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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

Praktijk 
Rutten & Van Den Top, 

GESLOTEN 
van 2 t/m 6 maart.

Info waarneming: 040-2837083.
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Prins Peer 
behaalt 
papa-
diploma 

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Eerste 
Prinsen-
schieten 
groot succes
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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Mark Elbers 
op Ameezing 
carnaval: 
‘Sterker dan ooit’

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

22 februari

Kees Rovers pleit voor een 
strijdbare seniorenbond
In de drukbezochte KBO lezing ‘Schuif even aan tafel bij…’ van afgelopen 
dinsdagavond hield inleider Kees Rovers een warm pleidooi voor een veel 
hechter verbonden samenleving. Senioren, hierbij liefst ondersteund door 
vertegenwoordigers uit de jongere generatie, moeten naar overheid en 
instellingen veel duidelijker gaan maken waar hun wensen en prioriteiten 
liggen. De gezamenlijke ouderenbonden moeten in dat proces een veel 
strijdbaarder positie kiezen en hun oren minder laten hangen naar de 
regels en drempels die de instellingen tegenover dit wensenpakket opwer-
pen. Dit is in het belang van de Nuenense ouderen. 
 

Nieuwe logo Kindcentrum   
De Nieuwe Linde onthuld
Basisschool De Nieuwe Linde heeft een nieuwe naam, een nieuw logo en een 
nieuwe website. Prins Finanza en zijn gevolg en jeugdprins Valentijn, leerling 
van de Nieuwe Linde en zijn gevolg verrichtten op carnavaleske wijze in de 
vroege morgen van vrijdag de dertiende de opening. Even over negenen zet-
ten de 240 leerlingen van de school de polonaise in en vertrok het hele gezel-
schap naar buiten. Prins Finanza en jeugdprins Valentijn trokken in een wolk 
van confetti samen het doek weg. De stemming voor de rest van de dag zat 
er ook meteen goed in. Dat de leerlingen van carnaval hielden is wel duide-
lijk. De helft van de leerlingen liep ook mee in de optocht op zondag.

Nieuw Grieks restaurant 
geopend in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Aan de Parkstraat 8 is sinds eind januari een nieuw Grieks restaurant geopend 
met de naam Elpida. De eigenaar Sakis Tsianakas is sinds 1990 werkzaam in 
Nederland onder andere als bedrijfsleider en kok bij diverse Griekse restau-
rants. In die tijd heeft hij de hele bedrijfstak door en door leren kennen.

Overheid en instellingen zijn door de 
jaren heen teveel losgezongen van de 
groepen die ze moeten bedienen, is 
zijn opvatting, omdat ze hun eigen 
interne organisatie laten prevaleren 
boven de doelstellingen waarvoor 
onze voorouders ze ooit hebben op-
gericht. Als instellingen slecht luiste-
ren naar wat de samenleving wil, 
moeten we ze gewoon gaan mijden 
en nieuwe oprichten die wel handelen 
naar de wensen van hun doelgroepen. 
De kleine nieuwe eigen zorgcoöpera-
ties, zoals in Hoogeloon, vindt Rovers 
daar een mooi voorbeeld van. “Als 
woningbouwcoöperaties geen ge-
schikte seniorenhuisvesting willen 
bouwen, dan doen we dat zelf wel 
weer”, vertelt de militante Nuenense 
ondernemer.
 
Nieuwe technologische en ICT toe-
passingen kunnen een goed hulpmid-
del vormen om actuele vraagstukken 
in de sfeer van veiligheid, wonen en 
welzijn te helpen oplossen, maar mo-
gen nooit doel op zich worden. Tech-
niek biedt alleen maar steun als er ook 
de follow up van een signaal goed ge-
organiseerd is. “Wat heb je aan een 
sensor die perfect signaleert wanneer 
een demente patiënt een natte luier 
aan heeft, als er vervolgens niemand is 
om die persoon nieuw incontinentie-
materiaal aan te doen”, legt hij uit.
Kees Rovers pleit voor het ontwerpen 
van een nieuw Nuenens  ‘deshboard’, 

(d= domotica, e= energie, s= snel in-
ternet en h =hulp) waarbij we tal van 
dingen waar Nuenense mensen echt 
op zitten te wachten op het gebied van 
welzijn, wonen, zorg en veiligheid 
weer samen gaan organiseren en aan-
sturen, ondersteund door nieuwe 
technologische oplossingen.
 
Rovers boeide zijn gehoor met een 
pakkend verhaal, waarbij handen gaan 
jeuken om er samen enthousiast de 
schouders onder te gaan zetten.

Volgens de Griekse cultuur is het be-
drijf een echt familiebedrijf waar naast 
zijn vrouw Maria ook zijn zoon is 
overgekomen naar Nederland. Daar-
naast zijn er nog kleinere kinderen 
waar de vader en moeder van Sakis 
zich regelmatig over ontfermen.
Sakis over zijn familie: ”We komen 
van het platte land van Griekenland. 
Daar zijn de toekomstperspectieven 
voor de jeugd erg somber. Daarom is 
mijn zoon van 20 onlangs nog nageko-
men. De rest van de familie was al 
hier”. Zijn jongste dochter heet Elpida 
hetgeen ‘hoop’ betekent. Het is veel-
zeggend dat ook het restaurant die 
naam gekregen heeft.

Eigenaar Sakis is trots op zijn menu’s. 
“Het zijn originele Griekse recepten 
met de originele Griekse kruiden. Op 
de kaart staan speciale gerechten die 
je bij andere restaurants niet vindt. De 
gerechten zijn heel vriendelijk ge-
prijsd vanaf 14 tot 23 Euro. De wijn 
kan per glas besteld worden maar ook 

per flesje, originele Griekse import 
van 0,75 ltr. dat op tafel wordt ge-
opend. Vooral een hoge kwaliteit van 
onze gerechten gecombineerd met 
een gastvrije behandeling van onze 
klanten zijn speerpunten van onze be-
drijfsvoering. Men moet zich thuis 
voelen hier”. Het restaurant telt 70 zit-
plaatsen en er kan ook afgehaald wor-
den. De mogelijkheid bestaat om voor 
bruiloften, feesten, borrelparty’s en 
bedrijfsuitjes te reserveren tot 70 per-
sonen. Naast de Griekse keuken ser-
veert men ook Spaanse, Italiaanse, 
Franse en enkele vegetarische gerech-
ten. De bezetting bestaat uit 4 vaste 
familieleden en 5 oproep parttimers. 

Restaurant Elpida is 7 dagen per week 
geopend vanaf 16.00 tot 22.00 uur. In 
de weekenden van 14.00 tot 22.00 uur.

Elpida Grieks Mediterraans Restau-
rant, Parkstraat 8, 5671 GG Nuenen.
Tel. 040 298 89 13. 
www.restaurant-elpida.nl

Sakis en Maria van Grieks restaurant Elpida.

Klick te horen  
op Weverkeshof
De band Klick is een jaar geleden opge-
richt door Frans van Kasteren, zanger-
slaggitarist van de bekende sixiesband 
Maxpoint. Het klikte meteen tussen de 
bandleden, vandaar de naam. 
De band bestaat uit 5 personen, 4 
Nuenenaren en 1 Eindhovenaar: Willy 
v/d Biggelaar drums; Tiny Dommels 
slaggitaar; Wil Frencken sologitaar; 
Frans van Kasteren zang en Lex Sa-
hertian basgitaar. Het repertoire be-
staat hoofdzakelijk uit muziek uit de 
jaren zestig zeventig en tachtig, The 
Beatles, Cliff Richard, The Shadows, 
Cream, Sandy Coast, de Rolling Sto-
nes en anderen. 

Zondagmiddag 22 februari.  Aanvang 
14.00 vrij entree. Kom tijdig want vol 
is vol. Jhr. Hugo van Berckellaan 5. 
www.weverkeshof.nl



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Uiteindelijk komt er weer een groot aantal bomen voor terug. Er wor-
den ongeveer 400 nieuwe eiken aangeplant. Dit alles zorgt ervoor dat 
straks een boomstructuur ontstaat met goede groeipotentie (vol-
doende ruimte en goede groeiomstandigheden). Samen met het 
nieuwe groenplan, maakt dit het beeld compleet van de huidige situ-
atie, de te kappen bomen en wat ervoor in de plaats komt (de toe-
komstige groeninrichting). Tekeningen met de huidige, toekomstige 
en te kappen bomen zijn in te zien op het gemeentehuis.

Fasering kap
De firma Kuipers zal het kapplan uitvoeren. De geplande volgorde is 
ongeveer als volgt. 
•	 25	februari:	vanaf	de	Dommel,	bij	Eindhoven	in	de	rijrichting	tot	

Van den Wildenberg en terug vanaf de Kapperdoesweg (voorma-
lige Panakkers) richting Eindhoven. Het gaat daarbij om enkele 
bomen die in de bermen van de Europalaan staan, vooral tussen 
de fietspaden en rijbanen o.a. bij nieuwbouwplan Nuenen-West. 
Een gedeelte -tussen het benzinestation en de Pinckart- wordt uit-
gesteld in afwachting van de vaststelling van het bestemmingsplan.

•	 2	maart:	vanaf	rotonde	’t	Pluuke	(Smits	van	Oyenlaan)	richting	Kerk-
straat. Nabij de busbanen gaat het om eiken die vooral tussen het 
fietspad en rijbanen staan. Tussen de Refeling en de Kerkstraat gaat 
het	vooral	eiken	en	om	de	kap	van	enkele	knotwilgen,	acacia’s	en	
berken.	Bovendien	staan	enkele	‘kaprijpe’	populieren	nabij	het	fiets-
tunneltje aan de noordzijde (bij Laco). De zware bosschages aan de 
zuidzijde blijven ongemoeid tot  nader overleg met omwonenden.

•	 6	maart:	van	Kerkstraat	tot	Parkstraat.	Het	gaat	vooral	om	elzen	in	
de bermen. Deze hebben nog een beperkte levensduur en passen niet 
in de nieuwe eikenlaanstructuur. De bosschages aan de zuidzijde bij 
de Draviklaan blijven ongemoeid tot nader overleg met omwonenden.

•	 9	maart:	van	Parkstraat	tot	Kapperdoesweg	(Goossens).	Kap	van	
vooral de eiken die niet in het nieuwe plan passen. De eiken die 
blijven staan krijgen meer ruimte om te groeien.

Tussen	de	Vallestap/	Parkstraat	en	Geldropsedijk	staan	de	drie	bomen	
(gelegenheidsboom en twee eiken) waarvoor een omgevingsvergun-
ning	(‘kapvergunning’)	nodig	 is.	Deze	worden	pas	gekapt	nadat	de	
procedure is afgerond.

Overleg over overige groenzones
De gemeente overlegt met omwonenden over de aanpak van enkele 
‘zones’	groen	die	buiten	het	HOV-tracé	liggen.	Het	gaat	dan	over	de	
groenstrook tussen Draviklaan en Europalaan, de strook tegenover 
Europalaan 202 t/m 260 en de wal ter hoogte van de Constantijn-
straat.	Voor	de	aanleg	van	het	HOV-ontwerp	is	een	verandering	niet	
nodig. Maar er liggen wel kansen voor verbeteringen; die zouden met-
een meegenomen kunnen worden bij de reconstructie van de Europa-
laan.	Tijdens	een	informatieavond	op	12	februari	2015	is	de	afspraak	
gemaakt  om samen met geïnteresseerde bewoners op de locaties 
verdere ideeën uit te wisselen. Dit gebeurt op zaterdagochtend 28 fe-
bruari vanaf 10.00 uur op de hoek Europalaan/ Refeling. 

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 10	februari	2015	 Dungense	Kant	ongenummerd	–	plaatsen
	 	 	 van	een	erfafscheiding	(BOUW);
•	 10	februari	2015	 Bosweg	54,	5674	RB	–	het	plaatsen	van	een	
	 	 	 woonverblijf	(BOUW);
•	 12	februari	2015	 Europalaan,	van	rotonde	’t	Pluuke	tot	
	 	 	 gemeentegrens	Eindhoven	–	het	kappen	van	
   3 bomen, het uitvoeren van grondbewerkingen, 
   het verwijderen van stobben en het aanplanten 
   van bomen in het kader van de reconstructie 
	 	 	 van	de	Europalaan	en	de	aanleg	van	de	HOV2	
	 	 	 (KAP	en	AANLEG);
•	 12	februari	2015	 Berg,	nabij	huisnummer	35-37	–	het	rooien	
   van een boom (KAP);
•	 15	februari	2015	 Aangelag	3,	5674	CP	–	het	plaatsen	van	een	
	 	 	 dakkapel	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u	hiervoor	een	afspraak	te	maken	voor	‘inzien	ontvangen	aanvraag’.	
Dat kan via de website  www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

ONTVANGEN AANVRAGEN APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvragen 
om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	voor	

de doorkomst van de jaarlijkse bedevaart van Valkenswaard naar 
Handel	vice	versa	op	20	en	21	juni	2015,	waarbij	op	beide	dagen	
in het Park een rustpauze plaatsvindt;

•	 Aanvrager:	Scouting	Rudyard	Kipling	voor	het	organiseren	van	de	
jaarlijkse	 Neuzelmarkt	 op	 tweede	 paasdag,	 6	 april	 2015	 in	 de	
voormalige	hal	van	BKL	aan	Duivendijk	7;

•	 Aanvrager:	Johan	van	Tuijl	V.O.F.	voor	het	innemen	van	een	stand-
plaats voor de verkoop van Slush Puppie en verpakt ijs t.h.v. sport-
park Lissevoort tijdens de avondwandelvierdaagse in Nuenen in 
de	periode	van	9	tot	en	met	12	juni	2015;

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.

LANDELIJKE COMPOSTDAG 21 MAART
De	Gemeente	doet	elk	jaar	mee	met	de	Landelijke	Compostdag.	De	vol-
gende	Landelijke	Compostdag	vindt	plaats	op	zaterdag	21	maart	2015.
We willen u graag bedanken voor uw inspanning om gft-afval en 
groenafval gescheiden aan te leveren. Daarom delen we tijdens de 
Landelijke compostdag gratis compost uit. Bovendien willen we ie-
dereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem 
als voor het milieu van grote waarde is.

Op	de	milieustraat	kunt	u	gratis	compost	ophalen	vanaf	zaterdag	21	
maart	t/m	27	maart	2015.	De	openingstijden	van	de	Milieustraat	zijn	
di-wo	en	vrijdag	van	13.00	uur	tot	17.00	uur	en	zaterdag	van	10.00	
uur	tot	17.00	uur.

VERGADERING DORPSRAAD NEDERWETTEN 
De dorpsraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de open-
bare	 vergadering	 op	 maandag	 23	 februari	 in	 MFA	 De	 Koppelaar,	
aanvang 20.00 uur

De agendapunten zijn:
1 Welkom
2 Wijziging afvalscheiding; met toelichting van wethouder H. Pero 
3 Uitslag en toelichting dorps enquêtes inzake buurtbus en woning-

inventarisatie 
4 Structuurvisie Nederwetten met toelichting van wethouder M. 

Jansen.
5	 Update	Ruit	en	voetpad	Esrand
6 Mededelingen
7	 Rondvraag
8 Afsluiting

VERVANGEND LID   
WELSTANDSCOMMISSIE BENOEMD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend	dat	de	gemeenteraad	in	zijn	vergadering	van	5	februari	2015	
een vervangend lid van de welstandscommissie heeft benoemd. De 
benoeming treedt daags na deze bekendmaking met terugwerkende 
kracht vanaf 1 maart 2014 in werking. Vanaf vandaag kunt u het 
raadsbesluit bij de receptie in het gemeentehuis inzien.

RECONSTRUCTIE EUROPALAAN
In verband met de uitvoering van de reconstructie van de Europalaan 
houden wij u op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden 
via artikelen in Rond de Linde en onze website. In dit artikel informe-
ren we u over enkele voorbereidende werkzaamheden.

Groene laan
Als de Europalaan gereconstrueerd wordt, zal er veel veranderen. In het 
vastgestelde plan zit de hele weg, fietspaden en parallelwegen van drie 
kilometer met stukken busbaan en met een groene uitstraling. Er is veel 
aandacht voor een groene uitstraling, een laanstructuur met nieuwe en 
bestaande	bomen.	Als	de	gemeenteraad	op	5	maart	het	bestemmings-
plan vaststelt, zal de reconstructie rond de bouwvak starten.  De uit-
voering wordt als geheel aanbesteed (aanleg groen, wegen, riolering, 
verlichting etc.) en zal dan rond de zomer starten. Maar niet alle werk-
zaamheden kunnen daar op wachten. Zo zal het kappen van bomen 
moeten	gebeuren	vóór	het	broedseizoen	(dat	15	maart	start).

Omgevingsvergunning
Vanaf deze week ligt een aanvraag voor omgevingsvergunning op het 
gemeentehuis ter inzage.
•	 De	 Algemene	 Plaatselijke	 Verordening	 (APV)	 vereist	 een	 omge-

vingsvergunning voor het kappen van bomen die op een lijst van 
waardevolle bomen staan. Het betreft hier twee eiken en een her-
denkingsboom	(de	zogenoemde	‘Veilig	Verkeer	Nederland-boom’).	
Voor deze laatste boom zal op een andere locatie een vervanging 
moeten komen. De herdenkingsplaat zal worden verplaatst.

•	 Na	de	zomer	zijn	de	eerste	grondwerkzaamheden	gepland.	Ook	
in verband met archeologie is een omgevingsvergunning vereist.

Vooruitlopend op de reconstructie moet een groot aantal bomen 
worden	gekapt	(circa	350).	Het	gaat	om	bomen	die	weinig	toekomst-
waarde hebben (te slecht zijn), niet passen in de huidige of toekom-
stige groenstructuur, of bomen die niet passen in het wegontwerp. De 
beoordeling van de te kappen bomen is vastgesteld na een uitgebrei-
de en zorgvuldige inventarisatie en afweging. 

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.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Velakker	11,	5672	PE,	Het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	voor-

zijde	van	de	woning,	verlengd	tot	24	maart	2015.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

•	 9	februari	2015	 Soeterbeek	6,	5674	NH		–		het	vervangen	van	
   dakkapellen, garagedeur en aanbouw en het 
	 	 	 plaatsen	van	nieuwe	dakvensters(BOUW	en	
	 	 	 MONUMENT);
•	 11	februari	2015	 Nuenen	West	Bakertdreef	4	en	6,	5674	CW	
	 	 	 –	het	oprichten	van	een	dubbel	woonhuis	
	 	 	 (BOUWEN)
•	 12	februari	2015	 Park	7,	7A	en	9,	5671	GA	–	het	slopen	van	de	
	 	 	 opstallen	(SLOOP	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming);
•	 16	februari	2015	 Europalaan	vanaf	rotonde	’t	Pluuke	tot	aan	
	 	 	 de	gemeentegrens	met	Eindhoven	–	het	kappen	
   van 3 bomen, het uitvoeren van grondbewer-
   kingen, het verwijderen van stobben en het 
   aanplanten van bomen in het kader van de 
   reconstructie van de Europalaan en de aanleg 
	 	 	 van	de	HOV2	(KAP	en	AANLEG).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.	

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via		www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	Stichting	Oranje	Comite	Nuenen	c.a.	zijn	toestemming,	ver-
gunning en ontheffing verleend voor het organiseren van een op-
tocht	en	een	spelletjesochtend	in	Gerwen	op	27	april	2015	t.g.v.	
Koningsdag	(verzenddatum	11	februari	2015);

•	 aan	Bloem	&	Tuin	Evenementenburo	is	een	meerjaren	evenemen-
tenvergunning met bijbehorende vergunning en ontheffingen ver-
leend	voor	de	tuinbeurzen	Bloem	&	Tuin	2015-2016	en	2017	op	
het voormalige steenoventerrein (Refelingse Heide) van het Land-
goed	Gulbergen	(verzenddatum	12	februari	2015);	

•	 aan	korfbalvereniging	N.K.V.	zijn	vergunningen	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een sport- en feestdag t.g.v. de 
Stichting	Alpe	d’HuZes	op	21	maart	2015	op	het	terrein	aan	Wet-
tenseind	20	(verzenddatum	20	februari	2015).

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

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

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.
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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!

Ook voor de best 
belegde broodjes!!!

Acties week 8: geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 februari 2015
_____________________________________________________

Gildekorn
Met kans op een stedentrip!!!

  nu € 2,25
_____________________________________________________

6 Rozijnenbollen
 

   € 1,50
_____________________________________________________

Kersenschuimtaartje
 

   € 6,95
_____________________________________________________

Koffiebroodjes
 

 3 + 1 gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

4 Gepaneerde
Schnitzels .......................5,95
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Cervelaatworst 2,25 
Choucroute en croute
per stuk ...........................................1,95 
Mini Kip Rollade 
“Puur kipfilet”
100 gram .........................................1,25 
Runder Ribeye reepjes
100 gram .........................................2,20 
“Berliner Bol”
Zoet gehakt in bladerdeeg
per stuk ...........................................1,50 

KOOPJE

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 februari

Sperziebonen 
1/2 kilo 1,99

Sante aardappelen 
per zak 1,49

Mango
per stuk 1,99

Jazz appels   
hele kilo 2,49

Champignons 
per bakje 0,69

Wokgroenten speciaal   
1/2 kilo 1,49

Komkommer appel dille salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Een aandeel in elkaar

Tot ziens in ons Ontmoetingscentrum, Laan der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop

Eigen bedrijf starten? Daar komt veel bij kijken. Tijdens het inloopspreekuur op donderdag 26 februari

kun jij vrijblijvend al je vragen bespreken met bedrijvenadviseur Koen Scheepers. Hij helpt je graag

een stap verder. Loop tussen 16.00 en 20.00 uur binnen in ons Ontmoetingscentrum in Geldrop.

Start sterker als ondernemer, met Rabobank Dommelstreek

en kom naar ons 
inloopspreekuur
op 26 februari.

Start als ondernemer 
direct met een 

voorsprong
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Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Choax
Op zondag 22 februari op het podium van Café Schafrath, de bluesband The 
Choax. Een band uit de top van de Nederlandse blues scene, speelt het 
repertoire van de legendarische en wereldberoemde Engelse moderne 
bluesband The Hoax. 

Carnaval op De Mijlpaal
Na een hele week van in de stemming komen, is het eindelijk carnaval. Met een 
carnavaleske modeshow en een playbackshow was het daarna hossen en spelle-
tjes doen. Het is een super leuke dag geworden voor alle kinderen. Met dank aan 
alle ouders die mee geholpen hebben.

Carnaval op OBS de Rietpluim 
Wat was het weer gezellig. Al een paar weken hoorde je, tussen de rekeninstruc-
tie en spellinglessen, uitbundige carnavalskrakers. Danspietsjes en dansrietjes 
oefenden in het geheim hun pasjes. In alle groepen werd er een gezellige play-
backshow gehouden. In de bovenbouw konden kinderen zich aanmelden voor 
de raad van elf. En natuurlijk werd er druk gespeculeerd over wie dit jaar de 
scepter mocht zwaaien over onze locaties…..
Op vrijdagmorgen 13 februari viel alles op z’n plek. Uitbundig en subtiel uitge-
doste kinderen verschenen in alle vroegte op school. Het was een knalfeest. Met 
veel verrassingen en hoempa. Was het elke maand maar carnaval…

Carnaval op St. Jozefschool

Prins Peer behaalt papa-diploma 
Zonder Prins Peer geen verrekkes skone carnaval, dus ook niet op de Eenbes 
basisschool Sint Jozef in Nederwetten! Op vrijdag 13 februari gingen alle kinde-
ren en leerkrachten op pad om Prins Peer en zijn adjudant op te halen. Na het 
horen van hun carnavalslied, gezongen door de kinderen, gingen zij meteen mee 
naar school om daar een gezellig feestje te bouwen. Bij aankomst op school was 
er werk aan de winkel voor Prins Peer! Omdat hij binnenkort papa wordt, waren 
er allerlei leuke klusjes om hem voor te bereiden op het vaderschap. En het is 
hem gelukt: hij heeft het felbegeerde papa-diploma behaald! Daarna was het tijd 
voor Grandioze, Gezellige, Geweldige, Groene spelletjes. En wat bleek: Prins 
Peer heeft nog een talent: hij is ook heel erg goed in tekenen, of waren de kinde-
ren van het Peer-ijsje-team zo goed in raden?! 
Er moest ook nog een enthousiaste jeugdprinses en jeugdprins gekozen worden. 
De uitslag: de Wetters vieren dit jaar carnaval met jeugdprinses Linda en jeugd-
prins Stijn. Gefeliciteerd!
Helaas kwam ook aan deze verrekkes skone carnaval op school veel te snel een 
einde! Prins Peer, adjudant, oudercommissie en het team van de St. Jozefschool 
bedankt voor deze gezellige dag!

Vijf ervaren blues muzikanten die in 
verschillende Nederlandse bands spe-
len, delen één gezamenlijke passie en 
dat is The Hoax. Vandaar: The Choax. 
Het gitaar vuurwerk van de band komt 
van Jeremy Aussems van Jeremy & 
The Groovebreakers en Mart Hop-
penbrouwers van The Radical Roos-
ters. Twee geweldige gitaristen die 
kundig worden ondersteund met zang 
en een strakke groovemachine.

Van 15.30 tot 19.00 uur. Entree gratis
Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met twee cafés uit 
Nuenen verschillende blues optredens 
per jaar. De optredens zijn altijd gratis 
te bezoeken en inmiddels hebben be-
kende acts en aankomend talent op 
één van de podia gestaan. 
Via www.sunnybluesnuenen.nl kunt u 
zich inschrijven voor de gratis nieuws-
brief.

Eenbes basisschool 
St. Jozef, Nederwetten 
houdt inloopuurtje
Kleine kansrijke combinatiegroepen, 
werken met denkbeelden, vernieu-
wend leren en dat op een gezellige 
school met enthousiaste mensen? Dan 
moet je in Nederwetten zijn! Wil jij 
meer weten over onze kleine maar fij-
ne school, of wil je gewoon even ko-
men kijken, dan nodigen we je graag 
uit voor ons inloopuurtje. 

Het inloopuurtje vindt plaats op: 
Woensdag 18 maart van 10.30-11.30 
uur en op zaterdag 21 maart van 
10.30-11.30 uur.
Kom je op woensdag, dan kun je ook 
een les bijwonen!
Iedereen, dus ook nieuw geïnteres-
seerden, zijn van harte welkom! Tot 
dan!

Team Eenbes 
basisschool Sint Jozef, Nederwetten.

Wat een feest, wat een feest, wat een feest!
 
De organisatie verdient een medaille, 
vooral de clown, die alles feestelijk aan 
elkaar praatte. Laten we nog lang met z'n 
allen nog vele mooie feestjes bouwen!!!!

Thijs van de Meeberg 
wint het Leids 
Cabaret Festival
Afgelopen zaterdagavond won Nue-
nenaar Thijs van de Meeberg zowel de 
publieks- als de juryprijs van Het 
Leids Cabaret Festival. Met zijn eigen 
show ‘Vleesgeworden’ nam hij het in 
de finale op tegen nog twee jonge ca-
baretiers.

Het Leids Cabaret Festival heeft met 
zijn winnaars al vele beroemde caba-
ratiers gebracht. Zo gingen onder an-
dere Najib Amhali, Lebbis&Jansen en 
Javier Guzman Thijs van de Meeberg 
voor. In ‘Vleesgeworden’ maakt Thijs 
de balans op van zijn jeugd; vroeger 
deed je alles voor later, maar nu is het 
later en wat moet ik er nu mee? De 
show zal de komende maanden waar-
schijnlijk te zien zijn in diverse thea-
ters. Maar eerst gaat Thijs de komen-
de periode op finalistentournee; vanaf 
26 februari speelt hij, samen met de 
twee andere finalisten in dertig thea-
ters. Het is de moeite waard een kijkje 
te gaan nemen.
De redactie van de Rond de Linde feli-
citeert Thijs, als columnist betrokken 
bij deze krant, met deze geweldige pres-
tatie; je collega’s zijn supertrots op je!

Nuenen beter bereikbaar
VVD provinciaal lijsttrekker Bert Pauli brengt donderdagochtend 26 
februari op het spitsuur een bezoek aan Nuenen. Chris Eeuwhorst, fractie-
leider van de VVD Nuenen, begeleidt hem. Speerpunt van gesprek is de 
mobiliteit. Hoe houden we Nuenen bereikbaar, wetende dat de HOV2-lijn 
het binnenkomende en uitgaande autoverkeer over de Europalaan hindert. 
En dat de andere uitvalsroute over de Smits van Oyenlaan naar en op de 
A270 steeds meer dichtslibt, ook door dagelijks (vracht)verkeer uit de regio. 
Een alternatief is er niet zonder ‘de Ruit’. 

Chris Eeuwhorst: “Bert Pauli wordt 
om 08.30 uur in het Vincentre ver-
wacht. Op weg naar het Vincentre kan 
hij met eigen ogen zien dat het hoog 
nodig is om actie te nemen. Een sterke 
VVD in Brabant kan straks maatrege-
len nemen. Wij gaan hem de urgentie 
ter plekke tonen en ook nog aantonen 
hoe nodig de Ruit is voor onderne-
mend Nuenen c.a. Ook gaan we hem 
laten zien dat de snelheidswisselingen 
op de A270 heel bijzonder, volstrekt 
overbodig zijn en tot overlast leiden.”

Vertegenwoordigers van de VVD wach-
ten Bert Pauli op in het Vincentre. In 
het kader van het Van Goghjaar ver-
wacht het Vincentre een groei van het 
aantal bezoekers. Ook voor de plaatse-
lijke horeca en winkeliers is dit interes-
sant.  Bereikbaarheid is cruciaal en ze-
ker in het kader van de plannen voor 
het Montmartre van Brabant. 

Programma:
08.30 uur ontvangst Bert Pauli, locatie 
Vincentre.
Bezoek aan A270 en ’t Pluuke, Smits 
van Oyenlaan/Europalaan (interview 
LON).
09.30 uur gelegenheid tot het stellen 
van vragen.
Rond  10.00 uur vertrek.

De Nieuwe Linde’s rapport 
mag gezien worden
Zondag 15 februari kwam alles bij elkaar. Alle stukjes vielen op zijn plaats en het 
was geweldig. In een rood witte stoet vlochten we verschillende thema's aan elkaar. 
Ons rapport mag gezien worden! En niet zomaar een rapport; dat van ONZE prins 
Valentijn. Wiens naam overigens leuk aansloot bij de liefdevolle zaterdag hiervoor. 
Maar die lieve prins is ook wereldkampioen jeugdcarnaval. Niet alleen dat! Volgens 
onze vrolijke stoet ook wereldkampioen boogschieten, Tour de gymzaal, hartenja-
gen, smartlappen zingen, liefdesbrieven schrijven en schaatsen voor water. Het pu-
bliek hielp regelmatig mee met invullen van het rapport. Kortom, onze prins heeft 
een best rapport. Net als onze prinses Anne en onze adjudant Casper natuurlijk. 
We hebben genoten op de loopfiets, zingend, schrijvend, schaatsend, kaartend en 
boogschietend. Van groot tot klein in de zon. Een heerlijke dag voor een optocht. 
Zwaaiend naar opa's en oma's en ander vreemd gespuis. We sloten af met de nieuwe 
vlag van Kindcentrum de Nieuwe linde. Geslaagd met nieuwe vlag en wimpel. 
(Voor meer foto’s bent u welkom op de geheel nieuwe website: www.kindcentrum-
denieuwelinde.nl) Wat bleek? Het genieten werd beloond met een geweldig jury 
rapport. Volgend jaar verdedigen wij met plezier de titel! Lieve vriendjes, vriendin-
netjes en ouders hartelijk dank voor jullie hulp en enthousiasme.

Foto:
Pieter van Vught.

‘Al 40 jaar bouwt de Wentelwiek aan Wereldkampioenen’, was afgelopen 
zondag in de optocht een waar spektakel. De zon gaf een extra feestelijk 
tintje aan de kleurrijke uitgedoste groep.
 
Uit de geluidswagen klonk feestelijk 
muziek, waarop iedereen meedanste.
Op het feestlied van kinderen voor 
kinderen, liet heel de groep zien 
WAAR HET FEESTJE WAS!!! HIER, 
HIER, HIER IS DA FISJE!!!!

Toeschouwers werden erbij betrokken, 
ze werden onderscheiden en meegeno-
men op een snel stapelbare podium, ge-
maakt van kratjes, die versierd waren 
met tekeningen. Iedere groep had 40 
zelfgemaakte medailles gemaakt, waar 
het getal ‘40’ opstond. De Wentelwiek 
bestaat immers dit jaar 40 jaar! De groep 
was heel professioneel geschminkt, ook 
strikken, ballonnen, sjerpen, oorkondes 
en bekers waren niet vergeten. Bij de 
prijsuitreiking kreeg de school dan ook 
de beker voor: DE FEESTELIJKSTE 
SCHOOL. Het was na afloop weer heel 
gezellig in de tent.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Vervolg van pagina 2

STRUCTUURVISIE NEDERWETTEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat de 
raad in zijn vergadering van 5 februari 2015 de Structuurvisie Nederwetten gewijzigd 
heeft vastgesteld. De Structuurvisie Nederwetten kan (tijdens kantooruren of op 
afspraak) worden ingezien op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. 
De Structuurvisie is ook raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De raad beoogt met de vaststelling van de Structuurvisie Nederwetten duidelijkheid 
te verschaffen waar en hoeveel woningen in Nederwetten gebouwd kunnen worden, 
mede gelet op de ambitie om Nederwetten te laten groeien tot circa 1.200 inwoners. 
In de Structuurvisie worden potentiële woningbouwlocaties genoemd met een glo-
bale inschatting van woningaantallen en realisatietermijnen. De daadwerkelijke re-
alisatie van planologische woningbouwcapaciteit wordt overgelaten aan marktpar-
tijen. De gemeente neemt een faciliterende rol.
Tegen het besluit tot vaststelling van de Structuurvisie staat geen bezwaar of beroep 
open.

Nuenen, 19 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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:

KUNSTSTOF KOZIJNEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

WWW.KURA.NL

DE HUUFKES 29  
NUENEN
(500 meter van Intratuin)

KURA in NUENEN 
MOOIE GROTE SHOWROOM 

KIJK OP

KURA
SINDS 1978

EXTRA VOORDEEL
19-20-21 FEBRUARI

Corries Visstekje en ‘t Bloemateljee winnaars  
in de gemeente Nuenen c.a.

Kwarts, zandkunstwerk van Elvira Wersche   
te zien in Cacaofabriek

 
Lisanne Feenema van de organisatie 
van de verkiezing roept iedereen op 
om een stem uit te brengen op één van 
de finalisten. “Het is ontzettend span-
nend in de finaleronde en iedere stem 
telt. Bij het uitbrengen van een stem 
worden rapportcijfers gegeven voor 
klantvriendelijkheid, sfeer, medewer-
kers en prijs/kwaliteit-verhouding. 

Ook die rapportcijfers tellen allemaal 
mee in de uiteindelijke eindstand”, al-
dus Lisanne Feenema. Stemmen kan 
tot en met 23 februari 2015 via de 
website www.gezelligstewinkel.nl 

Alle stemmers maken kans op mooie 
prijzen waaronder een tablet, een ho-
telovernachting en een wellnessdag 

In de heldere bovenzaal van het 
kunstinitiatief kunt u nu zelf ervaren 
hoe zij van gewoon zand zonder ver-
dere kleurtoevoeging een werk maakt 
waar een ongelooflijke rust en schoon-
heid van uitgaat. Door het zand met 
een zeefje op de vloer te strooien krijgt 
het zijn matte intense kleur.
Het zand wordt haar vanuit de hele we-
reld toegestuurd door reizigers en 
vrienden. Inmiddels heeft zij er kisten 
vol van verzameld. Zij noemt die ‘Sam-
mlung Weltensand’. Voor een groot 
werk gebruikt zij daar ‘maar’ 20 kg van, 
want dik is het werk maar enkele milli-
meters. Elvira is beroemd, niet alleen 
om haar techniek, maar vooral ook om 
haar fantastische patronen. Zij laat zich 
bij het ontwerp inspireren door eeu-
wenoude mathematische patronen uit 
het Midden Oosten. Een heel complexe 
grondpatroon transformeert Elvira in 
een werk waarin je telkens nieuwe vor-
men ontdekt. Als je je erop concen-
treert lijkt het zelfs of het beweegt.

Kwarts is het 16de grote werk in een 
hele serie van telkens unieke kunst-
werken. Elvira wil via crowdfunding 

graag een boek uitgeven met foto's van 
haar werk en de filosofie erachter. 
Haar zandkunstwerken zijn immers 
vergankelijk. Het ligt telkens maar en-
kele maanden in een museum of kerk. 

Bij de Verkiezing van de Gezelligste Winkel zijn Corries Visstekje en ‘t Bloem-
ateljee uitgeroepen tot de Leukste Winkels in de gemeente Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten. Corries Visstekje kreeg van het publiek met 173 stemmen de 
meeste stemmen en t Bloemateljee ontving met een gemiddeld cijfer van 9,41 
het hoogste waarderingscijfer. De twee winkels vertegenwoordigen nu de 
gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten in de finale van de verkiezing die 
plaats vindt van 5 februari tot en met 23 februari 2015. Daarin maken beide 
winkels kans op de provincie overwinning en de felbegeerde landelijke titel van 
de ‘Gezelligste Winkel van Nederland’.

voor 2 personen. Daarnaast doneren de 
partners van de verkiezing voor iedere 
stem waarbij toestemming wordt gege-
ven om nieuwsbrieven van partners te 
ontvangen € 0,05 aan KiKa. Stichting 
KiKa zet zich in voor de strijd tegen 
kinderkanker. De cheque met de totale 
opbrengst van de verkiezing wordt tij-
dens de feestelijke Award Uitreiking op 
16 maart 2015 aan KiKa overhandigd. 
De Verkiezing van de Gezelligste Win-
kel wordt georganiseerd door Vote 
Company in samenwerking met On-
dernemersUnited en maatschappelijk 
partner KiKa. Meer informatie over 
de verkiezing leest u op website van de 
verkiezing, hier is tevens de eindstand 
van alle gemeenten te bekijken: 
www.gezelligstewinkel.nl 

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.

Berkenoorlog
Met enige verbazing lees ik in het Eindhovens Dagblad dat er een slag is gewonnen 
in de ‘berkenoorlog’. Een strijd die een aantal wijken al jaren aangaat tegen de ge-
meente Nuenen.
Al vele jaren wordt er door meerdere wijken gestreden met de gemeenten over het 
eenzijdig bomen beleid wat Nuenen voert. Al sinds de invoering van Nuenen Zuid 
worden er door Nuenen Berken geplant en voor elke wijk die volgde was dat blijk-
baar, op een aantal andere boomsoorten na, de enige soort die de gemeente nog 
kon betalen om het maar gezellig aan te kleden.
Ook ons ‘comité’ van het ‘varenpad’ (Tomakker) is een 20 jaar geleden aan gaan 
kloppen op de deuren van de gemeente. Eerst onbeslagen met alleen handtekenin-
gen en vervolgens beslagen, compleet met allergie inventarisatie en zelfs 3 her-
plant boom keuzes als alternatief uit de gemeente bomen boek. Ja, u leest het goed. 
Er bestaat zelfs een boek welke fungeert als leidraad voor gemeentes, waaruit in-
formatie geput kan worden om goede keuzes te maken. Of deze überhaupt ge-
bruikt wordt is de vraag en laat ik even in het midden. Bij elke ‘aanval’ over de 
‘overlast’ van berken op de gemeente, werd deze afgeslagen als zijnde “Daar zijn 
wij niet gevoelig voor” (leuke beeldspraak voor de mensen die daar dagelijks wel 
overgevoelig voor zijn). De bomen hebben een levensduur van 40 jaar en vormen 
geen gevaar, dus Nee, de bomen gaan niet weg. Totaal geen medewerking dus. 
Laat staan onderhoud. Nog steeds wordt er doorgestreden om de berken weg te 
krijgen. De bomen hebben volgens de gemeente nog 10 jaar te leven, maar daar 
willen wij niet op wachten. De gemeente zal tegen die tijd ons onverhoopt toch wel 
weer met een ander smoesje het bos in sturen om niet tot kap over te gaan. Er is wel 
iets verandert in de tijd. Er is nl een matrix die bepaald of een boom gekapt mag 
worden. Komt deze in aanmerking, komt de betreffende boom op een lijst. Of deze 
dan ook gekapt wordt is afhankelijk of de gemeente daar geld voor reserveert. U 
begrijpt dat een gemeente met geldzorgen andere prioriteiten heeft. Zoals duren 
onderzoeken laten plegen. Het kan dus dan nog jaren duren voordat de kap in 
werking wordt gezet. Of, je moet het zelf betalen. Dan kan het wel.
Een proficiat dus voor de Vallestap, dat zij hun slag in de berkenoorlog hebben 
gewonnen. Misschien, maar ik hoop het niet, omdat de raadsleden zelf in deze 
wijk wonen dat zij zo strijdvaardig waren, maar ik mag hopen dat die zelfde 
raadsleden ook doorstrijden voor de overige wijken of straten die al jaren strijden 
voor de zelfde overlast. Het bomenbeleid moet mijns inziens op de schop en niet 
een wijk die toevallig 1 of 2 berken meer hebben staan dan een andere wijk. De 
goedkeuring tot kap van 50% van de berken zal het vuur van onze strijd dus wel 
zeker doen oplaaien.
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De Nuenense kunstenares Elvira Wersche heeft over de hele wereld kunst-
werken gemaakt van haar unieke verzameling zand. Vorige week is Elvira 
met een nieuw groot zandtapijt begonnen in de Cacaofabriek in Helmond. 
Zondag 22 februari vindt om 15.00 uur de officiële opening plaats van dit 
werk dat zij de naam Kwarts gaf. Met Kwarts verwijst zij direct naar de 
schoonheid van het zandkristal. Of het werk dan echt af is, is voor Elvira 
niet zo belangrijk want zij houdt ervan juist het maakproces aan het publiek 
te tonen. De afsluiting, het op een bijzondere manier bijeenvegen van het 
zand vindt plaats op 29 maart om 15.00 uur.

Na afloop wordt het zand bijeenge-
veegd. De crowdfunding is inmiddels 
gestart bij voordekunst. Meer hier-
over op www.weltensand.com. Gulle 
gevers ontvangen niet alleen het boek 
maar ook een uniek miniatuur kunst-
werk van haar hand.

Elvira Wersche: Sammlung Wel-
tensand / Kwarts, Kunstinitiatief De 
Cacaofabriek Helmond Opening: zo 
22/2, 15.00 uur (gratis) m.m.v. Ibelisse 
Guardia-Ferragutti (dans), Horst Ric-
kels en Robert Pravda (muziek): zo 
29/3, 15 uur (€ 7,50).

Schrijvers in Dommeldal laat 
van u horen
In Maart begint de Boekenweek. Het thema van de Boekenweek 2015 is: 
Waanzin. Te gek voor woorden. Ook dit jaar organiseren reisorganisatie 
Djoser en Nederland Schrijft een ‘waanzinnige’ schrijfwedstrijd voor 
bibliotheekleden met schrijftalent. Vorig jaar waren er ruim 1800 deelne-
mers. Genoeg reden dus voor een vervolg! Dit jaar is de hoofdprijs een 
5-daagse reis naar IJsland, met schrijver en juryvoorzitter Ronald Giphart.

Nederland Schrijft, is de website voor 
nieuw schrijftalent én voor lezers die 
de talenten van de toekomst willen 
ontdekken. Want schrijvers sturen 
hun verhaal in, en lezers beoordelen 
de verhalen. Bibliotheek Dommeldal 
heeft twee redacteuren bij Nederland 
Schrijft. Deze twee redacteuren lezen 
ook bij de Boekenweekverhalenwed-
strijd mee en oordelen mee. Op dit di-
gitale platform vind je al diverse ver-
halen van schrijvers uit Dommeldal.

Drijft het schrijven je tot waanzin? Ba-
lanceer je ook wel eens op de grens 
van gek en geniaal? Of heb je een 
krankzinnige ervaring die er om 
schreeuwt opgetekend te worden? 
Doe dan mee met de Boekenweek 
schrijfwedstrijd 2015. Juryvoorzitter 
Ronald Giphart kiest de 3 beste, mooi-
ste of ontroerendste verhalen uit en 
neemt de winnaars mee op een fantas-
tische 5-daagse ontdekkingstocht 
naar IJsland.
Het verhaal heeft maximaal 1000 
woorden en gaat over: Waanzin. Te 

gek voor woorden. Meedoen kan tot 
en met 31 maart 2015 via boeken-
week.nl/schrijfwedstrijd. 

Voor wie van 
zingen houdt
Zondag 22 februari, liederentafel bij 
Café Schafrath, Park 35 Nuenen. Aan-
vang 20.30 uur. Iedereen is welkom.



Eerste Prinsenschieten groot succes

'Prins Peer Houdt van Kiepen' 
winnaar in Nederwetten
In de Optocht van Nederwetten werd Prins Peer dikwijls uitgebeeld. Ook door de win-
naars van de loopgroepen volwassenen: CV Geen terugspeelbal op onze keeper aub! 
met 'Omdat Prins Peer van Kiepen houdt'. 
Bij de Wagens werd de Prinsenwagen van de Stemkes uit Gerwen tweede en de wagen 
van de Road van Zatterdag eerste, zie foto. Het Prinsentrio reikte de prijzen uit en daar 
weten ze bij de Wetters een dolle boel van te maken. Prins Gambrinus (op de foto met 
het trio) van de Road van Zatterdag schonk het prijzengeld voor het Jeugdcarnaval in 
Nederwetten.  

Prins Grambrinus bevestigt de houten 
vogel op de schietboom.

Alle vijf Nuenense Prinsen met groot of 
klein gevolg waren aanwezig om te strij-
den voor de eer wie het laatste stukje van 
de houten vogel er af zou schieten.
Onder grote belangstelling van o.a. Om-
roep Brabant radio en TV, hun presenta-
tor Adje van Bavel, bekend van de André 
van Duin shows, de burgemeester die het 

eerste schot loste, de Wethouders Jan-
sen, Pernot en Weijmans, diverse media 
en vele carnavalsvierders, werd het een 
hele happening.

Gastheer de St. Antoniusschut had 
goed gezorgd voor de inwendige mens 
met volop roggebrood met zult op dit 

Alle dorstluchtige Hoogheden staan klaar om met hun strijd te beginnen.

Uitslag optocht      
CV de Dwèrsklippels
Wagens
1e plaats: CC Supermanstam, Wij gaan nie over 1 nacht ijs (32) 
2e plaats:  Boord, Ge kent er op rekene da Boord er als de kippen bij is!! (16) 
3e plaats:  C(lub) V(rienden), De Zoete Inval Mi carnaval kom ut kind in ons los (10) 
4e plaats:  Road van Zatterdag, unne bonte ker(MIS) (26) 
5e plaats:  Vierkant Rond, Road van Elfis (42)
6e plaats:  VG goet zat, De Jagers (21) 
7e plaats:  CV. de Stemkes, prinsenwagen kasteel (2)
8e plaats:  CV. de Wetters, Prinsenwagen (36)

Grote loopgroep
1e plaats:  Zsa Zsa Zsoe, De carnaval vliegt voorbij. Zsa Zsa Zsoe stunt lekker mee! (20)
2e plaats:  Schon Trouwkes, Ware Liefde veur d'n optocht, op ons kende rekene (46)
3e plaats:  Wijkvereniging De Akert, Diep in de zee (34)
4e plaats:  De dames van Ons Dorp, Vrouwkes op safari (40)
5e plaats:  De Te Gekke Dames, Wij doen vandaag het licht uit (12)
6e plaats:  Carnavalsvereninging Goed Zat, 'Wij zijn aan de kook' (30)
7e plaats:  Stille Fanfare Nuenen c.a., klassiek naar pop via jazz, blues en 
 kinderliedjes. (6)

Kleine loopgroep
1e plaats:  Rosédoos, Rosédoos 11 jaar, op ons kende rekenen (22) 
2e plaats:  vijf/achtsten, Gezocht: donoren voor onze poepbank! (38)
3e plaats:  PKC-tjes, Prinskeuzecommissie (44) 
4e plaats:  Bart en Harry v.d. Nieuwenhof, wij raken de draad kwijt (28)
5e plaats:  Heleen van Lieshout, zên wèij nie um op te freete!?!:  (4)
6e plaats:  Voor Heen Jong en Knap wonder van de natuur (18)
7e plaats:  Groep Ruud Janssen, Maarten Houben on tour (14) 

Individuelen
1e plaats:  De mantelzorger, Keet in de achtertuin (24)
2e plaats:  Diny Gijbers, Op mij kende nog steeds rekene (8)

De uitslag optocht Nederwetten
Uitslag volwassenen: 
Individueel/ duo’s :
5e plaats: Wendy en Marieke,  Groot en klein afval
4e plaats: Jeannette en Ingrid, Schot in de roos
3e plaats: skon volk, Ons doel is un skon Carnaval
2e plaats: John en René, ook dees ruit word afgevoerd 
1e plaats:  Heleen v lieshout, Zen wéij nie um op te freete

loopgroepen:
10e plaats: Dames vd Raad Gerwen, Wij doen vannacht het licht wel uit
9e plaats: Millus goes Nederwetten, wai galoppeere dur d’n optocht
6e plaats: Dames vd raad de Wetters, zak oe us un peer geven
6e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg, Di slao nergus op
6e plaats: Veteranen, Peer m erin
5e plaats: PKC tjes Prins keurings Commissie
4e plaats: buurtvereniging Gehurterbij, te gek om los te lopen
3e plaats: Rotzooi, als een (s)peer naar prins peer
2e plaats: Voetbaldames Nederwetten, Prins Peer laat ons gloeien
1e plaats: CV geen terugspeelbal op onze keeper aub!, Omdat Prins Peer van kiepen 

‘houdt’

Wagens:
5e plaats: CV vol gas
4e plaats: VG Goet zat
3e plaats: CV de Trekkers
2e plaats: CV de Stemkes Prinsenwagen
1e plaats: Road van Zatterdag Prinsenwagen
Publieksprijs: Voetbaldames Nederwetten  Prins Peer laat ons gloeien
Aanmoedigingsprijs vakjury: Millus goes Nederwetten wai galoppeere dur d’n 
  optocht

Uitslag Kinderen: 
Individueel/ duo’s:
2e plaats: Anouk en Femke, de Nerds vieren Carnaval
1e plaats: Sverre de Bart, Ik ga vlot door het Carnaval

loopgroepen:
3e plaats: Louis, Noelle, Marco, nu al gespot prins(es) Peerke
2e plaats: Rowan, Vince, Timo, Mila en Luna, Groot en klein afval
1e plaats: Skon volk, Ons doel is un skon carnaval
Publieksprijs: Anouk en Femke, de Nerds vieren Carnaval
Aanmoedigingsprijs vakjury: Rowan, Vince, Timo, Mila en Luna, Groot en klein afval

Mark Elbers op Ameezing carnaval:    
‘Sterker dan ooit’

Foto: AWLD Fotografie

Prima DOA Bal 2015
Al 15 jaar is het een traditie. Op de donder-
dagavond voor carnaval wordt het Prima 
DOA Bal gehouden bij café Schafrath in 
Nuenen. Het bal wordt georganiseerd door 
het Dispuut van Oud Adjudanten, voor 
mensen met een verstandelijke en soms 
ook lichamelijke beperking. Voor deze 
mensen is het de activiteit van het jaar. 
Maandenlang wordt er naar uitgekeken.

De deelnemers aan het bal kwamen dit 
jaar van De Soos Nuenen, Ons Huis en 
Landgoed Gennep in Eindhoven, 
Geldrop en er was zelfs een deelnemer uit 
Oploo. Het fenomeen Prima Doa Bal is 
tot ver over de Nuenense grenzen be-
kend. Dat is mede te danken aan het fan-
tastische optreden van het DUO Vreemd. 
Zij maken met hun show de avond tot 
één groot feest. Hun contact met de men-
sen met een beperking is van grote klasse. 
Hoogtepunt van het Prima Doa Bal is de 
finale van de playback show. Bij een finale 
hoort natuurlijk een voorronde. Dit jaar 
hadden zich maar liefst 22 artiesten aan-
gemeld voor de voorronde. Vanaf decem-
ber wordt er fanatiek geoefend om de 
perfecte act op het podium te kunnen 
laten zien. Er gaan 8 mensen door naar de 
finale tijdens het Prima Doa Bal. Ze dro-
men er allemaal van om te winnen. De 
emoties lopen daardoor soms hoog op. 
De competitie was zwaar. De jury had het 
enorm moeilijk. De grote winnaar dit jaar 
was K3. Dat betekende 3 gelukkige men-
sen die met stralende gezichten de trofee 
in ontvangst namen. Voor de andere kan-
didaten, die allemaal nr. 2 zijn geworden, 
was er ook een mooie trofee. De grote 
winnaars zijn eigenlijk de mensen die op 
de avond aanwezig mogen zijn en die 
mogen genieten van het geluk van de 
mensen met een beperking. Dat is goud 
waard. Duizendmaal dank mensen van 
het DOA en alle anderen die hieraan heb-
ben bijgedragen dat jullie dit elk jaar weer 
mogelijk maken.

Schôn vrouwkes avond 2015!
Schôn Vrouwkes 2014 was een daverend succes. Met dank aan alle vrouwen die het 
feest in en rond het park gevierd hebben, heerlijk uitgedost en hossend van kroeg 
naar kroeg. Een fantastische start van carnaval. Volgens traditie hullen veel vrou-
wen zich in creaties die verwijzen naar het thema zoals dat in november bekend is 
gemaakt. Dit jaar was dat ‘Wa un poppenkast’.

Verschillende groepen, die op één of an-
dere manier het thema hebben gebruikt 
om er een bijzondere draai aan te geven, 
zijn in de prijzen gevallen. Maar niet al-
leen zij zagen er prachtig uit, alle vrouwen 
zagen er fantastisch uit. We hebben veel 
poppenkasten gezien, een poepenkast, 
zwarte pieten, een burgemeester en niet 
te vergeten Brabantse d’Ruit. Daarnaast 
waren een aantal groepen hun eigenste 
Schôn vrouwkes 4, 6 en 11 jarig jubileum 
aan het vieren. Allen met de prachtige 
pakken, hoofddeksels en gezichtsbeschil-
deringen. Een aantal van hen was op-
nieuw te zien in de optocht van zondag. 
Al een paar jaar is het gebruikelijk de prij-
zen te verdelen onder grote groepen en 
kleine groepen.

 
Dit jaar zijn de prijswinnaars geworden:
 
In de groepen “tot en met vier perso-
nen”:
1e prijs Barbies
2e prijs We houden de touwtjes zelf in 
handen
3e prijs Hoerenkast
4e prijs Wij Ont poppen
5e prijs Wij zijn d’Ruit
 
Onder de grote groepen zijn de prijzen 
als volgt verdeeld:
1e prijs Hoofd act (zie foto hiernaast)
2e prijs Poepenkast
3e prijs Trouw aan Schôn vrouwkes
4e prijs Zorgverzekering
5e prijs Zwarte Pieten

vroege uur. Hoofdman Dré Bemelmans 
moest enkele prinsen uitleggen hoe je 
een geweer vasthield, maar na enkele 
beurten was het toch de Prins van de 
Road van Zatterdag, Gambrinus, die 
het laatste stukje hout deed vallen. Als 
grote animator van het festijn speelde 
hij een thuiswedstrijd. Deze Prins is 
ook lid van de Schut en heeft zich in-
middels ontpopt als een behoorlijk 
schutter.

De schut, en de deelnemende carna-
valsverenigingen hebben met dit initia-
tief waarschijnlijk de eerste stappen 
gezet naar een nieuwe traditie die goed 
aansloeg.
De deelnemende Prinsen vonden het 
allemaal geweldig maar beseften ook 
dat er volgend jaar weer andere dorst-
luchtige hoogheden hun plaats hebben 
ingenomen.

Afgelopen zondag organiseerde blaas-
band de Klippeleaters alweer voor de 4e 
keer het ameezing carnaval in t park. Lek-
ker in de buitenlucht carnavalskrakers 
zingen door jong en oud. Deze editie was 
wederom een zeer zonnige waardoor de 
stemming enorm vrolijk was. Danny Can-
ters opende de reeks van optredens waar-
na bij aankomst van de prins er een grote 
verrassing voor adjudant Chitarra op t 
podium stond namelijk zijn eigen band 
Millersinc. Samen met de adjudant maak-
ten zij er een wervelende show van. Dj 
Bompa en de mens zorgden voor een 
mooie overgang ‘als Brabander ben ik ge-

boren’ richting onze Nuenense held Mark 
Elbers. Wat een power, wat een show en 
wat een drive heeft hij toch. De tent 
stroomde vol tijdens zijn optreden en vol-
gens mij was er niemand meer die niet 
meezong. Een top middag!

Dit was carnaval 2015!Dit was carnaval 2015!

De foto’s zijn gemaakt door: De Plaatjes Maker©, Ivo ploegsma, Cees van Keulen, Elwien Bibbe en veel andere...

Door Gerrit van Ginkel

Op carnavalsmaandag werd het eerste Prinsenschieten gehouden op het terrein 
van de St. Antoniusschut op het Eeneind.
Dat niet alle activiteiten een lange voorbereiding nodig hebben bewees deze hap-
pening maar weer. In nauwelijks twee weken tijd werd een plan om eens iets heel 
anders te doen tijdens carnaval, gerealiseerd. 



Eerste Prinsenschieten groot succes

'Prins Peer Houdt van Kiepen' 
winnaar in Nederwetten
In de Optocht van Nederwetten werd Prins Peer dikwijls uitgebeeld. Ook door de win-
naars van de loopgroepen volwassenen: CV Geen terugspeelbal op onze keeper aub! 
met 'Omdat Prins Peer van Kiepen houdt'. 
Bij de Wagens werd de Prinsenwagen van de Stemkes uit Gerwen tweede en de wagen 
van de Road van Zatterdag eerste, zie foto. Het Prinsentrio reikte de prijzen uit en daar 
weten ze bij de Wetters een dolle boel van te maken. Prins Gambrinus (op de foto met 
het trio) van de Road van Zatterdag schonk het prijzengeld voor het Jeugdcarnaval in 
Nederwetten.  

Prins Grambrinus bevestigt de houten 
vogel op de schietboom.

Alle vijf Nuenense Prinsen met groot of 
klein gevolg waren aanwezig om te strij-
den voor de eer wie het laatste stukje van 
de houten vogel er af zou schieten.
Onder grote belangstelling van o.a. Om-
roep Brabant radio en TV, hun presenta-
tor Adje van Bavel, bekend van de André 
van Duin shows, de burgemeester die het 

eerste schot loste, de Wethouders Jan-
sen, Pernot en Weijmans, diverse media 
en vele carnavalsvierders, werd het een 
hele happening.

Gastheer de St. Antoniusschut had 
goed gezorgd voor de inwendige mens 
met volop roggebrood met zult op dit 

Alle dorstluchtige Hoogheden staan klaar om met hun strijd te beginnen.

Uitslag optocht      
CV de Dwèrsklippels
Wagens
1e plaats: CC Supermanstam, Wij gaan nie over 1 nacht ijs (32) 
2e plaats:  Boord, Ge kent er op rekene da Boord er als de kippen bij is!! (16) 
3e plaats:  C(lub) V(rienden), De Zoete Inval Mi carnaval kom ut kind in ons los (10) 
4e plaats:  Road van Zatterdag, unne bonte ker(MIS) (26) 
5e plaats:  Vierkant Rond, Road van Elfis (42)
6e plaats:  VG goet zat, De Jagers (21) 
7e plaats:  CV. de Stemkes, prinsenwagen kasteel (2)
8e plaats:  CV. de Wetters, Prinsenwagen (36)

Grote loopgroep
1e plaats:  Zsa Zsa Zsoe, De carnaval vliegt voorbij. Zsa Zsa Zsoe stunt lekker mee! (20)
2e plaats:  Schon Trouwkes, Ware Liefde veur d'n optocht, op ons kende rekene (46)
3e plaats:  Wijkvereniging De Akert, Diep in de zee (34)
4e plaats:  De dames van Ons Dorp, Vrouwkes op safari (40)
5e plaats:  De Te Gekke Dames, Wij doen vandaag het licht uit (12)
6e plaats:  Carnavalsvereninging Goed Zat, 'Wij zijn aan de kook' (30)
7e plaats:  Stille Fanfare Nuenen c.a., klassiek naar pop via jazz, blues en 
 kinderliedjes. (6)

Kleine loopgroep
1e plaats:  Rosédoos, Rosédoos 11 jaar, op ons kende rekenen (22) 
2e plaats:  vijf/achtsten, Gezocht: donoren voor onze poepbank! (38)
3e plaats:  PKC-tjes, Prinskeuzecommissie (44) 
4e plaats:  Bart en Harry v.d. Nieuwenhof, wij raken de draad kwijt (28)
5e plaats:  Heleen van Lieshout, zên wèij nie um op te freete!?!:  (4)
6e plaats:  Voor Heen Jong en Knap wonder van de natuur (18)
7e plaats:  Groep Ruud Janssen, Maarten Houben on tour (14) 

Individuelen
1e plaats:  De mantelzorger, Keet in de achtertuin (24)
2e plaats:  Diny Gijbers, Op mij kende nog steeds rekene (8)

De uitslag optocht Nederwetten
Uitslag volwassenen: 
Individueel/ duo’s :
5e plaats: Wendy en Marieke,  Groot en klein afval
4e plaats: Jeannette en Ingrid, Schot in de roos
3e plaats: skon volk, Ons doel is un skon Carnaval
2e plaats: John en René, ook dees ruit word afgevoerd 
1e plaats:  Heleen v lieshout, Zen wéij nie um op te freete

loopgroepen:
10e plaats: Dames vd Raad Gerwen, Wij doen vannacht het licht wel uit
9e plaats: Millus goes Nederwetten, wai galoppeere dur d’n optocht
6e plaats: Dames vd raad de Wetters, zak oe us un peer geven
6e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg, Di slao nergus op
6e plaats: Veteranen, Peer m erin
5e plaats: PKC tjes Prins keurings Commissie
4e plaats: buurtvereniging Gehurterbij, te gek om los te lopen
3e plaats: Rotzooi, als een (s)peer naar prins peer
2e plaats: Voetbaldames Nederwetten, Prins Peer laat ons gloeien
1e plaats: CV geen terugspeelbal op onze keeper aub!, Omdat Prins Peer van kiepen 

‘houdt’

Wagens:
5e plaats: CV vol gas
4e plaats: VG Goet zat
3e plaats: CV de Trekkers
2e plaats: CV de Stemkes Prinsenwagen
1e plaats: Road van Zatterdag Prinsenwagen
Publieksprijs: Voetbaldames Nederwetten  Prins Peer laat ons gloeien
Aanmoedigingsprijs vakjury: Millus goes Nederwetten wai galoppeere dur d’n 
  optocht

Uitslag Kinderen: 
Individueel/ duo’s:
2e plaats: Anouk en Femke, de Nerds vieren Carnaval
1e plaats: Sverre de Bart, Ik ga vlot door het Carnaval

loopgroepen:
3e plaats: Louis, Noelle, Marco, nu al gespot prins(es) Peerke
2e plaats: Rowan, Vince, Timo, Mila en Luna, Groot en klein afval
1e plaats: Skon volk, Ons doel is un skon carnaval
Publieksprijs: Anouk en Femke, de Nerds vieren Carnaval
Aanmoedigingsprijs vakjury: Rowan, Vince, Timo, Mila en Luna, Groot en klein afval

Mark Elbers op Ameezing carnaval:    
‘Sterker dan ooit’

Foto: AWLD Fotografie

Prima DOA Bal 2015
Al 15 jaar is het een traditie. Op de donder-
dagavond voor carnaval wordt het Prima 
DOA Bal gehouden bij café Schafrath in 
Nuenen. Het bal wordt georganiseerd door 
het Dispuut van Oud Adjudanten, voor 
mensen met een verstandelijke en soms 
ook lichamelijke beperking. Voor deze 
mensen is het de activiteit van het jaar. 
Maandenlang wordt er naar uitgekeken.

De deelnemers aan het bal kwamen dit 
jaar van De Soos Nuenen, Ons Huis en 
Landgoed Gennep in Eindhoven, 
Geldrop en er was zelfs een deelnemer uit 
Oploo. Het fenomeen Prima Doa Bal is 
tot ver over de Nuenense grenzen be-
kend. Dat is mede te danken aan het fan-
tastische optreden van het DUO Vreemd. 
Zij maken met hun show de avond tot 
één groot feest. Hun contact met de men-
sen met een beperking is van grote klasse. 
Hoogtepunt van het Prima Doa Bal is de 
finale van de playback show. Bij een finale 
hoort natuurlijk een voorronde. Dit jaar 
hadden zich maar liefst 22 artiesten aan-
gemeld voor de voorronde. Vanaf decem-
ber wordt er fanatiek geoefend om de 
perfecte act op het podium te kunnen 
laten zien. Er gaan 8 mensen door naar de 
finale tijdens het Prima Doa Bal. Ze dro-
men er allemaal van om te winnen. De 
emoties lopen daardoor soms hoog op. 
De competitie was zwaar. De jury had het 
enorm moeilijk. De grote winnaar dit jaar 
was K3. Dat betekende 3 gelukkige men-
sen die met stralende gezichten de trofee 
in ontvangst namen. Voor de andere kan-
didaten, die allemaal nr. 2 zijn geworden, 
was er ook een mooie trofee. De grote 
winnaars zijn eigenlijk de mensen die op 
de avond aanwezig mogen zijn en die 
mogen genieten van het geluk van de 
mensen met een beperking. Dat is goud 
waard. Duizendmaal dank mensen van 
het DOA en alle anderen die hieraan heb-
ben bijgedragen dat jullie dit elk jaar weer 
mogelijk maken.

Schôn vrouwkes avond 2015!
Schôn Vrouwkes 2014 was een daverend succes. Met dank aan alle vrouwen die het 
feest in en rond het park gevierd hebben, heerlijk uitgedost en hossend van kroeg 
naar kroeg. Een fantastische start van carnaval. Volgens traditie hullen veel vrou-
wen zich in creaties die verwijzen naar het thema zoals dat in november bekend is 
gemaakt. Dit jaar was dat ‘Wa un poppenkast’.

Verschillende groepen, die op één of an-
dere manier het thema hebben gebruikt 
om er een bijzondere draai aan te geven, 
zijn in de prijzen gevallen. Maar niet al-
leen zij zagen er prachtig uit, alle vrouwen 
zagen er fantastisch uit. We hebben veel 
poppenkasten gezien, een poepenkast, 
zwarte pieten, een burgemeester en niet 
te vergeten Brabantse d’Ruit. Daarnaast 
waren een aantal groepen hun eigenste 
Schôn vrouwkes 4, 6 en 11 jarig jubileum 
aan het vieren. Allen met de prachtige 
pakken, hoofddeksels en gezichtsbeschil-
deringen. Een aantal van hen was op-
nieuw te zien in de optocht van zondag. 
Al een paar jaar is het gebruikelijk de prij-
zen te verdelen onder grote groepen en 
kleine groepen.

 
Dit jaar zijn de prijswinnaars geworden:
 
In de groepen “tot en met vier perso-
nen”:
1e prijs Barbies
2e prijs We houden de touwtjes zelf in 
handen
3e prijs Hoerenkast
4e prijs Wij Ont poppen
5e prijs Wij zijn d’Ruit
 
Onder de grote groepen zijn de prijzen 
als volgt verdeeld:
1e prijs Hoofd act (zie foto hiernaast)
2e prijs Poepenkast
3e prijs Trouw aan Schôn vrouwkes
4e prijs Zorgverzekering
5e prijs Zwarte Pieten

vroege uur. Hoofdman Dré Bemelmans 
moest enkele prinsen uitleggen hoe je 
een geweer vasthield, maar na enkele 
beurten was het toch de Prins van de 
Road van Zatterdag, Gambrinus, die 
het laatste stukje hout deed vallen. Als 
grote animator van het festijn speelde 
hij een thuiswedstrijd. Deze Prins is 
ook lid van de Schut en heeft zich in-
middels ontpopt als een behoorlijk 
schutter.

De schut, en de deelnemende carna-
valsverenigingen hebben met dit initia-
tief waarschijnlijk de eerste stappen 
gezet naar een nieuwe traditie die goed 
aansloeg.
De deelnemende Prinsen vonden het 
allemaal geweldig maar beseften ook 
dat er volgend jaar weer andere dorst-
luchtige hoogheden hun plaats hebben 
ingenomen.

Afgelopen zondag organiseerde blaas-
band de Klippeleaters alweer voor de 4e 
keer het ameezing carnaval in t park. Lek-
ker in de buitenlucht carnavalskrakers 
zingen door jong en oud. Deze editie was 
wederom een zeer zonnige waardoor de 
stemming enorm vrolijk was. Danny Can-
ters opende de reeks van optredens waar-
na bij aankomst van de prins er een grote 
verrassing voor adjudant Chitarra op t 
podium stond namelijk zijn eigen band 
Millersinc. Samen met de adjudant maak-
ten zij er een wervelende show van. Dj 
Bompa en de mens zorgden voor een 
mooie overgang ‘als Brabander ben ik ge-

boren’ richting onze Nuenense held Mark 
Elbers. Wat een power, wat een show en 
wat een drive heeft hij toch. De tent 
stroomde vol tijdens zijn optreden en vol-
gens mij was er niemand meer die niet 
meezong. Een top middag!

Dit was carnaval 2015!Dit was carnaval 2015!

De foto’s zijn gemaakt door: De Plaatjes Maker©, Ivo ploegsma, Cees van Keulen, Elwien Bibbe en veel andere...

Door Gerrit van Ginkel

Op carnavalsmaandag werd het eerste Prinsenschieten gehouden op het terrein 
van de St. Antoniusschut op het Eeneind.
Dat niet alle activiteiten een lange voorbereiding nodig hebben bewees deze hap-
pening maar weer. In nauwelijks twee weken tijd werd een plan om eens iets heel 
anders te doen tijdens carnaval, gerealiseerd. 



 PUZZELHOEKWeek 8

5 8
4 6 8

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

2 7 1
1 8 2

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.

ATTENT
EENLING
ETTER
EVIDENT
FLARD
GEMAK
GRAPPA
KREUPEL
MONTAGE
OPJAGEN
PETEKIND
REUMAPATIENT
ROBOT
SNEEK
SONNET
SPANKRACHT
TERTS
TOCHT
VEDEL
VERGETELHEID
VISIE
VLOED
WEKEN
WEVEN
ZENDSTATION
ZWABBER
ZWEET

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 schroeflijn 6 ontzag 12 voeg 13 levenloos 14 titel 16 watertje 
18 Europeaan 19 onmeetbaar getal 20 been 22 vrouwelijk dier 24 keurig 
25 familielid 27 laan 29 grappenmaker 30 kosten koper 31 water in Utrecht 
33 jong dier 35 meervoud 37 wees gegroet 38 dra 39 Chinese deegwaar 
40 namelijk 41 pl. in Gelderland 42 mak 44 de oudste 45 roem 
47 riv. in Frankrijk 50 noodsein 52 watering 54 op de wijze van 56 gezet 
58 trekdier 59 meetkundige term 61 stuk hout 64 en omstreken 
65 uitroep van vreugde 66 overal 68 orkaan 69 sieraad.

Verticaal: 1 bagger 2 voorzetsel 3 vlug 4 mestvocht 5 gravin van Holland 
7 pl. in Gelderland 8 gebakje 9 nachthemd 10 en dergelijke 11 schenkmond 
15 vleesgerecht 17 zangnoot 18 aanwijzend vnw. 19 toestemming 
21 tegenover 23 lekkernij 24 achter 26 pers. vnw. 27 nauwelijks 
28 selecte groep 29 namiddag 30 vaas 32 ratelpopulier 34 Turks bevelhebber 
36 op grote afstand 41 water in Friesland 43 motorschip 46 zangnoot 
48 deel v.e. schoen 49 drinkbakje 51 of dergelijke 52 aansteekkoord 
53 heldere ster 55 treuzel 57 fris 59 vrouwelijk dier 60 plechtige gelofte 
62 bloeiwijze 63 boogbal 65 lage rivierstand 67 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

W A A R D E H A C H E E

D B L E U L O O N K

R A S P O L M E E G E L

A R E E N E E R A

M A N K V U R I G E R E N

A T E E L T D E U G D K

R E E W I G

T G E N R E T I T E L W

A B E L K R O E S N I E R

N E L W I L M E E

G O A L K T G O M I M E

A A U T O O L I E F

S T I L T E S I E S T A

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

Oplossingen wk 7
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

K U N L H N D L S O N J

A R K E E E D R M L F E

A Y L I J R S J O F A O

R P C K A T V I S C N H

T A G H E H A V E R E N

H P L A A T S N E B U R

SCHOOLJONGEN

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.

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

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).

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 040-2840516

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

22 FEB. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Gen-
derbeemd, Sterkenburg 
616 Eindhoven. 90 kramen 
vol! 9.00-16.00 uur. € 2 p.p. 
06-20299824.

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

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

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

De Walburg Tuinen 
meldt het begin van het tuinseizoen!

Bezoek ons Plantenweekeinde: 
Het Vroege Voorjaar

op 28 februari en 1 maart

Zaterdag en zondag houden we 
Open Huis van 11.00 tot 17.00 uur

Boord 64 Nuenen. www.dewalburg.nl
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De vitamine D-test 
Het is een officieel advies van de Gezondheidsraad voor miljoenen Neder-
landers: neem een supplement met vitamine D. Maar hoe weet je of je in een 
groep valt die een risico loopt op een tekort? Daarvoor ontwikkelde het 
Vitamine Informatie Bureau samen met het Voedingscentrum de vitamine-
D test. 

Vitamine D komt vooral voor in voe-
dingsmiddelen van dierlijke herkomst, 
al gaat het meestal om zeer kleine 
hoeveelheden. Een uitzondering hier-
op is vette vis (bijvoorbeeld paling, 
zalm en makreel); daarin zit iets meer 
vitamine D. In Nederland wordt vita-
mine D ook aan margarine, halvarine 
en bak- en braadproducten toege-
voegd. De belangrijkste bron van vita-
mine D is zonlicht. Uit UV-straling 
maakt het lichaam ongeveer tweeder-
de aan van de vitamine D die we op 
een dag nodig hebben.

Wie onvoldoende in de zon komt of de 
huid bedekt bij het buiten zijn, maakt 
minder vitamine D aan. Hetzelfde 
geldt voor mensen met een donkere of 
getinte huid. Deze lagere aanmaak is 
met een gezonde voeding niet volledig 
te compenseren.

Hoe ouder je bent, hoe minder vita-
mine D je aanmaakt. Daarom hebben 
ook vrouwen vanaf 50 en mannen 
vanaf 70 jaar extra vitamine D nodig. 
Bijna de helft van de Nederlandse ou-
deren heeft niet voldoende vitamine D 
in het lichaam als het gaat om de bot-
gezondheid. Slechts 20 procent van de 
ouderen slikt dagelijks een supple-
ment, terwijl dit het officiële advies 
van de Gezondheidsraad is.
Ook zwangere vrouwen en kinderen 
tot 4 jaar hebben extra vitamine D no-
dig.

Vitamine D is belangrijk voor sterke 
botten en tanden en bevordert de op-
name van de mineralen calcium en 
fosfor in het lichaam. Vitamine D 
speelt ook een rol bij de instandhou-
ding van de weerstand en bij een goe-
de werking van de spieren. Ouderen 
lopen minder risico om te vallen en op 

botbreuken wanneer ze voldoende vi-
tamine D in het lichaam hebben. De 
online vitamine D test bestaat uit ver-
schillende korte vragen. Er volgt een 
kort advies over het nemen van extra 
vitamine D.

Suzan Tuinier, voedingsdeskundige bij 
het Vitamine Informatie Bureau:
‘Mocht het zo zijn dat de test geen uit-
sluitsel geeft, maar toch het vermoe-
den bestaat van een vitamine D-tekort 
dan raad ik je aan naar de huisarts te 
gaan. Via een bloedtest kan de precieze 
vitamine D-waarde vastgesteld wor-
den’
www.vitamine-info.nl/vitamineDtest

Gevonden
Elektrische smoker (sigaret). Zondag 
op het fietspad Laan van Nuenhem in 
Nuenen. Meer info via 06 201 33 706.

Bijeenkomst 
voor mensen met 
maculadegeneratie
Dinsdag 24 februari is er weer het 
maandelijkse MD-café voor mensen 
met de oogaandoening maculadege-
neratie (MD). Deze middag komt de 
heer Derksen, optometrist met de 
specialisatie visuele beperking, een 
lezing houden over de  optische mo-
gelijkheden voor mensen met MD. 
Locatie: Ontmoetingscentrum Het 
Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 
GM  Eindhoven (Strijp). Van 14.00-
16.00 uur. De toegang is gratis. In-
formatie: Ada van Dam tel. 040-
2520650. 

De Hersenstichting 
bedankt gevers en 
vrijwilligers
Van 2 tot en met 7 februari 2015 vond 
in Nuenen en Gerwen de Hersenstich-
tingcollecte plaats. Veel collectanten 
zijn op pad gegaan om voor al die 
mensen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. Deze enthousiaste 
inzet heeft € 2713,67 opgeleverd. Deze 
mooie opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting om zo een bijdrage te le-
veren aan een betere toekomst voor 
mensen met een hersenaandoening. 
Namens de Hersenstichting hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de 
collectant gemist? Uw gift is altijd wel-
kom op rekeningnummer NL18 INGB 
0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, 
Den Haag. Meer informatie kunt u 
vinden op www.hersenstichting.nl

De Hartstichting en het Augustinianum  
werken samen aan ‘Het Beste Idee’ tegen roken 

Open dag kunst aan de Berg Nuenen
Drie kunstzinnige Nuenense kunstenaars exposeren al geruime tijd hun 
werk in het prachtige pand van Schoonheidsinstituut Zilverschoon op de 
Berg 51, Nuenen. Op zondag 22 februari houden zij OPEN DAG. U bent van 
harte welkom van 13.00-17.00 uur, Toegang is gratis.

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

LIJN 111 door     
Nederwetten, Gerwen en Nuenen...
Zat zatterdag en zondag in de riante bus LIJN 111 en kwam in gesprek met 
de chauffeur over van alles en nog wa: Prins Peer, PSV, Provincie, Politiek, 
PR en Puzzelen….
 
Ook in de gratis buurtbus Carnavals-
vierders die helemaal de weg kwijt wa-
ren. En maar buurten, kletsen en rod-
delen. Een broodnuchtere Prins riep 
nog: Samen maken wij er een mooi 
feestje van!
Van NarreGat via Wette naar Dwèrs-
klippelGat. De route Laar, Nieuwe 
Dijk, Broekdijk, Hoekstraat, Nieuwer-
vensestraat, Eikelkampen, Berg, We-
verstraat, Boordseweg levert stof op 
voor wel drie columns. En dan zwijg ik 
nog maar over wat die chauffeurs zo 
rond middernacht allemaal te horen 
hebben gekregen.

Vanuit die hoge bus was het genieten 
van mooie inkijkjes in woonhuizen en 
tuinen. Wat een keukens, meubels en 
wat een mooie interieurs. Prins Inte-
rior gaf desgewenst tekst en uitleg en 
strooide ook handige tips. En wat een 
prachtig aangelegde tuinen. Dat kan 
ook niet anders in een gemeente met 

zo veel tuinarchitecten en tuinbedrij-
ven. Al blijft er natuurlijk altijd wel 
wat te wensen over….

Mijn gratis advies voor deze week: laat 
die buurtbus tussen de drie kerkdor-
pen gewoon wat meer rondrijden. 
Gratis Nuenen Vincent van Gogh Vil-
lage Marketing waar ook Gerwen en 
Nederwetten een graantje van mee-
pikken. De passagiers raken niet uit-
gepraat en wie weet wat het oplevert 
voor de participatiesamenleving……

Carnaval is een feestje ter voorberei-
ding op de Vastentijd. Over een paar 
weken is het al weer Halfvasten met 
een weekje eerder op 7 en 8 maart 
HalfvastenBal en RingSteken in Ger-
wen en een Goederen- en Diensten-
Veiling voor twee Goede Doelen.
En tenslotte de Ruit: Nuenens icoon 
Vincent van Gogh blijft vierkant tegen 
de Ruit.
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Verstuurd vanaf mijn iPhone

Ha moeders,      
kende ge me nog? 
Door Elwien Bibbe

Ik kijk hem eens goed aan.  Nou, je bent niet Erik. Ja, dat ben ik wel, zegt ie stra-
lend. Nee, je lijkt niet op Erik... zeg ik weer. Mijn bril staat inmiddels in mijn haar. 
Want ik heb geen multifocus... en ik sta in de carnavalsschemer van Ons Dorp! En 
dan komt zijn vriend erbij. Ja, hij heet echt Erik! En dan haalt hij zijn portemon-
nee voor de dag. Maar de letters op zijn ID kan ik met de beste wil van de wereld 
niet lezen.... Daar ben ik al te lang moeders voor. En, dus pakt zijn vriend zijn 
mobiel en laat me zijn telefoonnummer met foto zien. En ja, hij heet dus Erik. 
Zijn vriend vraagt of ik dochters heb, ja twee van 22 en 25 en de interesse neemt 
zienderogen toe. Erik is 24. We facebooken, maar ze kennen de twee blonde scho-
nen op mijn Facebook niet. En ik ken hem dus ook eg nie. Dat van die naam is 
gewoon… toeval... Als ik begin te tikken op mijn iPhone, neemt de nieuwsgierig-
heid weer toe… column, Rond de Linde… en dan maakt moeders ook nog maar 

een foto van de mannen…
Mijn Valentijnspakje is er niet meer als 
ik terugkom in de Schaf. Het pakje was te 
strak gestrikt. Onmogelijk om uit te pak-
ken. Ik heb het geprobeerd. En ik was 
vast de enige niet. En wat is er leuker dan 
pakjes uitpakken als je jarig bent. Wat 
wel lukte was poep doneren aan de 
‘Maag, lever en darm’. Ik had toen nog 
niet eens een pilsje in de hand en ik 
mocht al in de poepenkast. Juiste vorm, 
juiste kleur. Ik voldeed aan alle eisen. 

Lezing IVN

Natuurgebied 
Extremadura
Op maandag 23 februari houdt Cor 
Guichelaar een lezing met foto’s over 
het natuurgebied Extremadura in 
Spanje. Natuurfilmer Cor Speek maak-
te natuuropnames.

In het voorjaar van 2014 is een groep 
leden van de Vogelwerkgroep van het 
IVN in het natuurgebied Extremadu-
ra in Spanje wezen vogelen. Daarbij 
zijn prachtige natuuropnames ge-
maakt, waarvan een deel getoond zal 
worden. Na de pauze zal Cor Speek 
zijn visie op Extremadura aan de 
hand van zijn professionele filmopna-
mes tonen. 

Aanvang: 20.00 uur. IVN-ruimte in 
Het Klooster. De ruimte is beperkt tot 
maximaal  50 personen. Info: tel. 040-
2421423.

'Welk product voorkomt dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar beginnen met 
roken?’ Een groep VWO 5-leerlingen van het Augustinianum uit Eindhoven 
buigt zich over deze vraag van de Hartstichting. De samenwerking vindt 
plaats in het kader van ‘Het Beste Idee’, de jaarlijks terugkerende ideeën-
wedstrijd van het Augustinianum. Begin februari ontving de scholenge-
meenschap hiervoor twee prijzen van de 'Onderwijsprijs Noord-Brabant’.  

Elke dag steken ongeveer 100 kinde-
ren hun eerste sigaret op. Dat zijn er 
37.000 per jaar, waarvan twee derde 
onder de 18 jaar is. Jaarlijks sterven 
19.000 mensen in Nederland aan de 
gevolgen van roken. Roken speelt een 
belangrijke rol bij het krijgen van hart- 
en vaatziekten. De Hartstichting zet 
zich in voor een hartgezonde toe-
komst van kinderen en strijdt samen 
met andere partijen voor een rook-
vrije samenleving.

Afgelopen week kregen 120 VWO 
5-leerlingen van het Augustinianum 
een college van de Hartstichting over 
de gevaren van roken. Ook ex-roker 
én overlever van een hartstilstand Gui 
Goedhart vertelde zijn persoonlijke 
verhaal. Reeds in december presen-
teerde de Hartstichting haar vraag-
stuk: ‘Welk nieuw of verbeterd pro-
duct voorkomt dat jongeren tussen de 
12 en 18 jaar beginnen met roken?’. In 
februari en maart werken de leerlin-
gen in groepjes verder aan een oplos-
sing voor de vraag. Op 6 maart pre-
senteren zij hun ideeën aan een 

professionele jury. Twee weken later, 
op 18 maart, wordt ‘Het Beste Idee 
2015’ bekend gemaakt. 

Het Beste Idee is een initiatief van het 
Augustinianum en vindt dit jaar voor 
de vijfde keer plaats. Het ontwikkelen 
van een product en tastbare oplossing 
voor een maatschappelijk vraagstuk 
staat centraal. Het project vormt on-
derdeel van het vak ANW dat de leer-
lingen voorbereidt op het wetenschap-
pelijk vervolgonderwijs. In dit project 
krijgen leerlingen te maken met team-

work, teamleiderschap, doelgroepen, 
tijdsdruk, brainstormen, creatief den-
ken, ontwerpen, ontwikkelen, octrooi-
en, presenteren en media aandacht. 
Recent, op 2 februari, won Het Beste 
Idee zowel de publieksprijs als de 2e 
prijs bij de ‘Onderwijsprijs Noord-Bra-
bant’. Winnende ideeën van voorgaan-
de jaren: SafeTea (2014): een cupholder 
die gebruikers dwingt een kop hete 
thee of koffie in een niet-verschuifbare 
houder op tafel te plaatsen, ter voorko-
ming van brandwonden. De InsuLight 
(2013): een injectiepen met ingebouw-
de led-lampjes, waarmee diabetespati-
enten die dag en nacht insuline moeten 
spuiten, dit ook in het donker kunnen 
doen.  L’homme du Thé (2012): een 
theepot die maakt dat mensen met reu-
matische artritis eenvoudiger warme 
vloeistoffen kunnen inschenken.

Beeldhouwer Jaap Alfrink is begonnen 
bij Henk Oddens, bij het CAN. Al veel 
jaren hakt hij in alle soorten steen. 
Hard en zacht, arduin, marmer maar 
ook albast en serpentijn. Nooit het-
zelfde, figuratief, suggestief of abstract 
in alle kleuren: zwart, wit, rood, groen.
Soms polijst hij tot hoogglans, soms 
gaat hij voor een ruwe structuur. En 
werkt alleen ambachtelijk; hamer, bei-
tel, vijl en schuurpapier. Nooit hetzelf-
de, heel divers. Maar altijd met oog 
voor detail en volmaaktheid. Lijnen 

moeten altijd kloppen. Alle kanten 
van een beeld moeten mooi zijn.
Maria Verschuren schildert al een 
aantal jaren, en wel met acrylverf. Zij 
gebruikt graag grote doeken om die 
met heldere kleuren te bewerken. Af 
en toe voegt zij andere materialen toe 
en maakt daar abstracte voorstellin-
gen mee. Haar voorkeur gaat uit naar 
bloemen, vooral klaprozen vindt zij 
prachtig om te schilderen. 
Voor Loes Beks is haar impressionisti-
sche stijl van schilderen kenmerkend. 
Schijnbaar met gemak zet zij dansen-
de figuren in dromerige sferen op het 
doek. Krachtige penseelstreken on-
derstrepen de souplesse van de figu-
ranten. Ook in haar landschappen 
weet zij heel goed de sfeer van het mo-
ment te raken. Loes heeft zich op late-
re leeftijd verdiept in de techniek van 
tekenen en schilderen door een kader-
opleiding te volgen en zich helemaal 
toe te leggen op het schilderen. Al 
haar inspanningen hebben geleid dat 
zij de tweede prijs behaalde bij een 
landelijke wedstrijd en meerdere ma-
len werd genomineerd tijdens de re-
gionale kunstdagen.
Zij heeft al veel succesvolle exposities 
op haar naam staan, zij heeft haar ate-
lier in Eindhoven.

Country dansen in 
Lieshout
Carnaval weer voorbij....dus organi-
seert The Black Longhorn weer een 
maandelijkse Country Dance Party op 
CD muziek. Dat gebeurt komende za-
terdag 21 februari. We dansen in de 
grote zaal van het Dorpshuis in Lies-
hout. Alle populaire line- en partner-
dansen worden keurig achter elkaar 
gezet door Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kij-
ken mag ook. Aanvang is 20.00 uur.

Tot ziens op zaterdagavond 21 februa-
ri bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 

www.blacklonghorn.nl of email: 
info@blacklonghorn.nl
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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 
Zondag 9.00 uur 
WSV-wandeling

Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Vrijdag 20 februari
20.30 uur 

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

Maandag 23 februari
13.30-16.30 uur 

WLG inloop: maken van mandala’s 
Den Heuvel Gerwen

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Zaterdag 21 februari
20.00 uur 

Country Dance Party
Dorpshuis Lieshout

Maandag 23 februari
20.00 uur 

IVN lezing door Cor Guichelaar
IVN-ruimte in Het Klooster

Zaterdag 28 Februari
11.00-17.00 uur 

Plantenweekend ‘Het Vroege Voorjaar’
De Walburg tuinen Boord 64

Donderdag 5 maart
14.00-16.00 uur 

Kienen
Jo van Dijkhof

Woensdag 18 februari
16.00 uur 

40 dagen zonder alcohol
Restaurant Goesting, Park 61 te Nuenen 

Zondag 22 februari
13.00-17.00 uur 

Open Dag ‘Kunst aan de Berg’
Schoonheidsinstituut Zilverschoon, Berg 51

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’

Donderdag 19 februari
20.00 uur 

Lezing Pieter van Breugel 
over nachtvlinders 

IVN Laarbeek, Beekseweg in Aarle-Rixtel

Zondag 22 februari
14.00 uur 

De band Klick 
Weverkeshof, Jhr, Hugo van Berckellaan 5

Woensdag 25 februari
13.30-16.00 uur Repair Café 

Dorpshuis Lieshout 
14.30-15.30 uur Instuifdag EMK 

Sportpark Wettenseind 26 te Nuenen

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

Vrijdag 20 februari
20.00 uur 
Kienavond 

Carnavalsvereniging de Raopers
Dorpshuis, Lieshout

Zondag 22 februari
15.00 uur 

Open dag Kung Fu school Wudang Wushu 
de Hongerman

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

Vrijdag 6 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers 
Het Klooster

Vrijdag 20 februari
20.15 uur 

Rikavond de RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14

Zondag 22 februari
20.30 uur 

Liederentafel, Voor wie van zingen houdt
Café Schafrath

Donderdag 26 februari
20.15 uur 

De verleiding van een moordrouw
Het Klooster

Zondag 1 maart 
11.00-17.00 uur 

Plantenweekend ‘Het Vroege Voorjaar’
De Walburg tuinen Boord 64

Zaterdag 7 maart
10.00 uur 

Mountainbike-clinic Toerclub Nuenen
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Zaterdag 7 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers 
Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 21 februari 18.30 uur: Woord 
en Communiedienst, volkszang, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 22 februari 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, vocale omlijsting, 
voorganger pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 21 februari 18.30 uur: Maria 
van Keulen-van der Velden en overle-
den familieleden; Ernest de Haas (van 
Stichting Buurtschap Boord); Marie-
tje Swinkels -van Dongen; Henk Dee-
nen; Pastoor van Oosterhout.
Zondag 22 februari 11.00 uur: Lies 
Noten- van Kemenade; Piet en Aly 
Dörenberg-Engbersen; Harrij van der 
Velden en overleden ouders Duijme-
linck-Bollen; Toos Hoeks-Schenkels; 
Pauline Leltz; Gerard van Roosmale; 
Gertruda Smeulders-Sanders; Tonny 
Verdonschot-Koppen; Hans van de 
Griendt (vanwege verjaardag).

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden An-
toon de Groof, Weverstraat 44 en Wil-
ly van den Boomen, Zuiderklamp 51. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 februari 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Janus van Kuijk; Pastor Freek Groot; 
Gerrit en René Raaijmakers; Fien Raa-
ijmakers-Aalders; overleden familie 

Van den Hurk; overleden familie Ver-
schuuren; voor een bijzondere intentie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 22 februari 11.00 uur: viering 
met Parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties 
Piet van Dijk.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 22 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. De voorganger in deze dienst 
is kerkelijk werker P. Flach. Deze zon-
dag is de eerste van de Veertigdagen-
tijd, op weg naar Pasen. Er is kinderne-
vendienst en jongerenviering. Er wordt 
gecollecteerd voor een project in Ban-
gla Desh. Op onze website kunt u le-
zen, welke andere activiteiten er deze 
week zijn. U kunt predikant of kerkelijk 
werker spreken op dinsdagmiddag tus-
sen 16.00 en 17.30 uur. Elke donderdag 
is er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 

uur. U kunt hier terecht voor een kop 
koffie en ontmoeting met anderen.

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 19 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 20 feb. 07.15 uur H. Mis van de 
vasten. 
Zaterdag 21 feb. 08.30 uur H. Mis van 
de vasten. 
Zondag 22 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Eerste Zondag van de vas-
ten; na de Hoogmis het Askruisje.  
Maandag 23 feb. 18.30 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis van H. Petrus 
Damianus, bisschop en kerkleraar. 
Dinsdag 24 feb. 18.30 H. Mis, H. Matthias, 
apostel; gedachtenis van de vasten. 
Woensdag 25 feb. 7.15 H. Mis, Qua-
tertemperdag in de vasten.                

Thema-avond

‘De eigen wijsheid van het 
esoterisch christendom’
Door Jacob Slavenburg

Het woord 'esoterisch' betekent 'naar binnen toe'. Iedere religie kent een 
buitenkant en een binnenkant. De buitenkant is de organisatie die de leer-
stellingen bewaakt. De binnenkant is de beleving van de religie door de 
gelovigen. Vaak is er een spanningsveld tussen die twee vormen, maar beide 
hebben elkaar nodig. Zonder exoterie (buitenkant) is esoterie zwevend en 
zonder esoterie (binnenkant) is exoterie dogmatisch.

In onze tijd geniet het esoterisch 
christendom weer een toenemende 
populariteit, niet in de laatste plaats 
door de vele boeken en artikelen van 
Jacob Slavenburg. Hij studeerde gods-
dienstgeschiedenis en specialiseerde 
zich in de gnostiek. Er staan meer dan 

25 boeken op zijn naam over mystiek, 
spiritualiteit, gnosis het vroege chris-
tendom. Hij doceert onder andere aan 
de Hogeschool voor Geestesweten-
schappen in Utrecht. 
Meer informatie vindt u op:
 www.jacobslavenburg.nl

Datum:  Woensdag 25 februari 2015
Tijd: 20.15 - 21.30 uur; koffie vanaf 19.45 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum De Regenboog
 Sportlaan 5, 5671 CC Nuenen.
Toegang: € 3,- of passe-partout, inclusief koffie of thee.
Info: pastor Jos Deckers en ds. Christien Crouwel
Tel: 040-283 9473 of 040-787 8383
E-mail: j.deckers@onsnet.nu of sccrouwel@onsnet.nu

Verloren op 
maandagmiddag
Op maandagmiddag bij het concert 
Carnavalesk was een carnavalsvierder 
(hr. Botterberg) aanwezig. Hij heeft 
Parkinson en is daardoor niet zo mo-
biel. Bij het weggaan is hij bij de garde-
robe geholpen en heeft of zijn porte-
monnee op de balie van de garderobe 
in de tienertent laten liggen of hij heeft 
hem verloren op weg naar De Akkers 
waar zijn taxi stond te wachten. Men-
sen die hem gevonden hebben, graag 
een telefoontje naar tel. 040-2838167.

Mandala's maken     
in de Inloop
Op maandag 23 februari zal tijdens de WLG inloop in den Heuvel (Gerwen) 
weer een speciale activiteit plaatsvinden. Iedereen die zin heeft kan dan 
meedoen met het maken van mandala's. Het tekenen of inkleuren ervan is 
goed voor de concentratie en creativiteit.

Nuenense Merlijn over de Grens 
zoekt naar het verschil tussen 
Brabander en Belg
In ‘Merlijn over de Grens’ loopt presentator Merlijn Passier samen met 
cameraman Oscar Ros over de grens tussen Noord-Brabant en België. 
Samen gaan ze op zoek naar het verschil tussen de Brabander en de Belg. 

Mensen komen tot rust en maken hun 
hoofd leeg als ze bezig zijn met kleu-
ren en tekenen. Kleuren voor volwas-
senen is overigens weer helemaal in, er 
is inmiddels een keur aan kleuragen-
da’s en kleurboeken speciaal voor vol-
wassenen te koop. Mandala’s kun je 
zelf ontwerpen, maar zijn ook kant en 
klaar verkrijgbaar. Wie een eigen man-
dala wil ontwerpen, doet er goed aan 
van huis een liniaal en passer mee te 
brengen. Alle benodigdheden, inclu-

sief in te kleuren mandala’s, zijn ver-
der aanwezig. Eigen materiaal meene-
men mag natuurlijk ook.
De Inloop is er elke maandag van 
13.30 tot 16.30 uur voor een kop koffie 
of thee, een gesprek of spelletje. En 
soms dus een andere activiteit. Wilt u 
weten wat WLG zoal organiseert, in-
formeer dan via 06 41102625 of ga 
naar de site: www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl. Daar kunt u zich inschrij-
ven voor de nieuwsbrief.

Welke rol speelt die in 1843 definitief 
vastgestelde grens nog in onze levens? 
Kunnen we de grens net zo goed ophef-
fen, of moeten we hem juist dikker on-
derstrepen? Voor de grensbewoners 
maakt het weinig uit. Ze passeren de 
grens dagelijks meerdere malen, ze doen 
hun boodschappen bij de buren, sturen 
de kinderen naar een school aan de over-
kant en ze werken waar het hen uitkomt.

In dit tv-programma volgt Merlijn de 
ongeveer 150 km lange route van Bu-
del, waar Limburg, Brabant en België 
aan elkaar grenzen, tot het punt onder 
Ossendrecht waar Zeeland begint. 
Grofweg loopt hij van grenspaal naar 
grenspaal, maar tegelijkertijd mean-

dert hij ook wat om de grens heen. 
Dan bezoekt hij een Brabants grens-
dorp, dan weer een Vlaams.
Onderweg ontmoet Merlijn de won-
derlijkste types en bezoekt de meest 
intrigerende plekjes. Zo ontmoet hij 
meteen in Achel al de uitvinder van de 
‘paardenpoepzak’ en wordt hij uitge-
nodigd voor een ouderwets partijtje 
kegelen midden in het bos. En dat is 
nog maar het begin!

Merlijn over de Grens is te zien op 
Omroep Brabant vanaf 21 februari ie-
dere zaterdag vanaf 19.00 uur (daarna 
ieder uur herhaald). Kijk voor meer 
informatie op omroepbrabant.nl/
merlijnoverdegrens
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Dart Wielersport

Zwemmen

VOETBAL

RKGSV GERWEN
Zaterdag 21 februari
Vet Eindhoven av - Vet RKGSV  ... 15.00
Zondag 22 februari
Den Dungen 1 - RKGSV 1  ............ 14.30
Nuenen 6 - RKGSV 2  ..................... 12.00
RKGSV 3 - WODAN 8  .................. 11.00
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ........... 13.00
RKGSV VR 1 - DOSL VR 1  .......... 10.00 

EMK
Zaterdag 21 februari 
WODAN VE 1 - EMK VE 1  ......... 16.30
Zondag 22 februari
EMK 1 - SCI/FLYNTH 1  .............. 14.30
EMK 3 - Best Vooruit 5  ................. 11.00
EMK 8 - SBC 12  .............................. 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 21 februari
Vet. Wilhelmina Boys - Nederwetten  16.00
Zondag 22 februari
Tuldania 1 - Nederwetten 1  ......... 14.00
Nederwetten 2 - DVS 7  ................. 11.00
Nederwetten 3 - RKVVO 6  .......... 10.00
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ........... 13.00
Nederwetten Da1 - Best Vooruit Da1  12.15
Heeze Da1 - Nederwetten Da2  .... 12.00

RKSV NUENEN
Zondag 22 februari
Nuenen 10 - RPC 6 ......................... 10.00 
Nuenen 3 - SV Valkenswaard 4 .... 12.00 
Nuenen 6 - RKGSV 2 ...................... 12.00 
Nuenen 2 - Dongen 2 ..................... 12.00 
Marvilde 3 - Nuenen 4 ................... 12.15 
Nuenen 8 - UNA 6 .......................... 14.00 
LONGA 1 - Nuenen 1 .................... 14.30

P R O G R A M M A Succesvol Carnavalesk Darten 
tegen Prins Interior in Gerwen
Carnavalsclub De Stemkes in Gerwen startte vrijdagavond 13 februari in thuis-
haven café de Stam met het Darten tegen de Prins. Prins Interior en zijn twee 
Prinsessen Chique & Unique gooiden wel hoge ogen, maar twee andere van de 
zestien teams boekten een overwinning. 
De Residentie van De Stemkes had veel weg van de Engelse Embassy met teams 
van darters en niet-wedstrijddarters die luisterden naar ludieke namen als: 
Dream Team, Team Kansloos, Goed Zat, 3Bier en 1 Droge Witte Wijn AUB en 
FC PerdenBal. De finale van de wedstrijddarters werd gewonnen door 'Da Zeede 
Gij Ja'. Bij de niet-wedstrijddarters speelden 'In D’n Ollie' en 'Nie Gegooid is al-
tijd Mis' een spannende finale, waarbij laatstgenoemde met een neuslengte voor-
sprong wist te winnen.

De winnende teams‘Nie Gegooid is altijd Mis’ (met Grote Wisselbeker) en ‘Da Zee-
de Gij Ja’ poseren samen met presentator (in geel colbertje) Gerrit van den Til-
laart......(foto Cees van Keulen).

Voetbal 
instuifdagen   
bij EMK
Voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar or-
ganiseert EMK op woensdagmiddag 
een viertal instuifdagen. Deze vinden 
plaats op de volgende data’s: 25 februari, 
25 maart. 22 april en 27 mei. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom van 14.30 
tot 15.30 bij EMK op Sportpark Wet-
tenseind 26 te Nuenen.

Bram Zwetsloot naar 
Nederlandse Kampioenschappen
Komende zomer organiseert Z&PV Nuenen in samenwerking met de KNZB 
de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen langebaan in het 
Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Met rond de 850 
deelnemers en een kleine 3000 starts is het een van de grootste zwemwed-
strijden in Nederland. En van die deelnemers komen in ieder geval al 5 uit 
voor de organiserende vereniging uit Nuenen. De nieuwste toevoeging is 
Bram Zwetsloot die zijn allereerste NK limiet veilig stelde bij de limietwed-
strijd in het bad waar de NJJK ook plaats zal vinden.

Jubilerende supportersclub
De supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ is opgericht op 12 februari 
1955.
Aanleiding was Pietje Damen, die in die tijd veel succes boekte. Piet Damen 
werd in 1958 beroepsrenner en debuteerde met een schitterende elfde 
plaats in de Tour de France. In 1959 werd Piet Damen N.K. bij de professio-
nals. Na het stoppen van Piet Damen (1968) als actief wielrenner, werd zijn 
supportersclub in 1969 omgevormd in supportersclub ‘De Lieshoutse Wiel-
renners’. Zij is de oudste wielersupportersclub van Nederland.

Nu bestaat de Lieshoutse supporters-
club dus 60 jaar. Ook de grote Bavaria-
Ronde van Lieshout zal dit jaar haar 
60e editie krijgen en wel op zondag 17 
mei 2015.

De vereniging zet de jaarvergadering 
ook in het teken van het diamanten ju-
bileum. Zaterdag 21 februari 2015 is 
deze vergadering in zaal ‘de Koekoek’ 
aan de Dorpsstraat te Lieshout. Aan-
vang 20.00 uur stipt.
Na de vergadering zal er een ‘wieler-
café’ gehouden worden. De bekende 
en welbespraakte wielerspeaker Rien 
van Horik zal dit wielercafé leiden. Hij 
gaat in gesprek met Piet Damen, waar 
alles mee is begonnen, die hierbij aan-
wezig zal zijn. Ook oud profwielren-
ner en oud Lieshoutenaar Piet Kessels 
zal plaats nemen aan dit gesprek. Ook 
het damespeloton is in dit gebeuren 
vertegenwoordigd en wel door Alie 
Zijlmans. Zij was een van de eerste da-
mes wielrensters in de jaren 60. In 
1964 verzamelde de dames wielren-
sters zich in een vereniging. Alie stond 
aan de wieg van dit initiatief en woon-
de destijds in Lieshout.
Ook de jubilarissen van de suppor-
tersclub, 1 diamanten, 5 robijnen en 6 
zilveren leden zullen in het wielercafé 
gehuldigd worden.
De geschiedenis van 60 jaar suppor-
tersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 

zal in de aandacht staan in een kwis.

Het jubileum wordt echt gevierd met 
het KNWU Nederlands Kampioen-
schap op de weg voor de jeugd. Dit zal 
in Lieshout gaan gebeuren op zondag 
7 juni 2015.
www.lieshoutsewielrenners.nl en 
www.nklieshout.nl

Piet Damen op eerste contributiekaart 
supportersclub.

Bram (2002) wist van tevoren dat hij 
kans maakte op de limiet voor de 
NJJK, maar dan moet je het nog wel in 
het water laten zien. Dat deed hij afge-
lopen weekend overtuigend, want hij 
dook ruim 7 tienden onder de beno-
digde limiet. Ook zijn teammaat Mi-
lan Meurs (2002) wist op de 50vrij de 
limiet te behalen. Ook op de 200wissel 
en 200rug slaagde Milan erin nu al zijn 
limieten veilig te stellen.
 
De teller qua limieten staat na afgelo-
pen weekend overigens al op 8, want 
ook Joeri Phaff (50vrij) en Merel Phaff 
(200wissel) stelden een limiet veilig. 
Naast deze jongens en meiden is ook 
Robin Goossens al zeker van deelname. 
 

Mogelijk komen dan ook Britt Bogers, 
Lot Sauren, Thomas van Ekert en Jel-
mer North daar nog bij. Zij bleven nu 
nog net boven de limieten, maar zul-
len zeker nog een serieuze gooi naar 
deelname gaan doen.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 20 februari organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Theateravond voor goed       
doel van Zontaclub 
Door Gerrit van Ginkel

Een deel van de theatergroep Plankgas, 
met Anna Nikolaï (links) en Albertina 
de Kanter.

De kaarten kosten € 20,- inclusief koffie 
voor en drankje na afloop van de voor-
stelling vanaf 19.00 uur. Kaarten voor 
de voorstelling kun je bestellen via een 
mail aan theateravond@zontaeindho-
ven.nl (geef je naam duidelijk aan).

Dankzij de trouwe sponsors kan weer 
de hele opbrengst van de kaartverkoop 
direct naar de twee goede doelen die 
dit jaar gesteund worden. Beide doelen 
hebben economische onafhankelijk-
heid voor vrouwen ten doel. Zie voor 
meer informatie over de vrouwenvak-
school i.s.m. designers uit Eindhoven 
in Mali www.stichtingdjenne.nl. Naast 
dit doel steunt u ook nog het Gender 
Responsive school project van Zonta 
International in Hanoi. 
www.zonta.or

Voor en na de voorstelling organiseert 
Zonta in de foyer van ’t Klooster weer 
een super leuke markt waar allerlei 
moois te koop is voor mooie prijzen 
die bedongen zijn. En… 10% van de 
marktomzet die avond komt ook weer 
ten goede aan de Vrouwenvakschool 
in Mali. Ook zijn er vooraf aan de 
voorstelling weer lootjes te koop ten 
behoeve van de vrouwenvakschool in 
Mali. Er zijn leuke prijzen te winnen 
die diezelfde avond nog meegenomen 
kunnen worden. Kopen is helemaal 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 22 februari NIEUW op LON-TV:
•	 Berry	Wijtmans	bouwt	gitaren.	Dit	gebeurt	volledig	met	de	hand,	met	veel	

passie en vakmanschap.
•	 Actie	‘40	dagen	zonder	alcohol’.
•	 Kindcentrum	De	Nieuwe	Linde:	een	nieuw	logo	website	en	een	nieuwe	

toekomst.
•	 Officiële	opening	van	de	bouw	van	de	nieuwe	woonwijk	in	Nuenen-West.	

We vragen kopers waarom zij hier een huis gekocht hebben.
•	 Biografie	van	een	Dorp;	stukske	Gerwen:	huizen	Huibers	en	Van	Leuken.

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. 

Raadsvergadering live op TV:
De extra raadsvergadering van donderdag 5 maart wordt rechtstreeks uitge-
zonden vanuit de Raadszaal in Het Klooster. Aanvang: 19.30 uur. 
Eerdere raadsvergaderingen kunt u terugkijken via de website van de ge-
meente Nuenen: www.nuenen.nl/UitzendingenRaad.

Via welke tv-kanalen is LON te ontvangen?
Op de volgende zenders en frequenties wordt het signaal van de LON door-
gegeven:
UPC analoog   frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+
Ons BrabantNet analoog  frequentie 792 MHz,kanaal 39
Ons BrabantNet Nuenen HD frequentie DVB-C 44, kanaal 61+
Ons BrabantNet Nuenen IPTV Animo set-up box,  kanaal 2009

Heeft u een idee of een tip voor een reportage? 
Wij horen graag van u! Onze studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl.

Woensdagavond 11 maart organiseert Zontaclub Eindhoven, net als voor-
gaande 5 jaar, weer een gezellige theateravond voor een goed doel. De voor-
stelling begint om 20.00 uur in ’t Klooster in Nuenen. Let op: koop kaartjes 
op tijd; vorig jaar is deze avond zo goed gesteund dat 3 weken tevoren alles 
uitverkocht was.

niet verplicht, maar wel heel aantrek-
kelijk...

De voorstelling op 11 maart ‘Voeder-
tijd’ door de theatergroep Plankgas 
gaat over de hartsvriendinnen Brigitte 
en Mathilde die wachten totdat hun 
favoriete gebaksjuwelier zijn deuren 
opent. Wachtend op taart, komt het 
leven van de dames voorbij als in een 
5-gangendiner. ‘Voedertijd’ is een 
geestige en ‘over the top’ voorstelling 
over het wachten op verlossing.
Voor meer informatie: Willemijn 
Nieuwenhuis, 06-51 42 67 19.

Repair Café Laarbeek
De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 25 februari het maan-
delijks Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar al-
lemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwezig.  
Mensen die het Repair Café bezoeken, 
nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kle-
ding, fietsen, speelgoed, servies. Alles 
wat niet meer werkt maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In Ne-

derland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel men-
sen niet meer in het systeem. Met het 
Repair Café wil de Dorpsraad daar ver-
andering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere manier 
met elkaar in contact te brengen. En te 
ontdekken dat er heel veel kennis en 
praktische vaardigheden in de buurt te 
vinden zijn. Samen repareren kan leiden 
tot hele leuke contacten. Maar bovenal 
wil het Repair Café laten zien dat repa-
reren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

De bieb leest voor
Bibliotheek Dommeldal start een 
nieuwe activiteit. Een keer per maand 
wordt er op woensdagmiddag van 
14.00 tot 14.30 voorgelezen in de bi-
bliotheek. Op woensdagmiddag 25 fe-
bruari, 25 maart en 15 april. Daarna 
wordt een nieuw programma ge-
maakt. Kinderen van 3 tot ongeveer 7 
jaar zijn welkom Natuurlijk is de toe-
gang gratis.



Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

de voordeligste vloeren 
winkel van nederland 

altijd de goedkoopste in:
laminaat - pvc - lamel parket

houten vloeren - traprenovatie

 op=op   Goedkoopste van nederland!   uit voorraad leverbaar kijk voor de voorwaarden op 
www.vloerhetzelf.nl prijswijziGinGen en zetfouten voorbehouden

willem v. konijnenburglaan 1c, eindhoven, industrieterrein de kade   tel. 040-2468180
aanbiedingen alleen geldig in filiaal eindhoven

vloer het zelf eindhoven   gratis parkeren   www.vloerhetzelf.nl

www.adcommunicatie.nl

laminaat 
extra lang 
diverse merken o.a.: Quickstep, 
Balterio, Berryfloor, Tarkett, 
Krono, Ambiant en Parador, 
met Fall Down kliksysteem, 
klasse 32, in vele kleuren leverbaar.

Multiplank 
rustiek eiken
22 cm breed 
4 mm toplaag, leverbaar in:

laminaat
landhuisdelen
6 mm dik, klasse 31, 
leverbaar in 4 kleuren.

lamel parket
extra brede rustiek 
eiken landhuisdelen 
14 mm dik, lange delen, 
19 cm breed, 
naturel en wit geolied.

Stuntprijs v.a. 
normaal 26.95

naturel of wit, normaal 69,95

gerookt naturel of gerookt wit geolied, normaal 69,95

Meeneemprijs 
normaal 17.95

Stuntprijs v.a. 
normaal 48.95

15.95

42.95

44.95

5.99 29.95
per m2 incl. btw  

per m2 incl. btw  

per m2 incl. btw  

per m2 incl. btw  per m2 incl. btw  

traprenovatie massief eiken
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden.

Stuntprijs

715.00
excl. montage
incl. btw  

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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