veel	commentaar	van	de	vrouwen	doen	we	

ook	een	karafje	wijn	voor	5	muntjes.	‘s	Middag	een	live	optreden	van	de	uit	Volendam	afkomstige	Jodel	Thilly	
die	voor	de	nodige	jolijt	zal	zorgen.

•	 11:30	uur	Brunch	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 12:00	uur	Jeugdcarnaval	groep	1	t/m	3	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13:30	uur	Concert	Carnavalesk	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Carnavalesk	afsluiten	met	heerlijke	stamppotten	in	Het	Klooster
•	 14.00	uur	Optocht	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 14.11	uur	Pulle	Vulle	-	Traditioneel	gezellig	(Goesting)
•	 14:30	uur	Kaartmiddag	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 15.00	uur	Carnavalsbal	mmv	de	Heeren	van	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 15:30	uur	Jeugdcarnaval	groep	4	t/m	8	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 17.00	uur	We	stampen	nog	efkes	deur	(Het	Klooster)
•	 18.00	uur	Live	band	Tranen	met	Tuite	(Het	Klooster)
•	 19.00	uur	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 19.00	uur	Prijsuitreiking	optocht	volwassenen	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20:00	uur	Tienercarnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 Nog	effe	volhouden	met	lekkere	nieuwe	en	oude	carnavalsdeuntjes.	(Café	Schafrath)
•	 21.00	uur	De	Blaospoepers	on	stage	(Het	Klooster)
•	 21:11	uur	Carnavalsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 22.30	uur	Die	verrückte	halbe	stunde	dan	tappen	we	dwèrs	(Het	Klooster)

DINSDAG 17 FEBRUARI
•	 11:11	uur	Jeugdcarnaval	-	Bovenste	Beste	Bingo	Brunch	Het	Klooster	-	Theaterzaal	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 12.30	uur	Stemkes	on	tour.	Na	de	lunch	vertrek	per	bus	naar	Helmond	voor	het	klurredweilen	met	de	keiebij-

ters.	Aanmelden	in	café	de	Stam,	13.45	uur	vertrek.	Terugkomst	rond	19.00	uur	in	de	Stam	(CV	de	Stemkes)
•	 13:00	uur	Kindercarnaval	(KiCa)	Tent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13.30	uur	Theeconcert	-	Live	band	Duo	Two	For	You	(Het	Klooster)	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 13.30	uur	Kindermatinee	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 14.11	uur	KIndermiddag	(Goesting)	
•	 14:11	uur	Jeugdmiddag	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 17.00	uur	Prijsuitreiking	kinderoptocht	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 18.00	uur	Klaus	Partyhaus	(Het	Klooster)
•	 20:00	uur	Tienercarnaval	Tienertent	van	Goghplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 20.00	uur	Prijzencircus	en	afsluitingsbal	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)
•	 20:11	uur	Sluitingsbal	Tent	-	Heuvelplein	Gerwen	(Cv	de	Narre-kappen)
•	 21:11	uur	Sluitingsbal	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 21.11	uur	Kladjes	kiepen	(Goesting)
•	 23:50	uur	Klippelverbranding	Kerkplein	(CV	de	Dwèrsklippels)
•	 00.00	uur	Afsluiting	carnaval	2015	-	D’n	3e	Helluft	Nederwetten	(CV	de	Wetters)

WOENSDAG 18 FEBRUARI
•	 20.00	uur	Haringhappen	(Het	Klooster)
•	 20:11	uur	Haringhappen	Café	Ons	Dorp	(CV	de	Dwèrsklippels)

Gratis Pendelbus 
tijdens carnaval
Het geweldige initiatief vorig jaar van de vijf verenigingen, 
De Wetters, De Raod van Zatterdag, De Narre-kappen, De 
Stemkes en de Dwèrsklippels krijgt een vervolg. 
Mede naar aanleiding van de vele positieve reacties van vorig jaar zal Lijn 111 ook dit jaar 
weer tussen Nuenen, Gerwen en Nederwetten pendelen.
Op Carnavalszaterdag 14 februari en -zondag 15 februari kan iedereen GRATIS instappen en 
zo dus op een veilige manier een kijkje nemen bij Zusterverenigingen tijdens Carnaval. In Nue-
nen stopt Lijn 111 tussen Ons Dorp en Het Klooster, in Gerwen bij café De Stam en de feesttent 
en in Nederwetten natuurlijk nabij het MFA gebouw d’n 3e helluft. Deze opstapplaatsen zijn 
herkenbaar aan het zwart-witte bord ‘Lijn 111’. Speciaal dank aan Willy de Kruijff, club 111 en 
overige sponsoren voor het mede mogelijk maken van deze pendeldienst.

Bustijden Zaterdag 14 februari van 10.00 uur tot 24.00 uur

•	 Halte Nuenen: Ieder heel uur, laatste bus vertrekt om 23.00 uur.
•	 Halte Gerwen: iedere 20 minuten over het hele uur, eerste bus 10.20 uur, 
 laatste bus 23.20 uur.
•	 Halte Nederwetten: iedere 20 minuten voor het hele uur, eerste bus 10.40 uur, 
 laatste bus 23.40 uur.

Verplichte rusttijd chauffeur tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur 
dus dan rijdt lijn 111 even niet.

Bustijden Zondag 15 februari van 12.00 uur tot 24.00 uur

Haltetijden tussen 12.00 en 24.00 uur zijn zondag gelijk aan die van zaterdag.

Verplichte rusttijd chauffeur op zondag tussen eveneens tussen 14.00 en 15.00 uur 
en tussen 19.00 en 20.00 uur.

Tijdens de Optocht momenten zal de bus zaterdag in Gerwen zover mogelijk het dorp inrijden 
en op zondag zal de bus tijdens de optocht halt houden bij de Lindeboom.

Profiteer volop van deze service tijdens Carnaval 2015!!

Carnavalskalender 2015Carnavalskalender 2015



12 februari 2015Rond de Linde  Nr.  7

Drie uurkes vurraf in Schafrath
Wat spontaan ontstaan is tijdens ‘t Inbloasbal bij Ons Dorp, blijkt toch wer-
kelijkheid te worden: ‘Drie uurkes vurraf’ in Café Schafrath op vrijdag de 
13e rond de klok van drie tot een uur of zes (of later). 

Wetenswaardigheden volgens wiki

Schon vrouwkes in een grote kom
Door Mariët Jonkhout

Aanstaande vrijdag is het zover, dan valt de eerste van drie keer ‘vrijdag de 
dertiende’ van dit jaar. Een vrijdag die op de dertiende valt, blijkt eigenlijk 
helemaal niet zo bijzonder want iedere maand die begint met een zondag 
heeft een vrijdag de dertiende. 

Dit komt door de opbouw van onze 
gregoriaanse kalender, met zijn 400-ja-
rige cyclus. Hierdoor valt in ongeveer 
een op de zeven maanden een vrijdag 
de dertiende en is het zelfs waarschijn-
lijker dat de dertiende vaker een vrij-
dag is dan welke andere dag van de 
week ook. Eigenlijk geen reden voor 
een stukje in deze krant dus, over een 
redelijk normale doordeweekse dag. 
Behalve dan deze vrijdag de dertiende. 
Want ondanks het niet bijzonder zijn, 
hangt er deze dag een Nuenens tintje 
aan de dag waarop je het noodlot niet 
zou moeten tarten. Zo schrijft Mari-
anne Williamson in haar boek In vrou-
welijkheid dat vrijdag de dertiende zou 
afstammen van de dag dat de heksen 
bij elkaar zouden komen. En dat is nu 
precies wat er op deze vrijdag in Nue-
nen gebeurt. Het is dan namelijk 
Schon Vrouwkes, de dag waarop alle 

50 jaar kindercarnaval Eeneind
Alweer een hele tijd geleden werd door EMK in 1965 voor de kinderen een 
carnavalsmiddag georganiseerd en wel op maandagmiddag op het Eeneind 
bij Café de Piper.

Eerste lustrum 
Blaaskapellen-
festival 
Nederwetten 
Zondag 15 februari vindt alweer de 
vijfde editie van het Blaaskapellenfes-
tival in Nederwetten plaats. Dat deze 
avond zeer succesvol is, blijkt wel uit 
het feit dat diverse kapellen ieder jaar 
weer opnieuw inschrijven om in Ne-
derwetten te mogen optreden. Naast 
de eigen Wettertetters treden er di-
verse kapellen op uit de regio en ver 
daarbuiten. De deelnemende bands 
zijn onder andere BlitZ, Toeterij EN-
VEE, Coest, Mulders Farine, The eX-
pierende Brassband uit Eindhoven, De 
Durbloezers uit Helmond, She’s uit 
Udenhout en The Rolling Tones en 
Bar Gebeure uit Dordrecht.

Op deze avond zal een jury de bands 
beoordelen naar uitstraling en origi-
naliteit, de prijsuitreiking zal plaats-
vinden rond de klok van twaalf waarna 
nog een gezamenlijk optreden volgt 
van de aanwezige bands. Kortom kom 
zondag naar Nederwetten en geniet, 
luister en swing erop los in residentie 
D’n 3e Helluft.

Samen maken wij er een mooi feestje van!!!

Dit betekent dus dat dit jaar de kinder-
middag, misschien in een andere vorm 
maar voor de 50e keer georganiseerd 
wordt. Dit is dan wel geen carnavalsju-
bileum, maar toch een tijd om even bij 
stil te staan. Eerst georganiseerd door 
EMK, toen door de Schut, daarna over-
genomen door Carnavalsvereniging 
De Riefels en nu alweer voor het 5e jaar 
door de Vrienden van het Eeneind. 
(Riefeleind). De kindermiddag is uitge-
groeid tot een niet meer weg te denken 
carnavalsfeest op het Eeneind. Vroeger 
in Café de Piper, maar sinds mensen-
heugenis in ons overbekende Café de 
Bakkerij, oftewel bij De Schel.
Een feest voor gemiddeld zo’n 150 kin-
deren die elk jaar bezig gehouden wor-
den door een clown met zijn spectacu-
laire ballonnen trucs maar ook door 
het bezoek van de jeugdprins van de 
Dwèrsklippels die met zijn gevolg dit 

ook al vele jaren doet en ook niet meer 
weg te denken is op de kindermiddag 
van het Eeneind. Hopelijk mogen we 
nog lang deze middag voor onze kinde-
ren organiseren met ook een grote 
dank aan de diverse sponsoren maar 
zeker een speciale dank aan club 111 
die ons al 5 jaar financieel ondersteunt. 
Wij hopen dat er dit jaar weer een grote 
opkomst is van kinderen maar natuur-
lijk mogen de volwassenen niet ontbre-
ken zodat zij kunnen zien hoe dit kin-
derfeest de afgelopen 50 jaar is gegroeid 
tot een feest zoals het nu is. Ik wens u 
allen een heel plezierig carnavalsfeest 
waar u het ook viert, maar hoop u allen 
ook te mogen begroeten op maandag 
16 februari in Café de Bakkerij op het 
Eeneind met of zonder uw kinderen. 

Namens de Vrienden van het Riefeleind
ALAAF

vrouwen van Nuenen samen komen 
om elkaar te bewonderen, samen te 
feesten en te laten zien dat mannen 
niet nodig zijn voor plezier en vertier. 
Ter afsluiting van deze dag wordt om 
middernacht het schonste vrouwke 
van allemaal bekend gemaakt. Om 
twaalf uur; bij de overgang van vrijdag 
de dertiende naar zaterdag veertien fe-
bruari; Valentijnsdag; de dag der ge-

liefden. Ongetwijfeld zal menig vrouw-
ke gebruik maken van het heksenrecht 
en een bezwering uitspreken waardoor 
op de zaterdag haar eigen man toch 
voor zijn eigen schonste vrouwke zal 
vallen. Dan blijkt plezier en vertier 
toch weer leuker met elkaar.
En voor wie er overblijven; Valentijns-
dag heeft zijn oorsprong in de Ro-
meinse tijd. Toen werden op deze dag 
de namen van ongehuwde (jonge) 
vrouwen in een grote kom gegooid. 
Ongehuwde mannen mochten dan 
om de beurt een naam trekken en tij-
dens het Valentijnsfeest waren de twee 
jonge mensen die aan elkaar gekop-
peld werden elkaars partner. Dit zou 
ook een heel mooi begin van een nieu-
we traditie in het Nuenense kunnen 
zijn. Het lijkt mij in ieder geval een 
prima start van een aantal dagen feest. 

Rond de Linde heeft al vernomen dat 
er een toezegging is gedaan door Punt 
& L uit Gerwen. Zij hebben samen 
met Blusswerruk uit Eindhoven het 
Lampegats carnavalslied gewonnen 
met 'Noar de kroeg'. Toepasselijker 
kan niet. Laten we hopen dat 
Blusswerruk vrijdag ook aanwezig is 
(de geruchten zijn er al, nu de club 
nog). Natuurlijk zal blaaskapel Tsjon-

ge Jonge uit Gerwen (als vaste klant op 
de vrijdagmiddag met Carnaval) niet 
ontbreken. 

Maar andere muzikanten uit Nuenen en 
omgeving zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. Het wordt een ongedwongen 
middag waarbij de live-muziek voorop 
staat. Lekker met je eigen kapel muziek 
maken of samen mat de andere kapellen 
wat decibellen produceren. 
Dus: hou je van livemuziek en wil je 
verrast worden of verras je graag ande-
re mensen met jouw muziek, kom dan 
vrijdagmiddag naar Schafrath en geniet 
lekker vroeg van het Nuenense carna-
val, een goed begin is het halve werk!.

Drukke receptie Narre-Kappen 
in ResidentieTent
Met Prinses La Quinta in het kleurrijke middelpunt heeft carnavalsvereni-
ging Narre-Kappen een drukbezochte receptie beleefd in de ResidentieTent 
op het kerkplein in Gerwen. Met als speciale verrassing een optreden van 
het plaatselijke trio Punt & L met Blusswerruk met hun carnavalshit Naor 
de Kroeg, winnaars van het Lampegats Liedjesfist 2015.

Zondagmiddag 8 februari was op enkele momenten de grote tent te klein voor 
alle receptiegangers. Veel familieleden, vrienden, verenigingen en carnavals-
clubs, jong en oud, kwamen handen schudden zo tussen één en zes uur. De plaat-
selijke Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen gaf een spetterende show en met de 
Dwèrsklippels, Wetters, Stemkes en de Raod van Zatterdag waren alle carnaval-
sclubs uit de gemeente present. Het motto van Jeugdprins Holiday was zondag-
middag zeker van toepassing: We zetten de tent op zunne kop!

Punt & L zet de toon in de tent 
met de Carnavalskraker Naor de 
Kroeg...

Blaaskapel Tsjonge Jonge met op 
de achtergrond Prinses La Quinta 
met haar drie adjudanten.....

Jong en oud op het podium 
in de ResidentieTent in Gerwen...

(foto’s Cees van Keulen)
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 PUZZELHOEKWeek 7

8 2 1
4 5 6

1 6 9
1 4 5

8 9 7
3 5 2 4

5 1 4
6 5 7 9

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.

AFGAAN
AFNEMEN
ASBAK
AUTOWAS
BAKEN
COHESIE
FLOEPEN
GEHOOR
HACIENDA
HALSTER
HARDLOPER
HAVER
KAART
KATVIS
KLEUMEN
NATJE
NOORD
OSMOSE
PAPYRUSPLANT
PERRON
PLAATS
RECORDPOGING
RUBENS
STOEP
TAIGA
TORRETJE
VADER

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

Horizontaal: 1 prijs 6 vleesgerecht 12 verlegen 13 inkomen 15 keukengerei 
17 oosterlengte 19 pers. vnw. 20 insecteneter 22 vlaktemaat 23 een zekere 
25 jaartelling 26 kreupel 28 enthousiast 30 lof bewijzen 31 verbouw 
33 goede eigenschap 35 soort hert 36 keg 38 soort 40 naam 43 bijbelse figuur 
45 drinkgerei 47 inwendig orgaan 49 troefkaart 50 wens 51 honingdrank 
52 doelpunt 54 karaat 55 Japans bordspel 57 gebarenspel 58 vervoermiddel 
60 brandstof 62 rust 63 middagslaapje.

Verticaal: 2 afwezig 3 hoge berg 4 zangnoot 5 tweetal 7 Engels bier 
8 compagnon 9 vragend vnw. 10 griezel 11 tragedie 14 toon 16 papegaai 
18 pret 19 dienstbode 21 roem 24 nummer 27 vent 28 vleugel 29 stellig 
30 landbewerking 32 lidwoord 34 voorzetsel 37 kledingstuk 38 gezicht 
39 peulvrucht 40 nakomeling 41 grens 42 deel v.d. voet 44 vogel 
46 onzes inziens 48 water in Utrecht 53 werkschuw 54 varkenshok 
56 vrouwelijk dier 57 verkeerd 59 buisverlichting 61 Frans lidwoord.
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Nuenen c.a.: 
wereldberoemd met 
vijf prinsen Carnaval
Samen maken wij er een mooi feestje van!!!!! Met z’n 5-en lachen ze ons 
toe. Met de deugd in het midden: de Prachtige Prinses La Quinta, de 
5de prins(es) in de familietraditie……. Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten telt vijf carnavalsverenigingen. We kunnen met z’n allen trots zijn 
op de vijf aanvoerders van carnaval in onze gemeente. Hier nu alle vijf 
op een rij. 

Narregat levert niet alleen via de Nar-
re-Kappen Prinses La Quinta, een 
meisje uit Volkel dat van huis al weet 
wat Carnavallen is. Narregat levert 
ook Prins Interior die de scepter 
zwaait over Stemkes-Land (links op 
de foto). Met 21 jaar de jongste van de 
vijf en deze prins wordt bijgestaan 
door twee Prinsessen: Chique & Uni-
que.

De Wetters pakken fors uit met de 
34-jarige Prins Peer (geheel rechts) en 
zijn adjudanten koMIES & plezHANt. 
Dè wort un verrekkes skône carnaval 
mi heul Wette.

De Road van Zatterdag komt er eerlijk 
voor uit: als de drank is in de man, dan 
is de wijsheid in de kan. Prins Gambri-
nus (31 jaar en tweede van links), bij-
gestaan door Dubbel en Trippel. Dat 
kan alleen maar over Bier gaan: Krek 
wak wou….

De Nuenense Dwèrsklippels rekene 
op Finanza (41 jaar en tweede van 
rechts), Chitarra, Uno & Due. Ge-
huld in de traditionele Italiaanse 
kleuren gaat het kwartet zorgen 
voor een swingend carnaval. Voor 
rekene scoort de Raad van Elf een 
dikke onvoldoende. Tot acht kun-
nen ze tellen, dus een Raad van Acht 
in Nuenen…. 

Tijdens het Carnavalsweekeinde pen-
delt een extra bus tussen de drie kerk-

dorpen. Zaterdag van tien tot midder-
nacht en zondag van twaalf tot 
middernacht. Met dank aan Club 111. 
En ook nog gratis voor iedereen, he-
laas alleen met Carnaval…

Even een zijstraatje in en je staat zo 
op de stoep bij het Nuenense ge-
meentehuis met een opvallende va-
cature-advertentie (zie www.nuenen.
nl/vacatures). 

Nuenen is een kans, is wereldbe-
roemd, staat middenin de gemeen-
schap, een van de mooiste gemeen-
ten van Brabant. Wie wil daar nou 
niet werken? Medewerkers stellen 
zich 100% dienstverlenend op, want 
ook jouw salaris wordt betaald door 
onze 22.500 inwoners en de bedrij-
ven…..

Mijn gratis advies voor deze week: 
hou de vacatures bij onze gemeente 
goed in de gaten en spoor energieke 
mensen aan die tegengas durven ge-
ven (gezocht: beleidsmedewerker 
Verkeer) om te solliciteren.

Geniet in onze gemeente van Carna-
val: in een tent of café, met drie op-
tochten. Gerwen op zaterdag 14.11 
uur; Nuenen op zondag 13.30 uur en 
Nederwetten op maandag 14.00 uur. 
Maak er samen een mooi feestje van!

En nog even over de Ruit: die rooie gek 
Van Gogh is vierkant tegen de Ruit.

‘Twenty Sick’ band  
in Schafrath
Op Carnavalszaterdag 14 februari (valentijnsdag) om 
17.30 uur, het ‘HappyHippieLove’-feest van de Klip-
peleaters afgesloten met een optreden van de forma-
tie ‘Twenty Sick’ een band met naam in de scene.

Twenty Sicks
Twenty Sicks speelt stevige rockcovers in een ‘un-
plugged’ rockabilly-bezetting. Alom bekende nummers 
van onder andere The Beatles, Guns n’ Roses, Green 
Day, AC/DC, The Rolling Stones en Jason Mraz, in een 
back-to-basics outfit: contrabas, drums en akoestische 
gitaar. Softe unplugged versies? Ben je gek?! Het pompt, 
het rockt, het zweet, het is puur!
Sinds de oprichting in 2009 heeft een indrukwekkende 
touragenda de drie Brabanders al langs vele cafés en 
festivals gebracht. Volgens bluesbreeker.nl: “Op fraaie 
wijze vertolkte covers die bijzonder goed vallen bij het 
publiek” en rootsville.be: “Akoestisch? Ja, maar zelden 
zo’n keigoede opwarmer gezien!”. De puur-natuur be-
nadering van Twenty Sicks, ontdaan van alle overbodi-
ge franje, zorgt ervoor dat de muziek op een ouderwet-
se manier ‘binnenkomt’ bij het publiek.
Danny Keetels, de 
frontman van 
Twenty Sicks was 
in 2014 de winnaar 
van het RTL-pro-
gramma ‘The Hit’. 
Het door hem ge-
schreven nummer 
‘Grasping Song’ 
werd door Waylon 
opgenomen en 
uitgebracht als 
nieuwe single!
 

De wijkverpleegkundige is er voor iedereen

Een gezonde wijk! 
De zorg verandert, en komt dichterbij! In 2015 investeert de overheid 40 
miljoen euro in wijkgerichte zorg. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige 
meer taken krijgt. Naast de verzorgende en verpleegkundige taken voor cli-
enten, is de wijkverpleegkundige vanaf 2015 ook hét aanspreekpunt in de 
wijk voor vragen over ziekte en gezondheid. Hij of zij houdt een oogje in het 
zeil van met name kwetsbare burgers, signaleert wat er in de wijk speelt en 
organiseert preventieve (voorlichtings)programma’s. Dat doet de wijkver-
pleegkundige niet alleen, maar vaak samen met o.a. gemeente, maatschap-
pelijk werk, woningcorporatie en politie in een sociaal wijkteam. 

Samenkracht. Het klinkt misschien 
een beetje zweverig, maar eigenlijk is 
het heel eenvoudig: samen ervoor zor-
gen dat mensen veilig en vertrouwd in 
hun eigen huis kunnen blijven wonen, 
als ze dat willen. Samen wil zeggen: 
met familie, buren, vrijwilligers en 
professionals. De rol van de wijkver-
pleegkundige is om dit netwerk te be-
geleiden. De wijkverpleegkundige sti-
muleert mensen om dingen zelf te 
doen, voorziet hen van de juiste infor-
matie over gezondheid en ziekte en 
over de mogelijkheden in de wijk. Zijn 
er gezellige ontmoetingsplekken of 
mogelijkheden om samen te sporten 
of te eten? Vraag het de wijkverpleeg-
kundige; hij of zij kent de buurt als 
geen ander! 

Iets extra’s nodig?
U kunt de wijkverpleegkundige alles 
vragen over ziekte en gezondheid. 
Voorbeelden zijn: ‘Mijn buurman lijkt 
wat verward.’ ‘Ik wil stoppen met ro-

ken.’ ‘De dagelijkse zorg voor mijn 
man wordt me teveel.’ ‘Ik begrijp niet 
wat de dokter heeft verteld.’ ‘Ik wil 
meer bewegen.’ Is er behoefte aan een 
gesprek met praktische tips en verwij-
zingen, of is er meer nodig? Nieuw 
vanaf 2015 is dat de wijkverpleegkun-
dige zelf mag indiceren. Dit betekent 
dat hij of zij in overleg met u en man-
telzorgers bepaalt wat er aan onder-
steuning en zorg nodig is. Dit gebeurt 
dus niet meer ver weg, door een lan-
delijke instantie, maar gewoon in de 

wijk. De wijkverpleegkundige staat 
dichtbij de mensen en neemt echt de 
tijd om naar uw persoonlijke verhaal 
te luisteren. De gewenste ondersteu-
ning en/of zorg kan gegeven worden 
door vrijwilligers en professionals, zo-
als de huisarts, verpleegkundige, ver-
zorgende of de fysiotherapeut.  

Kleine en grote vragen
Het is belangrijk dat u weet dat u met 
álle vragen over gezondheid en ziekte 
bij de wijkverpleegkundige terecht 
kunt, en dat zorg dus heel dichtbij is. 
Kleine en grote vragen over de ge-
zondheid van uzelf, uw vader of moe-
der, uw kind, uw buurman; stel ze! 
Klop ook aan als u een vaag ‘niet-
pluis’-gevoel heeft. Misschien is er be-
hoefte aan een gesprek of praktische 
tips; soms is er meer nodig. Met dat 
kleine beetje extra aandacht en be-
trokkenheid kunnen we veel voor el-
kaar betekenen, en kunnen we wel-
licht ergere kwalen voorkomen. 
Samen houden we de wijk gezond!

Contact met de wijkverpleegkundi-
ge van Nuenen?
Bel dan 040 – 230 8408 of mail naar 
wvnuenen@zuidzorg.nl

Noodoproep voor Irakese vluchtelingen

Stichting Iraqi Women League-Neder-
land verzamelt en sorteert, samen met 
vrijwilligers, kleding en warme dekens. 
Alles gaat vervolgens in vrachtwagens 
met andere benodigdheden zoals me-
dicijnen en paracetamol richting Irak. 
Ook wordt er geld ingezameld voor 
benzine. 

 
Deze Stichting doet een dringend be-
roep op ons: “We hebben kleding, 
dekens en speelgoed van veel men-
sen gekregen maar we komen geld te 
kort om de kleding naar Irak te stu-
ren. Als we geld kunnen verzamelen, 
dan kunnen we de spullen sturen. Sa-
men kunnen we ervoor zorgen dat 

Miljoenen Irakezen zijn met hun gezinnen gevlucht vanwege de vreselijke 
situatie in Irak. Zij leven in tenten en gaan momenteel een enorme koude 
periode tegemoet. Er zijn al heel veel baby’s gestorven vanwege de kou en 
het zal alleen maar erger worden, want de kou heeft haar hoogtepunt nog 
lang niet bereikt en het aantal vluchtelingen neemt alleen maar toe. De 
vluchtelingen zitten voornamelijk in de bergen waar het nog kouder is. 

deze mensen, die alles hebben moe-
ten achterlaten en in angst leven, in 
ieder geval een warmere winter tege-
moet kunnen gaan. Alle hulp redt le-
vens. Denk aan alles wat een mens 
nodig heeft om een koude winter te-
gemoet te gaan als je in een tent leeft. 
Ze komen alles tekort en zijn met al-
les blij”. 

Een bijdrage is welkom op: rek.nr. 
NL19INGB0004444315, t.n.v. Stich-
ting Iraqi League Nederland in Den 
Haag. Deze oproep wordt gedaan 
door Irakese inwoners van Nuenen.



 

  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 

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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’.

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.

TE HUUR Volledig ge-
meubileerd appartement in 
de Vincent van Goghstraat. 
Ruime woonkamer met 
openhaard, twee slaapka-
mers, 1 kastenkamer en een 
berging. Huurprijs € 750,-.
Tel. 2952480.

WIE O WIE Heeft op 31 
januari j.l. mijn fiets (merk: 
Koga Myata, model: Promi-
nense Lady, kleur: Chocola-
te/Higch, maat: 53) ‘s mor-
gens om 11 uur meegeno-
men? Als je de sleutel of iets 
vindt geef het dan a.u.b. af 
bij Albert Heijn Parkstraat, 
daar heeft hij gestaan. Heb 
alleen het sleuteltje maar 
nodig. Een zeer onthande 
Oma. 5671 HS 10 Nuenen.

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.

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Te koop DROGE HAARD-
BLOKKEN HARDHOUT 
en VOORDROOGPAK-
KEN Hooidonk 3 - Breugel 
Tel. 040 - 283 73 29.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

15 FEB. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Tivoli 
Eindhoven, Geert Groote-
s t raa t  72 . 90  k ramen 
vol!  9.00-16.00 uur. € 2 p.p. 
06-20299824.

ALWEER TERUG BIJ AF!!! MET JE GOEDE 
VOORNEMENS.

Met directe hypnose 
lukt het altijd.
Probleemloos afvallen en op je streef gewicht blijven.
Stoppen met roken, je word een niet roker.
Dit alles met een sessie als jij het wilt en er voor 
open staat.
Maar we kunnen nog veel meer met hypnose:
  
•	Migraine	hoofdpijn	 •	Fobieën	/	angsten	  
•	Depressie.	Burn-out	 •	Zelfvertrouwen	 
•	Anorexie.	Boulimie.		 •	Diabetes	 	
			Obésités	 •	Stress
•	Slaapstoornissen	 •	Stotteren 
•	Verslaving	(drugs	alcohol)	 •	Sportprestaties	
•	Prikkelbaar		 	 verbeteren
	 darmsyndroom	(PDS)	 •	Vliegangst	 	 
•	Examenvrees		 •	Allergieën	 
•	Pijnbestrijding	 •	Regressie
•	Enzovoorts.
  
En	denk	eens	aan	de	besparingen	zowel	in	tijd	als	
financieel.
Dit allemaal Snel, Veilig en Efficiënt als u het wilt.
Hypnose is niet eng en u verliest de controle niet het is 
een ontspannen ervaring, u heeft het allemaal al eens 
meegemaakt bv staren, dagdromen inleven in een 
boek	enz.	enz.	dit	zijn	allemaal	vormen	van	hypnose.

Maak	 een	 afspraak	 06-51334155	 /	 E-mail	 r.valk41@
gmail.com. En	bezoek	onze	website:
www.hypnobeter.nl of www.alternatief-beter.nl

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

Maandag 16 februari gesloten

kjiledjiT
 

roov -,501.2 € nav

-,097.1 €
*

*Deze prijs is gebaseerd op een 2-persoons Auronde incl. vlakke spiraalbodems en Dublin matrassen. 
  In de actieperiode 7 februari t/m 1 maart 2015 ontvang je 15% voordeel op alle Auronde combinaties. 
  Vraag naar de voorwaarden.

Auping Auronde
Een tijdloos design
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Ga de uitdaging aan!

Kun jij 40 dagen zonder alcohol of heeft
het toch meer invloed op je dan je denkt?
Doe mee en ga de uitdaging aan! Kijk op
veertigdagenzonderalcohol.nl voor meer
informatie.

40 Dagen zonder alcohol, 
uitdaging of een makkie?
Een glaasje wijn bij het eten, een biertje na het sporten. Het drinken van 
alcohol is vaak een gewoonte. Vooral met carnaval is het hier in Brabant 
heel gewoon om vaak en veel te drinken. Wil je eens ervaren hoe het is om 
een periode geen alcohol te drinken? Dan kun je na carnaval mee doen met 
de actie ‘40 dagen zonder alcohol’ in Nuenen.

Wat houdt de actie in?
Met de actie ‘40 dagen zonder alcohol’ 
daagt de gemeente Nuenen je uit om di-
rect na carnaval, veertig dagen lang 
geen alcohol te drinken. Natuurlijk hoef 
je dit niet alleen te doen. Samen met 
vrienden, collega’s, buren, (sport) ver-
eniging of familieleden kun je met el-
kaar afspreken om 40 dagen geen alco-

hol te drinken. Het doel van deze actie is 
om te ervaren wat alcohol voor jou be-
tekent. Ga je bijvoorbeeld beter slapen? 
Voel je nog steeds dat je erbij hoort op 
een feestje? Kun je je beter concentre-
ren? Sta je ’s ochtends fit op en blijf je de 
hele dag een fit gevoel houden?

Wanneer loopt de actie?
De actie in Nuenen vindt plaats van 18 
februari tot en met 29 maart 2015. De 
aftrap is op woensdag na carnaval tij-
dens de teruggave van de sleutel van 
Nuenen in Restaurant Goesting, Park 
61 te Nuenen om 16.00 uur. De deel-
nemers en de burgemeester tekenen 
daar het contract waarin ze beloven 
om 40 dagen geen alcohol te drinken. 
Op 18 februari begint ook de christe-
lijke vasten periode: een periode van 
onthouding en van oorsprong een tijd 
van bezinning en beproeving. Een uit-
gelezen periode om eens te ervaren 
wat het is om veertig dagen zonder al-
cohol te leven. Op 29 maart sluiten we 
de actie feestelijk af met een gezamen-
lijke bijeenkomst.

Danique de Groot mee        
naar NK Show en Formatie

Uit d’n hoek…
Leeg

De ABN-Amro vestiging op de Berg gaat eind van het jaar dicht, er blijft al-
leen een pinautomaat over. Het pand gaat in de verkoop. Nog meer winkel-
ruimte die beschikbaar komt. De ‘nieuwe’ panden in het Oog staan al jaren 
leeg en te huur.
 In het Parkhof staan ook al enkele winkelruimtes te huur. Ik schrok er-
van toen ik er doorheen liep. Zelfs de oude, vertrouwde grote winkelketens 
staan onder druk. Internet en de outlets aan de rand van een stad. Dat is de 
toekomst. Gezellig is anders.
 Vroeger was er in iedere straat wel een eigen winkel. Mensen woon-
den boven of naast de winkel. Ze waren op maandagmorgen dicht. Er zijn 
nog zaken waar ze tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten zijn: middageten. 
U had het kunnen weten.
 Leestip: De vierkante meter, van Tijs van den Boomen over de Demer 
en de winkel van zijn grootouders in Eindhoven.

Edwin Coolen

Z&PV Nuenen waterpolo  
pakt de draad weer op
Zaterdagmiddag vertrok het eerste heren-team van Nuenen richting het verre 
Terneuzen om tegen het plaatselijke De Schelde de draad weer op te pakken na 
het verlies tegen De Vennen en de slechte wedstrijd tegen Aegir. En dat lukte 
prima. Nuenen speelde erg gedisciplineerd, met een sterke verdediging en snelle 
uitbraken. Attent keeperswerk van Geert Pulles maakte de vele ‘ballen van de 
thuisploeg over de verdediging van Nuenen’ kansloos. Halverwege de wedstrijd 
stond er 2-7 op het scorebord. Het derde partje ging gelijk op en met een tweetal 
zeer fraaie doelpunten in het vierde partje kwam de eindstand van 4-10 tot stand. 
De vorm is in ieder geval voor even terug gevonden.

Edwin Siepe weet uit deze poging helaas niet te scoren.

1 eik voor 
vormgevers   
met hout
In het kader van hun 40-jarig bestaan 
in 2017, wil IVN Laarbeek natuur en 
cultuur samen brengen. Met een knip-
oog naar het 1boom project hebben 
zij daarom een kleine eik uitgekozen 
die om natuuronderhoud-technische 
redenen verwijderd moet worden. 
IVN Laarbeek nodigt beeldend kun-
stenaars, houtbewerkers, creatievelin-
gen en andere vormgevers uit om iets 
anders met het hout te doen dan er 
brandhout van te maken. Denk aan 
meubels, speelgoed, kunstvoorwer-
pen, sieraden of muziekinstrumenten. 
Voorkeur gaat uit naar deelnemers uit 
Laarbeek en omgeving of diegenen die 
binding met Laarbeek hebben.

Eind februari 2015 is hierover een 
bijeenkomst in het gebouw van IVN 
Laarbeek, de Bimd aan de Beekse 
weg in Aarle-Rixtel. In onderling 
overleg zal de eik tussen alle vormge-
vers worden verdeeld. IVN Laarbeek 
zorgt voor het vellen van de boom in 
maart en transport. Deelnemers 
stellen hun werkstuk ter beschikking 
aan IVN-Laarbeek voor de tentoon-
stelling in 2017. Ook andere materi-
alen mogen worden gebruikt. Voor 
reacties, vragen en aanmeldingen 
mail naar: ivnlaarbeek.evenementen@
gmail.com.

MC5 ook in de zaal kampioen
Nadat ze voor de winterstop al voor de 5e keer op rij op het veld kampioen waren 
geworden, heeft MC5 die lijn doorgezet in de zaal. Na weer een mooie wedstrijd 
zijn ze zaterdag 7 februari ook in een kleine zaalhockeycompetitie kampioen ge-
worden! Alle dames weer gefeliciteerd: Levine van Bezu, Freke van den Bosch, 
Famke Docters, Nina van den Driesche, Daniëlle Duijvelaar, Jetske Eij, Anna Eg-
berts, Meike Knoors, Jody Moviat, Maud Redegeld, Pleun Ubachs, Floor van de 
Velden, Maxime Wendrich en Iris Wijnoogst! (Op de foto ontbreken Nina van 
den Driesche en Jody Moviat).

Hockey

Waterpolo

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

‘De verleiding van een 
moordwijf’ in Het Klooster
De voorstelling De verleiding van een moordwijf is op donderdag 26 februa-
ri te zien in Het Klooster. Drie onweerstaanbare weergaloze vrouwen en 
drie ellendige, liefdeloze mannen. Daar draait de voorstelling om.

Neem drie onweerstaanbare, weerga-
loze vrouwen, voeg daar drie ellendi-
ge, liefdeloze mannen aan toe en ge-
niet. Zit je niet allemaal wel eens op 
een punt in je relatie, waarin je elkaar 
liever kwijt dan rijk bent? Dat je beseft 
dat je partner meer een blok aan je 
been is geworden dat je elke dag maar 
meesleept? Vraagt niet iedereen zich 
wel eens af hoe het leven zou zijn zon-
der die ander...?

In de duivels geestige komedie De ver-
leiding van een moordwijf draait het 
om Nicky, Deborah en Molly die al ja-
ren het één en ander tolereren van 
hun echtgenoten. Als tijdens een van 
de maandelijkse dinertjes hun (onge-
ziene) mannen in de eetkamer golf 
spelen, nemen de vrouwen elkaar voor 
het eerst in vertrouwen en onthullen 
zij alle drie dat hun huwelijk zich op de 
rand van de afgrond begeeft. Nicky’s 
echtgenoot is aangeklaagd voor ver-
duistering, Molly’s echtgenoot stalkt 
haar elke seconde van de dag en Debo-
rah haar man gaat haar verlaten voor 
een andere vrouw. De vrouwen zijn 
hun kerels behoorlijk beu. Als de man-
nen zichzelf per ongeluk insluiten in 
de pas geïnstalleerde vrieskast, wor-
den de vrouwen geconfronteerd met 

een wel heel macabere beslissing. Zul-
len ze hun mannen voor eeuwig in de 
kou laten staan, of hen toch maar ont-
dooien?

De voorstelling is op donderdag 26 fe-
bruari te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 22,50 inclusief een pauze-
drankje. Kaarten kunt u bestellen via 
onze website www.hetklooster.org of 
u kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 040 -284 33 99
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Het Nederlands Kampioenschap Show werd zaterdag 7 februari in Almere 
gereden. Rolschaatsclub De Oude Molen uit Beek en Donk, met in haar 
equipe Danique de Groot, reed goede wedstrijden. Twee maal zilver en drie 
maal brons werd door de Oude Molen veroverd.

Het was een meer dan spannend Kam-
pioenschap. Vanuit heel Nederland 
kwamen verenigingen met hun beste 
nummers naar deze wedstrijden. De 
meest waanzinnige creatieve ideeën 
werden door de teams vertolkt. Kos-

tuums, schmink, expressie, choreo-
grafie, de techniek van het rolschaat-
sen en de uitbeelding maakten de 
score. Als alles klopte, werd dat door 
de jury gewaardeerd in een hoge sco-
re. Acht teams van RC De Oude Mo-

len, met in het peloton rijdsters en 
trainers vanuit de hele regio, namen 
deel aan het Kampioenschap en reden 
een prima wedstrijd. 
Waar vele verenigingen hun inspiratie 
vooral putten uit de musicals en films, 
richt het trainerscorps van RC De 
Oude Molen zich al een tijd vooral op 
het abstracte, moderne en vernieu-
wende. Het was de eerste keer dat Da-
nique mee deed aan het NK Show en 
Formatie, zij keek vanaf de zijlijn toe 
hoe haar team een uitstekende wed-
strijd reed. Danique was dit jaar re-
serve in het team. Tijdens de Kerst-
show heeft ze wel meegereden omdat 
een teamgenootje niet mee kon doen. 
Het team van Danique reed met 
jeugdteam 2 Miljoenenjacht, hun 
team reed de jacht op de koffer van € 5 
miljoen uitstekend. Een heel goede 
prestatie met 8 debutanten in het 
team. Zij behaalden een 6e plaats. 
Haar clubgenoten reden een prima 
wedstrijd. Vijf bekers gingen mee naar 
Beek en Donk. De club mag zeker te-
vreden zijn met dit resultaat. Vooral 
gezien de zeer goede sfeer in het team 
en bij de supporters. Ook de inzet en 
de motivatie van het hele team is for-
midabel!
Een uitgebreid verslag met foto’s en 
film is te vinden op onze website: 
www.rcdeoudemolen.nl

Hoe meld ik me aan?!
Je kunt je inschrijven voor de actie ’40 
dagen zonder alcohol’, via de website 
van de gemeente Nuenen. Je krijgt dan 
het contract en tips toegestuurd naar 
je e-mail adres. Wij zullen je vragen 
om je eigen ervaringen met ons te de-
len via e-mail. Als je hier op ant-
woordt, maak je kans om met je eigen 
stukje in de krant te staan. Elke week 
komt er een stukje over de ervaringen 
van de deelnemers in de krant te staan. 
Meer informatie over de Actie ’40 Da-
gen zonder alcohol’ is te vinden op:
www.ikpas.nl

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

Maand Februari
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur

Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Vrijdag 13 februari
19.30 uur Darten tegen de prins 

café de Stam, Gerwen
19.40 uur Bonte avond CV De Wetters

de Koppelaar te Nederwetten

Woensdag 18 februari
16.00 uur 

40 dagen zonder alcohol
Restaurant Goesting, Park 61 te Nuenen

Donderdag 26 februari
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Skype
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Zondag 1 maart
14.30-16.30 uur 

Optreden Seniorenkoor 
Levensvreugd,
Jo van Dijkhof

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Vrijdag 13 februari
20.11 uur Zwamavond CV De Narre-Kappen

Residentie D’n Tent Gerwen
21.00 uur Concours Ludique

Tent op Van Goghplein

Donderdag 19 februari
20.00 uur 

Lezing Pieter van Breugel over nachtvlinders 
IVN Laarbeek, Beekseweg in Aarle-Rixtel

Donderdag 26 februari
20.15 uur 

De verleiding van een moordrouw
Het Klooster

Zondag 1 maart 
Plantenweekend 

De Walburg tuinen
Boord 64

Woensdag 11 februari
19.00 uur 

speciale gebedsviering 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Mariahout

Zaterdag 14 februari
10.00 uur 

D’n aftrap (van carnaval)
Tent Vincent van Goghplein

Vrijdag 20 februari
20.15 uur 

Rikavond de RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14

Vrijdag 27 februari
14.00 uur 

Algemene Ledenvergadering PVGE
Scarabee

Donderdag 5 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Belasting met DigiD
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 12 februari
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Mappen & bestanden
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Zaterdag 14 februari t/m 
dinsdag 17 februari

CARNAVAL

Vrijdag 20 februari
20.30 uur 

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

Zaterdag 28 februari
Plantenweekend De Walburg tuinen

Boord 64

Donderdag 5 maart
14.00-16.00 uur 

Kienen
Jo van Dijkhof

Donderdag 12 februari
20.00 uur 

3 Vaatjes veuraf, netwerkborrel
Het Klooster

Zondag 15 februari
08.30-10.00 uur 

ATB Toertocht ‘Dak van Brabant’
Inschrijven: Clubhuis NKV

Wettenseind 20

Zondag 22 februari
15.00 uur 

Open dag Kung Fu 
school Wudang Wushu 

de Hongerman

Zaterdag 28 Februari
09.00 uur 

jaarlijkse Van Gogh-drive bridgeclub Nuenen 
Raboplein Het Klooster

Vrijdag 6 maart 
14.30 uur 

Wereldgebedsdag 
kapel in De ‘Akkers’

Vrijdag 13 februari
15.00 uur Drie uurkes vurraf

Café Schafrath
20.11 uur Schôn Vrouwkesavond

Centrum Nuenen

Maandag 16 februari
10.30 uur 

Nuenense carnavalsprinsen schieten 
om het Koningschap

terrein van de Schut, de Mulakkers, Eeneind

Zondag 22 februari
Open dag Galerie 

‘Kunst aan de Berg’
Berg 51 

Zaterdag 28 februari
20.15 uur 

Piepschuim op recept
Het Klooster

Vrijdag 6 maart
PVGE lezing Wim Daniels over 

De wonderlijke wereld van de taal
het Kwetternest

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 14 februari 19.00 uur: Car-
navalsviering met koor, volkszang en 
muziek, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werkers J. Deckers 
en P. Peters.
Zondag 15 februari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Woensdag 18 februari 19.00 uur: Ge-
bedsdienst, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werkers J. Deckers 
en P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 14 februari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Hub Verhoeven; Frans 
en An van Gestel-Teeuwen; Han van 
Gils; Paul Dorrestein; Sjef van der Lin-
den; Wil en Wim Messerschmidt; Ti-
nus van Gils; Jo Verhees-de Kuster.
Zondag 15 februari 11.00 uur: Jan 
Kanbier; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij-van de Kam; Jan en Miet Dijstel-
bloem-Knoops; Nol Wentholt; Karel 
Smits; Jo Jegerings; Kees en Constant 
van Dongen; Kitty Smulders-Janssen; 
Piet Rooijakkers en overleden ouders 
van Heugten-Scheepers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 februari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor en Wettertetters, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Fien Raaijmakers-Aalders; Voor de le-
vende en overleden leden van de car-
navalsvereniging.

Mededeling
Woensdag 18 februari (Aswoensdag) 
om 19.00 uur alleen viering in Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 februari 11.00 uur: viering 
met de Gerwense Dorpsmuzikanten, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Jan v.d. Berk, vanwege verjaardag; 
Bert en Marie Maas-Relou en Hans 
van Rooij; Toon en Lies van Erp-v.d. 
Rijt; Overleden ouders Jan en Miet 
Groenen, vanwege sterfdag moeder 
en verjaardag vader.

Mededelingen
Op Aswoensdag is er alleen in de kerk 
in Nuenen een viering.

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 12 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Stichters van de Ser-
vieten van Maria, belijders. 
Vrijdag 13 feb. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 feb. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van de H. Valentinus, pries-
ter en martelaar. 
Zondag 15 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Quinquagesima. 
Maandag 16 feb. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 17 feb. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 18 feb. 18.30 uur Aswoens-
dag. Aswijding, askruisje; gezongen 
H. Mis. Verplichte vasten- en onthou-
dingsdag. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 15 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger ds. C. Crouwel. 
Er is kindernevendienst voor kinderen 

Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Verdrietig delen wij u mede dat thuis in haar vertrouwde omgeving 
is overleden mijn lieve vrouw, ons mam en oma 

Coby van den Broek-Langeslag
echtgenote van Theo van den Broek

Zij overleed 31 januari 2015 in de leeftijd van 73 jaar.

Theo 
Kinderen en kleinkinderen  

Jo van Dykhof 79, 5672 DA   Nuenen

We hebben op vrijdag 6 februari 2015 afscheid genomen 
van Coby in crematorium Rijtackers.

Verdrietig over zijn heengaan,
trots op wat hij in zijn leven voor ons en zijn omgeving betekend heeft en 

blij lief en leed met hem te hebben gedeeld, nemen we afscheid van 

Wil Spaanjaars
Willem Petrus Maria 

29 januari 1938    –    7 februari 2015
Maastricht                    Nuenen

In zijn leven actief geweest voor Speeltuin de Kievit, KBO bridge,
 KBO commissie Welzijn en  Buurtvereniging Hofwijk. 

Onderscheiden met de Bronzen Erepenning van de gemeente Nuenen.

Mieke Spaanjaars – Vossen
Jérôme en Corrina

Jules en Marga
Pim, Maartje, Joep
Charles en Helga
Revi, Demi, Zoey

Christian Science
“Ziel, of Geest, is God, onveranderlijk 
en eeuwig; en de mens bestaat teza-
men met en weerspiegelt Ziel, God, 
want de mens is Gods beeld”. Stelling 
van Mary Baker Eddy, ontdekster van 
Christian Science. Het onderwerp van 
de dienst van zondag 15 februari is: 
Ziel. Aanvang: 10.30 uur. Locatie: 
Parkstraat 54 (congrescentrum BTB). 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. 
www.christianscience.nl

van de basisschool. Er wordt gecollec-
teerd voor het Diaconaal Centrum 
Eindhoven. Op onze vernieuwde web-
site kunt u lezen, welke andere activi-
teiten er deze week zijn. Donderdag 19 
februari is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. U kunt hier terecht voor 
een kop koffie en ontmoeting met an-
deren. U kunt predikant of kerkelijk 
werker spreken op dinsdagmiddag 
tussen 16.00 en 17.30 uur.

KBO zomerreis     
naar Gérardmer
KBO Nuenen organiseert in 2015 een 8-daagse reis naar Gérardmer in de 
Vogezen, Frankrijk van vrijdag 5 juni t/m vrijdag 12 juni.

Gérardmer is gelegen aan een mooi 
meer in de Vogezen, een langgerekte 
bergketen in de streek Elzas-Lotharin-
gen, die rijk is aan natuurschoon. De be-
volking is grotendeels tweetalig en 
Duits ogende vakwerkstadjes met stads-
poorten en kleurrijke fonteinen zijn bu-
ren van typisch Franse boerendorpen. 

U verblijft in hotel La Jamagne*** in 
Gérardmer. Dit hotel ligt aan de rand 
van het centrum en op ca. 300 m van 
het meer van Gérardmer.
De reissom voor deze 8-daagse reis 
bedraagt € 699,- p.p. (toeslag 1-per-
soons kamer € 95,-)

Bij de reissom is inbegrepen:
•	 Vervoer	per	luxe	touringcar
•	 7	overnachtingen	op	basis	van	half-

pension
•	 excursieprogramma	 (incl.	 entree-

gelden)

•	 Riquewhir,	met	prachtige	vakwerk-
huizen;

•	 Wijnkelder,	 waar	 u	 wijnen	 kunt	
proeven;

•	 Ooievaarspark,	de	ooievaar	staat	in	
de Elzas symbool voor geluk.

•	 Straatsburg,	met	 de	 rijk	 versierde	 ka-
thedraal Notre Dame en de oude wijk 
‘La Petite France’; -tocht door de Voge-
zen, Col de la Schlucht, Ballon d’Alsace;

•	 boottocht	op	het	meer;
•	 kasteel	Haut	Koenigsbourg;
•	 Colmar,	historische	stad;
•	 afscheidsdiner

Niet inbegrepen: de eventuele reis- 
en/of annuleringsverzekering.
Op vrijdag 20 februari, 10.30 uur, wordt 
bij de KBO in Het Klooster een eenvou-
dige presentatie gegeven over deze reis. 
U kunt zich dan ook aanmelden.

KBO-reiscommissie.
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Mountainbiken

Rikken

Voetbal

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.

Mountainbike-clinic 
voor beginners   
en gevorderden
Vanwege de weersomstandigheden is 
de mountainbike clinic van 13 decem-
ber verplaatst naar 7 maart 2015. De 
clinic is voor zowel leden als niet-le-
den. Belangstellenden kunnen zo een 
keer kennis maken met deze sport of 
hun kennis uitbreiden. Zowel dames 
als heren vanaf 16 jaar kunnen zich in-
schrijven. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen wordt de groep inge-
deeld in beginnende, half gevorderde 
en gevorderde fietsers. Deelname 
voor leden is € 5,- p.p. en niet-leden      
€ 7,50; voor koffie/thee wordt gezorgd. 
Voor een in goede staat verkerende 
fiets en helm moet men zelf zorgen. 
Aanvang 10.00 uur vanaf Cycletrend, 
Duivendijk 5c in Nuenen. De organi-
satie is in handen van de activiteiten-
commissie van Toerclub Nuenen. 
De mountainbike-clinic vindt plaats 
onder begeleiding van professionele 
instructeurs. Voor nieuwe aanmeldin-
gen en informatie mail naar:
hanssanders2@hotmail.com.

Nederwetten – Knegselse Boys
Na 8 minuten keek Nederwetten tegen een 0-1 achterstand aan. Een vrije 
trap van Knegselse Boys werd ongelukkig geraakt door Willem van Rooij 
van Nederwetten en belandde achter doelman ‘Prins Peer’ Thoonen. 

Nederwetten raakte niet echt van slag 
en kwam in de 15e minuut op  gelijke 
hoogte. Een corner van Toon van 
Rooij werd bekwaam binnengekopt  
door Giel van Korven die hoog boven 
de verdedigers uitkwam: 1-1. Vijf mi-
nuten later werd een voorzet van Niek 
Evers slecht verwerkt door  keeper van 
der Meijden en kon Toon van Rooij 
Nederwetten op 2-1 zetten. Niet veel 
later was het diezelfde keeper van der 
Meijden die met een aantal uitsteken-
de reddingen Knegselse Boys behoed-
de voor een grotere achterstand. Ne-
derwetten speelde in de eerste helft 
goed gegroepeerd en aanvallend voet-
bal, maar was erg slordig in de passing. 
In de 40e minuut werd een lange bal 
vanuit de verdediging van Knegselse 
Boys slecht verwerkt in de achterhoe-
de van de blauwwitten en daar kon de 
behendige Jarna Wilting uitstekend 
gebruik van maken. Hij zorgde met 
een uitgekiend balletje voor de 2-2. 

Net voor het rustsignaal kon Toon van 
Rooij Nederwetten nog op voorsprong 
brengen, maar doelman van der Meij-
den lag wederom in de weg. Na rust 
beperkte Knegselse Boys zich voorna-
melijk tot verdedigen en Nederwetten 
deed er alles aan om op voorsprong te 
komen. In de 62e minuut werd die 
aanvalsdrift beloond. Een pegel van 
Giel van Korven belandde op de lat en 
Niek Evers tikte de terugkaatsende bal 
binnen. Daarmee was het 3-2. In de 
70e minuut werd een inzet van Ben 
van der Bruggen nog net tot corner 
verwerkt door van der Meijden. Maar 
drie minuten later was het echter weer 
raak. Uit een vrije trap zette Niek 
Evers Nederwetten op een comforta-
bele en verdiende 4-2. 

Een mooie overwinning waarmee Ne-
derwetten o.l.v. Prins Peer de carnaval 
in kan gaan. Een week later volgt de 
uitwedstrijd tegen Tuldania.

EMK - Audacia  1 - 0
Audacia, de club uit Moergestel begon zondag fel aan de wedstrijd. EMK 
moest eventjes wennen aan een gewijzigde opstelling omdat de gebruike-
lijke centrale verdedigers geblesseerd waren. Met de wind in de rug op een 
zwaar te bespelen veld, wist Audacia in het eerste kwartier druk op EMK te 
zetten. Veel kansen kwamen er dat offensief niet uit. Keeper Edwin Cuppen 
van EMK moest één keer een moeilijke bal weg boksen op een corner, en een 
keer gepast uitkomen op een snelle aanval van Audacia. EMK kwam gaan-
deweg beter in het spel en Ruud Bijsterveld kreeg twee goede kansen zonder 
succes te kunnen boeken.

Na de theepauze was het duidelijk dat 
EMK ervoor gekozen had om alles op 
de aanval te zetten. Het gevolg was dat 
Audacia slechts met één of twee spit-
sen speelde en EMK op de speelheft 
van de tegenstander vertoefde. On-
danks het enorme overwicht wist 
EMK niet heel veel kansen te creëren 
door het taaie verzet van de tegen-
stander, die telkens met lange trappen 
probeerde om snel om te schakelen. 
De verdediging van EMK bleef wel 
alert. In het begin van de tweede helft 
was er een doelpoging van Ruud Bijs-
terveld die tegen de paal kwam. De 
druk werd opgevoerd toen Tom van 
Elst inviel en EMK met twee spitsen 
ging spelen. De spelers van Audacia 
konden alleen proberen om EMK te-
gen te houden vlak voor het eigen 
doel. Uiteindelijk viel de bevrijdende 
treffer voor EMK na een snelle aanval 
over rechts en passes tussen vier spe-
lers in het strafschopgebied van Auda-
cia. Met een hard schot in het dak van 
de goal, schudde Tom van Elst vijf 
maanden blessureleed van zich af: 1-0. 
Daarna bleef EMK doordrukken, maar 

De doorgebroken Ruud Bijsterveld wordt neergehaald.

Rikken bij de Supportersclub 
RKSV Nuenen 
Barry van Dun met 
grote voorsprong 
winnaar veertiende 
rik avond
De basis voor de overwinning werd al 
voor de pauze al gelegd. Het was Barry 
van Dun die na enkele weken afwezig 
te zijn geweest, met een score van 139 
punten liet zien het spelletje niet ver-
leerd te zijn. Hij begon met een riante 
voorsprong aan de tweede ronde en 
stond deze ook na de pauze niet meer 
af, waardoor hij verdiend winnaar 
werd. Bennie de Louw werd met 97 
punten tweede voor Gerton van Leen-
ders die met een mooie score van 91 
punten derde werd. De hoofdprijs bij 
de loterij werd deze week gewonnen 
door Andre ten Velde.

Aanstaande vrijdag is er geen rikken 
dit in verband met het groen witters 
bal in de kantine van de RKSV Nue-
nen, de eerst volgende rikavond is op 
vrijdag 20 februari. Zowel leden als 
niet leden ervaren of onervaren rik-
kers zijn van harte welkom op de Pas-
toorsmast 14. 
Voor informatie kunt u bellen naar 06- 
10289797 of 06-40320419.

Uitslag vrijdag 6 februari 2015
 1 Barry van Dun                139 punten
 2 Bennie de Louw 97 punten
 3 Gerton van Leenders 91 punten
 4 Nelly de Louw  85 punten
 5 Antoon Hurkmans 81 punten
 6 Gerard van Orsouw 77 punten
 7 Riet Ligtvoet  61 punten
 8 Peter de Louw  49 punten
 9 Bart van de Ven 40 punten
10 Hans de Vries  35 punten

Halsteren steelt    
punten bij Nuenen
RKSV Nuenen verzuimde zichzelf te belonen voor 
het goede spel tegen koploper Halsteren. Zeker vier 
101 % kansen werden gemist in de eerste helft. Jammer dat het publiek het 
liet afweten bij de eerste wedstrijd voor de competitie na de winterstop.

Nuenen startte in een behoorlijk ver-
anderde basisopstelling. Daar was 
voor het eerst weer plaats voor Ruud 
Jansen en Mark Werts. Voor Ruud was 
het een eerste optreden sedert 4 maart 
2012 toen hij geblesseerd uitviel. Hij 
speelde een prima wedstrijd waarbij 
hij de topscorer in de 1e klasse Chafik 
Boushaba nagenoeg uit de wedstrijd 
hield. Nuenen liet zich van zijn beste 
kant zien en creëerde enkele uitgele-
zen kansen. De anders zo trefzekere 
Mart van de Gevel zag geen kans doel-
man goalie Arjan Christianen van 
Halsteren te passeren.  Deze kanjer 
belette in het eerste bedrijf Mart van 
de Gevel (3x) en Coen Jansen het sco-
ren. Nuenen keeper Tommy van de 
Gevel deed niet onder voor Christia-
nen en hield Halsteren de eerste helft 
van het scoren af. 
Ook in de tweede helft probeerde Nue-
nen een driepunter tegen de koploper 
te lanceren. Direct na het beginsignaal 
stuitte Jurik Zimmerman op de keeper 

van Halsteren. De wedstrijd kreeg 
meer en meer het karakter van een 
veldslag en uitgerekend uitblinker 
Ruud Jansen was het eerste slachtoffer. 
Hij moest in de 82ste minuut met ver-
schijnselen van terugkerende kramp 
het veld verlaten. Niet toevallig dat am-
per twee minuten later uit buitenspel 
verdachte positie Chafik Boushaba vrij 
voor goal kwam. Tommy van de Gevel 
hield hem nog van scoren af, maar de 
bal kwam voor de voeten van Danny 
Suykerbuyk die tegen de verhouding in 
de 0-1 op het scorebord toverde. Direct 
vanaf de aftrap was Nuenen weer dicht 
bij een treffer, Jurik Zimmerman stuit-
te op Christianen. Amper twee minu-
ten later volgde de genadeklap, na een 
counter rondde Guillermo Zschus-
schen een aanval doeltreffend af, 0-2. 
De opgerukte linksback Luuk Tiele-
mans was in de extra tijd nog dicht bij 
een eer reddende treffer, maar zijn 
schot sprong via de onderkant van de 
lat weer terug in het veld.

Tommy van de Gevel pareert inzet Tiago Faria da Silva (Foto John van den Elsen).

Zondag15 februari in Nuenen

Veldtoertocht Dak van Brabant
Zondag 15 februari kan iedere liefhebber meedoen aan de veldtoertocht 
Dak van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Dak van Brabant is een moun-
tainbiketocht voor ATB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun fiets stap-
pen bij de NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. En voor de 
Carnavalsvierders zijn er die dag nog meer dan voldoende uurtjes beschik-
baar om te feesten. Dus eerst een prachtige veldtoertocht rijden en dan Car-
navallen….

Deelnemers kunnen kiezen uit drie rou-
tes: 30, 40 en 50 kilometer met de moge-
lijkheid om het Dak van Brabant te be-
klimmen. Het Dak van Brabant is met 
60 meter het hoogste punt in de provin-
cie Noord-Brabant. Vooral dankzij de 
gezellige sfeer nemen sportieve fietsers 
deel aan dit evenement.

Spectaculaire afdalingen
De routes lopen langs weilanden en 
over bospaden, via fietspaden en over 
halfverharde landweggetjes. Het Dak 
van Brabant is te vinden op het Land-
goed Gulbergen, gelegen tussen Nue-
nen en Geldrop-Mierlo. In het par-
cours zitten steile klimmetjes en 
spectaculaire afdalingen. 
De organisatie is bij de ervaren Toer-

club Nuenen in prima handen en ge-
beurt onder de vlag van de Nederland-
se Toer Fiets Unie (NTFU). Halfweg 
de routes krijgen deelnemers soep, 
thee en koek aangeboden. Bij de finish 
is een afspuitplaats voor fietsen en 
kunnen deelnemers douchen.

Inschrijven
Er wordt zondag 15 februari gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind tussen half negen en tien 
uur. 
Inschrijven kost drie euro voor deel-
nemers met NTFU- of KNWU-pasje 
en voor niet-leden een euro extra, in-
clusief verzorging op de pauzeplaats. 
Voor meer informatie over het Dak 
van Brabant: www.tcnuenen.nl.

 

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant in Nuenen.
 (foto: Cees van Keulen)
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Happy Valentine’s party met    
weekendje Antwerpen in Het Klooster
Ondanks dat het carnaval is mag Valentijnsdag natuurlijk niet worden vergeten. Daarom is het op zaterdag 14 fe-
bruari Happy Valentine in Het Klooster. U maakt deze avond kans op een weekendje Antwerpen voor 2 personen!

Samen met de partymakers Klaus Partyhaus en de Blaospoepers zal het een topfeest worden met Happy Valenti-
ne! Het feest begint om 21.00 uur en van 22.30-23.00 worden de biertjes getapt met ’n dwèrse prijs!

Deze avond zal er ook een romantisch weekendje Antwerpen voor 2 personen worden verloot onder de leukst ver-
klede persoon! De deuren zijn voor iedereen geopend en u bent van harte welkom! Tot Happy Valentine!

Audacia verzette zich kranig. Een vrije 
trap genomen door Rick van den Bo-
gaard landde tegen de paal; andere aan-
valsacties van EMK hadden ook geen 
succes. 

Kort voor het einde van de wedstrijd, 
werd de doorgebroken Ruud Bijster-
veld neergetrokken. Audacia moest 
verder met een man minder en kon 
geen vuist meer maken. Voor EMK was 
het een zwaar bevochten maar ver-
diende overwinning. Het is duidelijk 
dat het goed zit met de fysieke conditie 
van de selectiespelers van hoofdtrainer 
Toon van der Loo. De invallers in het 
centrum van de verdediging, David 
Adriaans en Rik van Uden, deden het 
zo goed dat keeper Edwin Cuppen een 
clean sheet kon toevoegen aan de sta-
tistieken van EMK. David Adriaans 
werd door de supporters gezien als 
man of the match.  Door het zware 
veld, de koude wind en de snelle om-
schakelingen was het een pittige mid-
dag voor de spelers van beide teams en 
voor scheidsrechter Stijn van Zuili-
chem, die een goede wedstrijd floot.



270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

APK écht voor een
vaste lage prijs

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 

De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 

verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 

voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

Passe PartoutNORDAL

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 
PTMD • Ambiant Karpetten • NORDAL

d-Bodhi meubelen • Urban Sofa

En nog veel meer...

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.nl

Wij zijn i.v.m. carnaval gesloten 
van 14 t/m 19 februari

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

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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