
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Aankondiging 
militaire   
oefening
De Koninklijke Landmacht houdt 
in de periode van 18 tot en met 22 
januari 2016 een militaire oefening 
in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegen-
komen. Aan de oefening nemen100 
personen deel, en 31 militaire wiel-
voertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie.
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Schuif even 
aan tafel bij…
Willem Ligtvoet

CLUB 111 

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 januari 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Lezing over 
bijna-dood 
ervaringen

Witvoeter 2015:      
Cor van der Linden
Door Edwin Coolen

In een stralend zonnetje werd afgelopen zondag de onderscheiding Dwèrs-
klippel-met-het-witte-voetje door burgemeester Maarten Houben uitge-
reikt aan Cor van der Linden. Deze onderscheiding wordt jaarlijks door de 
Nuenense Oud-Prinsen uitgereikt aan iemand die ‘positief-dwèrs tegen 
alles in gaat en uiteindelijk toch zijn doel bereikt.’

Dora Mirón uit Guatemala op bezoek in Nuenen

Dora Mirón uit Guatemala op bezoek in Nuenen, als groot bewonderaar van Vincent 
van Gogh wilde ze bij het protestants kerkje op de foto… [foto: Gemma van den Hooff]

De coördinator van een aantal projecten voor de Maya-bevolking in Guate-
mala, Dora Mirón, bracht onlangs een bezoek aan Nuenen en sprak daar 
met de mensen van de stichting Nuenen-Guatemala. Deze stichting finan-
ciert een aantal projecten in Guatemala. 

Tucurú 
De stichting Nuenen-Guatemala sti-
muleert en ondersteunt met name pro-
jecten en activiteiten voor de Maya-be-
volking in het bijzonder van de 
gemeenschap van Tucurú, een gemeen-
te in het hoogland van Guatemala.
Dora Mirón vertelde enthousiast over 
de voortgang van de projecten in Tu-
curú. Het onderwijsproject voor Ma-
yavrouwen is een succes, zo vertelde 

ze. Steeds meer vrouwen nemen deel 
aan de programma’s en halen hun di-
ploma van het basisonderwijs. Som-
migen willen graag doorleren, een be-
roepsopleiding gaan volgen of zelfs 
gaan studeren aan universiteiten. 
Het project van de groentetuinen die de 
Maya-vrouwen in Tucurú hebben opge-
zet om in hun eigen levensonderhoud te 
kunnen voorzien, vindt steeds meer na-
volging in andere delen van Guatemala. 

Via de Adventsactie heeft de Nuenense 
stichting aan beide projecten een flinke 
financiële bijdrage kunnen leveren. 

Situatie in Guatemala
Over de huidige politieke situatie in 
Guatemala had Dora Mirón minder 
positief nieuws. Ze vertelde dat de 
nieuwe president Morales door de 
militairen naar voren is geschoven 
om de partij van het leger te gaan ‘lei-
den’. In feite is hij een marionet van de 
militairen van wie er velen nauw be-
trokken waren bij de burgeroorlog 
die in de jaren ‘80 in Guatemala 
woedde en die aan meer dan 200.000 
mensen het leven kostte. Volgens 
Dora zijn veel maatschappelijke orga-
nisaties en mensenrechtenorganisa-
ties in Guatemala erg bezorgd over de 
toekomst en hebben er weinig ver-
trouwen in dat er veel ten goede zal 
veranderen. 

Onder de aanwezigen waren verder 
Prins Naturijn en zijn Piekfijne dames 
van carnavalsvereniging De Dwèrs-
klippels, net als verschillende oud-wit-
voeters, zoals Johan Verschuren, God-

fried Schijven, Gerrit Smits en Johan 
Vlemmix. Van der Linden heeft deze 
onderscheiding volgens de oud-prin-
sen van de Dwèrsklippels verdiend 
door de positief dwèrse wijze waarop 
hij zich al jarenlang inzet ten behoeve 
van de Nuenense gemeenschap. 

Cor, geboren en getogen Nuenenaar, 
was het afgelopen jaar veel in het 
nieuws rond de plaatsing van het 
bronzen beeld van de Aardappeleters. 
Hij trad daarbij op als woordvoerder 
namens de initiatiefnemers voor 
plaatsing van het veel besproken beeld 
in het Park. Verder was hij in het ver-
leden betrokken bij de oprichting van 

Carte Blanche en het Kunstenaarscol-
lectief, een collectief voor ‘lastige ta-
lenten’ zoals hij het zelf noemt.

Zijn eerste serieuze baan vond Cor bij 
Neways waar hij samen met oprichter 
Gerard Meulensteen aan een succes-
volle uitbouw van het bedrijf werkte. 
Ten tijde van de grote brand bij Ne-
ways, destijds (in 1985) nog in Nue-
nen, zorgde hij er binnen 5 maanden 
weer voor dat er een compleet nieuw 
bedrijf stond dat direct weer operatio-
neel  was. In 1989 richtte Cor zijn ei-
gen bedrijf Lincom op.  Aanvankelijk 
vanuit zijn eigen huis en wat later van-
uit een bedrijfspand in Helmond. 
 
‘Belangrijk voor Cor is zijn relatie met 
het Onderwijs. Als initiatiefnemer van 
ROB (Relatie Onderwijs Bedrijfsle-
ven) heeft Cor altijd veel geïnvesteerd 
in jonge mensen. Zelf dankbaar dat hij 
mentoren heeft gehad als Gerard 
Meulensteen en Rene Havermans 
weet hij als geen ander hoe belangrijk 

LAVfotografie

LAVfotografie

22e Gerwense 
Boekenmarkt
Op zondag 24 januari van 10.00 tot 
15.00 uur organiseert Drumfanfare 
Jong Leven voor de tweeentwintig-
ste maal de inmiddels bekende Ger-
wense boekenmarkt in D’n Heuvel 
11 in Gerwen.

De praktijk heeft bewezen dat de eenen-
twintig voorgaande markten in een dui-
delijke behoefte hebben voorzien. Dui-
zenden boeken heeft de Drumfanfare 
weer verzameld. Boeken van de meest 
uiteenlopende kwaliteit en inhoud. Vele 
stalletjes staan in de diverse zalen ge-
plaatst met daarop keurig gerangschikt 
het genre boeken zoals o.a.: Kinderboe-
ken, Hobby- Romans- Detectives en 
nog veel meer. Maar ook LP’s en CD’s !
In de verwarmde zalen kunt u op uw 
gemak uw keuzes maken en tevens ge-
nieten van een heerlijk kop koffie of 
frisdrank tegen een alleszins betaal-
bare prijs.
De toegang is uiteraard gratis en voor 
betaalbare prijzen kunt u prachtige 
boeken kopen en Drumfanfare Jong 
Leven kan met de opbrengst weer de 
benodigde middelen aanschaffen. 
Voor info: 040-2847272 of stuur een 
mail naar secretariaat@drumfanfare-
jongleven.nl

Herinneringsboekje
Een lid van de Nuenense groep heeft 
een doorleefd schilderij gemaakt van 
haar eigen ervaringen bij het bezoek 
indertijd aan Guatemala. Met name 
de opgravingen van de massagraven 
van oorlogsslachtoffers hebben diepe 
indruk gemaakt. Het proces van dit 
schilderij heeft ze vastgelegd in een 
boekje met foto’s en gedichten. Hier-
van is een Spaanse tekst gemaakt. Aan 
het eind van de bijeenkomst bood zij 
een ontroerde Dora dit boekje aan. 

Nieuwe website
De Stichting Nuenen - Guatemala heeft 
sinds kort een geheel vernieuwde web-
site. Zo kan deze stichting nog meer be-
kendheid geven aan de activiteiten die zij 
onderneemt en de projecten waarvoor de 
stichting zich inzet. Ook wordt een beeld 
gegeven van de gemeenschap van Tu-
curú. Zie www.nuenen-guatemala.nl 

het is dat jonge mensen goed worden 
begeleid. Cor beziet alles maar dan 
ook alles vanuit een positieve en opti-
mistische grondhouding en dat maakt 
hem tot een groots en terecht winnaar 
van deze typische onderscheiding van 
het jaar 2015’, aldus de Oud-Prinsen.
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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 
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.

Van/voor de Gemeente

Gemeente nuenen, Gerwen en nederwetten  |  Gemeentehuis: Jan van schiJnveltlaan 2  |  postbus 10.000  |  5670 Ga nuenen  |  t 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

VERKEER
Gladheidsbestrijding winter 2015 / 2016
Na een uitzonderlijk warme eerste helft 
van deze winter lijkt het er op dat medio 
januari de temperatuur gaat dalen. Het 
is te verwachten dat dit gepaard gaat met 
winterse omstandigheden, zoals glad-
heid en misschien wel sneeuwval. Naast 
het feit dat sneeuw vaak mooie plaatjes 
oplevert, geeft het ook overlast. Het is 
daarom verstandig om hierop goed voor-
bereid te zijn. Zorg dat u een sneeuw-
schuif, bezem en strooizout in huis heeft, 
zodat u in ieder geval uw eigen stoepje 
sneeuwvrij kunt maken.

Waar wordt er gestrooid?
Het is helaas onmogelijk om overal te strooien. In het ‘Gladheidbestrij-
dingsplan’ staat beschreven op welke wegen er wordt gestrooid. Dit is 
een soort draaiboek waarin staat wie en wat, waar en wanneer wordt 
ingezet. Het ‘uitvoeringsplan’ is terug te vinden op www.nuenen.nl 
(Leven-en-wonen/Huis-en-buurt/Gladheidbestrijding) en ligt ter in-
zage in het gemeentehuis. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Hoe wordt gladheid bestreden?
De gladheid wordt op twee manieren bestreden: door preventief te 
strooien en door sneeuw te ruimen. In de zogenaamde “eerste fase” 
strooien we preventief op doorgaande rijwegen en fietspaden, bus-
routes, aanrijdroutes van de hulpdiensten; bedrijventerreinen; 
marktterreinen en toegangswegen naar maatschappelijke instel-
lingen. Omdat het strooimaterieel te zwaar is om op trottoirs te 
laten rijden, wordt er op voetgangersgebieden en stoepen in woon-
straten niet gestrooid. Bij (hevige) sneeuwval worden de routes met 
behulp van borstels en schuiven eerst sneeuwvrij gemaakt en ver-
volgens wordt er gestrooid. 
  
Bij aanhoudende gladheid wordt in de “tweede fase” aandacht 
besteed aan het bereikbaar maken van diverse wegen en gebieden 
en voetgangersgebieden van senioren- en verzorgingscomplexen en 
maatschappelijke instellingen. 
 
Samen doen we meer!
Ook u kunt helpen de gladheid te bestrijden. Begin met het wegvegen 
van de meeste sneeuw naar een plek waar niemand er last van on-
dervindt. Veeg het niet in goten of rioolputten. Bestrooi vervolgens 
de stoep voor uw huis en/of winkel met gewoon zout of strooizout. 
Wanneer u eerst veegt heeft u minder zout nodig, wat een stuk beter 
is voor het milieu. Let erop dat u niet te veel zout strooit in de buurt 
van planten en bomen, die kunnen daar namelijk niet goed tegen.

Melden
Ondanks alle inspanningen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Dergelijke situaties kunt u melden via het meldpunt op de website 
van de gemeente of via het telefonisch informatiecentrum van de 
gemeente (040) 2631 631.

Twitter
Wanneer u onze twitterpagina @strooiploeg volgt, ontvangt u be-
richt zodra in Nuenen gladheid wordt verwacht en wanneer de ge-
meente een strooiactie start. 

NUENEN VEILIG: WHATSAPP    
INZETTEN VOOR BUURTPREVENTIE
Buurtpreventie via WhatsApp werkt 
De BuurtWhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht. Deze 
WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties 
in een bepaalde wijk. Uit onderzoek is gebleken dat de inbraken 

sterk afnemen in wijken waar een BuurtWhatsApp is, vergeleken 
met wijken zonder deze vorm van buurtpreventie. De gemeente 
Nuenen biedt graag ondersteuning.

Informatie op de website 
Informatie over de mogelijkheden van een BuurtWhatsApp kunt u 
vinden op onze website www.nuenen.nl (Leven-en-wonen/Huis-en-
buurt/Overige/BuurtWhatsApp) 

Aanmelden bestaande
en nieuwe groepen
De gemeente wil graag weten 
welke groepen er zijn zodat een 
wijkagent bij calamiteiten de 
WhatsAppGroep via de be-
heerder kan bereiken. Daarom 
een oproep aan de groepsbe-
heerders om de groep via 
gemeentehuis@nuenen.nl 
aan te melden.

Raamsticker
De gemeente deelt via de groepsbeheerder per aangesloten woning 
één raamsticker uit.

Vrije inloopavond 26 januari
De gemeente organiseert in het gemeentehuis in Nuenen een vrije 
inloopavond over BuurtWhatsApp op dinsdagavond 26 januari 
2016 van 18.30 tot 20.00 uur. Met medewerking van de wijkagent  
en ervaringsdeskundigen krijgt u informatie.  Dit is het moment om 
vragen te stellen over bijvoorbeeld de regels. Of u kunt hulp krijgen 
bij het installeren van de whatsapp. U en uw buurtgenoten zijn van 
harte welkom.   

Vragen 
Heeft u vragen aan de politie of gemeente? Via www.politie.nl onder 
‘Mijn buurt’ kunt u contact leggen met de wijkagent. Ook de ge-
meente staat graag voor u klaar als u vragen heeft. U kunt via het 
klanten contact centrum contact opnemen met Elma van Keulen: 
040 2631631 of via mail: gemeentehuis@nuenen.nl  

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 7	januari	2016	 Berg	48,	5671	CD	-	het	verbouwen	van	
   de woning (MONUMENT).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIjZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager: Stichting Grote Ronde van Gerwen voor het organise-

ren	van	een	criterium	wielerwedstrijd	“50e	Grote	Ronde	van	Ger-
wen” op tweede paasdag, 28 maart 2016 in centrum van Gerwen;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	De	Wetters	voor	het	organiseren	
van een carnavalsoptocht door het centrum van Nederwetten 
op 8 februari 2016 en het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken in M.F.A. “De Koppel” tijdens de diverse carnavalsac-
tiviteiten	in	de	periode	van	5	tot	en	met	9	februari	2016;

•	 Aanvrager:	Exploitatie	maatschappij	Het	Klooster	Nuenen	B.V.	
om vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een hekwerk, 
zeecontainer, toiletten en biercontainers t.g.v. carnavalsactivi-
teiten in Het Klooster vanaf 11 januari jl. resp. 1 februari 2016.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (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	
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 14 januari 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 6	januari	2016	 Tomakker	117,	5673	LD	–	het	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUW);
•	 7	januari	2016	 De	Huufkes	48-50,	5674	TM	–	het	plaatsen	
   van bijgebouwen (BOUW en RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 8	januari	2016	 Ligtsedreef	32	en	33,	5674	CT	–	het	
   oprichten van een dubbel woonhuis (BOUW 
   en RO, afwijken van de bestemming).

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum 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.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (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 voorlopige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIjZONDERE WETTEN:
•	 aan	 H.R.	 De	 Collse	 Hoeve	 zijn	 een	 vergunning	 en	 ontheffing	

verleend i.v.m. een tonpraotavond Broakese Zotten op 16 ja-
nuari	2016	in	een	tent	op	het	achterterrein	aan	Collse	Hoefdijk	
24 (verzenddatum 8 januari 2016);

•	 aan de dames Raaijmakers en Van den Berg is een ontheffing 
verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 
tijdens	een	Bonte	avond	en	Prinsenreceptie	op	16	resp.	17	janua-
ri 2016 in M.F.A. “de Koppelaar” (verzenddatum 11 januari 2016);

•	 aan	Stichting	Oud-Prinsen	Goede	Doelen	is	een	evenementen-
vergunning verleend voor het exploiteren van een schaatsbaan 
–voorzover	mogelijk-	in	de	periode	vanaf	heden	tot	en	met	28	
februari 2016 op het terrein van de heer F. Linders, gelegen aan 
de Broekdijk/Gerwenseweg (verzenddatum 12 januari 2016);

•	 aan	Wandelsportvereniging	OLAT	is	een	evenementenvergun-
ning verleend voor de doorkomst van een wandeltocht met di-
verse	afstanden	door	Nuenen	op	17	januari	2016	(verzenddatum	
12 januari 2016);

•	 aan	de	heer	Evers	is	een	vergunning	verleend	voor	het	plaatsen	
van een tent aan de achterzijde van zijn horeca-inrichting aan 
Park	61	in	de	periode	van	19	tot	en	met	26	januari	2016	t.b.v.	
een darttoernooi en een prinsenreceptie in het weekend van 22 
tot en met 24 januari 2016 (verzenddatum 12 januari 2016).

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 
burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	
GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Ontvangen vergunningaanvraag Broekdijk 24 Nuenen
Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben van de heer 
P.M.M. Meijers een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag be-
treft het veranderen, het uitbreiden en het verrichten van handelin-
gen met gevolgen voor beschermende natuurgebieden vanuit de 
inrichting gelegen aan de Broekdijk 24 te Nuenen. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij 
voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen	vanaf	15	januari	2016	tot	en	met	26	februari	2016	ter	inzage.	

Een ieder kan tot en met 26 februari 2016 ten aanzien van de ont-
werpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij 
Omgevingsdienst	Zuidoost	Brabant,	Postbus	8035,	5601	KA	Eind-
hoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen 
deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een 
verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage 
legging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden ingediend.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
zijn in te zien na afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 

Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken 
kunt u contact opnemen met de heer J. Aarts van de Omgevings-
dienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	369	0413.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
Aan	deze	procedure	 is	het	kenmerk	met	nr.	25549	gekoppeld.	U	
dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

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 vol-
gende 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 man-
telzorg?	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.

AFVALWEETjE

Melk- en sappakken hebben een folielaag aan de binnen-
kant en horen in de (gratis) PMD zak, het mag NIET
in de papiercontainer.

Vervolg op pagina 5



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 Kwaliteit 
maakt het verschil

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

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wij helpen u graag
en met Passie!!!

Hachee pakket
500 gr vlees, uien en kruiden ...6,95
Worstjes en zo
"Roerbakgerecht"
100 gram ..........................................1,60
100 gr. Peper Cervelaat +  
100 gr. Zeeuws Spek .................3,50
Kip in Braadzak
per stuk ............................................5,50
Hertenbiefstuk
100 gram ..........................................2,95
Kwarteleitjes
1 doosje ............................................2,50

SPECIAL

Rodekool panklaar
1/2 kilo 0,89

Savooiekool panklaar
1/2 kilo 0,89

Gekookte bieten 
1/2 kilo 0,89

Mexico salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 januari

Bamipakket panklaar  
    1/2 kilo 0,99

Acties week 2: geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 januari 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
een smakelijk donker meergranenbrood   € 189_____________________________________________________

Ski cake
roombotercake gedecoreerd met 
witte chocolade en schuim   nu € 450_____________________________________________________

4 Harde 
witte broodjes  slechts € 100_____________________________________________________

Apfelstrudel 
nòg lekkerder met vanillesaus € 1,35 
voor 3-4 personen      € 395_____________________________________________________

Iedere vrijdag & zaterdag

Heerlijke 
appelflappen   3+1 GRAtIs

KOOPJE

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Grieks Mediterraans Restaurant

Wij hebben 
Griekse live muziek
zaterdag 23 januari

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

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

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Wie zijn wij
Archipel is een zorginstelling in de regio Eindhoven.
Wij hebben diverse zorginstellingen in de regio.
 
Momenteel zijn wij bezig met de renovatie van onze zorginstelling 
in Nuenen
-  Om  medewerkers en gasten te vervoeren maken wij gebruik van 

een pendeldienst met bus
-  Om op gezette tijden en volgens een tijdschema de gasten en 

medewerkers te vervoeren van Bakel naar Nuenen en omgekeerd.
Hiervoor zoeken wij Vrijwilligers die met eigen auto op piekmoment 
opgeroepen kunnen worden volgens een beschikbaarheid’s rooster.

Wat Bieden wij
- Een vrijwilligers verzekering
- Een vergoeding van gemaakte km van 0,27 euro
- Een kerstpakket
- Een traktatie op de dag voor vrijwilligers
- Een maal per jaar een vrijwilligersfeest
 
De looptijd van dit project zal ongeveer een jaar zijn. Ook zoeken wij nog 
vrijwilligers voor het vervoer van gasten op onze pendelbus.
 
Contact
Tel: Hans Keunen (coördinator vervoer Archipel ) 06 22191816
Email: hans.keunen@archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen



   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
 tevens Coördinator gevraagd: organisatorische vaardigh. en affiniteit met doelgroep_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) _________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen
 tevens vrijwilliger voor administratieve onderst. en PR gevraagd (kan van huis uit)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u._________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen werkgroeplid (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
 tevens handige klussenman gevraagd_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. Inzet in overleg
 tuinmedewerk(st)ers voor de groenten- en bloementuin in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEVgroep vrijw. v. Hulplijn Peelregio (telef./chat/mail) 24 uur. Training/Onkostenverg. enkele uren p. wk, vanuit huis _________________________________________________________________________________________________________________________________
Voedselbank bijrijder gevraagd, aanpakker, rijbewijs niet noodzakelijk woensdag 9.30-17.00 u. (1 u. pauze)_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Schilders^COOL Nuenen klusvrijwilliger voor allerlei voorkomende klusjes tijden in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbuscomité een reserve-chauffeur voor de buurtbus lijn 460 (Best-Son & Breugel-Nuenen v.v.) diensten van 3,5 u. in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redactiemedewerkers m/v gevraagd, m.n. redacteur regionieuws  tijden in overleg
 en medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen vrijwillige peuterspeelzaalleidsters (u werkt samen met een beroepsleidster) div. dagdelen, i.o. Schoolvakanties vrij_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Seniorenraad Nuenen secretaris gevraagd. Meer info via voorz. dhr. J. Ebberink: j_ebberink@hotmail.com In overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Begin het nieuwe jaar goed met vrijwilligerswerk! Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op 
Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. 
Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

week 2 

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!
Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Gerwen

(± 240 kranten) 
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

spoed

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

€ 45,-
€ 65,-

 PUZZELHOEKWeek 2

8 5 7
5 4 9

3 9
2 7

7 8 4
1 2

6 5
8 6 3 9
2 8 3 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 ladekast 6 nadeel 12 vlek 13 zandheuvel 14 aan zee 16 soort 
kabouter 18 zwemvogel 19 insect 20 amfibie 22 wees gegroet 24 voordeel 
25 deel v.h. hoofd 27 zangspel 29 vrouwelijk dier 30 muziekschijfje 31 vogel 
33 wiel 35 de dato 37 Engels bier 38 ontzag 39 maand 40 riv. in Italië 
41 pl. in Gelderland 42 Ned. voetbalclub 44 luitenant 45 geneesmiddel 
47 naaigerei 50 bloeiwijze 52 water in Utrecht 54 op de wijze van 
56 recht vaarwater 58 zuster 59 vergrootglas 61 vogel 64 ter inzage 
65 verlegenheid 66 hetzelfde 68 Italiaans gerecht 69 bloeiwijze.

Verticaal: 1 geleerd 2 bedrijfsvorm 3 een weinig 4 wreed heerser 5 ik 
7 pl. in Gelderland 8 herkauwer 9 deksel 10 voorzetsel 11 berouw 15 tijdmeter 
17 stuk stof 18 voordat 19 knaagdier 21 lidwoord 23 mondeling 24 numero 
26 kosten koper 27 op elkaar 28 roofvogel 29 of dergelijke 30 hoofddeksel 
32 olm 34 gravin van Holland 36 aanwijzend vnw. 41 oude lengtemaat 43 circa 
46 in memoriam 48 vierhandig zoogdier 49 zouteloos 51 slee 52 schildergerei 
53 klankbekken 55 vechtsport 57 pit 59 bijbelse figuur 60 lidwoord 
62 nachtvogel 63 afslagplaats bij golf 65 Gedeputeerde Staten 67 motorschip.

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

A R M A D A G E L A A T

E E I R E L I L A E

T E L G N R S F S N E E

A R A A C T V E R

G A A S R A D E N G A N S

E S C O U T P E K E L T

H O I T I L

S M A I N E M E L I G A

P R E T E G A A L D A A D

E E R E L I R A D

E E G A N L S R T A P E

R E L I A E N I G R

B L A N C O L I N N E N

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

Oplossingen wk 1
A F S F E E R A F N A F

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

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

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

AFVALSYSTEEM

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.

ABEEL
AFKORTEN
ALPINIST
APRIL
BALTSEN
BOBTAIL
BOKSEN
BOTERHAM
CABARETIER
CAMERA
FAUNA
FRAAI
JONKER
KARATEKA
KROAAT
LAAIEN
LARVE
NETBAL
NUDIST
PANIEK
PAPKIND
RAVEN
RIVIERKREEFT
STOER
TAAITAAI
TAXUS
VERUIT

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 53, Dhr. H. Robbescheuten, Lieshout.

 Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Archipel Muziekconcours   
start met 36 deelnemers! 
Dit jaar zijn er 36 deelnemers aan het Archipel Muziekconcours. Dit gewel-
dige aantal jonge, enthousiaste, zeer getalenteerde musici maken het Archi-
pel Muziekconcours tot een volwaardig concours. Op zaterdag 23 januari 
vindt de eerste voorronde plaats. De voorrondes en halve finales zijn in ver-
schillende locaties van Archipel. Deze muzikale middagen zijn openbaar, u 
bent van harte welkom! De bezoekers kunnen genieten van zang, piano-, vi-
ool-, klarinet, gitaar en harpmuziek. 

Voorrondes, aanvang 14.00 uur 
23 januari in Gagelbosch aan het Ga-
gelboschplein 200 in Eindhoven. 
24 januari in Eerdbrand aan de Wad-
denzeelaan 2 in Eindhoven. 
30 januari in Jo van Dijkhof aan Jo van 
Dijkhof 110 in Nuenen. 
31 januari in Landrijt aan de Drosser-
straat 1 in Eindhoven. 

Halve finale, aanvang 14.00 uur 
20 februari in Dommelhoef aan de 
Parklaan 97 in Eindhoven.
21 februari in Berkenstaete aan De 
Bontstraat 71 in Son en Breugel. 

Grande Finale, aanvang 16.00 uur 
6 maart in het Muziekgebouw Eindhoven. 

Door mee te doen aan het Archipel 
Muziekconcours krijgen kinderen en 
jongeren de gelegenheid om hun 
muzikale talent voor echt publiek, 
waaronder ouderen, ten gehore te 
brengen. Archipel organiseert dit 
concours met als doel jong en oud 
samen te laten genieten van muziek. 
Deelnemers spelen eerst een voor-
ronde. Degenen die doorgaan, spe-
len in de halve finale. Winnaars van 
de halve finale staan op 6 maart in de 
finale in het Muziekgebouw Eindho-
ven! 

Meer informatie over wie wanneer 
speelt: www.archipelzorggroep.nl/
muziekconcours 

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...

Natuurlijk hebben niet alle sjaggerijnige, 
prikkelbare en wispelturige pubers last 
van een depressie. Als de kinderen wel 
lol hebben met leeftijdgenoten, is het 
gewoon de puberteit. Het is een glij-
dende schaal, maar een depressie be-
lemmert het gewone functioneren 
praktisch totaal. Het kind of de jong 
volwassene heeft een slechte concen-
tratie, piekert veel, slaapt heel veel of 
juist nauwelijks, heeft slechte cijfers, 
gaat niet of nauwelijks meer naar 
school en vindt nergens meer iets aan. 
In Nederland gaat men ervan uit dat 7 
tot 8 % van de kinderen een of meer-
dere keren een depressieve periode 
doormaakt. 
Acupunctuur werkt depressie- en 
angstverminderend. Een groep Ameri-
kaanse anesthesisten toonde aan dat 
acupunctuur bij angstige kinderen 
een duidelijk meetbaar angstvermin-
derend effect heeft.  De onderzoekers 
vonden het effect in een gecontroleer-
de studie met 52 kinderen tussen 8 en 
17 jaar. Overigens adviseert de World 
Health Organisation (WHO) acupunc-
tuur bij meer dan 100 aandoeningen, 
waaronder depressie, angst, slapeloos-
heid en schizofrenie. 

Bij kinderen en jongeren gebruik ik 
bijna nooit naaldjes. Ook al zijn deze 
nog zo klein en pijnloos. Meestal zet ik 
dan laseracupunctuur en acupressuur 
in. Dat doe ik trouwens ook bij volwas-
senen, die de naaldjes eng vinden.
Bij acupressuur druk ik zachtjes op be-
paalde plekken van het (kinder)li-
chaam. Ook leer ik de ouders of ver-
zorgers dat te doen. De meeste 
kinderen gaan al snel beter slapen. 
Ook leven ze op: hun stemming ver-
betert evenals hun concentratie en 
leervermogen. De schoolresultaten 
gaan dikwijls aanzienlijk vooruit. 
Bij volwassenen slaat psycho-therapie 
vaak veel beter aan als ook acupunc-
tuur gedaan wordt. Vaak worden anti-
depressie medicijnen daardoor over-
bodig!

Medicijnen tegen depressie:   
gevaarlijk bij jonge depressieven
Medicijnen tegen depressie helpen niet bij pubers en jonge volwassenen. Ze 
kunnen zelfs gevaarlijk zijn: het risico op suïcidale gedachten en suïcidaal ge-
drag neemt toe. De NRC van 12 december jl. besteedde hier twee hele pagina’s 
aan, ook omdat dat 17 september in het gerenommeerde medische tijdschrift 
The BMJ (British Medical Journal) stond. Overigens staat het ook in de Neder-
landse richtlijn voor de behandeling van depressie bij jongeren. Toch worden 
die medicijnen in Nederland voorgeschreven: jaarlijks aan 32.000 jonge men-
sen tussen de 18 en 25 jaar en aan 8000 kinderen en jongeren onder de 18. 

Pim van Lommel in Nuenen

Lezing over     
bijna-dood ervaringen
Op woensdagavond 27 januari zal Pim van Lommel, cardioloog, weten-
schapper en schrijver van de internationale bestseller Eindeloos bewustzijn 
in kerkelijk centrum De Regenboog in Nuenen spreken over het fenomeen 
van de bijna-dood ervaring. Hij wordt vergezeld door Marga van Lennep-
Kernkamp, zij zal vertellen over haar persoonlijke ervaring hiermee.

In zijn lezing zal Van Lommel ingaan 
op de Nederlandse wetenschappelijke 
studie naar bijna-dood ervaringen bij 
344 patiënten die een hartstilstand 
overleefden. Deze studie publiceerde 
hij in december 2001 in het medische 
tijdschrift The Lancet en vormde de 
basis van zijn boek Eindeloos Bewust-
zijn. Een wetenschappelijke visie op de 
bijna-dood ervaring. Dit boek beleefde 
inmiddels de 21e druk en is in meerde-
re talen vertaald.

In de hele geschiedenis zijn meldingen 
gedaan door mensen die zich een bui-
tengewone ervaring herinneren na een 
levensbedreigende crisis. Dit noemt 
men tegenwoordig een bijna-dood er-
varing (BDE). Deze ervaringen worden 
steeds vaker gemeld door de toegeno-
men overlevingskans ten gevolge van 
verbeterde reanimatie-technieken. De 
inhoud van de BDE en het effect op pa-
tiënten lijkt wereldwijd, in alle tijden 
en culturen, hetzelfde. De acceptatie 
van de ervaring door familie, verple-
ging en artsen, evenals de acceptatie en 
integratie door de BDE-er zelf is echter 
een moeizaam en langdurig proces.

Pim van Lommel (1943) werkte van 
1977-2003 als cardioloog in het Rijn-
state Ziekenhuis in Arnhem. In 1986 
begon hij zijn onderzoek naar bijna-
dood ervaringen, waarover hij ruim 
twintig artikelen publiceerde. Hij geeft 
lezingen over de hele wereld, met na-
me voor ziekenhuizen, hospices en 
universiteiten. Naast andere prijzen 
ontving hij in 2010 de Book Award van 
de Scientific and Medical Network. 

De lezing wordt georganiseerd door de 
Nuenense Raad van Kerken en is on-
derdeel van een serie avonden rond 
het jaarthema 'Leven van verwonde-
ring'. Op de avond is er gelegenheid 
Van Lommel's boek Eindeloos Be-
wustzijn aan te schaffen en na afloop 
te laten signeren.

Datum: Woensdag 27 januari. Tijd: 
20.00 - 22.30 uur. Inloop vanaf 19.15 
uur. Plaats: Kerkelijk Centrum De Re-
genboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nue-
nen. Toegang: € 3,-. Reserveren: le-
zingvanlommel@pgn-nuenen.nl. Info: 
Christien Crouwel, tel. 040 - 7878 383 
of pastor@pgn-nuenen.nl

Politie zoekt 
getuigen van   
gewapende overval 
op supermarkt
De politie zoekt mogelijke getuigen 
van een gewapende overval op don-
derdagavond 7 januari op een super-
markt aan de Parkhof in Nuenen.

Kort na 20.00 uur waren in de winkel 
twee medewerksters bezig met op-
ruimwerkzaamheden omdat de winkel 
ging sluiten. Op dat moment kwamen 
twee mannen de winkel binnen die de 
medewerkster bedreigden met een op 
een vuurwapen gelijkend voorwerp en 
hen dwongen om geld af te staan. 

Er is een signalement van de daders: 
Mannen, licht getint, beiden gekleed 
in een zwart (nep) lederen jack met 
daaronder een donkerblauwe sport-
jack met capuchon, fel donkerblauwe 
spijkerbroek, donkere sjaal en/of bi-
vakmuts. Beiden hadden een normaal 
postuur. Eén man leek duidelijk ouder 
dan 50 jaar, de ander ongeveer 35 jaar. 
De jongere man had zeer donkere dik-
ke wenkbrauwen.

De politie is een onderzoek gestart 
naar de overval. Daarbij werd in de su-
permarkt al gezocht naar technische 
bewijzen en zijn we nog op zoek naar 
mogelijke getuigen. Mensen die iets 
gezien hebben of mogelijk iets weten 
dat met de overval te maken heeft kun-
nen contact   opnemen via 0900-8844 
of anoniem: 0800-7000.

Politieberichten

Voorjaars-programma Computercafé
Het Computercafé van SeniorWeb en Bibliotheek Dommeldal start op 21 januari 
weer met een tweede serie van tien presentaties op de donderdagochtenden.

Country dansen   
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 16 ja-
nuari. We dansen in de grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Volop genieten dus 
en alleen kijken mag ook. 

Zaterdag 16 januari 20.00 uur. The 
Black Longhorn, Dorpshuis-Lieshout, 
Grotenhof 2, Lieshout, telefonische in-
fo: 0499-422088, www.blacklonghorn.
nl of email: info@blacklonghorn.nl.

Repair Café 
Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 20 januari we-
derom het maandelijks Repair Café. 
In het Dorpshuis aan de Grotenhof 
2, 5737CB Lieshout, draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoe-
ten. 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 aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café bezoe-
ken, nemen van thuis kapotte spullen 
mee. Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, fietsen, speelgoed, servies… 
Alles wat niet meer werkt is welkom en 
maakt kans op een geslaagde reparatie. 
De vaklui in het Repair Café weten bij-
na 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 ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel kennis 
en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen we met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Mindfulness 
training in Nuenen
Op woensdag 27 januari 2016 start 
een nieuwe mindfulness groepstrai-
ning in Nuenen. Annemarie Vaar-
kamp begeleidt gedurende acht 
bijeenkomsten een kleine groep 
deelnemers bij het kennismaken en 
oefenen met mindfulness. 

Levenshouding
Als je ‘mindful’ bent, ben je met je aan-
dacht bij wat je aan het doen bent. Je 
neemt de situatie zoals die is, voert 
geen strijd om dingen anders te maken 
dan ze zijn en neemt afstand van her-
senspinsels. Stress en aan stress gerela-
teerde klachten - zoals slapeloosheid - 
nemen af. Je kunt je beter concentreren 
en makkelijker loslaten. Ontspannen 
wordt eenvoudiger en je geniet meer. 
Een levenshouding die ‘mindful’ is, 
hangt samen met persoonlijk welzijn. 
Kortom: je zit lekkerder in je vel!

De Binnenkamer
Drs. Annemarie Vaarkamp verzorgt 
deze training al jaren. Ze heeft haar ei-
gen praktijk in Nuenen: de Binnenka-
mer, studio voor psychologie, mindful-
ness en oudercoaching. Als je interesse 
hebt of als je meer wilt weten over indi-
viduele begeleiding, bekijk dan eens 
haar vernieuwde website: www.de-bin-
nenkamer.nl. Hier vind je ook alle in-
formatie over individuele begeleiding. 
Mailen of bellen kan natuurlijk ook: 06 
820 008 76, info@de-binnenkamer.nl.

De eerste serie van tien had enkele 
presentaties met een overweldigende 
belangstelling, een daarvan (Overstap 
Windows 10) is beslist een herhaling 
waard. Vandaar dat er gestart wordt 
met een herhaling van de presentatie 
over het upgraden van de computer 
van Windows 7 of 8 naar Windows 10. 
De twee onderwerpen in januari zijn: 

21 januari - Overstap Windows 10
Tot 29 juli kan men gratis upgraden 
van Windows 7 of 8 naar Windows 10. 
De meeste problemen zijn inmiddels 
van de baan, dus is het nu tijd om veilig 
over te stappen. In deze presentatie 
wordt u gewaarschuwd voor eventuele 
problemen en wordt uitgelegd hoe u 
een veilige overstap kunt maken.

28 januari -
Website maken met WordPress
Een goede website maken was lang een 
ingewikkelde klus, maar met het gratis 
programma WordPress kan op een-
voudige wijze, zonder kennis van pro-
grammeer talen, een website gemaakt 
worden welke tevens eenvoudig te be-
heren is. Het Computercafé wijst u 
hierin de weg.

Het volledige voorjaarsprogramma 
loopt tot en met de maand maart en is 
te vinden op: www.seniorwebnue-
nen.nl/computercafe

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur de 
koffie klaar en start de inleiding om 09.30 
uur, waarbij er weer volop ruimte is voor 
vragen. De bijeenkomsten zijn voor ie-
dereen toegankelijk en de entree bedraagt 
€ 4,-. Het Computercafé is bereikbaar via 
de hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Voor persoonlijk en deskundig advies
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De Kluswoning
Door Nannie van den Eijnden

In 2015 onderzocht Rabobank Dommelstreek de vitaliteit in Geldrop, Hee-
ze-Leende en Nuenen. Dit leidde tot inzicht in vraagstukken in onze regio en 
tot nieuwe initiatieven van betrokken burgers, bedrijfsleven, instellingen 
en overheid. Zo zorgen we samen voor een plezierige omgeving om te wo-
nen, werken en recreëren. 

In deze rubriek leest u maandelijks over de voortgang van één van de pro-
jecten waar een team enthousiast mee aan de slag is gegaan. Deze maand 
een woonproject, ‘De Kluswoning’.

Samen Vitaal

“Ik was eerst best sceptisch” vertelt ar-
chitect Anne-Marie Pors uit Nuenen, 
“maar werd enthousiast doordat je 
met zo veel verschillende mensen bij 
elkaar bent en kijkt wat je voor elkaar 
kunt krijgen. Ik werd nieuwsgierig. 
Waar gaat dit toe leiden?”

Anne-Marie discussieerde mee over 
de belangrijke vraag: hoe houd je dor-
pen vitaal? Er waren verschillende vi-
sies. Een daarvan was: door voorzie-
ningen voor ouderen te treffen. De 
visie van Anne-Marie is: door ervoor te 
zorgen dat jongeren niet uit gemeen-
ten wegtrekken, vanwege het tekort 
aan betaalbare starterswoningen. 

“Het is nu voor jonge mensen niet te 
betalen om iets te huren” licht Anne-
Marie toe. “En je kunt ze wel iets voor-
schotelen, maar het is nog veel be-
langrijker om ze vanaf het begin bij 
plannen te betrekken. Ik merk dat jon-
geren dat ook willen, een eigen in-
breng. Als je uitlegt wat de kosten-
posten zijn voor de bouw, kunnen ze 
meedenken en keuzes maken. We 
moeten voldoen aan bouwtechni-
sche voorzieningen en besluiten, 
maar ze kunnen zelf meebeslissen 
over de inrichting van de leefruimte, 
zowel binnen als buiten. Met hun 
stem kunnen ze als groep gezamen-
lijk het project positief beïnvloeden 
om de kosten zo laag mogelijk te hou-
den. Daarnaast wil je een nieuwe be-
stemming geven aan de panden die 
leeg staan in het dorp” voegt ze toe.

Ze heeft het voormalige politiebu-
reau aan de Vincent van Goghstraat in 

Nuenen op het oog voor het realise-
ren van negen appartementen. In het 
voormalige kantoorpand van de Ra-
bobank in Leende zijn vijf betaalbare 
huurwoningen mogelijk. “De kans 
van slagen van dit project in Nuenen 
is heel groot” vervolgt Anne-Marie. 
“Vooral omdat alle betrokkenen en-
thousiast zijn en de gemeente in prin-
cipe graag dit soort initiatieven 
steunt. De jongeren willen graag 
meeklussen en kunnen zelf hun keu-
ken en sanitair plaatsen en ook het 
stuc- en schilderwerk doen”. Dit pro-
ject is een voorbeeld van hoe ze altijd 
graag werkt; het realiseren van ideeën 
die aansluiten doet de passie voor 
haar vak oplaaien en geeft haar waar-
dering voor haar werk. 

Het werken met jongeren ervaart ze 
als dynamisch, omdat ze zichzelf her-
kent in hun vuur en brede, frisse kijk 
op de wereld. Eind januari gaat ze sa-
men met hen, de woningbouwvereni-
ging, gemeente en buurtbewoners in 
gesprek. Er komt een schets van het 
appartementencomplex en een haal-
baarheidsplan. “Het zou leuk zijn als 
de jongeren dit jaar een kerstboom 
kunnen zetten in de door henzelf 
meegebouwde huurwoning. Ze waar-
deren het dat ze hun mening kunnen 
geven. Daar haal ik weer de energie en 
inspiratie uit om dit initiatief mee te 
helpen realiseren” lacht Anne-Marie. 

Wilt u meer informatie over Samen Vi-
taal? Ga dan naar www.rabobank.nl/
dommelstreek
Elkaar versterken, zoals morgen.

Nieuwjaarsreceptie    
PVGE  Nuenen
 
De PVGE is een vereniging voor iedereen van 50-plus. 
Er worden veel activiteiten in clubverband georganiseerd, 
o.a. reizen, wandelen, fietsen, bewegen, motorrijden, lezen, computeren, ko-
ken, schilderen en museumbezoek. De receptie op vrijdag 8 januari in het 
Kwetternest  naast de Hongerman werd  dan ook druk bezocht door de leden 
van de verschillende activiteitenclubs. 

Het reisbureau van de PVGE organi-
seert  regelmatig excursies en/of  meer-
daagse reizen, waarvoor altijd   een 
enorme belangstelling is.
 
De Kerstdagtocht  naar
het Afrikamuseum.
Op 18 december vertrok de groep 
vanaf de Clemenskerk via een alterna-
tieve toeristische route   naar het 
Afrikamuseum in Berg en Dal. Na de 
koffie met koek werd de groep in 2 
groepen gesplitst voor een rondlei-

ding in het binnen -en buitenmuse-
um. In het binnen museum werd ken-
nis gemaakt met een schitterende col-
lectie en de talloze verhalen die eraan 
verbonden zijn.
Buiten waren verschillende dorpen 
nagebouwd o.a. het dorp Dogon uit 
Mali, verder was het mogelijk andere 

Nieuwjaarsreceptie PVGE (Foto:  Jolanda van Eekeren- Tijsma)

gebieden te ontdekken zoals, Ghana, 
Benin etc. Zeer de moeite waard was 
de tentoonstelling ‘Het Afrika Muse-
um in de 21e eeuw - oude en nieuwe 
kunst verbonden’. Thema’s die aan 
bod kwamen zijn onder meer  ‘Beeld-
vorming' en ‘Westerse en Afrikaanse 
visies op Afrikaanse kunst’. Daarna 
ging het via de Postbank naar het Kas-
teel - en Landgoed Middachten in het 
dorp De Steeg.
In dit nog echt werkende   landgoed 
werd informatie gegeven over het 
kasteel en de tuinen. Er werd genoten 
van de kerstsfeer op Kasteel Mid-
dachten. Bij het vertrek na vijf uur was 
het al donker en had het kasteel een 
sprookjesachtige uitstraling door de   
honderden  vetlampjes op de venster-
banken en fakkels  langs de weg.

Avondfotoclub  
bij de PVGE ?
Momenteel  zijn in de afdeling Nue-
nen 3 fotoclubs actief. Ze komen 2 
keer per maand overdag bij elkaar. 
Om ook werkenden van 50 jaar en 
ouder de mogelijkheid te geven zich 
aan te sluiten bij een fotoclub, is het 
idee geopperd een club te starten 
die in de avonduren bij elkaar komt.

Heeft u interesse dan kunt u dit ken-
baar maken bij: Marleen Houben, 
mailadres   mhouben06@gmail.com of 
Anny  Feuler, mailadres    amofeuler@
yahoo.com
Bij voldoende interesse zal binnen-
kort een bijeenkomst gepland worden 
waar de diverse mogelijkheden be-
sproken worden. Voor meer informa-
tie over de PVGE: www.pvge nuenen

Bericht van de stichting 
Heartsafe Nuenen
Het bestuur van de stichting Heartsafe Nuenen wil graag reageren op 2 re-
cente gebeurtenissen. 

Drijehornick lezing over:

De mooiste kerken van 
Noord-Brabant - De onzekere 
toekomst van een erfenis
De spreker, Wies van Leeuwen (1950) is architectuurhistoricus en cultuurhis-
torisch onderzoeker. Zijn studie kunstgeschiedenis volgde hij aan de uni-
versiteit van Nijmegen. De architectuur theorie van de negentiende eeuw, 
de kerkelijke bouwkunst en de restauratieopvattingen in de monumenten-
zorg houden hem in het bijzonder bezig. 

Foto:  Walter Engels.

Dat betreft ten eerste de diefstal en 
vernieling van een Automatische Ex-
terne Defibrillator (AED) aan de Bra-
bantring. 
De stichting heeft de afgelopen jaren 
met steun uit onze Nuenense ge-
meenschap gezorgd voor een vol-
doende spreiding van publiek toegan-

Tussen 1979 en 2015 was hij be-
leidsmedewerker cultuurhistorie en 
monumenten bij de provincie Noord-
Brabant. In 1995 promoveerde hij op 
De maakbaarheid van het verleden. 
P.J.H. Cuypers als restauratie-
architect. In 2007 verscheen Pierre 
Cuypers architect 1827-1921. In 2012 
verscheen De 100 mooiste kerken van 
Noord-Brabant. In 2015 verscheen 
Pierre Cuypers. Momenteel werkt hij 
met anderen aan een boek over de ar-
chitect Jan Stuyt.

Noord-Brabant bezit vele honderden 
waardevolle kerken. Nog steeds zijn 
ze het middelpunt van onze steden en 
dorpen. Vaak echte musea, vol boei-
ende beelden, schilderingen en meu-
bels die vertellen over de geschiedenis 
van onze leefomgeving. Vele kerken 
worden door teruglopend kerkbezoek 
bedreigd met sluiting.
Tijd om de balans op te maken. De le-
zing naar aanleiding van het boek De 
honderd mooiste kerken van Noord-
Brabant geeft een beeld van de oudste 
en de jongste kerken, van romaans via 
gotiek, barok en neostijlen tot de Bos-
sche School. Van gebouwen die nog in 
gebruik zijn als kerk tot herbestemde 
kerken. Een wereld aan christelijk ge-
inspireerde kunst, een onmisbaar 
hoofdstuk uit onze geschiedenis. Van 
de oudste romaanse toren, via een 
‘heidens’ kerkje naar alleenstaande 
middeleeuwse dorpstorens. Van of-

ferblokken voor de armen, barokke 
schilderijen en het mooiste orgel van 
Europa. Van gotiek en neogotiek.
Aan het einde van de lezing wordt de 
problematiek van leegstand en be-
houd geschetst en een onzeker per-
spectief voor de toekomst.

Drijehornick lezing In de Scarabee, 
Hoge Brake 3. 21 januari 20.00 uur. 
Toegang gratis.

Luchtopname van de oude St. Clemenskerk, 
Gerwen.

kelijke AED’s. Daardoor hebben onze 
getrainde vrijwilligers steeds de be-
schikking over levensreddend gereed-
schap als zich ergens in de gemeente 
een hartstilstand voordoet. Vandalen 
die een AED vernielen, realiseren zich 
waarschijnlijk niet dat zij naast de ma-
teriële schade, die zij aanrichten, mo-
gelijk ook een leven in gevaar bren-
gen. Wij hebben niet de illusie dat de-
ze mensen onze boodschap lezen, dus 
doen we graag een oproep aan het 
Nuenens publiek om de politie te 
waarschuwen als er in de buurt van 
een AED personen rondhangen, die 
daar evident niets te maken hebben.

Ten tweede kwam onlangs een be-
richt naar buiten, dat veel AED’s in 
ons land slecht onderhouden worden 
en daardoor slecht of niet werken als 
de nood aan de man is. Wij kunnen u 
verzekeren dat dit in Nuenen niet het 
geval is. Alle publiek toegankelijke 
AED’s worden door onze vrijwilligers 
periodiek gecontroleerd volgens de 
voorschriften en bovendien na elke 
inzet weer gebruiksklaar gemaakt. 
Daarover geen zorgen dus. 

De AED’s kunnen worden gebruikt 
door getrainde vrijwilligers met een 
geldig certificaat van de Nederlands 
Reanimatie Raad. Zij worden bij een 
mogelijke reanimatie opgeroepen 
door de meldkamer van de ambulan-
cedienst. Om een geldig certificaat te 
behouden moet men minimaal een-
maal per 2 jaar een herhalingstraining 
volgen. Onze stichting vindt een her-
haling eenmaal per jaar eigenlijk nood-
zakelijk. Wij zien het aantal vrijwilli-
gers met een geldig certificaat de laat-
ste tijd licht teruglopen, omdat 
sommigen die herhalingen als een be-
lasting ervaren. Wij willen dus heel 
graag nieuwe enthousiaste mensen 
verwelkomen. Meedoen als (mogelijk 
levensreddend) vrijwilliger kost u een 
dagdeel per jaar. Voor een training 
kunnen zich individuelen maar ook 
groepen (vrienden, verenigingen) aan-
melden op heartsafenuenen@gmail.
com. 

Pieter van Wijk, voorzitter.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Doe mee aan de tuinvogeltelling 
op 16 en 17 januari
Vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN Laarbeek vraagt inwoners van Laar-
beek om zoveel mogelijk mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling. 
Vogelbescherming Nederland organiseert dit jaarlijkse evenement in het 
weekend van 16 en 17 januari.

De vogelwerkgroep hoopt dat ieder-
een in Laarbeek met een tuin of balkon 
gaat meedoen aan de Nationale Tuin-
vogeltelling. In het weekend van 16 en 
17 januari telt u een half uur lang, van-
uit de luie stoel, alle vogels die in uw 
tuin of balkon voorbij komen. De re-
sultaten levert u in op www.tuinvogel-
telling.nl. Meedoen is niet alleen leuk 
maar ook belangrijk, want uw inge-
stuurde gegevens worden gebruikt 
door vogelwerkgroep de Ortolaan. 
Aan de hand van alle waarnemingen 
wordt ook de Tuinvogel Top tien 2016 
van Laarbeek samengesteld. Bij de af-
zonderlijke kernen van Laarbeek stond 
in 2015 overal dezelfde vogel boven-
aan, nl. de huismus. 

Op de website www.tuinvogeltelling.nl 
staat hoe u precies moet tellen. 
Iedereen kan meedoen in 3 gemakke-
lijke stappen:
•	 Tel	 op	 16	 of	 17	 januari	 2016	 een	

half uur de vogels in uw tuin. Vlie-
gen de vogels alleen maar over uw 
tuin? Die tellen niet mee.

•	 Tel	 het	 hoogste	 aantal	 vogels	 van	
een soort die u tegelijkertijd in uw 
tuin ziet. Tel deze aantallen niet bij 
elkaar op, dan loopt u het risico een 
vogel dubbel te tellen. 

•	 Geef	 uw	 telling	 door	 via	 de	 app	
Tuinvogels of via de website. 

Leuk om te weten:
’s Morgens vroeg zijn vogels het meest 
actief en valt er dus het meest te tellen. 
U hoeft geen onderscheid te maken 
tussen vrouwtjes- en mannetjesvogels.
Heeft u een beetje hulp nodig bij het 
herkennen van uw tuinvogels? Op de 
pagina Tuinvogels vindt u een handig 
overzicht met de 25 meest voorko-

mende tuinvogels. Of download de 
app Tuinvogels van Vogelbescherming 
voor een uitgebreid overzicht. Deze 
app is gratis en is zowel voor apple als 
voor androïd geschikt. Op de app 
staan maar liefst 93 vogelsoorten, zo-
dat je in het veld met het beeld en 
eventueel het geluid kunt zien welke 
vogel het is. 
Scholen, kinderboerderijen en andere 
groepen kunnen van tevoren tellen en 
hun telling insturen vanaf vrijdag 15 
januari 2016.
Voor de mensen die ook na dit week-
end niet genoeg kunnen krijgen van 
het tellen van vogels in de tuin, zie 
www.tuintelling.nl

De boomkruiper, hij kruipt niet alleen te-
gen bomen omhoog, maar ook tegen mu-
ren. (Foto: Leo van den Heuvel)
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CV de Dwèrsklippels presenteert Brunch nieuwe stijl

Bourgondische - Brabantse 
JUMBO-Grimberg brunch
Carnavalvierders van Nuenen-Gerwen-Nederwetten-Eeneind. Op zondag 7 
februari 2016 wordt er een brunch nieuwe stijl gepresenteerd die zijn weer-
ga niet kent in Nuenen in de Tienertent aan het Vincent van Goghplein te 
Nuenen. Waar een Bourgondische - Brabantse Brunch wordt geserveerd. 

Wa dan…. ??
Een Bourgondisch - Brabantse JUM-
BO Brunch. 

Wa krijge we dan veur die Euro’s….?
Wa denkte van 15 meter verse worst. 
Natuurlijk nie per persoon !!
Witte mik, bruine mik, krenten mik, 
rogge mik en mik met zaadjes.
Zult - kaas - en echt vlees.
Gebakke eier mi spek.
Vers Fruitcocktail.
Hagelslag - vruchtenhagel.
Jam en Pindakaas.
Koffie - Thee - Melk - Chocomel - 
Oranje Jus - Brandewijn met suiker.
Dit alles op echt serviesgoed en echte 
kopkes en bestek.

Wie regelt dé Brunch?
C.V. de Dwèrsklippels met het oude 
club van vruuger en dus ook bijgestaan 
met onze vrienden van de SOOS. Dus 
weer lekker vertrouwd maar nieuwe 
stijl. Deels zal de brunch gesponsord 
worden door Jumbo Ton en Ronald 

Grimberg dus de kwaliteit is gewaar-
borgd.

Wor is dé te doen en wa kost ut…..?
De locatie zal onze eigen Tienertent 
zijn aan het Vincent van Goghplein, 
die voor een deel zal worden omgeto-
verd in een brunch huukske. 
En dé allemaal vur € 9,50 vur grote 
mense en € 7,- vur de klèèn jong tot 15 
jaar.
De heul klèèn tot 5 die doen mee vur 
spek en bonen.

Wat na de Brunch
Vanuit de tienertent kende richting 
park vur de Optocht en natuurlijk ook 
genieten van het Ameezing evenement 
die de Klippeleters weer op het pro-
gramma hebben staan of naar de resi-
dentie van de CV De Dwèrsklippels 
Het Klooster. 

Later op de middag is iedereen weer 
welkom bij de prijsuitreiking die dan in 
de tienertent plaatsvindt.

Saamhorigheid
Zoals in vele voorgaande artikelen die 
zijn geschreven, wordt CLUB 111 ge-
noemd als een stichting die voor alle 
Nuenenaren het carnaval in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten ondersteunt 
en probeert te bevorderen. Deze za-
kelijke beschrijving verwoordt echter 
niet de vreugde en de saamhorigheid 
die het carnaval losmaakt bij vele 
Nuenenaren. CLUB 111 zorgt voor 
een financiële ondersteuning voor het 
bevorderen hiervan. Dit merk je niet 
alleen tijdens de carnavalsperiode 
maar zeker van die ervoor.
Voor alle carnavalsverenigingen, or-
kesten en allerlei andere aanverwante 
clubs begint de voorbereiding al ver 
van te voren om gezamenlijk te wer-
ken naar een fantastisch carnaval. Dit 
zijn de clubs en verenigingen die het 
carnaval mogelijk maken en zorgen 
dat het voor iedereen, die het leuk 
vindt een groot feest wordt. Vooral 
tijdens de periode vooraf merk je wel-
ke saamhorigheid en gezelligheid dit 
tot stand brengt.

Financiële ondersteuning
Wanneer het carnaval dichterbij komt 
en het zover is, worden deze inspan-
ningen omgezet in een feest voor ie-
dereen. Het is belangrijk hierbij te be-
nadrukken dat dit zeker ook is voor de 
ouderen, (verstandelijk) gehandicap-
ten en andere kwetsbare groepen in 

onze maatschappij. En dit is nu exact 
de reden van het bestaan van CLUB 
111. Financiële ondersteuning te ge-
ven aan carnavals- organisaties zodat 
iedereen op zijn eigen wijze kan ge-
nieten van carnaval in Nuenen.

Soosmiddag
Dit alles wordt ondersteund door 
CLUB 111 met bijna 300 donateurs, 
die jaarlijks een bedrag overmaken 
van € 55,55 voor dit mooie doel. Om 
de donateurs te bedanken, zorgt het 
bestuur van CLUB 111 voor een ge-
zellige soosmiddag, die altijd op za-
terdag tijdens de carnaval plaatsvindt. 

Donateur worden?
Als je ook deel van dit mooie initiatief 
wilt uitmaken, meld je aan via de web-
site www.club111nuenen.nl, stuur 
een e-mail naar club111@onsnet.nu 
of stort uw bijdrage van € 55,55 op re-
keningnummer NL29ABNA044. 44. 
75.087 t.n.v. CLUB 111 in Nuenen 
o.v.v. uw naam.

Wij wensen iedereen een fijne voor-
bereiding toe en een geweldige carna-
val.
Het bestuur: Jan Arts (voorzitter), Jo-
landa van Eekeren-Tijsma (secretaris) 
tel. 040-2835420, Cindy Kuijten-Cleef 
(penningmeester)  tel. 040-284 01 11, 
Bart Verkuijlen (bestuurslid) en Rem-
co van den Boogaard (bestuurslid).

CLUB 111 
Door Remco van den Boogaard

De schrijver van dit artikel is sinds vorig jaar toegetreden tot het bestuur 
van CLUB 111. Natuurlijk was hij, net als zovelen, al een aantal jaren dona-
teur en redelijk bekend met deze club. Ook wanneer men Nuenenaren 
spreekt, kunnen de meesten wel iets vertellen over CLUB 111. Wat CLUB 111 
nu eigenlijk echt is en wat het betekent voor het Nuenens carnaval is echter 
pas volledig duidelijk als je er deel van uit mag maken en dat heeft hij 
gemerkt.

Aftrap carnaval dit 
jaar traditiegetrouw 
met 3 Uurkes Vurraf
Op vrijdag 5 februari om 15.00 uur 
start carnaval met 3 Uurkes Vurraf. 
Traditiegetrouw vindt de aftrap van 
carnaval in Brabant  plaats met dit 
feest. Vanaf vandaag zijn er kaarten 
te winnen voor dit exclusieve evene-
ment. Alle informatie over het toe-
gangsbeleid is te vinden op www.
omroepbrabant.nl/win.

3 Uurkes Vurraf is drie uur lang de al-
lerbeste en meest populaire carna-
valsmuziek van 2016. Samen met vele 
andere Brabantse feestvierders geniet 
men in hotel Pullman Eindhoven Co-
cagne van de beste carnavalsknallers. 
Met dit jaar onder andere Gebroeders 
Ko, Vader Abraham, Feestteam, Niek 
en Danny, De Deurzakkers, Huub 
Hangop, Lawineboys, Ria Valk, John-
ny Gold en Pater Moeskroen! En na-
tuurlijk wordt de winnaar van Kies je 
Kraker 33 bekend gemaakt.
Kaarten voor dit exclusieve evene-
ment zijn alleen te winnen via Om-
roep Brabant. Zo kan men meedoen 
met de voorinschrijving via www.om-
roepbrabant.nl/win, waarbij men 
kans maakt om kaarten te bemachti-
gen. Maar ook zijn er kaarten te win-
nen via radio, televisie en social media 
kanalen. De acties zijn vandaag van 
start gegaan. Meer informatie en ac-
tievoorwaarden zijn terug te vinden 
op www.omroepbrabant.nl/win

Pronkzittingen CV De Dwèrsklippels
Voor 2016 staan traditiegetrouw de Oud Prinsen, de dansgardes en de Blao-
spoepers weer op het programma van de Pronkzittingen van CV De Dwèrsklip-
pels. Tevens staan op het programma Bram van Gogh, Plus Minus, Menno van 
Hoek, Harrie Sijbers, van Binsbergen Trio, Peter vd Maas en Hans Eijkemans. 
De presentatie wordt verzorgd door Femke Arts

Plaats: Theaterzaal in het Klooster.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.00 uur).
Kaartverkoop: alleen via het internet: 
www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

1e PRONKZITTING
Vrijdag: 15 januari 

2e PRONKZITTING
Zaterdag: 16 januari 

Sta je dit jaar voorop bij 
AMEEZING Carnaval in Het Park?
Zondag 7 februari direct na de optocht wordt voor de vijfde keer alweer het 
Ameezing Carnaval georganiseerd in Het Park door Blaasband ‘De Klippele-
aters’. Na de fantastische eerste editie van 2011 (15 graden met volop zon), 
de sneeuwval in 2012 en de pauze in 2013, was het weer feest in 2014 (zo’n 
12 graden met lekker zonnetje) en 2015 (10 graden, zonnetje en na 17.00 
uur lekker in de overdekte tent). 

Lieve Lezer,

In de komkommertijd tussen nieuw-
jaar en carnaval heb ik mooi de gele-
genheid om eens wat te verhalen uit 
de roemruchte geschiedenis van wat 
vroeger een frisse jonge blaaskapel in 
het Nuenense was: De Klippeleaters.
Opgericht in 1980 vanwege het over-
schot aan vrije tijd en gebrek aan 
hobby’s van Willem de Groot en he-
den ten dage nog steeds bij elkaar...
Als muziekclubke maar ook zeker als 
hechte vriendenclub.
U mag van me aannemen dat je in die 
36 jaar het een en ander meemaakt…
Met het oog op de jonge lezers, Ge-
heelonthoudersvereniging de Blau-
we Knoop, de Bond tegen het Vloe-
ken en de Rutgers stichting zal ik al te 
sprekende details uit deze kolommen 
weg laten…
Laten we het er op houden dat men de 
kunst van het “feestje vieren” ver-
staat.
In het echte leven toch echt degelijke 
vaders, moeders, werknemers, onder-
nemers en vrienden, maar eenmaal in 
elkaars gezelschap treedt er een 
merkwaardige synergie in werking, 
maffe ideeën borrelen op en, erger 
nog, worden ten uitvoer gebracht.
Zo heeft U al kunnen meegenieten 
van de Eerste vrije burgemeestersver-
kiezing, Kein Oktoberfest, de Homo-
boerenbruiloft en heel veel andere 
(thema) feestjes op zaterdag in de 
Schafrath en op zondag natuurlijk 
Ameezing in het Park!! 

Er is echter een feestje wat we nage-
noeg zonder Nuenens publiek vie-
ren…Carnavalsmaandag.
Wat heb je daar voor nodig?...ver-
bluffend weinig!...Wat losgeslagen 
Klippeleaters, een Touringcar, een 
kaart van Brabant, een dartpijltje en 
een paar dozen Prosecco en ziedaar: 
De Jaarlijkse ProseccoTour… 
Het is precies wat u nu denkt: Dartpijl-
tje, kaart van Brabant en daar waar 
het pijltje terecht komt gaan we let-
terlijk naar toe…en dan niet naar de 
dichtstbijzijnde stad, neen lieve lezer, 
daar waar het pijltje terecht komt.
En als vanzelfsprekend drinken we 
daar een glaasje Prosecco bij… 
Er is geen groter plan, dit is het en het 
is al jaren hilarisch…
Gehuchten waar we nog nooit van ge-
hoord hadden, totaal ontredderde 
dorpsbewoners, boerenerven, een ge-
schrokken veestapel, hele kleine ca-
feetjes die in ene heel erg vol zitten…
Het recept voor carnaval Pur Sang!

We tellen af…drie, twee, een…

Proost, Fritzel.

3e PRONKZITTING
Vrijdag: 22 januari 

4e PRONKZITTING
Zaterdag: 23 januari 

Pronkzitting  2016C.V. de Dwersklippels
15, 16, 22 en 23 januari 2015Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  

Theaterzaal het Klooster in Nuenen

Entree: Zaal € 12,50  en Balkon € 11,-KaartverkoopAlleen via het internet:
www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

ProgrammaMet o.a. Dansgardes, Blaospoepers, 
Oud Prinsen, Bram van Gogh,
Plus Minus, Menno van Hoek,

Harrie Sijbers, van Binsbergen Trio
Peter vd Maas en Hans  EijkemansPresentatie Femke Arts

www.dwersklippels.nl
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Komende editie wordt nog meer de 
nadruk gelegd op het meezingen: aan 
jou/jullie wordt gevraagd op ’t po-
dium je favoriete carnavalsklassieker, 
ondersteund door een orkestband in-
clusief zang, ten gehore te brengen. 
We willen het enthousiasme van Het 
Park ook op ’t podium zien! Uiteraard 
zingt het 3000 koppige publiek in Het 
Park luidkeels mee! Naast deze eigen 
teams van Nuenense artiesten zijn er 
ook weer een aantal ingehuurde en-
tertainers en een enorme Prinselijke 
verrassing. Maar het is vooral de be-
doeling dat het publiek uit volle borst 

lekkere carnavalsliedjes meezingt. 
Hiertoe zullen net als andere jaren 
weer full color boekjes uitgereikt wor-
den aan het publiek. Dit zingen kan 
direct na de optocht tussen 15.00 en 
18.00 uur. Heerlijk buitencarnaval 
voor jong en oud.

Dus als we 125 dorpsteams kunnen sa-
menstellen voor een prachtige quiz 
moeten er zeker volop dorpsteams te 
formeren zijn voor een carnavalslied! 
Maak een keuze, benader je vrienden 
en stuur een mail naar hvdboomen@
onsnet.nu. Niets is te gek met carnaval!

Bonte middag
Op zondag 17 januari om 14.11 uur is 
in Café Zaal De Koekoek een 50+ Bon-
te Middag van Carnavalsvereniging De 
Raopers in samenwerking met Senio-
renvereniging/KBO Lieshout. Er zijn 
optredens van de Dansmariekes, een 
3-tal kletsers en verder veel amuse-
ment door diverse artiesten en groe-
pen. Heel bijzonder is dat dit jaar ook 
Tonny Wijnands zal meedoen. Tonny 
Wijnands is zeer populair en bekend in 
Lieshout door zijn vele optredens hier. De carnavalskrant

Afgelopen zaterdag hebben heel wat 
vrijwilligers de carnavalskrant van CV 
De Dwèrsklippels rondgebracht. Op 
deze dag hebben ze de nieuwe Carna-
valskrant deur aan deur rond gebracht 
om op die manier iedereen mee te laten 
genieten van deze geweldige krant en, 
niet onbelangrijk, de collectebussen 
gevuld te krijgen. Nu zijn de inwoners 
van Nuenen c.a. weer volledig op de 
hoogte van wat er tijdens (maar ook 
vooraf aan) de carnavalsdagen te doen 
is. Degene die niet thuis waren kunnen 
de krant alsnog ophalen bij de Bruna, 
Parkstraat, Risjamo Kernkwartier en 
natuurlijk in residentie Het Klooster en 
een vrijwillige bijdrage kan in de bij-
staande bus gedaan worden.

Het eerste exemplaar   
was dit jaar voor Jeugdprins Bas.

Bezorging 
carnavalskrant  
‘D’n Nar’
Op donderdagavond 14 januari zal 
huis aan huis in Gerwen de nieuwe 
carnavalskrant worden gepresen-
teerd van ‘CV  De Narre-kappen’ ge-
naamd  ‘D’n Nar’.

‘D’n Nar’ staat boordevol informatie 
en foto’s over het komend carnaval dat 
in Gerwen weer uitbundig gevierd zal 
worden. En natuurlijk bevat het het 
complete carnavalsprogramma. Er zal 
vanaf 18.00 uur door de Dansmariekes 
en een begeleider een ronde worden 
gemaakt door Gerwen. Dus ook al is 
het donker in deze tijd we willen u de 
krant toch persoonlijk overhandigen 
en u vragen om een kleine gunst; onze 
vereniging te steunen in al haar activi-
teiten voor de Gerwense gemeen-
schap. Wij danken u hier bij voorbaat 
hartelijk voor en zien u graag bij een 
van onze activiteiten.



STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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 E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

OPENHAARD HOUT 
13 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

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.

TE KOOP: Haardhout ei-
ken € 65,- per m3. Voor-
gedroogd hout € 110,- per 
m3. Aanmaakhoutjes 3 zak-
jes € 10,-. Aardappels € 0,60 
per kilo. Verse eieren. Fam. 
van Baren, Boord 30 Nue-
nen. Tel: 040-2836270.

KOOPJE: 2 massief stom-
pe eiken binnendeuren. Elk 
voorzien van 12 figuur glas 
ruitjes. Wit geschilderd. 
81,5 x 200 cm. IZGST. Tel. 
06-20711802.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

Zondag 17 januari 
geopend 11.00 - 17.00 uur

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN   VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIENu SHOWROOM SALE

Auping Boxton boxspring
2x boxspring 90x210
2x gestoffeerde matras inizio 
(1x stevig, 1x soepel)
1x topmatras 180x210
Van € 3.995,--

Voor € 2.995,--       

Fauteuil Variér Tok 
met hocker
Van € 4.812,-- 
Voor € 2.995,-- 

Musterring MR8500 
3 zits bank in leder
Van € 3.869,--  

Voor € 2.995,--       

Norma Comfort-Style

Van € 2.695,--  Voor € 1.995,--       

Musterring bankstel 
zwart leder
3 zits 
Van € 2.280,-- 

Voor € 1.699,--
2,5 zits 
Van € 2.150,-- 

Voor € 1.599,--

Musterring Scalea TV wand Van € 4.784,-- Voor € 3.495,-- 

Meer sale 
in de winkel

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

* LAST VAN STORENDE 
HAARTJES? SPECIA-
LIST IN ONTHAREN, 30 
JAAR ERVARING, nieuw-
ste  technieken, beste re-
sultaten, Diodelaser, elec-
trisch ontharen, harsen. 
Erkend door zorgverzeke-
raar!! Aarzel niet, bel voor 
gratis consult!  
    
* NIEUW; COLLAGEEN 
THERAPIE. Zichtbaar 
jongere huid zonder in-
grepen! Diverse behan-
delingen met gebruik van 
de BEAUTY ANGEL. Als 
intensieve kuur van 5-10x 
de Zilverschoon Beauty & 
Go,of tijdens speciale sa-
mengestelde behandelin-
gen.  Kijk ook op onze fa-
cebook pagina.
    

* PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN, 
EYELINERS, LIPLI-
NERS MAKEN UW GE-
ZICHT SPREKENDER 
EN GEEFT EEN JON-
GER VERZORGD UI-
TERLIJK. Met Permanent 
Make-up elke dag weer 
stralend voor de   dag ko-
men zonder moeite. Al 15 
jaar ervaringen GGd gecer-
tificeerd. Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend advies.
   
*  LAST VAN ONT-
SIERENDE KALK OF 
SCHIMMELNAGELS? 
behandeling met Laser the-
rapie. Gezonde nagels zon-
der gebruik van schadelij-
ke medicijnen. Al na enke-
le maanden een mooi re-
sultaat!! (mits thuisadvie-
zen opgevolgd worden.) Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Laan ter Catten

(± 235 kranten) 
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

per 1 februari
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BOA-inloopochtend 
voor jong en oud
Donderdag 21 januari, van 09.45 tot 
11.45 uur organiseert Buurtvereni-
ging Omgeving Andriesplein  (BOA)  
al weer haar eerste inloopochtend in 
2016. Deze wordt gehouden in de 
Eenbes Brede School ‘de Dassen-
burcht’ (ingang Jacob Catsstraat 1-3). 

De inloopochtenden in 2015 werden 
goed bezocht en er werd onder het ge-
not van een kopje koffie en thee, uitge-
breid kennis met elkaar gemaakt en on-
derling allerlei informatie uitgewisseld 
tussen de diverse wijkbewoners. Het 
wij(k)gevoel begint op gang te komen. 
Als de druk bezochte Nieuwjaarskof-
fieochtend van vorige week (meer dan 
60 aanwezigen) de toon zet voor de 
verdere activiteiten, dan gaat de BOA 
een goed en druk 2016 tegemoet.   
Naast BOA-leden, jong en oud, al dan 
niet in het gezelschap van (klein)kin-
deren, zijn uiteraard ook de andere 
wijkbewoners nog steeds van harte 
welkom op deze inloopochtenden. 
Meer informatie over deze inloopoch-
tenden is te verkrijgen bij de secretaris 
van de BOA: bestuur@boa-nuenen.nl.

Gezocht: ondersteuning voor   
Stichting Bijzonder Nuenen
Beste Nuenenaren, Nuenen is een mooi dorp met veel activiteiten en een grote diversiteit 
aan inwoners. Wat mij echter opviel is dat er voor de minder valide medemens, naast 
groenonderhoud en het schoonhouden van ons gemeentehuis, niet zo veel te doen is in 
ons dorp. 

Door mijn rol in de gemeenteraad ben ik vrij intensief betrokken geraakt bij de invoering 
van de Participatie wet per 1 januari 2015. Omdat ik vind dat Nuenense mensen met een 
beperking bijvoorkeur in Nuenen moeten kunnen werken heb ik het idee opgepakt om 
van een van de leegstaande panden in het centrum, een activiteiten centrum voor men-
sen met een beperking te maken, het idee is nog niet af, omdat veel variabelen nog inge-
vuld moeten worden. Wat wel concreet is, is om ‘meester-gezel’ constructies mogelijk te 
maken, zodanig dat mensen met een beperking een nieuw vak kunnen leren, bijvoorbeeld 
banket- of brood bakker, bierbrouwer, schoenmaker, fietsenmaker, ambachtelijk chocola 
maker,  kleermaker, etc. Hiervoor zijn natuurlijk meesters nodig die een gedeelte van hun 
vrije tijd beschikbaar maken om andere Nuenenaren te begeleiden. Ook moet er een stich-
ting komen die het beheer over de ruimte en andere middelen gaat voeren. Er is ook over-
leg met zorgbedrijven, om te zien of daar noodzaak/mogelijkheden zijn. 

Graag kom ik in contact met mensen uit Nuenen die een positief gevoel hebben bij dit 
idee, en bereid zijn om hier mede vorm en richting aan te geven. Een mogelijk voorbeeld 
waar u eens kunt gaan kijken is de Wasven Boerderij in Tongelre, Celebeslaan 30, naast het 
Lorenz. Zij zijn reeds 10 jaar bezig en voorzien voor ongeveer 40 mensen met een beper-
king in een zinvole dagbesteding. Zij hebben naast de boerderij ook nog een groot buiten-
terrein. www.wasven.nl Ook in Helmond is zo’n soort voorziening, maar de bekendste is  
Prinsheerlijk uit Tilburg. www.prinsheerlijktilburg.nl.

Mocht u meer willen weten of gewoon eens met mij praten over dit onderwerp,
U bent van harte welkom, graag even bellen of mailen van te voren.

Met vriendelijke groet,
Tom vd Boomen, fractie VDB

NuenenTom@gmail.com
06-40584206

Noodkreet
 
Open brief aan burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden van Nuenen en de 
omliggende gemeenten.
 
Wij zijn geraakt door een artikel in Rond de Linde van enkele weken geleden over het zorg-
atelier Nuenen waar Jos Taheij en 9 vrijwilligers dagelijks, vol overgave opvang en zorg 
verlenen. Een fantastisch, kleinschalig initiatief waar mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel zich zeer welkom voelen en waar zij zich in hun waarde gelaten voelen, een 
luisterend oor vinden en gewoon met elkaar de dag kunnen doorbrengen met activiteiten 
of juist met rust worden gelaten. Vakkundige zorg met een menselijke maat en daardoor 
juist zo waardevol; gewoon in Nuenen. In het zorgatelier komen mensen vanuit de ge-
meente: Nuenen ca, Son en Breugel, Laarbeek, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Deurne. Zowel 
de 'patiënten' als hun familie die vaak mantelzorg verlenen, zijn zonder uitzondering heel 
erg blij met een voorziening als deze waar de menselijke maat, maatgevend is. Volgens 
ons precies het type voorziening waar behoefte aan is en dat de overheid zegt te willen sti-
muleren en te ondersteunen.
 
De genoemde gemeenten zijn blijkbaar ook enthousiast met deze voorziening en hebben 
daarom afspraken gemaakt met Zorgcoöperatie Brabant (ZCB); het zorgatelier verzorgt 
de mensen en de gemeenten betalen daarvoor. En hoewel het niet om grote bedragen 
gaat, moet de huur natuurlijk wel betaald worden, net als overige kosten. En daar wringt 
nu net de schoen!
 
We hebben contact gezocht met de eigenaar en hij vertelt dat hij kampt met flinke beta-
lingsachterstanden door gemeenten en dat er nauwelijks of niet gereageerd wordt op zijn 
-gerechtvaardigde- vraag om alstublieft te betalen voor geleverde diensten.
 
Wij roepen u als burgemeesters, wethouders en gemeenteraden op om binnen uw ambte-
narenapparaat maatregelen te nemen zodat betalingsverplichtingen gewoon nageko-
men worden; niets meer en niets minder. Hoe moeilijk kan het zijn?

Wij hopen van ganser harte dat u er voor zorgt dat deze en andere waardevolle initiatie-
ven zo behouden kunnen blijven.

Marieke Gijsberts en Rob Weijers 
Rijnstraat 33 5626 AM Eindhoven 

(dragen het zorgatelier een warm hart toe)

Geen rode kaart
Dit bericht ter info aan dhr Merks en aan alle Nuenenaren die van hem verkeerde informa-
tie hebben ontvangen. Carbidschieten is het hele jaar toegestaan op privéterrein buiten 
de bebouwde kom. Daarbij was hier toestemming van de gemeente Nuenen die op hun 
beurt de politie hierover verwittigde. Bij het carbidschieten op oudejaarsdag is dus geen 
enkele wet overtreden!

Carbidschieten doe je niet zomaar……

Wat dhr Merks in zijn boosheid misschien over het hoofd zag was de foto van die jongen 
van 30, met zijn sterfdag erbij geschreven en een brandende kaars. Waarschijnlijk zag hij 
ook niet dat het kanon in legerkleuren geverfd was, dat er een persoonlijk militair nummer 
op stond en miste hij de woorden ‘volo et valeo’. Mensen die langskwamen - jong en oud- 
bleven staan, stonden open voor het verhaal erachter en…….. vonden het mooi! 

De jeugd herdenkt en verwerkt op een andere manier dan onze generatie. Dit was hun 
manier om een ode te brengen aan hun grote vriend die ze helaas veel te jong verloren 
hebben. Carbidschieten doe je niet zomaar………Daar heb je een hele goede reden voor!
Waar dhr Merks mij persoonlijk mee tegen het hoofd stoot is dat hij bepaalde gebaren en 
woorden noemt die hij uit zijn carrière heeft meegenomen en die daar op die plaats abso-
luut niet gedaan en gezegd zijn. Ook suggereert hij dat wat daar gebeurde wettelijk verbo-
den is. Op deze manier schetst hij een totaal verkeerd beeld van deze jongens en dat is -op 
zijn zachtst uitgedrukt- niet netjes van hem.

Mieke Jansen, Nuenen. (adres bekend bij de redactie).

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.

Ingezonden brieven

Nieuwjaarsconcert     
van Het Nuenens    
Mannenkoor erg geslaagd
Zondagmiddag 10 januari jl. zong Het Nuenens Mannenkoor (NMK) net als 
vorig jaar het nieuwe jaar in met een mooi gevarieerd concert in De Water-
molen van Opwetten. 

Daarmee lijkt een traditie gezet, getuige het in groten getale toegestroomde pu-
bliek dat de sfeerrijke historische ambiance tot in alle hoeken en gaten vulde. En 
de toehoorders werden niet teleur gesteld. Het NMK begon met een mooi nieuw 
lijflied waarvan met name het refrein het in zich heeft om een prachtige herken-
ningsmelodie te worden op komende concerten. Daarna volgde een reeks van 
mooi gezongen liederen uit verschillende stijlen en tradities, zodat iedereen in 
het gemêleerde publiek wel op zijn muzikale wensen bediend werd. Het eerste 
deel van het concert bestond uit mooie Engelstalige songs en enkele opera koren. 
Deze werden in het tweede deel gevolgd door een aantal nummers uit het ‘lieder-
tafel’-repertoire, die in een horeca ambiance als De Watermolen natuurlijk goed 
tot hun recht kwamen. Deels ook enthousiast meegezongen door het publiek. Zo 
kwam de stemming er goed in om elkaar zo na afloop van het concert alle goeds 
en veel gezondheid voor het komende jaar 2016 te wensen. Na het concert bleef 
het dan ook nog lang druk en gezellig. 
Zo heeft het NMK ook aan het begin van dit jaar weer de toon gezet voor zijn 
plaats midden in de Nuenense gemeenschap. 
www.nuenensmannenkoor-nb.nl

Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 19 januari is er van 14.00 
uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbij-
eenkomst voor stomadragers, partners 
en belangstellenden. De bijeenkomst 
vindt plaats in inloophuis de Eik, Aal-
sterweg 285 B Eindhoven. De eerstvol-
gende bijeenkomst bij De Cirkel, Piet 
Heinlaan 59 in Helmond vindt plaats op 
dinsdag 2 februari eveneens van 14.00 
tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van el-
kaar hoe het is om met een stoma te le-
ven. De Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bijeenkom-
sten in de regio zodat leden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten. Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met een sto-
ma. Bij deze bijeenkomst zijn ook be-
stuursleden aanwezig. Zij kunnen vra-
gen beantwoorden over verenigingsza-
ken of onderwerpen die te maken 
hebben met het hebben van een stoma.
 Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwillig-
ster, tel: 06 53581349 of Kees van Liempd, 
regiobestuurslid van de Nederlandse Sto-
mavereniging, tel: 040 2837904.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Oproep   
cursus EHBO   
aan kinderen
Op dinsdagavond 8 maart start de 
nieuwe EHBO-cursus aan kinderen 
voor ouders/verzorgers en grootou-
ders. Deze nuttige cursus is dus spe-
ciaal bedoeld voor hen die veel met 
kinderen te maken hebben. Sta niet 
hulpeloos aan de kant als het kind 
valt, zich snijdt of brandt. Weet wat 
u moet doen en laten! Een slokje af-
wasmiddel is zó naar binnen!

De complete cursus kost € 90,-, inclu-
sief lesmateriaal (uw zorgverzekeraar 
vergoedt alles of een deel).
1. Dinsdagavond 8 maart van 19.30 

tot 22.30 uur
2. Dinsdagavond 15 maart, idem
3. Dinsdagavond 22 maart, idem
4. Dinsdagavond 29 maart, idem

Mooi vóór de zomer klaar. De lessen 
worden gegeven aan het Pleincollege 
Nuenen, Wederikdreef 2, Nuenen. 

Vraag het inschrijfformulier aan bij 
het secretariaat: ehbo.nuenen@ons-
net.nu, of 06-29294120, of download 
het formulier van de website: 
www.ehbonuenen.nl 

We hebben er een geitje bij op de Kinderboerderij

Nationale voorleesdagen: 
de bieb leest voor op de 
kinderboerderij
Van 27 januari tot en met zaterdag 6 februari zijn weer de Nationale Voor-
leesdagen. In het hele land wordt het voorlezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen, gestimuleerd.

Bibliotheek Dommeldal doet er ook al-
les aan om het voorlezen leuk te ma-
ken. Het hele jaar door. Met een uitge-

breide collectie eigentijdse voorlees-
boeken. Met heel veel voorleestips. En 
met het jaarlijkse voorleesontbijt in ja-
nuari.
Dit jaar zijn we in de maand januari 
heel vaak in de Kinderboerderij te vin-
den. Daar beginnen we op woensdag 
27 januari met 2x een voorleesontbijt. 
Van 09.15 uur-10.00 uur en van 10.15-
11.00 uur serveren we krentenbolle-
tjes, beschuitjes en een verhaal.

Daarna, van donderdag 28 januari tot 
en met vrijdag 5 februari, lezen we ie-
dere dag vanaf 10.30 uur een half uur-
tje voor, in de Weverkeshof.
Natuurlijk lezen we dan uit het pren-
tenboek van het jaar: we hebben er een 
geitje bij. Over het jongetje Mik, dat op 
zijn step naar de kinderboerderij gaat, 
om naar het pas geboren geitje te gaan 
kijken. Een prachtig lief verhaaltje met 
schitterende platen, waarop veel te her-
kennen is voor peuters vanaf ca. 3 jaar.
En wat is er leuker dan daarna ook echt 
naar de geitjes te gaan kijken?

Nieuwjaarsinloop Senioren-
vereniging/ KBO Lieshout
Rond de honderd aanwezigen die elkaar met champagne een goed 2016 
toewensten, feestelijke hapjes die rondgingen, gezellige ontmoetingen, 
toespraken van de voorzitter en de verkiezing van de KBO Lieshout Vrijwil-
liger van het jaar 2015. Dat is in het kort de Nieuwjaarsinloop van Senioren-
vereniging/KBO Lieshout die gehouden werd op 5 januari in het Dorpshuis 
van Lieshout. 

“Schenk aandacht aan de dingen die 
bepalend zijn voor uw geluk. Speel 
met uw kinderen. Neem de tijd voor 
uw gezondheid. Neem uw partner mee 
uit eten. Er is altijd nog wel tijd om het 
huis te poetsen, of om die kapotte 
lamp te vervangen.” Met die woorden 
opende voorzitter Willem Damen de 
feestelijke Nieuwjaarsinloop van KBO 
Lieshout. 

Tijdens de Nieuwjaarsinloop wordt de 
Vrijwilliger van het afgelopen jaar be-
kend gemaakt. “Zonder vrijwilligers 
kan een vereniging niet”, houdt Willem 
Damen de aanwezigen voor. “Er staan 
bij KBO Lieshout ruim vijftig vrijwilli-
gers geregistreerd. Wij zijn hen veel 
dank verschuldigd, door hun inzet 
kunnen we een vereniging met 825 le-
den draaiende houden.” Dit jaar is voor 
mevrouw Ine Dekkers gekozen. Zij is 
enkele jaren bestuurslid geweest en 
was lid van de werkgroep educatie. Zij 
deed 12 jaar de felicitatiedienst en ging 
11 jaar lang op ziekenbezoek. “Ine is 
een hardwerkend iemand die het liefst 
op de achtergrond blijft.” Als blijk van 
waardering ontvangt ze een bronzen 
plastiek van kunstenares Corry Am-
merlaan-van Niekerk, met als titel ‘De 
hand geven’. 

Mevrouw Ine Dekkers is benoemd tot 
Vrijwilliger van het jaar 2015. 

Als de ochtend ten einde loopt wil Wil-
lem Damen nog wijzen op de Huishou-
delijke Hulp Toelage. Het is een rege-
ling waarvoor huishoudelijke diensten 
geleverd kunnen worden met subsidie 
van de gemeente. De HHT is bedoeld 
voor ieder die ouder is dan 70 jaar en 
voor mantelzorgers. Een indicatie op 
grond van de WMO is niet nodig. “Er 
zijn enkele tonnen beschikbaar. Tot nu 
toe is er nog maar acht procent van ge-
bruikt. Maak er gebruik van.”
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 UITGAANSAGENDA

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

Maand januari
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur Parkeerplaats 
aan de vijverzijde bij het gemeentehuis

Elke donderdagochtend
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

Vragen zonder afspraak!
LEV Groep, Berg 22c

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Woensdag 13 januari 
19.00-20.00 uur Inschrijfavond 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen 

Donderdag 14 januari
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 14 januari
20.00 uur Drijehornick lezing

De mooiste kerken van Noord-Brabant 
De onzekere toekomst van een erfenis

Scarabee, Hoge Brake 3

Donderdag 14 januari 
20.00 uur Lezing Thijs Caspers 

‘Landgoederen in Noord-Brabant’
 ‘De Koekoek’ Lieshout

Vrijdag 15, zaterdag 16 januari
20.00 uur Pronkzittingen 

CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Vrijdag 15 januari
20.00 uur Kienavond in Lieshout!

 Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
13.30-17.00 uur Workshop 

Zelfverdediging en kungfu voor dames
 gymzaal Mgr. Cuytenlaan, Nuenen

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
Nationale tuinvogeltelling

Zaterdag 16 januari 
19.30 uur Bonte Avond CV De Wetters

Palazzo del Meccanico, 
MFA De Koppel Nederwetten

Zaterdag 16 januari 
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
 Dorpshuis-Lieshout,  Lieshout

Zondag 17 januari
Wandeltocht 

Wandelsportvereniging Ollandse 
Lange Afstand Tippelaars (OLAT) 

door Nuenen

Zondag 17 januari
10.00 uur Rikmarathon 
Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 17 januari
14.00 uur Receptie CV De Wetters

MFA Nederwetten

Zondag 17 januari
14.00-20.00 uur Overdwars krakerfestival 

Café Ons Dorp

Zondag 17 januari
14.11 uur 50+ Bonte Middag van 

CV De Raopers 
Café Zaal De Koekoek, Lieshout

Woensdag 20 januari 
13.30-16.00 uur Repair Café

In het Dorpshuis Lieshout

Woensdag 20 januari 
20.00 uur Presentatie ‘Het Orwell protocol’

van de Nuenense schrijver Willem van 
Ravestijn. Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen 

Donderdag 21 januari
09.30 uur Computercafé

Overstap Windows 10
Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Nuenen

Donderdag 21 januari
20.00 uur Lezing IVN over 
warmteregulatie bij dieren

clubgebouw aan de Beekseweg  
in Aarle-Rixtel

Donderdag 21 januari
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein  
 ‘de Dassenburcht’ 

(ingang Jacob Catsstraat 1-3)

Vrijdag 22 en zaterdag 23 januari 
20.00 uur Pronkzittingen 

CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Vrijdag 22 januari 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Zondag 24 januari
11.00 uur Art in Listening 

Het Klooster

Zondag 24 januari
Receptie Road van Zatterdag 

Café Goesting, Nuenen

Zondag 24 januari
10.00-15.00 uur Gerwense boekenmarkt 

van Drumfanfare Jong Leven 
D’n Heuvel, Gerwen

Zondag 24 januari
14.00 uur Optreden ‘Alle Hens’

Weverkeshof

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 januari 18.30 uur: viering, 
vormselvoorbereiding met eigen mu-
ziek, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 17 januari 11.00 uur: Oecume-
nische viering, Gregoriaans koor, voor-
gangers pastores van beide kerken.

Misintenties
Zaterdag 16 januari 18.30 uur: Toos 
Schoenmakers-van de Griendt; over-
leden familieleden van Keulen; Marijn 
Zandboer.
Zondag 17 januari 11.00 uur: Theo 
Kuijpers; Frans Leltz; Berta Raaijma-
kers-van der Steen; Leo Verhappen; 
Barth Roovers; overleden ouders Jan en 
Miet Dijstelbloem-Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij-van de Kam; 
Piet Saris (vanwege verjaardag); Gerar-
dus Kluijtmans; Hendriecus en Petro-
nella Klomp-Relou en Peter; Truus en 
Herman Campman-Heuijrjans.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Frits van 
der Sanden, Het Puyven 5. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 januari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Fien Raaijmakers-Aalders; Piet Coo-
len; Janny Kerkhof-Van Rooij.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Overleden familie Raaijmakers; Thea 
Maas-Köhnen, vanwege sterfdag.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 januari, 11.00 uur: oecume-
nische dienst in de H. Clemenskerk in 
de week van de eenheid van de Chris-
tenen. Medewerking van het Gregori-
aans koor o.l.v. Fran Hamilton. Voor 
de kinderen is er kindernevendienst. 
We collecteren voor de Voedselbank 
in Nuenen. Donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Verdere in-
fo: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 14 januari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis., H. Hilarius, bis-
schop en kerkleraar; gedachtenis van 
H. Felix, martelaar. 
Vrijdag 15 januari 7.15 uur H. Mis, H. 
Paulus, eerste kluizenaar; gedachtenis 
van H. Maurus, abt. 
Zaterdag 16 januari 8.30 uur H. Mis, 
H. Marcellus I, paus en martelaar; 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 17 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, tweede zondag na Drieko-
ningen. 
Maandag 18 januari 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Prisca, maagd en 
martelares. Begin van de Internationa-
le Bidweek voor de eenehid van de 
Christenen. 
Dinsdag 19 januari 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Marius en gezellen, 
martelaren en H. Kanus, koning van 
Denemarken, martelaar.. 
Woensdag 20 januari 7.15 uur H. Mis, 
H. Fabianus, paus en H. Sabastianus, 
martelaren. 

Condoleance in Het Klooster
Mijn man is op 29 oktober jl. overleden. Wij hebben de condoleance op za-
terdag 7 november van 14.00 uur tot 17.00 uur in de grote ruimte van Het 
Klooster gehouden.

Er zijn ongeveer 225 mensen geweest en er was mooie muziek verzorgd door een 
pianist aan de vleugel. Ook kunnen daar cd's gedraaid worden. De heerlijke hapjes 
en drankjes die we zelf mochten uitkiezen, maakten het samenzijn tot een prach-
tig geheel. Doordat mijn man koos voor een ‘technische’ crematie konden we deze 
kosten zo laag mogelijk houden (zie internet: uitvaart 24, (of budgetuitvaart).

De ambiance in ons mooie dorp Nuenen, ‘Het Klooster’ en de prettige samenwer-
king met Dhr. Henri Molenaar maakten dit voor ons tot een mooi afscheid! Voor de 
kinderen die meekwamen, mocht zelfs de balletzaal worden gebruikt. Daar kon 
heerlijk worden gespeeld met de door ons meegebrachte spulletjes en lekkers! 

Graag wil ik deze mogelijkheid bij iedereen aanbevelen. En Dhr. Molenaar en zijn 
personeel héél hartelijk bedanken voor de perfecte verzorging!

Marian Splinter-Kok

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.

Ingezonden brieven

Christian Science
Aanstaande zondag 17 januari is het 
onderwerp van onze dienst: ‘Leven’.

De leidraad bij het uitwerken van dit 
thema is een tekst uit Mary Baker Ed-
dy’s Wetenschap en Gezondheid met 
Sleutel tot de Heilige Schrift : 
‘Leven is, was altijd en zal steeds onaf-
hankelijk van de stof zijn, want Leven 
is God en de mens is de idee van God; 
hij is niet stoffelijk maar geestelijk ge-
formeerd en niet aan verval en aan het 
stof der aarde onderworpen.’ 
En een tekst uit de Bijbel, uit Openba-
ring: ‘… God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen; en de dood zal niet 
meer zijn; … En Die op de troon zat 
zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.’
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB)
www.christianscience.nl

Schuif even aan tafel bij…
Willem Ligtvoet
Na een succesvolle en goedbezochte lezingenreeks gedurende 2015 gaat de 
KBO in 2016 gewoon weer door met deze gewaardeerde activiteit. Eén klei-
ne verandering slechts: voortaan zal de ‘Schuif’ steeds plaatsvinden op de 
laatste donderdagmorgen van de maand. De KBO is om huishoudelijke rede-
nen afgestapt van de afwisseling tussen ochtend- en avondbijeenkomsten. 

De eerstvolgende presentatie - gratis 
toegankelijk voor zowel leden van de 
KBO als niet leden - vindt plaats op 
donderdag 28 januari, van 09.30 uur 
tot 11.30 uur in zaal Het Trefpunt van 
Het Klooster.
  
De heer Willem Ligtvoet, bekend Nue-
nenaar, bleek bereid om voor 2016 het 
spits af te bijten. Van Ligtvoet, jaren-
lang Nuenens burgemeester, is wel-
licht minder bekend dat hij een fervent 
liefhebber is van de Jazz muziek. Graag 
wil hij op deze donderdagmorgen het 
publiek meenemen in zijn boeiend re-
laas over het ontstaan en de rijke ont-
wikkeling van deze muziekstijl. Om 
zijn verhaal te ondersteunen zal hij 
zijn presentatie afwisselen met beeld- 
en geluidsfragmenten. 
Willem Ligtvoet groeide op in den 
Haag, op een steenworp afstand van 
Scheveningen, bekend om het be-
roemde Kurhaus. Al in Ligtvoets jonge 
jaren traden grote sterren uit de 
jazzwereld op in dit indrukwekkende 
theatergebouw. Geregeld was de jonge 
muziekliefhebber te vinden bij de con-
certen van deze bekende vedetten en 
zo werd bij hem al vroeg de liefde voor 
de Jazz gewekt. Jazz, met zijn roots in 
de Afro-Amerikaanse muziek, heeft 
zich in de loop der tijd ontwikkeld naar 
een veelkleurig pallet van verschillen-
de muziekstijlen. Jazz kreeg in Europa 
vooral voet aan de grond door de 
komst van duizenden zwarte Ameri-
kaanse soldaten bij de bevrijdingshan-
delingen aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog.
Het is een verhaal van prachtige mu-
ziek, van slepende en opzwepende rit-
mes, of van boeiende improvisaties, 
maar ook van veel drank en drugs.

 
Het is niet voor het eerst dat Ligtvoet 
zijn verhaal over zijn grote passie deelt. 
Eerder al had de Rotary Club zijn le-
zing over dit onderwerp op het pro-
gramma en presenteert onze oud-bur-
gemeester een Jazz-muziekprogram-
ma op de regionale radio-omroep van 
Eindhoven. Bekende namen als Arm-
strong, Miles Davis en Dixieland-Jazz 
zullen de revue passeren, maar ook 
wat minder bekende Jazz uitingen als 
Latin-Jazz, sterk Zuid-Amerikaans be-
invloed, komen aan de orde.
Met Willem Ligtvoet heeft de KBO 
weer een markante Nuenenaaar in de 
‘Schuif ’ die met zijn boeiend betoog 
beslist de moeite van het beluisteren 
waard zal zijn.
 
Noteer donderdagochtend 28 januari 
in uw agenda en u kunt beslist rekenen 
op een interessante en genoeglijke 
kennismaking met een heel andere 
kant van Nuenens oud-burgemeester.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Wielersport Voetbal

NKV Korfbal

Zaterdag 16 januari
NKV 3 -  DSC 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .40
Zondag 17 januari 
NKV 2 - PSV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
NKV 1 - PSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .45

Spoordonkse Boys - EMK 1-4
Voor een oefenpotje waren de winterse omstandigheden vrij goed: de zon 
was van de partij, maar er stond een straf windje dwars over het veld van de 
Spoordonkse Boys. Het was daar trouwens druk met twee andere wedstrij-
den, nieuwjaarsreceptie en opening van een vernieuwde kantine. 

RKVV Nederwetten     
verlengt contract met trainer
Dennis Wouterse blijft ook in het seizoen 2016-2017 trainer van RKVV Neder-
wetten. Het wordt voor Dennis zijn derde seizoen dat hij het vaandelteam onder 
zijn hoede heeft. Uit deze verlenging blijkt dat Nederwetten alle vertrouwen 
heeft in de huidige trainer. Dennis past uitstekend in het profiel van RKVV Ne-
derwetten en gaat met de jonge gretige selectie de uitdaging aan om het maxi-
male uit de groep te halen, met een optimale balans tussen plezier en prestatie.

Giel van Korven (achter Tom van Elst) schiet de 0-2 binnen.

De spelers van EMK-trainer Toon van 
der Loo kwamen goed uit de startblok-
ken. Daarbij viel Giel van Korven op 
met twee doelpunten binnen twintig 
minuten: een kopbal van dichtbij en 
een schuiver over de grond. Bijna had 
Giel een hattrick met een harde kopbal 
op een strakke voorzet van Guus Lip-
pens: de keeper van de Spoordonkse 
Boys had grote moeite om het derde 
doelpunt te voorkomen. Tegen het 
compact spelende EMK kon Spoor-
donk eerst niet veel druk zetten maar 
kwam in de laatste tien minuten van de 
eerste helft meer naar voren zonder 

grote doelkansen te creëren. Na de rust 
werd EMK verrast door de aanslui-
tingstreffer van de Spoordonkse Boys, 
maar nam vervolgens het initiatief weer 
in handen. De doelpunten van EMK 
konden niet uitblijven: er kwamen 
meerdere kansen. Tom van Elst scoorde 
twee keer; Ruud Boerema (terug in de 
basis na langdurig blessureleed) schoot 
tegen de paal. EMK-keeper Mike van 
Elderen moest twee afstandsschoten 
pareren. Alle spelers van EMK bleken 
opvallend fit en gretig. Al met al een 
goede en sportieve pot ter voorberei-
ding van de tweede seizoenshelft. 

Clubmens 2015 
RKGSV
Op 3 januari is de nieuw-
jaarsreceptie van RKGSV 
gehouden. Na een woord
 van de voorzitter Pim Kuijten werd 
de clubmens 2015 bekend gemaakt. 
Clubmens 2015 van RKGSV is Niels 
de Groot.

Niels is al jaren vrijwilliger bij RKGSV. 
Nadat zijn zoon is komen voetballen is 
hij nog meer op het voetbalveld te vin-
den.
  
Sinds 1 juli is hij wedstrijdsecretaris 
van de senioren. Hierbij stemt hij ook 
het programma af met Juventud. De 
gezamenlijke jeugdafdeling van Ne-
derwetten en Gerwen.
Op donderdag is hij eerst op het veld te 
vinden om zelf te trainen en later op de 
avond traint hij het 2e elftal. Hij is ook 
assistent-trainer van de dames van 
RKGSV.
Sinds 2 jaar is hij leider en trainer van 
zijn zoon bij de F1.
Naast deze vele werkzaamheden is 
Niels lid van het Canadacomité. Dit 
comité verzorgt de uitwisseling tussen 
RKGSV en de Delhi Royals in Canada. 
In 2016 is er weer een uitwisseling.
Als laatste heeft hij in 2015 samen met 
een aantal anderen het kerstmixtoer-
nooi georganiseerd.
RKGSV is trots dat ze Niels in hun 
midden hebben.

LONU nieuwjaarsborrel 
Dinsdagavond 5 januari kwamen de leden van LONU voor het eerst weer bij 
elkaar na het kerst/nieuwjaar reces. Traditiegetrouw begonnen alle le-
den om 19.15 uur aan de prestatieloop. De bedoeling is dat je zoveel moge-
lijk rondjes van 600 meter loopt binnen een half uur. Op die manier weet elk 
lid hoe hij/zij ervoor staat na de kerstvakantie. Na de prestatieloop togen we 
allemaal naar het gezellig versierde Clubgebouw waar de glühwein en olie-
bollen klaar stonden om gezellig het nieuwe hardloopjaar in te luiden. 
 
Tijdens deze avond vond de verkiezing 
van de LONU-er van het jaar plaats. 
Deze eer ging naar Frank Lodewijk. 
Frank is al jaren penningmeester van 
de vereniging, zet zich in voor de Van 
Goghloop en is een actieve loper die in 
2015 aan verschillende wedstrijden 
heeft meegedaan, waaronder 55 kilo-
meter hardlopen tijdens de Lommel-
trail. 
Daarnaast werden de prijzen van het 
Clubkampioenschap 2015 uitgereikt, 
deze had reeds in december plaatsge-
vonden, de uitslag was echter nog een 
verrassing. De aanmoedigingsprijs 
ging dit jaar naar Marieke IJsendoorn. 

Clubkampioenschappen Dames:
1e prijs: Karin Van Lierop

2e prijs: Gabriëlle Verouden
3e prijs: Yvonne Derksen
Clubkampioenschappen Heren:
1e prijs: Frank Lodewijk
2e prijs: Paul Verspaget
3e prijs: Hans Driessen
Heb je voor 2016 het goede voorne-
men gemaakt om meer te gaan bewe-
gen en vind je hardlopen leuk? Kom 
dan zeker een keer kijken bij onze ge-
zellige club. De trainingen vinden 
plaats op dinsdag- en  donderdag-
avond om 19.15 uur en er zijn verschil-
lende groepen, ingedeeld per niveau. 
Voor meer informatie kan je een mail-
tje sturen naar redactie@lonu.nl en je 
mag altijd een paar proeflessen nemen 
om te kijken of hardlopen bij LONU 
iets voor je is.

 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
kopman Lotto-Jumbo in Giro 
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen is de beoogde kopman van de Lot-
toNL-Jumboploeg voor de Giro, de Ronde van Italië, die vrijdag 6 mei in 
Apeldoorn van start gaat. De 28-jarige Nuenenaar reed in zijn eerste prof-
jaar 2010 al een Giro en werd 18e. Daarna nog vier Giro’s, in 2011 werd hij 9e 
en vorig jaar werd hij 7e in Italië. “Er zijn dus nog zes plaatsen te winnen”, al-
dus een zelfverzekerde Nuenense sportman. Hij mikt op een podiumplaats 
in de Giro. Later dit seizoen gaat de ambitieuze renner van start in de Ronde 
van Spanje, geen onbekend terrein voor hem want hij verblijft veel in Giro-
na bij Barcelona. 

Wielerploeg Team LottoNL-Jumbo 
start het wielerseizoen met 27 profren-
ners. De ploeg is afgelopen vrijdag in 
onze provinciehoofdstad voorgesteld 
aan de pers. Er komt een sprinttrein en 
een klassementstrein. 
 
Klimmer en klassementsrenner
Klassementsrenner Steven Kruijswijk 
is een van de kopmannen voor de gro-
te rondes. Voor de Tour de France 
schuift de ploeg de jonge Wilco Kel-
derman naar voren en gaat de ervaren 
Robert Gesink voor een etappezege. 
De Brabantse sprinter Moreno Hof-
land wordt de laatste man van de 
sprinttrein van de Lotto-Jumboploeg, 
wellicht ook in de Ronde van Frank-
rijk. En voor de klassiekers wordt inge-
zet op de Vlaamse klasbak Sep Van-
marcke. 
Steven Kruijswijk heeft de Tour de 
France dit jaar niet op zijn programma 
staan, terwijl hij vorig jaar nog 21ste 
werd in zijn derde Ronde van Frank-
rijk. Steven Kruijswijk: “Ik heb dit jaar 
twee doelen. De Giro d’Italia en de Vu-
elta a Espana. Ik heb er heel bewust 
voor gekozen om die twee grote ron-
des te combineren. Vorig jaar heb ik de 
Tour de France op een goed niveau ge-
reden, maar was ik een stuk minder 
sterk dan ik in de Giro was. Dat vond ik 
jammer. De periode tussen die twee 
rondes in is net tekort. Ik wil graag op 
mijn best zijn als ik koers en het maxi-
male eruit halen.” In twee grote rondes 
kort op elkaar hoog in het klassement 
rijden is een zware opgave. Een eerlijke 
Kruijswijk: “Dat kan ik niet. Als je in 
twee grote rondes wilt pieken, kies ik 
voor de Giro en de Vuelta. Ik heb in-
middels bewezen dat ik de drie grote 
rondes goed aan kan. Dit jaar wil ik er 
voor de eerste keer in mijn carrière 

ook twee in één jaar tot een goed resul-
taat brengen. Ik ga daarom ook in aan-
loop naar beide rondes op hoogtesta-
ge. Dat neemt veel tijd in beslag en 
daarom kies ik dit seizoen voor een 
minder druk programma.” 
 
Teambaas Richard Plugge meldt dat 
het niveau van de ploeg omhoog is ge-
bracht en dat de aanpak van het team 
is veranderd. En er zijn duidelijke keu-
zes gemaakt. “We gaan ons meer fo-
cussen, op de sprinttrein en de klasse-
mentstrein om precies te zijn. We heb-
ben met Moreno Hofland, Dylan 
Groenewegen en Tom Van Asbroeck 
drie goede sprinters in huis.” 
“De tweede trein waarop we focussen, 

is de klassementstrein”, vervolgt Plug-
ge. “We hebben pionnen nodig die in 
de bergen langdurig onze kopmannen 
kunnen bijstaan. Met de Sloveen Pri-
moz Roglic en de Italiaan Enrico Batta-
glin hebben we daarvoor versterking 
binnengehaald. Het tijdrijden is on-
derdeel van het klassementstraject, 
waarmee we vorig seizoen grote stap-
pen hebben gezet. We blijven dat ont-
wikkelen en innoveren, aangezien de 
tijdrit een belangrijke factor is in de 
klassementen.”
 
Het LottoNL-Jumboteam kijkt met 
vertrouwen uit naar het nieuwe wie-
lerseizoen. Een overwinning in een 
klassieker lijkt wel een must en in de 
monumenten Milaan-San Remo, Ron-
de van Vlaanderen en Parijs-Roubaix 
mikt de ploeg op podiumplaatsen. In 
alle etappekoersen met sprintaankom-
sten gaat het team voor ritwinst met 
Moreno Hofland en Dylan Groenewe-
gen. En natuurlijk wil LottoNL-Jumbo 
in de World Tour scoren met de kop-
mannen Steven Kruijswijk, Wilco Kel-
derman en Robert Gesink. Klimmer 
Steven Kruijswijk hoopt - twee jaar na 
zijn zware liesblessure - te pieken in de 
Giro en in de Vuelta (van 20 augustus 
tot 11 september). En wellicht ook nog 
bij de wegwedstrijd van de Olympi-
sche Spelen in Brazilië. Die wegwed-
strijd staat 6 augustus op het Olympi-
sche programma. Een pluspuntje voor 
Steven: hij heeft het parcours in Brazi-
lië al verkend. 

Klimmer en klassementsrenner Steven 
Kruijswijk (Nuenen) wil pieken in Giro en 
Vuelta.                                (foto Cees van Keulen)

De leden van LONU die gehuldigd werden voor hun verdiensten voor de vereniging.

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Thea Elbers wint     
eerste rik wedstrijd in 2016
Na een onderbreking door de feestdagen en de jaarwisseling werd vrijdag 
j.l weer aangevangen met het rikken bij de supportersclub van de RKSV 
Nuenen. Waren er voor de winterpauze alleen nog maar mannelijke win-
naars geweest, het nieuwe jaar werd goed ingezet met niet alleen een goed 
deelnemers veld, ook de eerste vrouwelijke winnares diende zich aan Het 
was Thea Elbers die als eerste de mannelijke hegemonie doorbrak.

Voor de meeste deelnemers was het 
weer even wennen om het goede ritme 
weer te pakken te krijgen en na een 
tam begin in de eerste ronde was het 
Hans van de Reek die de pauze inging 
met toch nog een mooie score van 71 
punten.

In de pauze werd er door enkele deel-
nemers de opmerking gemaakt: ”ik kan 
beter loten kopen want het loopt voor 
geen meter”. Maar later bleek dit toch 
ook weer niet waar te zijn. Na de on-
derbreking en de nieuwe tafel indeling 
werd voor de tweede ronde gestart en 
al snel was duidelijk dat het ritme weer 
snel opgepikt werd en er voor ieder 
punt fel en met risico gespeeld moest 
worden, wat door enkele spelers dan 
ook met de nodige risico`s gedaan 
werd. Het was toch uiteindelijk Thea 
Elbers die met goed spel en het nodige 
geluk met een mooie score van 83 pun-
ten de eerste prijs in de wacht wist te 
slepen voor Gerard van Orsouw uit 
Eindhoven met 75 punten.

De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Ruud Vogels.

Uitslag vrijdag 8 januari 2016
 1 Thea Elbers    83 punten
 2 Gerard van Orsouw 75 punten
 3 Hans van de Reek  71 punten
 4 Nico van de Linden 70 punten
 5 Wil Marguenie  68 punten
 6 Frits Rooijakkers 65 punten
 7 Bennie de Louw 60 punten
 8 Gerton van Leenders  53 punten
 9 Hub Marquenie  52 punten
10 Gerard Sanders 48 punten

Vrijdag 15 januari a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur. Ook 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren, alle rik-
kers zijn van harte welkom. Locatie 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nue-
nen. Voor informatie bellen naar 06 
10289797 of 06 40320419.

Kienavond    
in Lieshout!
Vrijdag 15 januari aanstaande orga-
niseert Seniorenvereniging KBO 
Lieshout in het Dorpshuis Groten-
hof 2 Lieshout weer de bekende en 
gezellige kienavond. 

Naast het kienen is er een mooie lote-
rij. Ook maakt u kans om de jackpot 
te winnen. Kom kienen en win een 
van de prachtige prijzen. De zaal is 
open om 19.00 uur en aanvang is om 
20.00 uur. 
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een avondje gezellig kienen in 
het Dorpshuis.



Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Centrum + Berg

(± 305 kranten) 
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

per 1 februari

 

Kom langs voor uw scherpste deal!
First Stop is een bandenspecialist met meer dan 2.000 vestigingen in Europa. www.firststop.nl

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen

NU EXTRA
AANBIEDINGEN!

040 - 283 17 74 
BEL SNEL VOOR EEN AFSPRAAK!

www.bandenhotelnuenen.nl

•	 Wissel	van	4	banden	(op	velg)	 €	20
•	 Wissel	losse	banden	 €	70
•	 Uitlijnen	 €	50
•	 Balanceren	(per	wiel)	 €	5

1 BETALEN
2 HALEN

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Nuenen

ART IN LISTENING 
Koffieconcert | € 9,50 

11.00U
. 

Zontaclub 
Zonta theateravond | € 22,50 

20.00U
. 

RAPALJE 
Celtic Folk Night | € 20,00 

20.15U
. 
20.15U

. 

NIET SCHIETEN 
Kusje erop? | € 18,50 

BOURGONDISCHE BELGEN III 
Vlaamse stand-up | € 19,50 

20.15U
. 

24 
02 

19 
02 

18 
02 

27 
01 

24 
01 

www.hetklooster.org 

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 


	RdL wk02 2016
	VP wk02 2016
	Gemeente RdL wk02 2016
	Adv Kersvers wk02 RdL 2016
	Adv Puzzel wk02 RdL 2016
	Tekst Pim wk02 RdL 2016
	Tekst nieuwjaars wk02 RdL 2016
	Tekst Karnaval wk02 RdL 2016
	Adv Lindeblaadjes wk02 RdL 2016
	Tekst KBO wk02 RdL 2016
	Tekst Kerk wk02 RdL 2016
	Tekst Sport wk02 RdL 2016
	Adv Smolders AP wk02 RdL 2016


