
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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Het model mag 
wel beter zijn best 
doen om op het 
portret te lijken

Rink Vlemmix 
wint fiets in bal-
lonnenwedstrijd 
Gerwen Kermis 

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES
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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! 
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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

Voedselbank 
krijgt schenking 
van Oud Prinsen

Donderdag 21 januari 2016

Opening
Kruidvat Hoge Brake 58, nuenen

Aanleveren programma 
Carnavals-activiteiten

Rond de Linde plaatst in week 5 (donderdag 4 februari voor het 
carnaval) het volledige programma van alle horeca gelegenheden 

en verenigingen op een speciale carnavalspagina. Iedereen die zijn 
of haar activiteiten in deze uitgave vermeld wil zien, kan dit voor 

vrijdag 29 januari aanleveren via mail: 
marietjonkhout@ronddelinde.nl.

35ste Pronkzitting: 
weer een mooie avond

Door Edwin Coolen

Het is zaterdagavond, half januari. Buiten is het winter, binnen in de thea-
terzaal van Het Klooster begint de 35ste editie van de Pronkzittingen van 
carnavalsvereniging De Dwèrsklippels.

Nadat vaste presentatrice Femke van 
Rooij Prins Naturijn en zijn Piekfijne 
dames heeft verwelkomd, laten de 
drie dansgardes zien dat ze een soort 
topsport beoefenen. Op deze tweede 
zittingsavond zijn de Bloaspoepers, de 
vaste muzikale begeleiders, vervangen 
door de Memoryband. Vanavond dus 
geen tadaa’s of traditionele op- of af-
mars.

Na een technisch wat rommelige start, 
was de eerste buut voor Bram van 
Gogh uit Maarheeze. Als Pinokkio 
kwamen alle denkbare taalgrappen en 
woordspelingen met betrekking tot 
zijn liefdesperikelen en sprookjes 
voorbij. Subtiel. Zo subtiel dat bij 
sommige dames in de zaal regelmatig 
het kwartje wat later valt.
 
Tweede act is het cabaretduo PlusMi-
nus uit Someren. Zij stonden al eens 
eerder op dit podium. Onder eigen be-
geleiding van gitaar en contrabas, zin-
gen en praten zij over de actualiteit, 
ook die van Nuenen. Over de burge-
meester die nog niet in Nuenen woont 
en over een onterecht ontslagen amb-
tenaar waar de gemeente nog veel aan 
moet terug betalen.
 
Daarna kwamen de Oud Prinsen het 
podium op. Zij voerden de zaal weer 
mee terug in de tijd. In een reusachti-
ge poppenkast brachten zij allerlei 
oude jeugdprogramma’s opnieuw tot 
leven: van Jan Klaassen, Pipo de 
Clown, Buurman en Buurman, Swie-
bertje en Meneer Kaktus tot de familie 
Knots. Met afsluitend commentaar 
van Waldorf en Statler (de mopperen-
de oudjes van de Muppetshow).
 
Uit Breugel kwam de relatief jonge 
Menno van Hoek, als hondenfluiste-

raar Derek Dogilvie. Hij kon buurten 
met honden. Hondeju.
 
De volgende buut was van Frans van 
den Hurk. Frans is een bekende van 
prins Naturijn en maakte er daarom 
ook een persoonlijke buut van. Zo wist 
hij te vertellen dat deze prins, Martin 
Raaijmakers, de eerste prins carnaval 
was van Boord. En een erg zuinige…
 
Uit dat andere dorp van onze buurge-
meente aan de noordgrens, Son, 
kwam Harrie Sijbers. Zijn imker deed 
denken aan de imkeract van Gerard 
Bloks van vorig jaar. Maar Sijbers 
heeft een unieke stijl. Net alsof je bij 
hem met een bakske koffie aan de keu-
kentafel zit te buurten. Hij schoot zelf 
ook een paar keer in de lach. Hij kon 
uren over bijen vertellen, dus…
 
Verrassing van de avond was het Van 
Binsbergen Trio, met veel lokale in-
breng. Het is een soort afgeslankte ver-
sie van de feestband Lijn 7, die in de 
vorm van een 4-koppig huiskameror-
kest een cantus bracht. Hierbij is het 
de bedoeling dat iedereen broederlijk 
meezingt. En dat deed iedereen, van 
Hazes en John Denver tot Hee goade 
mee van Gerard van Maasakkers.
 
De afsluitende buut was van Hans Eij-
kemans, een ervaren tonpraoter uit 
Rosmalen. Zijn vaste act is Hannus, 
dit keer als honderdjarige. Hij vertelde 
over ‘ons Trui’ en over vruuger en wat 
er allemaal veranderd is. Eijkemans 
heeft de nodige prijzen gewonnen en 
beheerst het tonpraoten als geen an-
der. De avond werd afgesloten met het 
zingen van Nuenen Dwèrs.

Vrijdag- en zaterdagavond 22 en 23 jan. 
zijn de laatste twee Pronkzittingen.

Knuffel gevonden
Welke bedroefde peuter mist deze lieve 
knuffel die gevonden is bij de eerste 
paddenpoel vooraan in ‘t Nuenens 
Broek. Informatie: tel. 040-2832871 (R. 
Kuijten, Nuenen).

Geen kienen in 
Lieshout
Op vrijdag 22 januari is er GEEN kie-
nen in het Dorpshuis in Lieshout. Dit 
in verband met de kletsavond die daar 
dan wordt gehouden. De kienavond is 
verschoven naar vrijdag 29 januari.

Foto’s LAVfotografie
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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 

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  

NUENEN VEILIG
Geef inbrekers geen kans
Tips om het aantal woninginbraken terug te dringen in Nuenen:
Babbeltrucs: Onbekende aan de deur? En u vertrouwt het niet. Doe 
dan niet open. Baas over eigen deur! Bepaal zelf wie er binnenkomt. 
Vakantie: Zorg voor goede buitenverlichting aan de voor én achter-
zijde van uw huis (bijvoorbeeld met een schemerschakelaar). Laat 
uw brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op plaat-
sen die van buitenaf niet zichtbaar zijn. Zet geen waardevolle spullen 
in het zicht, zoals lcd- en plasmaschermen, laptops en computers. 
Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen weg.
Feestdagen: Laat carnaval geen feest zijn voor inbrekers. Stop de 
Carnavalskraker! Geef u huis een bewoonde indruk als u feestviert. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
Verdachte situatie: Bel 112 Let bij een verdachte situatie vooral op 
het signalement van de verdachte personen, bijzondere kledingmer-
ken en eventueel vervoersmiddel (merk, type, kleur en het kenteken). 
Deze informatie is van groot belang voor de politie, door waakzaam 
te zijn, kunt u een bijdrage leveren aan veiligheid in uw buurt.

Kijk voor meer inbraakpreventietips op http://www.politiekeurmerk.
nl/bewoners/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 15	januari	2016	 Nuenen	West		bouwveld	A	fase	2,	5674		
	 	 	 –	het	oprichten	van		23	woningen	(BOUW	
   en RO, afwijken van de bestemming);
•	 15	januari	2016	 Aangelag	3,	het	uitbreiden	van	de	woning	
	 	 	 (BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Showkorps	O&V	voor	het	organiseren	van	een	col-

lecte in een vrije periode, voorkomend op het collecterooster 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving in de periode van 10 
tot en met 16 juli 2016;

•	 Aanvrager:	H.	Kruisgilde	voor	het	organiseren	van	een	koffer-
bakverkoop op het gildeterrein aan Lankveld 10 in Gerwen op 
17	april	2016;	

•	 Aanvrager:	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	voor	het	orga-
niseren	van	de	Koningsnacht	op	26	april	2016	in	het	Park	en	het	
organiseren	van	muzikale	optredens	in	het	Park	tijdens	de	Ko-
ningsdag	op	27	april	2016.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
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, 21 januari 2016

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 12 januari 2016 Broek	6,	5674	BB	-	het	vervangen	van	
   garagedeuren, plaatsen van een raamkozijn 
	 	 	 en	houten	lamellen	(BOUW).

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

INZAMELING
Thema: Vuurwerkafval
2000 kg vuurwerkafval ingezameld in Nuenen 
Op	2	januari	kon	u	in	Nuenen	weer	uw	vuurwerkafval	inleveren.	Al	
een aantal jaren staan er containers op het Vincent van Goghplein, 
in Nederwetten en in Gerwen waar volop gebruik van wordt gemaakt. 
Er is dit jaar in totaal 2000 kg vuurwerkafval door de inwoners in-
geleverd.	We	streven	samen	naar	nog	maar	5%	restafval	in	2020.	

Minder restafval, minder kosten
Het inleveren van vuurwerkafval is niet alleen gratis, het is ook veilig 
en uw restafvalcontainer raakt niet zo snel vol. Bij inlevering van uw 
vuurwerkafval kreeg iedereen een lot waarmee u kans maakte op 
een leuke prijs. Dit jaar is familie Lenting uit de van Kemenadelaan 
de winnaar. Zij ontvingen afgelopen maandag, uit handen van wet-
houder	Pero,	het	gezinsabonnement	voor	Dierenrijk.	

Nuenen afvalloos
Wij	bedanken	u	voor	het	inzamelen	van	het	vuurwerkafval!	De	in-
zamelactie is een van de activiteiten onderweg naar een afvalloos 
Nuenen in 2020. De gemeente Nuenen streeft naar zo min mogelijk 
(5%)	restafval.	Er	zijn	vorig	jaar	twee	experimenten	gedaan	in	wijken	
om zo veel mogelijk gescheiden aan te bieden. Het gaat al heel goed 
maar het kan nog beter. Kijk voor informatie over afval scheiden in 
de afvalkalender. 

INZAMELING
Thema: Textiel
Ruim 42.000 kilogram meer textiel opgehaald in Nuenen dan in 2014
In	2015	is	er	in	Nuenen	ruim		40.000	kg	meer	textiel	apart	ingeza-
meld ten opzichte van 2014. Dit is een topprestatie. Samen doen 
we meer, onderweg naar een afvalloos Nuenen.
Het	geld	dat	Sympany	verdient	met	de	inzameling	van	textiel	beste-
den zij o.a. aan projecten in ontwikkelingslanden.
Voor	u	is	het	ook	voordelig:	textiel	in	de	textielcontainer	gooien	of	
aanbieden	op	de	ophaaldagen	voor	textiel	in	Nuenen	kost	u	niets.	
Als	u	het	bij	het	restafval	doet	kost	het	legen	van	een	container	voor	
u geld. 
De	dagen	in	2016	waar	in	de	speciale	zakken	textiel	huis-	aan-	huis	
wordt	opgehaald		zijn:	28	januari,	15	april,	17	juni	en	7	oktober.	De	
zakken krijgt u vooraf in de brievenbus.

Tips:
•	 Op	de	afvalkalender	vindt	u	de	locaties	van	de	textielcontainers	

waar	u	textiel	altijd	kunt	inleveren.
•	 Ook	vezels	van	stoffen	(oude	vaatdoek,	kapotte	panty,	een	sok)	

of	dekens	mogen	in	de	textielcontainer	of	de	zak.
•	 Sterk	vervuild	textiel	mag	niet	worden	aangeboden.
•	 Bekijk	voor	meer	informatie	over	de	textielinzameling	het	filmpje	

op YouTube van de Lokale Omroep Nuenen (LON).

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Honden
Wij	hebben	een	jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn	benoemd.	In	week	4	en	5	letten	we	extra	op	het	thema	honden.	
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Samenwerking hondenoverlast
In vrijwel iedere gemeente is hondenoverlast een van de meest voor-
komende	ergernissen.	Zo	ook	in	Nuenen	en	de	gemeente	Son	&	Breu-
gel, waar we intensief mee samenwerken. Onze boa’s en de boa’s van 
de	gemeente	Son	&	Breugel	gaan	samenwerken.	Hierdoor	kunt	u	in	
de komende periode andere boa’s tegenkomen dan u gewend bent. 

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden verschillende regels als het gaat om het 
hebben van een hond. Deze regels zorgen ervoor dat de verkeers-
veiligheid wordt gewaarborgd. Daarnaast willen we onze openbare 
plaatsen schoonhouden en overlast voorkomen. De regels over 
honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen,	met	uitzondering	van	de	hon-

denlosloopwegen of – terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website, via www.nuenen.nl > leven en wo-
nen > huis en buurt > huisdieren > hondenuitlaatgebieden.

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor 
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij er spra-
ke is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

•	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband	en	een	tatoeage	of	
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats.	Als	uw	hond	per	ongeluk	toch	op	een	openbare	plaats	
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Dit 
moet u ook kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloop-
wegen of – terreinen geldt de opruimplicht niet. De opruimplicht 
bij een hondenlosloopweg of – terrein geldt alleen als dit staat 
aangegeven. 

Hondenpoep gevaarlijk voor vee
Hondenuitwerpselen kunnen bij koeien de ziekte neospora veroor-
zaken. Bij drachtige koeien kan die ziekte vroegtijdig verlies van het 
ongeboren kalf veroorzaken. Daarnaast kan een hond het vee on-
nodig opjagen, waardoor het vee veel stress ondervindt. Houd 
daarom uw hond aangelijnd op losloopwegen en –terreinen die aan 
weilanden grenzen en laat ze niet loslopen in een weiland. 

Regelgeving
Wij	vragen	u	vriendelijk	om	bij	het	uitlaten	van	uw	hond	rekening	
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s 
worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Onze boa’s 
controleren ook in burger op naleving van de regels. De regelgeving 
is	terug	te	vinden	in	artikel	2:57	en	2:58	van	de	Algemene	Plaatse-
lijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	vinden	via	www.overheid.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	hebt	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	dan	kunt	
u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het num-
mer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.
nuenen.nl. 

NUENEN VEILIG
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	beheer-
der kan bereiken. Daarom een 
oproep aan de groepsbeheer-
ders om de groep via gemeente-
huis@nuenen.nl aan te melden.

Raamsticker
De groepsbeheerders krijgen van de gemeente  raamstickers voor 
de aangesloten woningen.

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.   

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

Op 27 en 28 januari wordt de grijze container weer opge-
haald! Op 28 januari wordt er weer textiel ingezameld. 
U ontvangt hiervoor een speciale plastic zak in de brievenbus.

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

Voor een vertrouwd
stukje vlees!!!

4 Saucijzen +
500 gr. Gehakt ................6,95
Worstjes en Zo
100 gram ..........................................1,60
100 gr. Gebraden Gehakt +  
150 gr. Likkepot .........................2,50
Runder Rib Eye
100 gram ..........................................2,25
Kippiggeit
"Malse kip met amandelen,
honing en geitenkaas",
100 gram ..........................................1,80
Gevulde Paprika
100 gram ..........................................1,15

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

TOP!!! Venkel
1/2 kilo 0,99

Spinazie
per zak 1,69

Clementine 
hele kilo 1,99

Venkel salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 21 t/m woensdag 27 januari

Blauwe bessen  
    per bakje 1,49

Acties week 3: geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 januari 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfrieds meergranen
een heerlijk licht meergranenbrood,
op de vloer gebakken   € 189_____________________________________________________

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

Harde witte broodjes
 slechts 4 voor € 100_____________________________________________________

Iedere maandag Brooddag

4 Broden naar keuze en 
2x 6 witte en/of bruine 
bolletjes  

voor maar € 950

KOOPJE

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.

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 samenLocatie Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en LifeTech Mavo:
dinsdag 2 februari 2016 van 17.00 tot 21.00 uur
woensdag 3 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari 2016

Van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak maken 
op tel: 040-264 53 64 (Oude Bossche Baan) of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan). 

Meer informatie: kijk op www.stedelijkcollege.nl of download onze gratis app.

OPEN
DAGEN 

29 EN 30
JANUARI

Aanmelding 
leerlingen met extra 
ondersteuning
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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 z onder 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

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Donderdag 21 januari
09.30 uur Computercafé

Overstap Windows 10
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Donderdag 21 januari
20.00 uur Drijehornick Lezing ‘De mooiste 

kerken van Noord Brabant’
De Scarabee, Hoge Brake 3, Nuenen

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 en zaterdag 23 januari 
19.30 uur Nuenen Dart Masters

Café Goesting

Vrijdag 22 januari 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Zaterdag 23 januari
21.30 uur Ons Dorp wordt Pianobar

met Feestpianist Tim van de Laar 
Café Ons Dorp

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
11.00 uur Art in Listening z

ondagmorgenconcert
Het Klooster

Zondag 24 januari
14.00 uur Optreden ‘Alle Hens’

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen

Zondag 24 januari
14.00-17.00 uur Optreden Oriëntal Sobats

Jo van Dijkhof

Zondag 24 januari
15.00 uur WinterLicht Concert door het Blue 

Planet Harp Ensemble
Kapel De Akkers Archipel, 

Margot Begemanstraat 9, Nuenen

Maandag 25 januari 
14.00 uur WLG Lezing door 

Guus Wesselink en Riet van Laake
Den Heuvel Gerwen 

Maandag 25 januari 
14.00-16.00 uur Gedichtendag 2016

Kunsthandel Art Dumay, Park 75 Nuenen

Dinsdag 26 januari
18.30 uur Vrije inloop over 

buurtWhattsapp
Gemeentehuis Nuenen

Woensdag 27 januari-
zaterdag 6 februari 

Nationale 
Voorleesdagen

Woensdag 27 januari 
09.15-10.00 uur en 10.15-11.00 uur voor-
leesontbijt 10.00 uur wethouder Weijmans 
leest voor Uit het boek We hebben er een 

Geitje bij Weverkeshof

Woensdag 27 januari
20.00 uur Theater-avond Zontaclub 

Eindhoven
Het Klooster

Woensdag 27 januari
20.00-22.30 uur Lezing Pim van Lommel 

over bijna-dood ervaringen
De Regenboog, Sportlaan 5, 

5671 GR Nuenen

Donderdag 28 januari t/m 
vrijdag 5 februari

10.30 uur voorleesontbijt 
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 23 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven.
Zondag 24 januari 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor F. 
Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 23 januari 18.30 uur: Leny 
Gödde - Tusschenbroek.
Zondag 24 januari 11.00 uur: Paul Per-
rée; Gertrude Smeulders-Sanders, 
Wout Smeulders en Margo Smeulders; 
Dina van Nuenen-Verberne; Marinus 
Jansen en Mien Jansen-van der Wouw; 
overleden ouders Francois-van den 
Broek; Jos Braks; Piet Saris (vanwege 
sterfdag); Frans Teunissen; Joost van 
der Graaf, Janus Moonen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riky van 
Rooij-Schellekens, Beth van Rijtlaan 
15. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Afgelopen weekend is de actie Kerkba-
lans 2016 gestart. Dit is de jaarlijkse ac-
tie van de gezamenlijke geloofsgroepen 
in Nederland om de aandacht te vesti-
gingen op de financiële steun die be-
stemd is voor onze eigen parochie. Een 
dezer dagen ontvangt u hierover een 
brief van de parochie heilig kruis. Ho-
pelijk kunnen we ook dit jaar weer op 
uw steun rekenen. Bij voorbaat danken 
wij u hartelijk voor uw bijdrage.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar

Misintenties: Geen.

Mededeling
Afgelopen weekend is de actie Kerkba-
lans 2016 gestart. Dit is de jaarlijkse ac-
tie van de gezamenlijke geloofsgroepen 
in Nederland om de aandacht te vesti-
gingen op de financiële steun die be-
stemd is voor onze eigen parochie. Een 
dezer dagen ontvangt u hierover een 
brief van de parochie heilig kruis. Ho-
pelijk kunnen we ook dit jaar weer op 
uw steun rekenen. Bij voorbaat danken 
wij u hartelijk voor uw bijdrage.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Bert Verhagen; Sjef en Lena Saris-
Swinkels; Annie Smulders, vanwege 
sterfdag.

Mededeling
De actie Kerkbalans 2016 is deze week 
gestart. Dit is de jaarlijkse actie van de 
gezamenlijke geloofsgroepen in Ne-
derland om de aandacht te vestigingen 
op de financiële steun die bestemd is 
voor uw eigen parochie. Hopelijk kun-
nen we ook dit jaar weer op uw steun 
rekenen. Bij voorbaat alvast onze har-
telijke dank. Het Parochiebestuur. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 24 januari, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de eerste van drie z.g. 
Carrouseldiensten, waarin de predi-
kanten van 3 gemeentes een kanselruil 
hebben. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering in de jeugdruimte. We 
collecteren voor Vluchtelingen in 
Nuenen. Woensdag 27 januari is er een 
oecumenische thema-avond met als 
spreker Pim van Lommel. Deze avond 
is volledig volgeboekt! Donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Verdere info: 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 21 januari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Agnes, 
maagd en martelares. 
Vrijdag 22 januari 7.15 uur H. Mis, H. 
Vincentius en Anastasius, martelaren. 
Zaterdag 23 januari 8.30 uur H. Mis, 
H. Raymundus van Pennafort, belijder; 
gedachtenis van H. Emerentiana, 
maagd en martelares. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 24 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Septuagesima. 
Maandag 25 januari 18.30 uur H. Mis, 
bekering van de H. apostel Paulus. 
Dinsdag 26 januari 18.30 uur H. Mis, 
H. Polycarpus, bisschop en martelaar. 
Woensdag 27 januari 7.15 uur H. Mis, 
H. Johannes Chrysostomus, bisschop 
en kerkleraar. 

Donderdag  28 januari
09.30 uur Computercafé

Website maken: WordPress
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Donderdag 28 januari t/m 
vrijdag 5 februari

10.30 uur voorleesontbijt 
Weverkeshof

Alle Hens in de Weverkeshof 
 
Het is bijna traditie aan ’t begin van het jaar: ALLE HENS, al bijna twintig jaar!! 
Nu minder aan dek en meer als landrot actief, maar met een dertigtal aanste-
kelijke liedjes en melodietjes, waaronder een aantal splinternieuwe. 

Inloopuur 
Nederlandse 
Vereniging   
van Rugpatiënten
Op vrijdag 29 januari houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiënten 
weer het maandelijkse inloopuur in 
het Elkerliek ziekenhuis op locatie 
Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting. U kunt zonder afspraak tus-
sen 13.00-15.00 uur binnenlopen.
Meer informatie is te vinden op de 
website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl

Voorspeelavond Showkorps O&V 
Vrijdag 22 januari organiseert Showkorps O&V | Nuenen weer een voor-
speelavond. Tijdens deze avond laten leerlingen van jong en oud zien wat ze 
het afgelopen half jaar geleerd hebben. 

Het optreden op de voorspeelavond bereid de leerlingen voor op het te musiceren 
of twirlen voor publiek. De presentatie, waarin leerlingen zowel individueel als in 
groepsverband aan bod komen, zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. 
Ouders, grootouders en belangstellenden zijn van harte welkom om te komen ge-
nieten van dit optreden onder het genot van een kopje koffie of thee.
Heeft u of uw kind interesse in het leren bespelen van een muziekinstrument? 
Ook dan bent u van harte welkom. Gedurende de avond is er gelegenheid om vra-
gen te stellen aan de aanwezige leerling coördinator, de instructeurs en bestuurs-
leden van de vereniging. 

Voorspeelavond Showkorps O&V:
Vrijdag 22 januari, 19.30 uur, Basisschool De Mijlpaal 

Donderdag 28 januari
09.30-11.30 uur Schuif even aan tafel

 bij… Willem Ligtvoet
zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Natuurlijk nog wel over de problemen 
rondom het leven op zee, maar ook het 
dorpsleven, het ouder worden, liefde en 
oorlog en wat zich nog meer aan aardse za-
ken aandient. Nog steeds met de drie Ke-
zen, Martin, Leo en Jan, min-of meerstem-
mig zingend en muziek en plezier makend. 

Ze beginnen omstreeks 14.00 uur en 
lassen tweemaal een pauze in om de 
kelen te smeren, want meezingen be-
hoort natuurlijk tot de mogelijkheden. 
Zondag 24 januari rond 14.00 uur. 
Dorpsboerderij ‘De Weverkeshof ’. Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen. 

”Opa is een ster geworden.
 Het is de helderste aan de hemel”.

Dylan en Lauren

Op 18 januari 2016 is overleden onze lieve, optimistische en goedgehumeurde

Wim van den Eijnden
echtgenoot van 

Wil van den Eijnden-van de Donk
Drager van de eremedaille in goud 

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

geboren en overleden in Geldrop.

Mensen die hem hebben gekend, weten hoezeer wij hem zullen missen.

 Nuenen: Wil 

 Nuenen: Nannie

 Londen: Geert-Jan en Kate
     Dylan, Lauren

Schepen van Durenlaan 5
5673 BJ Nuenen

Het afscheid van Wim vindt in besloten kring plaats.



Rond de Linde  Nr. 3 Donderdag 21 januari 2016

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:

inloopochtend PVGe
Voor iedereen van 50-plus is er elke 1e 
donderdag van de maand vanaf 10.30 
uur koffie inloopochtend van de PVGE 
Nuenen. Locatie: Kwetternest, Man-
telmeeuwlaan 12. U bent van harte 
welkom.
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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 

Gemeente nieuws
vervolg van pagina 2

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 15	januari	2016	 Dubbestraat	2A,	5674	AE	–	het	verbouwen	
	 	 	 van	de	woning	(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	10000,	5670	GA		Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcentrum	
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl	of	eventueel	
telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontactcentrum	via	tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	is	een	vergunning	verleend	

voor	het	organiseren	van	een	boekenmarkt	in	gemeenschapshuis	
d’n	Heuvel	in	Gerwen	op	zondag	24	januari	2016	(verzenddatum	
14	januari	2016);

•	 aan	carnavalsvereniging	de	Narre-Kappen	zijn	vergunningen	en	
ontheffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	carnavals-
optocht	op	6	februari	2016	in	het	centrum	van	Gerwen	respec-
tievelijk	het	organiseren	van	diverse	carnavalsactiviteiten	in	een	
tent	op	het	“Heuvelplein”	in	de	periode	van	29	januari	2016	tot	
en	met	9	februari	2016	(verzenddatum	18	januari	2016);

•	 aan	werkgroep	MOV	van	Parochie	Nuenen	en	werkgroep	ZWO	
van	Prot.	Gemeente	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	een	wereldmarkt	op	zondag	
18	september	2016	in	het	Park	(verzenddatum	20	januari	2016);

•	 aan	de	heer	Evers	(restaurant	Goesting)	is	een	vergunning	ver-
leend	voor	het	tijdelijk	inrichten	van	het	terras	aan	de	voorzijde	
met	hekwerk,	een	parasolbar	en	een	tent		in	de	periode	van	1	
tot	en	met	10	februari	2016	incl.	op-	en	afbouw	t.g.v.	carnavals-
activiteiten	(verzenddatum	20	januari	2016);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(Café	Ons	Dorp)	is	een	ver-
gunning	verleend	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	een	tent	aan	de	
achterzijde	van	het	café	t.g.v.	carnavalsactiviteiten	die	in	de	pe-
riode	van	5	tot	en	met	9	februari	2016	plaatsvinden	(verzend-
datum	20	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
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Hoekstraat 46
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	12	januari	
2016	besloten	medewerking	te	verlenen	aan	de	aanvraag	om	omge-
vingsvergunning	voor	de	activiteit	‘het	wijzigen	van	een	monument’	
(artikel	2.1	lid	1	onderdeel	f		Wabo)	voor	het	vervangen	van	antennes	
bij	de	kerk	aan	de	Hoekstraat	46.	De	aanvraag	is	geregistreerd	onder	
nummer	N-HZ-2015-0079.	
De	omgevingsvergunning	is	niet	gewijzigd	ten	opzichte	van	het	ont-
werp van de omgevingsvergunning.

De	omgevingsvergunning	treedt	inwerking	na	afloop	van	de	beroeps-
termijn.

De	omgevingsvergunning	ligt	met	ingang	van	22	januari	2016	voor	
eenieder	gedurende	zes	weken	ter	inzage	bij	de	receptie	op	het	ge-
meentehuis.	U	kunt	de	onderstaande	omgevingsvergunning	inzien	
tijdens	de	openingstijden	van	het	gemeentehuis.	

Omgevingsvergunning	N-HZ-2015-0079	(Hoekstraat	46).

Beroep
Tegen	de	ontwerp-omgevingsvergunning	is	geen	zienswijzen	inge-
bracht.	Tegen	het	besluit	kan	binnen	zes	weken	na	bekendmaking	
van	 de	 omgevingsvergunning	 beroep	 worden	 aangetekend.	 Het	
beroep	kan	worden	ingesteld	door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevings-

vergunning	 aan	 het	 college	 kenbaar	 hebben	 gemaakt,	 dan	 wel	
door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten	geen	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevingsvergunning	bij	
het	college	kenbaar	te	hebben	gemaakt.

Voor	de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.	Het	
beroepschrift	moet	in	tweevoud	worden	ingediend	bij	de	Rechtbank	
’s-Hertogenbosch,	Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	5200	MA	
’s-Hertogenbosch.	De	omgevingsvergunningen	treden	in	werking
nadat	de	termijn	voor	het	indienen	van	een	beroepschrift	is	verstre-
ken.	Het	beroepschrift	schorst	de	werking	van	de	omgevingsvergun-
ning	niet.	Indien	tegelijk	met	of	na	het	indienen	van	een	beroepschrift	

een	verzoek	om	voorlopige	voorziening	wordt	ingediend,	treedt	de	
omgevingsvergunning	niet	in	werking	voordat	op	het	verzoek	is	be-
slist.	Het	verzoek	moet	worden	ingediend	bij	de	Voorzieningenrech-
ter	 van	 de	 Rechtbank	 ’s-Hertogenbosch,	 Sector	 bestuursrecht,	
Postbus	90125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

Nuenen,	21	januari	2016

PUBLICATIE
Horeca – Collectieve ontheffingen geluid 2016

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

Voor	2016	zijn	de	volgende	dagen	collectief	vastgesteld:
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
 vrijdag	5	februari	tot	en	met	dinsdag	9	februari	2016	(carnaval);
•	 Voor	Nuenen	dorp:
	 vrijdag	8	juli	tot	en	met	dinsdag	12	juli	2016	(kermis).

Voor	het	aspect	geluid	wordt	op	grond	van	de	APV	de	volgende	
voorwaarden gesteld:

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

Er	gelden	geen	geluidsnormen	op	de	gevels	van	derden	tussen	13.00	
uur	 en	 19.00	 uur	 voor	 openlucht-optredens	 georganiseerd	 door	
horecaondernemers	 tijdens	 de	 kermis	 in	 Nuenen-centrum	 op	 de	
dagen	zaterdag,	zondag,	maandag,	dinsdag,	in	het	gebied	gelegen	
tussen	Park	en	Kerkstraat.	 	Het	bronvermogen	van	live	optreden	
wordt	beperkt	tot	een	maximaal	vermogen	van	110	dB(A).

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

Strabrecht college 
scoort goed in 
ranking van RTL
RTL Nieuws heeft de examenresul-
taten van middelbare scholen ver-
taald naar een rapportcijfer. Hierbij 
is vooral gekeken naar de vraag of 
scholen op alle vakken boven het 
minimum scoren. Scoort een school 
hoog, dan zijn de cijfers van de leer-
lingen goed. Scoort een school laag, 
dan zijn die resultaten minder. 

RTL Nieuws baseert zich op de me-
thode die professor Jaap Dronkers 
heeft ontwikkeld om  de middelbare 
scholen een cijfer te geven. De cijfers 
die RTL aan scholen geeft, zijn geba-
seerd op de resultaten van de afgelo-
pen drie jaar.
Het Strabrecht College behaalt voor 
alle drie de opleidingen een mooie sco-
re: voor de havo een 7,2, voor het vwo 
een 7,3 en voor het vmbo-t maar liefst 
een 8,3. Het vmbo-t doet het daarmee 
- ook in de regio - opvallend goed. Ook 
al wisten we het al, we zijn toch blij 
met deze mooie score! 
Voor meer informatie verwijzen we 
naar de site van RTL: http://www.rtl-
nieuws.nl/nieuws/binnenland/zo-
scoort-jouw-school-op-de-eindexa-
mens.
 

Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Nuenen op het randje

De tweede aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het 
andje’ gaat naar de Opwettenseweg, waar Paulus Swinkels 
na de aanleg van de weg in 1871 herberg ‘Op den Bult’ liet bouwen. De laatst 
bekende uitbaters waren Janus en Moeke Smits. Handboogvereniging ‘De 
Eendracht’ had haar domicilie in het café. Begin zestiger jaren werd de herberg 
door de slopershamer geveld. Tegenwoordig is er een driehoekig plantsoentje 
met de Jan Luppens Buurtbank. Het volledige verhaal staat in het boek Nue-
nen op het randje, pagina 147 e.v.

Thema-avond: vluchtelingen
De huidige toestroom van vluchtelingen naar europa maakt veel emoties 
los, zowel positieve als negatieve. op dit moment is het vluchtelingenpro-
bleem dan ook heel actueel. ook in Nuenen hebben we dat gemerkt toen we 
eind november crisisopvang hebben geboden aan 200 vluchtelingen.

Vragen genoeg. Maar laten we de ant-
woorden bepalen door de waan van de 
dag? Of zijn we bereid kritische vragen 
te stellen en zelf een oordeel te vor-
men? Hoe pakken we dit aan? Wat is 
uw mening hierover? 
Met respect voor elkaar willen wij hier-
over met u van gedachten wisselen.
Op 5 februari organiseert de SP Nue-

Tiny Kox is sinds 2003 voorzitter van de 
SP-fractie in de Eerste Kamer. Daarvoor 
was hij algemeen secretaris van de par-
tij.  Tiny is daarnaast lid van  de parle-
mentaire assemblee van de Raad van 
Europa in Straatsburg. Sinds januari 
2011 is hij namens Nederland onder-
voorzitter.
Hij heeft als geen ander kennis van dit 
thema door bezoeken aan de gebieden 
en persoonlijke gesprekken met betrok-
kenen.
Voor de pauze zal hij een inleiding hou-
den over oorzaak en gevolg. Na de pau-
ze is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het aangaan van het gesprek. 

nen een open avond over het thema 
vluchtelingen. De avond staat dus 
open voor alle inwoners van Nuenen.
Als gastspreker zal optreden Tiny Kox, 
fractievoorzitter SP 1e kamer.
U bent van harte welkom op vrijdag 5 
februari van 19.30 tot 22.00 bij De Gas-
terij: Jo van Dijkhof 110, 5672 DA, 
Nuenen.
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De lucht en de woningmarkt
Met 52.000 transacties in het vierde kwartaal is 2015 uiteindelijk een bijzonder 
goed jaar voor de woningmarkt geworden. Er zijn vorig jaar totaal 185.000 wo-
ningverkopen geregistreerd. Voor de NVM-makelaars waren het er 142.237, een 
stijging van bijna 22% ten opzichte van 2014. Het aantal verkopen komt daar-
mee weer op het niveau van vlak voor de crisis. De huizenprijzen zijn in een jaar 
tijd met 5% gestegen. Voor de gemiddelde koopwoning werd in het vierde 
kwartaal 227.000 euro betaald. 

Huizenprijzen schieten de lucht in, koppen sommige kranten dan al gauw. En er 
zijn onheilsprofeten die nu al waarschuwen dat er weer ‘lucht in de huizenprij-
zen wordt gepompt’ en dat een nieuwe zeepbel in onze economie ontstaat. Ik 
ben daar niet zo bang voor, maar zie de prijsontwikkeling na jaren van forse da-
lingen als reëel. Er is sprake van een inhaalslag en daarbij zijn de omstandighe-
den op de markt nu zeer gunstig dankzij de lage hypotheekrente en toenemen-
de koopkracht.

Aan de andere kant zie ik ook geen totaal onbewolkte lucht. Hoe het consumen-
tenvertrouwen en de economie zich verder ontwikkelen, blijft afwachten. De 
internationale omstandigheden zijn onzeker; de malaise in de detailhandel 
(V&D) houdt aan en de vluchtelingenstroom lijkt nog niet tot een eind te ko-
men. Dus of de stijging van de woningmarkt zich in dit tempo blijft voortzetten, 
is nog maar de vraag. 

Tegelijkertijd gaat zich een ander  knelpunt voordoen en 
dat is de vermindering van het aanbod. Halverwege 
het tweede kwartaal stonden bij NVM-makelaars nog 
bijna 130.000 woningen te koop, 14% minder dan 
een jaar eerder en ruim 27% minder dan op het diep-
tepunt van de crisis. De daling van het aanbod gaat 
ook steeds sneller. Dit speelt vooral de verkopers in de 
kaart en kan tot verdere prijsverhoging leiden. Maar 

van een echte ‘verkopersmarkt’ is nog geen sprake; hoog-
uit is dat in Amsterdam en Utrecht het geval. Dus dat de 

woningmarkt zichzelf weer gaat opblazen, zie ik nog 
niet gebeuren. Ik zie dit eerder als een situatie van 
opluchting na een langdurige periode van zware 
bewolking. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Help de Bibliotheek 
in Nuenen
Bibliotheek Dommeldal is op zoek 
naar enkele vrijwilligers die de 
werkgroep activiteiten van de vesti-
ging in Nuenen, komen versterken. 
 
De werkgroep activiteiten denkt mee 
en helpt mee bij het organiseren van 
activiteiten in en om de Bibliotheek-
vestiging van Nuenen. Dat betekent 
o.a.:
1 x per kwartaal vergaderen, meeden-
ken over programmering, assistentie 
bij praktische zaken, dus inkopen 
doen, opbouwen, afbreken, koffie/thee 
schenken, ontvangst bezoekers, ont-
vangst gastspreker en evalueren.
 
Bibliotheek Dommeldal zoekt mannen 
en vrouwen, uit de Nuenense gemeen-
schap, met oog voor de plaats van de 
Bibliotheek in de samenleving, en met 
gevoel voor moderne media. Zin om 
actief te zijn in de werkgroep activitei-
ten? Bel of mail dan met Jan Bekx 040 
2854224 of j.bekx@bibliotheekdom-
meldal.nl

Leer je adem 
meesteren
De adem is een belangrijk onder-
deel van hoe je je voelt! Er schuilt 
een enorme kracht in de adem.  Per 
dag ademen we zo’n 8.000 tot 
29.000 keer, afhankelijk van je ge-
middelde ademhaling per minuut. 
Zonder de adem zouden we niet be-
staan. Het draagt onze levensener-
gie en we dragen het altijd bij ons. 

De kans is groot dat je nog nooit op je 
ademhaling hebt gelet. Het is er ge-
woon. Toch is de ademhaling heel bij-
zonder. Denk er maar eens over na. 
Adem je snel, oppervlakkig en hoog in 
de borst (de meeste mensen doen dit), 
dan voel je je vaak onrustig en gestrest.
Als je in een stressvolle situatie terecht 
komt gaat je ademfrequentie automa-
tisch omhoog. Het lichaam activeert 
zich. Het omgekeerde is ook waar. Als 
je snel en oppervlakkig ademt, dan ge-
draagt je lichaam alsof het zich in een 
stressvolle situatie bevindt. Terwijl dit 
niet zo is. Een goede ademhaling is dus 
cruciaal voor je gezondheid. En dit be-
gint met een normale ademfrequentie 
in rust cultiveren. Een lage ademhaling 
dus. Leer je adem optimaal gebruiken 
en ontdek de voordelen van een goede 
ademhaling. Werk aan bewustwording 
van je adem door middel van adem-
technieken bijvoorbeeld: pranayama - 
een ademtechniek uit de yoga, Wim 
Hof techniek (the Iceman). Elke ge-
dachte, actie en emotie heeft invloed 
op je adem. Het is dan ook de adem die 
lichaam en geest verbindt. Het lichaam 
kan zichzelf steeds opbouwen en her-
stellen.  Zet je adem in! 

Dorothée de Rooij - ademtrainer 
ADEMYOGASTUDIO in Nuenen. 06 
-41398807, info@ademyogastudio.nl 
www.facebook.com/ademyogastu-
dio.nl

Oriental Sobats in de Gasterij
De band ‘Oriental Sobats zal op 24 januari tussen 14.00-17.00 uur optreden 
in Gasterij van de Jo van Dijkhof in Nuenen.

'Oriental Sobats' die alweer 2 jaar samen spelen bestaat uit ervaren muzikanten 
die na een aantal omzwervingen bij elkaar zijn gekomen en met elkaar muziek 
zijn gaan maken. De band bestaat uit 5 personen en een freelance-muzikant. De 
zanger zingt grotendeels de Rock & Roll nummers. Sinds 8 maanden is de band 
uitgebreid met een zangeres die de countrymuziek voor haar rekening neemt. 
Het repertoire bestaat uit Rock & Roll, Indo-Rock, Indonesische muziek, Coun-
try & Western, Evergreens, Soul en Easy Listening. Samen zorgen zij voor een 
herkenbare sound en voor een gezellige en muzikale sfeer.

Rink Vlemmix wint fiets in 
ballonnenwedstrijd Gerwen Kermis
De ballonnenwedstrijd van Gerwen Kermis 2015 is gewonnen door de 5-ja-
rige Rink Vlemmix. Hij stapte zaterdag jl. vrolijk en trots op zijn nieuwe fiets, 
de hoofdprijs beschikbaar gesteld door Rooijakkers Tweewielers aan het 
Laar in Gerwen. Eigenaar Leon Rooijakkers overhandigde de blauw-witte 
fiets aan Rink die vergezeld werd door zijn ouders Iris en Robin en door oma 
Mieke en opa Frans Oomen.    

De juichende Rink Vlemmix krijgt de fiets van Leon, eigenaar van Rooijakkers Tweewielers 
in Gerwen. Op de foto v.l.n.r. Robin, Leon, juichende Rink, Frans, Iris en Mieke (foto Cees 
van Keulen).

Afgelopen oktober was het Gerwense 
bedrijf Rooijakkers Tweewielers be-
reid om de hoofdprijs voor de opening 
van Gerwen Kermis beschikbaar te 
stellen. Met een ballonnenwedstrijd 
voor de jeugd werd de plaatselijke ker-
mis vrijdag 16 oktober geopend bij   
café de Stam aan de Gerwenseweg.

Zo’n honderd ballonnen werden opge-
laten en acht kaartjes van kinderen 
werden teruggevonden rond en om de 
Strabrechtse Hei. Die ruim tien kilo-
meters werden overbrugd door ballon-
nen opgelaten door onder meer Lonne 
Donkers, Thomas Herman, Jules van 
Maasakkers, Jelle van Rooij, Koen Mol, 
Eva Bredeneveld en Meike Looijmans. 

ballon met kaartje werd gevonden 
door Edith Fleischhauer uit Reichels-
heim in een veld bij de Pfaffensee in 
Duitsland. Die ballon werd opgelaten 
door de 5-jarige Rink Vlemmix uit 
Gerwen. Mensen die Rink zien fietsen 
op zijn gloednieuwe tweewieler weten 
nu dat hij de gelukkige winnaar is van 
de ballonnenwedstrijd van de afgelo-
pen Kermis in Gerwen. 
De Dorpsraad en café de Stam danken 
Leon Rooijakkers hartelijk voor de ge-
weldige hoofdprijs en hopen dat Ger-
wen in oktober weer een dorpskermis 
kan vieren.  

Stedelijk College Eindhoven   
3 x ‘Excellent’
Op 18 januari heeft de inspectie op basis van de adviezen van de jury Excel-
lente Scholen bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellente 
School 2015-2017 ontvangen. Het Stedelijk College Eindhoven heeft het 
predicaat ontvangen voor het uitstekend presteren van alle drie de afdelin-
gen: vwo, havo èn mavo! Zowel de Nederlandstalige als tweetalige afdelin-
gen werden geprezen om haar kwaliteit, de uitstekende begeleiding en de 
ontwikkelingsgerichtheid. 

Het Stedelijk College is bijzonder trots 
op de erkenning. Opleidingsdirecteur 
Ingrid van Zuijdam noemde de onder-
scheiding een grote blijk van waarde-
ring voor de kwaliteit van het onder-
wijs. 

“Uitstekend onderwijs leidt tot sterke 
leerlingen in de Brainportregio. Onze 
school werkt continu aan vernieuwing, 
denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe 
onderwijsvormen, digitaal lesgeven en 
de bijzondere lessen die leerlingen 
kunnen volgen als filosofie en Chinees. 
We hebben de afgelopen jaren veel ge-

Opleidingsdirecteur Ingrid van Zuijdam

meldt je nu aan op: chrissetz7@gmail.com 

aanmelden kan t   m 31 januari

En één ballon had echt zin in een avon-
tuur van niet minder dan 385 kilome-
ter van Gerwen naar de Pfaffensee. Die 

investeerd in het pre-wetenschappelijk 
onderwijs aan onze WON-Akademie 
op het Nederlandstalig vwo en het 
tweetalig onderwijs wordt op het aller-
hoogste niveau gegeven en bovendien 
op alle afdelingen: vwo, havo èn mavo. 
In vergelijking met de veelheid van 
vormen van tweetalig onderwijs die 
scholen vandaag de dag aanbieden, 
voldoet die van het Stedelijk College 
Eindhoven al 23 jaar aan de hoogste 
normen van het Europees Platform.” 
Een belangrijk gegeven op een school 
waar internationalisering als een rode 
draad door het onderwijs loopt. 

Art in Listening koffieconcert 
in Het Klooster
Zondag 24 januari is de tweede in reeks Art in Listening concerten te zien in 
Het Klooster in Nuenen. De jonge musici die dan optreden zullen u laten ho-
ren waarom u naar klassieke muziek moet gaan luisteren.

U bent dan getuige van de mooiste 
muziek gespeeld door jonge talent-
volle musici, die nog aan het begin 
staan van hun muziekleven: o.a. Lau-
reaten van het Conservatorium Til-
burg en de jonge musici van de ‘Young 
Musicians Academy’ te Tilburg.

Tijdens het zondagmorgenconcert op 
24 januari kunt u genieten van muziek 
van het Helios Trio, bestaande uit 
Daan Boertien, piano, Eline Welle, 
mezzosopraan en Iteken Wijbenga, 
altviool. 
Ontvangst met koffie en thee is om 
10.30 uur. Aanvang van het concert 

om 11.00 uur. Toegangskaarten kos-
ten € 9,50 (een passe-partout voor 4 
concerten kost € 27,00) en zijn te re-
serveren via onze website www.het-
klooster.org of telefonisch via (040) 
284 33 99 op werkdagen tussen 13.30 
en 17.30 uur. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis (tot 12 
jaar onder begeleiding van een vol-
wassene). Dit seizoen zijn er nog 2 
concerten; zondag 20 maart en 22 mei 
2016.
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Overal en altijd 
lezen wordt steeds 
eenvoudiger
Bibliotheken zetten de komende 
maand hun e-bookcollectie met 
ruim 10.000 titels in de schijnwer-
pers. Het is steeds eenvoudiger om 
spannende, romantische, jeugd- of 
informatieve boeken, digitaal te 
lezen.

Meer dan tienduizend e-books via 
de Bibliotheek
Onder de meer dan 10.000 titels zitten 
natuurlijk nationale en internationale 
bestsellers als: Tonio van A.F.Th. van 
der Heijden, Bonita Avenue van Peter 
Buwalda, Ik verzin dit niet van Sylvia 
Witteman, Vader van Karl Ove Knaus-
gård, Lionel Messi van Leonardo Fac-
cio, De thuiskomst van Anna Enquist, 
De aanslag van David Baldacci en Oor-
log en Vrede van Tolstoj. Maar nog 
véél meer.

Vraag naar e-books blijft stijgen
Iedereen die lid is van een openbare bi-
bliotheek kan e-books lenen. Tot nu 
toe hebben zo’n 240.000 mensen een 
account aangemaakt. Het afgelopen 
jaar werden meer dan 1,5 miljoen e-
books uitgeleend. Het lenen en lezen 
van e-books van de Bibliotheek is mak-
kelijk, betrouwbaar, legaal én vrij toe-
gankelijk. Tenminste, als je lid bent 
van de Bibliotheek. 
Na het aanmaken van een webaccount 
met je lidmaatschapsnummer kun je e-
books ‘ophalen’ en je boekenplank vul-
len (voorlopig tot 10 titels tegelijker-
tijd). Dan kun je lezen waar en wan-
neer je maar wilt, dus ook offline.

eBooklezer laat van je horen
Met de hashtag #FavEbook kun je 
meedoen aan de twitterestafette en la-
ten zien wat jouw favoriete eBook is. 
Ook schrijvers doen mee aan de Twit-
terestafette. Kluun, Abdelkader Benali, 
Franca Treur, Paul van Loon, Loes den 
Hollander, Ronald Giphart, Guus Kuij-
er en nog vele anderen vertellen in 140 
tekens wat voor gemak en plezier je 
kunt hebben met eBooks. 
Op woensdagmiddag 20 januari kun je 
in de vestiging Geldrop van Biblio-
theek Dommeldal, in een bijzonder fo-
tohokje, gratis een foto van jezelf laten 
maken met je favoriete e-book. 
 
Benieuwd naar de e-bieb? Lees meer 
op de website van de Bibliotheek en ga 
direct naar de uitgebreide e-books col-
lectie.
www.bibliotheekdommeldal.nl

In balans met Tai Chi
Na de feestdagen weer in balans komen? Doe het met Tai Chi. Het is leuk, 
ontspannend, gezond en razend populair bij jong en oud: Taoïstische Tai 
Chi™ kunsten. En je kan het dichtbij beoefenen, op woensdag in Nuenen. 
Het helpt je hoofd rustiger te maken, pijn te verminderen en meer in harmo-
nie met jezelf en anderen te leven. 

Voedselbank krijgt schenking 
van Oud Prinsen
De Nuenense Voedselbank is ook dit jaar weer fantastisch bedacht door de 
‘Oud Prinsen’ van CV ‘De Dwèrsklippels‘.

Op woensdag 27 januari ben je van 
harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur 
in de school De Dassenburcht aan de 
Jacob Catsstraat te Nuenen. De eerste 
les is altijd een gratis kennismakingsles 
en later instromen is altijd mogelijk.

Taoïstische Tai Chi™ kunsten zijn een 
geweldige manier om je kwaliteit van 
leven op meerdere niveaus te verbete-
ren. Iedereen die dat wil kan een keer 
vrijblijvend meedoen in een begin-

Start Taoïstische Tai Chi in Nuenen.

Zij zorgden ook dit jaar weer, via een 
bevriend ‘Kerstpakketten’-bedrijf, voor 
geweldig veel lang houdbare levens-
middelen. In de grote hoeveelheid do-
zen zitten producten die mogelijk in 
uw kerstpakket zaten. Alle vrijwilligers 
zijn al met enthousiasme begonnen 
met het sorteren op soort en datum, 
zodat alles goed overzichtelijk klaar 
staat om mee te geven.

Voedselbank Nuenen is heel blij met 
de vele heel nuttige, gezonde, maar ze-
ker ook mooie en lekkere spullen die 
de komende tijd in de wekelijkse krat-
ten terecht zullen komen.

Wilt u meer weten over wat de Voed-
selbank Nuenen doet en hoe het 
werkt? Kijk dan even op:
www.voedselbanknuenen.nl

Bart de Win met Tip Jar    
in concert in Van Gogh Kerkje
Op 20 februari geeft het Nuenense Tip Jar een concert op een prachtige lo-
katie: het schilderachtige Van Gogh kerkje in het centrum van Nuenen. Het 
kleine, door Vincent van Gogh in olieverf vastgelegde kerkje is over de hele 
wereld bekend maar heeft zijn bijzondere en rustieke atmosfeer behouden. 
Het is de ideale plek voor een intiem concert. 

De muziek van Tip Jar, de band rond 
multi-instrumentalist Bart de Win 
(vijftien jaar Vaste Man in de band van 
Gerard van Maasakkers) en zangeres 
Arianne Knegt, beweegt zich tussen 
folk, pop en americana, met hier en 
daar een jazzy randje. Eerlijke en pure 
muziek, waarin steeds het karakter 
van het liedje het uitgangspunt is. 

Bart de Win: zang, piano, gitaar. Ari-
anne Knegt: zang. Joost van Es: viool. 
Harry Hendriks: gitaar, banjo, zang.

Zaterdag 20 februari 20.30 uur (open 
vanaf 20.00 uur). Van Gogh Kerkje, Pa-

penvoort 2a, Nuenen. Toegang € 15,- 
p.p. Reserveringen via info@bartde-
win.nl

Bart de Win en Arianne Knegt van Tip Jar (foto: Mark Engelen Photography).

Voortaan één portaal voor 
huurwoningen in de regio 
Woningzoekenden in de regio Eindhoven-Helmond (het Stedelijk Gebied) 
kunnen in de loop van 2016 terecht op een en dezelfde website: Wooniezie.
nl. Op die manier willen de woningcorporaties in het Stedelijk gebied wo-
ningzoekenden eenvoudig en transparant inzicht geven in het aanbod van 
alle vrijgekomen sociale huurwoningen.

Op Wooniezie.nl worden op dit mo-
ment alleen nog de woningen van 
Compaen, woCom en Woonpartners 
getoond. Vanaf 1 februari sluiten ook 
de Eindhovense corporaties Wooninc. 
en Trudo aan bij Wooniezie. Andere 
corporaties streven ernaar in de maan-
den daarna aan te sluiten. Het gaat 
daarbij om `thuis (4 april) en Woonbe-
drijf uit Eindhoven, de Nuenense cor-
poratie Helpt Elkander en de Hel-
mondse corporaties Bergopwaarts en 
Volksbelang. Volksbelang en Woonbe-
drijf gaan vooralsnog alleen het 
woningaanbod op de website publice-
ren. Woningenzoekenden die op een 
woning willen reageren, worden dan 
doorgelinkt naar de website van de be-
treffende woningcorporatie.   Bij deze 
corporaties dient de klant zich dus nog 
apart in te schrijven. Bij de woningcor-
poraties die volledig aansluiten, is dat 
niet nodig. Bergopwaarts gaat alleen 
haar woningen in Helmond publice-
ren.

Groter aanbod in grotere regio
Voordeel voor woningzoekenden is 
dat zij voortaan op één website een 
overzicht van beschikbare woningen 
in een grotere regio hebben. Op 
Wooniezie komen namelijk, naast de 
woningen uit de huidige regio’s (Hel-
mond en omliggende gemeenten), ook 
de beschikbare woningen in Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, 
Oirschot, Spoordonk, Oost- West- en 
Middelbeers, Son & Breugel, Veldho-
ven, Aalst-Waalre, Bergeijk, Luyksge-
stel, Eersel, Reusel, Lage Mierde en 
Bladel te staan. Behalve huurwonin-
gen, worden er bovendien ook koop-
woningen, bedrijfsruimtes en garages 
en parkeerplaatsen geadverteerd.
 
Verschillende manieren
van toewijzen
Om de woningen op een zo eerlijk mo-
gelijke manier te verdelen, worden de 
beschikbare woningen op vier ver-
schillende manieren aangeboden. Een 

woningzoekende kan voor zijn situatie 
zelf bepalen welke manier van toewij-
zen het beste bij hem aansluit.  In het 
optiemodel is de plaats in de wachtrij 
bepalend, in het aanbodmodel de in-
schrijfduur, het lotingmodel geeft ie-
dereen gelijke kansen, en bij direct te 
huur geldt: wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. Bij toewijzing wordt wel 
altijd beoordeeld of het huishoudinko-
men en de gezinssamenstelling past bij 
de woning. Dit geldt niet voor Volks-
belang en Woonbedrijf. Zij behouden 
hun huidige, eigen spelregels voor 
woonruimteverdeling.

Ook gezamenlijke urgentieregeling
Naast een gezamenlijke website is er 
nu ook een gezamenlijke urgentierege-
ling. Sinds 1 januari beoordeelt één 
onafhankelijke urgentiecommissie de 
aanvragen voor het gehele Stedelijk 
Gebied (regio Eindhoven-Helmond), 
zodat in die gehele regio dezelfde cri-
teria gelden. Hierdoor kunnen aanvra-
gen snel en eerlijk afgehandeld wor-
den. Meer informatie over de urgentie-
regeling vindt u onder andere op www.
wooniezie.nl onder ‘Informatie’.  

nersklas. Vooraf aanmelden is niet no-
dig, je bent altijd welkom. Kijk op 
www.taoisttaichi.nl voor andere loca-
ties, lestijden en -dagen. 

Excellente school krijgt 
persoonlijk prijs uitgereikt
Afgelopen maandag is op Olympia, de vmbo locatie van het Christiaan Huy-
gens College, het predicaat Excellent uitgereikt door de voorzitter van de jury. 
De school krijgt persoonlijk het predicaat uitgereikt vanwege de bijzondere 
prestaties. Naast de uitstekende examenresultaten roemt het juryrapport de 
manier waarop de leerlingen worden voorbereid op hun positie in de 
maatschappij. 

Volgens locatiedirecteur Arjan Gerrit-
sen is het predicaat de verdienste van 
het team van docenten en ondersteu-
ners. Die krijgen wat hem betreft de 
eer voor het harde en goede werk dat 
ze met de leerlingen verrichten. 
Het predicaat Excellent mag worden 
gevoerd door scholen die zich onder-
scheiden in kwaliteit in de breedste zin 
van het woord. Het is niet alleen vol-
doende om goede of uitstekende resul-

taten te halen. De school moet buiten 
de examenvakken ook uitblinken op 
andere gebieden. 
Vorig jaar ontvingen uit handen van 
staatssecretaris Sander Dekker de lo-
catie Broodberglaan en het Lyceum 
Bisschop Bekkers de beloning voor on-
der andere hun goede resultaten. Bei-
de locaties gaan vanaf 1  augustus 2016 
samen verder als Frits Philips lyceum-
mavo. 
 

Rond de Linde, 
de enige échte 

nuenense kRant 
die geheel door 

nuenense ondernemers 
wordt vervaardigd

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats gratis 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Lieve lezer,

Frits is confuus…een beetje uit het 
veld geslagen zelfs.
Misschien ben ik wel een oude dino-
saurus, is het leven ongemerkt aan 
me voorbij getrokken en was ik meer 
verdiept in de hoeveelheid pluis die 
zich dagelijks in mijn navel cumuleert 
dan wat er zich binnen gehoorsaf-
stand afspeelt…het zou zomaar kun-
nen allemaal.
Laat ik U een ogenblik meevoeren 
met wat tegenwoordig ‘Een carna-
valskraker’ heet te zijn..

Er bestaat een liedje, een ‘carnavals’ 
liedje zelfs, dat ‘Snollebolleke’ heet…
Dit pareltje van volkse kleinkunst 
schijnt bedacht te zijn door een trio 
wat bestaat uit een aan lager wal ge-
raakte (of nooit van lagerwal vertrok-
ken…) cabaretier en twee types die 
zich DJ’s noemen.
De titel van het werkje doet al ver-
moeden dat het niet de meest vrouw-
vriendelijke rijmelarij van het seizoen 
gaat worden… 
Een paar willekeurige strofes?

“Snollebolleke, Schudden met die 
toeters.” 
“Alles mag uit, behalve het licht.”
“De pils is koud en de vrouwkes heet,
Een keer hengelen en ik heb beet”
“Gij hebt een opening en ik heb zin”
De nacht is kort maar de mijne lang,
Ik heb geen zadel, wel een stang…”

Dit alles vergezeld van een hart-ver-
zakkende housebeat…

Ik ben als geen ander voor de artistie-
ke vrijheid, van mij mag U zeggen, 
maken, roepen, hardop denken wat U 
maar wilt…
Uw vrijheid van meningsuiting is mij 
heilig, zelfs verregaande smakeloos-
heid is wat mij betreft een keuze die we 
te respecteren hebben en als er vrou-
wen zijn die zich dit wondertje van an-
ti-feministische dichtkunst willen la-
ten aanleunen…Mijn zegen heb je!! 

Maar U vindt het vast niet erg als ik te-
rug verlang naar Toon Hermans', 
‘Mien waar is mijn feestneus’ en ‘Bloe-
metjesgordijn’ van Wim Kersten en de 
Viltjes.

Gegroet, Frits.

Voorverkoop Brunch en 
Concert Carnavalesk
De voorverkoop voor de Brunch en Concert Carnavalesk is gestart. Voor toe-
gangskaarten kunt u terecht bij de bekende adressen in Nuenen: bij Expert 
van Erp, de Voirt 2C, of bij de Jumbo Grimberg, de Smidse 1.

Toegangskaarten kunnen ook online 
worden besteld www.dwersklippels.
nl/evenementen/kaartverkoop  De 
brunch vindt dit jaar plaats in de Tent 
op het Van Goghplein.

Brunch 
In de uurkes voor de Optocht op zon-
dag 7 februari wordt een ‘Brunch nieu-
we stijl’ gepresenteerd die zijn weerga 
niet kent: een Bourgondisch – Bra-
bantse Jumbo Brunch. Deze brunch 
wordt verzorgd door vrijwilligers van 
CV de Dwèrsklippels, bijgestaan door 
onze vrienden van de SOOS. Lekker 
vertrouwd, maar nieuwe stijl. En alles 
op echt serviesgoed, met echte kopkes 
en bestek. Deels zal de brunch gespon-
sord worden door Jumbo Ton en Ro-
nald van Grimberg, dus de kwaliteit is 
gewaarborgd. En dat allemaal voor € 
9,50 voor volwassenen en € 7,- voor 
kinderen tot 15 jaar. Voor de aller-
kleinsten tot 5 jaar is het gratis. 7 fe-
bruari  om 11.11 t/m 13.00 uur, in de 
Tienertent op het Van Gogh Plein.

Zwamavonden CV 
De Narre-Kappen
 
De zwamcommissie van CV De Narre-
Kappen heeft ook dit jaar weer ge-
zorgd voor een ijzersterke invulling 
van de zwamavonden in Gerwen. Op 
het programma staan onder meer de 
eigen Gouwe Ouwe, amusement groep 
Kuub, natuurlijk de eigen dansmarie-
kes en top tonpraters Ivo van Rossum, 
Frans Bevers, Berry Knapen en Boy 
Jansen. De gezellige sfeer die er altijd 
hangt in residentie ‘d’n Tent’ samen 
met de professionele verzorging van 
licht en geluid en de opluistering door 
het Eenoodje, Zsa Zsa Zsoe of de gele-
genheidskapel staan weer garant voor 
een gezellig avondje uit. De avonden 
zijn op vrijdag 29 januari, zaterdag 30 
januari en vrijdag 5 februari. Enkele 
kaarten zijn nog te verkrijgen bij de 
verkooppunten Tuindersbedrijf Andre 
van Rooij en Cafetaria Heuvelplein.

Optocht 
Nederwetten 
sluit af met groot 
carnavalsbal
Traditioneel vindt ook dit jaar op car-
navalsmaandag 8 februari de op-
tocht plaats in Nederwetten. Om 
14.00 uur zal de kleurrijke stoet door 
de straten van Nederwetten trekken.  
Dit jaar zal iedere volwassen deelne-
mer startgeld ontvangen, zowel indi-
vidueel, als loopgroepen en wagens. 
Daarnaast zijn er diverse geldprijzen 
te winnen en is er een aanmoedi-
gings- en een publieksprijs.

Wil je deelnemen aan de optocht dan 
kun je inschrijven per mail: optocht@
dewetters.nl of s’maandags voor de 
optocht tussen 12.00 en 13.00 uur in 
het MFA gebouw aan de Koppel 1. 
Voor meer info en voorwaarden zie 
onze site www.dewetters.nl.  Na de op-
tocht vindt er een groot carnavalsbal 
plaats met live muziek van de band                                
De Heeren Van, na een succesvol op-
treden vorig jaar, zullen de heren er 
weer een geweldig feestje van gaan 
maken. Om 19.00 uur zal de prijsuit-
reiking plaatsvinden van de volwas-
senoptocht.
De prijsuitreiking van de kinderop-
tocht vindt plaats op dinsdag tijdens 
de kindermiddag. Tot ziens in onze re-
sidentie Palazzo del Meccanico. 

De Prins gaat op Ziekenbezoek
Voor Prins Naturijn en zijn adjudanten betekent carnaval het feest der zot-
ten onder het motto ‘Mi carnaval komme wij tot leven’. Tijdens de carnavals-
dagen denkt hij ook aan onze mededorpsgenoten die door hun ziekte of 
handicap niet deel kunnen nemen aan de carnavalsactiviteiten. Hij bezoekt 
voor carnaval een aantal mensen met een kleine attentie. Achteraf hoor je 
hierover altijd hele leuke reacties.

Carnavalsvereniging ‘De Wetters’ 
heeft een carnavalesk weekend ver-
zorgd met vermaak voor jong en oud.

Op zaterdag 16 januari vond de eerste 
Bonte Avond van dit carnavalsseizoen 
plaats. Gedurende de avond werden er 
optredens verzorgd door verschillende 
tonpraters en muziek-/cabaretstuk-
ken. Onze eigen Dames van de Raad, 
Oud Prinsen en de dansgarde waren 
natuurlijk ook van de partij en tussen 
de optredens door konden we genieten 

van een muzikaal intermezzo, ver-
zorgd door De Wettertetters.
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor 
onze tweede Bonte Avond op vrijdag 5 
februari. Er zullen optredens verzorgd 
worden door andere artiesten, dus ook 
een tweede bezoek is zeer de moeite 
waard! Kaartjes zijn € 12,- per stuk en 
zijn verkrijgbaar bij Rianne Verhoeven 
(06-13700648) en in de kantine van 
R.K.V.V. Nederwetten. Wij verheugen 
ons erop de carnaval samen in te lui-
den!

 

Seniorencarnaval
Misschien denk je bij zien van het 
onderwerp, dit bericht is niet voor 
mij bedoeld. Maar misschien is er 
wel iemand in je familie- en vrien-
denkring die 55+ is. 

Naar deze carnavalsvierders zijn we op 
zoek. Het seniorencarnaval vindt dit 
jaar plaats op vrijdag 5 februari in de 
Theaterzaal van Het Klooster, de aan-
vangstijd is 16.30 uur. We bieden een 
leuk, gevarieerd programma voor een 
mooie prijs. Voor deze € 4,- krijg je ook 
nog eens wat te eten en te drinken. 
Het belooft weer een mooi begin van 
het carnaval te worden met een nieuwe 
heerboer/barones, met tonpraoters 
Harrie Sijbers en Jasper van Gerwen en 
met muziek van 't Orkesje van vorig 
jaar. Toegangskaarten á € 4,- zijn te 
koop bij Riky Foederer, Voirt 5 in Nue-
nen. Riky is alleen overdag telefonisch 
bereikbaar op nummer: 040-2834329.
Toegangskaarten kunnen ook online 
worden besteld www.dwersklippels.nl/
evenementen/kaartverkoop. We zien 
jullie graag op vrijdag 5 februari.

lesk 2016 tegemoet zien! En dat alle-
maal voor € 6,- per persoon. Evenals 
verleden jaar hebben we weer een or-
kest net ruim 100 muzikanten op het 
podium. 111 om precies te zijn; hoe 
carnavalesk kun je het hebben. Maan-
dagmiddag 8 februari belooft weer een 
drukke en kei leuke middag te worden! 
8 februari om 13.30 t/m 17.00 uur, Tie-
nertent op het Van Gogh Plein. Tot 
dan.

Seniorenmiddag: Op z’n Gerwens 
zetten wij de boel op stelten 
Bovenstaande titel combineert de thema’s van de ‘grote’ en ‘kleine’ 
Hoogheden van 2016. En dat klopt precies voor de seniorenmiddag: 
de boel wordt elk jaar op stelten gezet tijdens deze super-gezellige middag, 
voor en door de mensen die Gerwen hebben gemaakt tot wat het nu is: een 
fijn dorp om in te wonen met veel sociale contacten. 

De ‘tent’ is op zaterdag 30 januari open 
vanaf 13.00 uur en de middag gaat van 
start om 13.30 uur. Prins Teskavo en 
adjudant Cafika zullen u samen met 
Jeugdprins Fireball, Jeugdprinses Ma-
gic, Hofdame Sensation op z’n Ger-
wens ontvangen met koffie en vlaai. 
Daarna bieden de Narre-kappen een 
leuk programma aan, met artiesten 
van zowel binnen als buiten de dorps-
grenzen van Gerwen. En natuurlijk 
kunnen weer fantastische prijzen ge-
wonnen worden tijdens het kienspek-
takel in het GERWENSE BINGOPA-
LEIS. Dit jaar zal voor de zevende keer 
de senior van het jaar worden geëerd. 
Iemand met een grote toegevoegde 
waarde voor het leefklimaat voor Ger-
wen, zal in het zonnetje worden gezet 
en de versierselen in ontvangst mogen 
nemen. Afgelopen jaar viel Mia Leen-
ders-Van Issum deze eer te beurt. We 
sluiten deze gezellige carnavalsmiddag 
om 17.15 uur af met het verorberen 
van een overheerlijke koffietafel. 

Wilt u deze middag graag bijwonen, 
maar hebt u problemen met het ver-
voer, dan kunt u contact opnemen met 
Toon van Zeeland op telefoonnummer 

2840068. U wordt dan thuis opgehaald 
en natuurlijk weer naar huis gebracht. 
Wij verzoeken u dit tijdig door te ge-
ven. Graag verwelkomt de senioren-
commissie van De Narre-Kappen u op 
zaterdag 30 januari in de Residentie. 

Na deze spetterende avond stonden de deuren van de MFA zondag 17 januari al-
weer open om gasten te ontvangen die onze prins Meccanico een fijne carnaval 
toe wilden wensen. De Prinsenreceptie was een en al gezelligheid. Jong en oud was 
aanwezig en natuurlijk waren ook onze zusterverenigingen van de partij. Het prin-
sentrio werd omgetoverd tot K3 en ook de benaming ‘Prins Pannenkoek’ is de re-
vue gepasseerd. Al met al kijken ‘De Wetters’ terug op een fantastisch weekend.

Concert Carnavalesk
Dit jaar is al weer het 29e Concert Car-
navalesk in Nuenen en we mogen in 
Nuenen best trots zijn op zo’n mooie 
traditie. Er zitten natuurlijk weer oude, 
vertrouwde nummers in het repertoi-
re, maar we hebben ook weer een aan-
tal nieuwe muziekstukken in het re-
pertoire opgenomen. Stukken waarbij 
je de stembanden niet kunt ontzien, 
want het motto van het Concert is niet 
voor niets ‘horen, zien, en zingen’. Wij 
hebben er als muzikanten en organisa-
tie al weer heel veel zin in en jullie mo-
gen weer een mooi Concert Carnava-

Zeer geslaagd carnavalesk 
weekend CV de Wetters
Dees carnaval gin karwei, moar fist met heel ut gerei! Dit motto van Prins 
Meccanico werd het afgelopen weekend eer aangedaan in de MFA te 
Nederwetten. 

Ook brengt een afgevaardigde van de 
Prins (Heerboer/Barones) met klein 
gevolg op maandagochtend een be-
zoek aan het huiskamerproject van het 
Steunpunt. Dit project is er voor men-
sen die behoefte hebben aan een praat-
je, een schouderklopje of een bemoe-
digend woord na bijvoorbeeld een na-
re ervaring zoals het overlijden van 
een dierbare, of na een ernstige ziekte. 
Kortom mensen die wat extra aan-
dacht heel goed kunnen gebruiken. 
Deze afgevaardigde komt op de koffie 

en brengt gezelligheid en gebak mee. 
Als u als lezer van de Rond de Linde of 
in uw kenniskring iemand weet, die 
wel door een bezoekje van de Prins en 
zijn adjudanten een beetje opgepept 
kan worden, laat dat dan even weten. 
U moet er wel van overtuigd zijn dat de 
te bezoeken persoon het op prijs stelt.
Adres doorgeven voor 31 januari 2016 
op: Telefoonnummer 2831564 of 
ht.van.nunen@hetnet.nl 

Met een carnavaleske groet alaaaf,
Henk van Nunen.

Aanleveren programma 
Carnavalsactiviteiten

Rond de Linde plaatst in week 5 (donderdag 4 februari voor het 
carnaval) het volledige programma van alle horeca gelegenheden en 

verenigingen op een speciale carnavalspagina. Iedereen die zijn of 
haar activiteiten in deze uitgave vermeld wil zien, kan dit voor 

vrijdag 29 januari aanleveren via mail: 
marietjonkhout@ronddelinde.nl.
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Gaby Scholder worstelt      
met verleden….
Het jaar 2016 is al weer een paar weken oud. Nu alles weer op zijn plek is ge-
vallen ga ik het gemeentelijke nieuws aan de hand van krantenkoppen po-
sitief op een rijtje zetten. Een greep: Nuenen gooit het wapen weer in de 
strijd, Ontslag ambtenaar Erwin Boot teruggedraaid door rechter, Kafi-on-
derzoek naar fraude onevenwichtig en Gemeentelijke onderscheidingen 
gaan op de schop. En uit de tv-uitzending van de LON de ontboezeming van 
VVD-raadslid Gaby Scholder: “Ik heb me door het verleden heen moeten 
worstelen.”

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Dat raadt je de koekoek, Gaby. Zij wor-
stelt zich vrolijk door het VVD-verle-
den heen. Een voorbeeldje: VVD-
raadslid Jirka van de Ven was destijds 
nationaal kampioen Spookraadslid en 
daarvoor ook nog een paar maanden 
wethouder in onze gemeente. Tussen 
twee haakjes: Gaby is de rechterhand 
van Chris Eeuwhorst, vijfde wiel aan 
de wagen van het kwartet Nuenense 
wethouders en VVD-fractievoorzitter 
in de gemeenteraad (op de foto zit 
Gaby in het wit aan de rechterhand 
van Chris). Bovendien is Chris promi-
nent lid van het seniorenconvent, de 
Commissie Stiekem van de Nuenense 
gemeenteraad.

Het gemeentebestuur blijft in het 
nieuws. Het slim vormgegeven groen-
geel logo nuenen wordt vervangen 
door een raar opgepoetst gemeente-
wapen. Het logo geeft uitdrukking 
aan het begrip thuis en benadrukt de 
menselijke kant van het landschappe-
lijk groen. Dit gemeentelogo is in 
1999 met veel bombarie ingevoerd 
en wordt nu dus verwezen naar het 
stalen archief. Uit de gemeentelijke 
prullenbakken is een gerestyled ge-
meentewapen opgevist. Volgens de 
gemeente gaat deze vervanging geen 

extra geld kosten. Er staan drie gou-
den sterren op het wapen: voor elk 
kerkdorp één ster. Even hardop tot 
drie tellen: Nederwetten, Gerwen en 
Nuenen. En Eeneind? Dat telt niet 
mee, ook niet op de nieuwe koffie-
kopjes en enveloppen...     

Er wordt nog meer vervangen. De tra-
ditionele gouden, zilveren en bron-
zen erepenning van de gemeente 
worden vervangen door een nieuwe 
gemeentelijke onderscheiding. Ook 
gaat de drempel voor het ereburger-
schap van de gemeente omlaag. Dat 
ereburgerschap in Nuenen blijkt een 
zeldzaamheid. Ereburgers die nog in 
leven zijn: oud-burgemeesters Willem 
Ligtvoet en Harry Terwisse. En natuur-
lijk ook Vincent van Gogh, die de ereti-
tel in 1983 postuum werd verleend. 
Na goedkeuring door de raad kunnen 
meer Nuenenaren voor de eretitel in 
aanmerking komen.

Tenslotte vraag ik mij af of de onte-
recht ontslagen gemeenteambtenaar 
Erwin Boot na zo’n twee jaar thuiszit-
ten weer aan de slag kan op het ge-
meentehuis. Misschien dat de Com-
missie Stiekem dit gaat regelen.

Informatieavond 
over Prikkelbare 
Darm Syndroom
Op donderdag 18 februari 2016 orga-
niseert het St. Anna Ziekenhuis te 
Geldrop samen met de PDS belangen-
vereniging (PDSB), een informatie-
avond over het Prikkelbare Darm Syn-
droom (PDS). MDL-arts Ronald Lins-
kens geeft deze avond een lezing over 
wat PDS is en welke behandelingen 
mogelijk zijn. Diëtisten Caroline 
Troost en Marina van Boven van Dië-
tisten Geldrop gaan dieper in op de rol 
van voeding bij PDS.

De avond vindt plaats in het St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop, vergaderzalen 
A en B (route 59). In verband met de 
organisatie is het nodig dat geïnteres-
seerden zich vooraf aanmelden via 
www.st-anna.nl/aanmelden-activitei-
ten of bij patiëntenvoorlichting via te-
lefoonnummer 040-286 4874. Meer 
informatie kunt u vinden op www.st-
anna.nl en de website van de PDS be-
langenvereniging: www.pdsb.nl.

Stamcellen voorkomen 
hersenschade bij vroeggeboorte
Wetenschappers van het Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum en 
Athersys Inc. (Cleveland, USA) hebben aangetoond dat stamcellen succesvol 
kunnen worden ingezet om hersenschade te voorkomen bij te vroeg gebo-
renen. Een tekort aan zuurstof in het kwetsbare brein van de premature ba-
by kan leiden tot aanzienlijke gezondheidsbeperkingen op lange termijn. 
Tegen ernstig aangeboren hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort is tot 
op heden geen remedie. De onderzoekers hopen daar met stamceltherapie 
in de toekomst verandering in te brengen. 

Per jaar worden ongeveer 180.000 kin-
deren geboren in Nederland. Eén op 
de tien daarvan ziet te vroeg het le-
venslicht. Daarnaast krijgt ongeveer 
één procent van alle baby’s rond de ge-
boorte in meer of mindere mate te ma-
ken met zuurstoftekort (ook wel as-
fyxie genoemd). Te weinig zuurstof 
kan leiden tot hersenschade, met mo-
gelijk ernstige gevolgen, zoals verlam-
ming en verstandelijke beperking bij 
het kind. 
 
Ontsteking
Na een periode van zuurstoftekort 
treedt onder andere een ontstekings-
reactie op in het brein. Die reactie 
speelt een belangrijke rol bij het afster-
ven van hersencellen. Stamcellen zou-
den een zogeheten neuro-bescher-
mende werking hebben en de ontste-
kingsreactie tegengaan. In de 
preklinische studie van de Maastricht-
se onderzoekers werden specifieke 
stamcellen, zogeheten Multipotent 
Adult Progenitor Cells (MAPC’s), in-
gezet bij premature foetussen van een 

schaap die te kampen hadden met 
zuurstofgebrek. “De toediening van 
stamcellen liet onder andere een aan-
zienlijk afname zien van ontstekings-
factoren, een verminderde schade aan 
hersencellen en een verbeterde functie 
van de hersenen”, zegt hoofdonderzoe-
ker en kinderarts in opleiding Reint 
Jellema van het Maastricht UMC+. 

Klinisch inzetbaar
De stamceltherapie zorgde daarnaast 
ook voor een afname in het aantal in-
sulten als gevolg van zuurstoftekort. 
Een dergelijk insult is vergelijkbaar 
met een epileptische aanval en is een 
bekend symptoom van zuurstofge-
brek. Tevens werd de duur van derge-
lijke aanvallen korter.

De resultaten van het onderzoek zijn 
gepubliceerd in het wetenschappelijk 
tijdschrift Journal of Neuroinflamma-
tion. Reint Jellema is tevens gepromo-
veerd op onderzoek naar de inzet van 
stamcellen tegen hersenletsel in het 
premature brein. 

Binnenkort een portretcursus van start bij Atelier Van Gogh in Het Klooster

Het model mag wel beter zijn best 
doen om op het portret te lijken
 
Als beginnend of gevorderde portrettekenaar of –schilder denk je dat weleens. 
Deze uitspraak, vrij naar de schilder Dali, geeft goed weer wat veel mensen den-
ken wanneer ze hun kind, vriend of moeder willen portretteren. Toch is ook het 
maken van een goed portret te leren. Docent Jose Jansen van het Atelier Van 
Gogh (voormalig CAN) start binnenkort met een nieuwe cursus portretteke-
nen en –schilderen. Kijken is de basis van het tekenen en schilderen aldus Jose. 
Iedereen kan leren kijken is dan ook het motto van deze docent. Aan de hand 
van een levend model wordt geleerd een gezicht of ‘kop’ op te bouwen. Via ver-
schillende invalshoeken en manieren van aanpak ontstaat stap voor stap een 
goed en sprekend portret. Een portret waarvan duidelijk is dat het model goed 
zijn best heeft gedaan. 
De cursus start na de Carnavalsvakantie op woensdagavond en duurt 10 lessen.
Voor meer informatie bezoekt u de pagina Portrettekenen en –schilderen op de 
website van het Atelier Van Gogh www.ateliervangogh.nl. Of bel 0620741203.

Cultuur Overdag 
start met film 
‘PHILOMENA’

Geen tijd of zin om ’s avonds uit te 
gaan? Maar wilt u overdag wel een 
mooie film zien, een muziekuitvoering 
bijwonen of een theatervoorstelling 
bezoeken? Voor iedereen ‘met tijd 
overdag’ gaat de vrijwilligersgroep 
Cultuur Overdag dit mogelijk maken, 
in samenwerking met Het Klooster in 
Nuenen.

Op 16 februari starten ze met de verto-
ning van de prachtige film Philomena. 
Het is het hartverscheurende en waar-
gebeurde verhaal van de zoektocht van 
een moeder naar haar zoon, die ze vijf-
tig jaar geleden heeft moeten afstaan. 
Deze Britse film uit 2013 is geregis-
seerd door Stephen Frears, gebaseerd 
op het boek The Lost Child of Philo-
mena Lee van Martin Sixsmith. Op het  
Filmfestival van Venetië won de film 
de prijs voor het beste scenario en 
heeft 4 Oscar en 3 Golden-Globe no-
minaties. 

Kaartjes voor de film zijn te koop aan 
de kassa van Het Klooster (Park 1, 
Nuenen). Toegangsprijs voor de film 
(inclusief een kopje thee of koffie) is      
€ 6,50. De film begint om 10.30 uur; de 
zaal is open vanaf 10.00 uur.

Wilt u op de hoogte blijven van activi-
teiten van Cultuur Overdag? Volg dan 
hun facebookpagina www.facebook.
com/cultuuroverdag of meldt u aan 
voor hun nieuwsbrief via cultuurover-
dag@onsbrabantnet.nl 

Gezocht: beheerders & leden voor 
buurtpreventieproject via Whatsapp
Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg is gebleken, dat als inwoners 
(en ondernemers) van een straat of buurt elkaar via een WhatsApp-groep op 
de hoogte houden van verdachte personen, het aantal inbraken scherp af-
neemt. Reden genoeg om de 'uitrol' van straat-apps in Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en op het Eeneind actief te stimuleren. Na een eerste oproep via 
Facebook, hebben zich binnen 48 uur reeds 34 personen gemeld die zich per 
direct als beheerder van een straat-app in willen zetten voor de veiligheid in 
hun directe omgeving. Op www.facebook.com/groups/NuenenVeilig treft 
men verdere informatie aan.

Naast inbraken wordt leden van een 
straat-app tevens gevraagd ook mel-
dingen (een tekstbericht en/of foto) 
van overige overlastkwesties - waaron-
der vernielingen en oplichterspraktij-
ken aan de deur - in de groepsapp te 
plaatsen. Ter informatie en verduide-
lijking: het actief stimuleren van het 
opzetten van straat-apps in Nuenen 
c.a. betreft een zogeheten burgeriniti-
atief. De gemeente Nuenen c.a. heeft 
middels een recente publicatie overi-
gens laten weten (via gemeentehuis@
nuenen.nl) graag in contact te treden 
met alle beheerders van de inmiddels 
vele tientallen straat-apps. Een vrien-
delijk verzoek aan alle (toekomstige) 
beheerders dus om hun contactgege-
vens met de lokale overheid te delen.

Gezocht: beheerders en leden voor 
straat-apps
Omdat nog niet alle straten in Nuenen 
c.a. zijn voorzien van een eigen 
WhatsApp-groep, kunnen potentiële 
beheerders zich melden bij de coördi-

Jeugdtoneel Lieshout zoekt nieuwe 
jeugdleden!!
Jeugdtoneel Lieshout is een onderdeel van Toneelvereniging ‘De Vrienden-
kring’ te Lieshout. Ze zijn in de regio en ver daarbuiten bekent om onze 
Kluchten die vele mensen aan het lachen brengen. 

nator van het initiatief: Ralf M.M. Stul-
tiëns (r.m.m.stultiens@gmail.com, 06 
5732 5191). Ook voor vragen en op-
merkingen kan men zich bij Stultiëns 
melden. Via de link tinyurl.com/
jjmq7g8 komt men uit bij de platte-
grond van Nuenen c.a. waarop de con-
tactinformatie te vinden is van alle tot 

op heden bekende beheerders van 
straat-apps. Geïnteresseerden kunnen 
zich dan direct bij hen aanmelden.

Spelregels
Bij het gebruik van de straatapps wordt 
de (landelijk gebruikte) SAAR-afkor-
ting geadviseerd: S = Signaleer / A = 
Alarmeer 112 / A = App om uw waar-
schuwing te maken aan de buurt / R = 
Reageer: door bijvoorbeeld naar bui-
ten te gaan en de persoon aan te spre-
ken/observeren/volgen. Betracht 
daarbij de nodige terughoudendheid.

Is er spoed geboden? Bel dan altijd 
alarmnummer 112. Met het nummer 
0900-8844 kunt u bellen voor niet-
spoed gerelateerde vragen of proble-
men. Laat door middel van een 
WhatsApp-bericht elkaar weten, dat 
112 is gebeld zodat géén dubbele mel-
dingen plaatsvinden.

Het volwassen toneel brengt jaarlijks 
kluchten met 9 uitverkochten zalen 
ten tonele. De verenging wilde graag 
haar enthousiasme en spelplezier 
overbrengen op de jongeren. Drie jaar 
geleden zijn ze daarom gestart met het 
jeugdtoneel en met succes! Inmiddels 
hebben ze al 2 jeugdstukken ten tonele 
gebracht.

Voor hun nieuwe stuk zijn ze dan ook 
weer opzoek naar nieuwe jeugdleden 
en ook jongens zijn zeer welkom!
Vind jij toneelspelen leuk en wil je 
graag hun team komen versterken, 
geef je dan nu op bij Mariëlle Cruts!
Ze zijn op zoek naar jongeren vanaf de 
brugklas t/m 16 jaar. 

Repetities: van maandag 11-9-16 t/m 
21-11-16 , vanaf 19.00 tot 21.30 uur in 
het Dorpshuis te Lieshout. Twee voor-
stellingen op een vrijdag- en zaterdag-
avond in november 2016.
Contactgegevens Mariëlle Cruts:
m.cruts@chello.nl, tel: 06-50878577



 PUZZELHOEKWeek 3

7
6 2

9 1 2
2 8 5

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

1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 raad 6 grondsoort 11 onder andere 12 slim 13 kelner 
14 oosterlengte 16 riv. in Italië 18 grote bijl 20 amendement 22 parasiet 
23 rechthoekig 25 losgerafelde draad 26 een zekere 27 sportterm 28 domoor 
30 Europeaan 31 knuppel 33 enig 35 en dergelijke 36 muziekschijfje 
38 pl. in Zeeland 41 bel 45 pl. in Gelderland 47 vrouwelijk dier 48 kuil 
49 ratelpopulier 51 soldatenvoedsel 53 deel v.h. hoofd 55 fijn weefsel 
56 strijdperk 58 zangstem 59 vervoermiddel 60 Chinese munt 61 bakplaats 
63 loopvogel 65 en andere 66 werk 67 schootcomputer.

Verticaal: 1 strelen 2 smet 3 Europeaan 4 water in Friesland 5 Europese taal 
6 pl. in Rusland 7 getijde 8 vertrager 9 spelonk 10 riv. in Frankrijk 11 viseter 
15 jaargetijde 17 watertje 19 vogel 21 vertaler 23 armoedige woning 
24 vreemde munt 27 cowboyfeest 29 familielid 32 ontkenning 
34 pl. in Gelderland 37 Russisch gebergte 38 durende vijandschap 
39 paard 40 door water omgeven land 41 strijkmes 42 sporttrofee 43 pret 
44 zangspel 46 verschoppeling 50 vaartuig 52 parvenu 54 reeds 55 gezicht 
57 wees gegroet 59 grap 62 vogelproduct 64 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

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

N V E E G D U I N P

A Z T R O L E E N D B Y

P A D O A V E D N U T

N E K O P E R A O O I

C D K I P R R A D D D

A L E E E R B I E D M E I

P O E P E A N A C L T

P I L N A A L D A A R

E E M G A L A J R A K

Z R L O E P F U U T T I

E G E N E I D E M E

L A S A G N E B L O E S E M

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

Oplossingen wk 2
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

JACHTSCHOTEL

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANGENAAM
ABDIS
AEGIR
BADMAN
BEZEM
BIEFSTUKZWAM
DATUM
DINER
EXISTENTIEEL
GAMMA
HAAKS
KERST
LEIDEN
LELIE
LUNCHROOM
MEDELEERLING
NAVENANT
NOPJES
NYLON
OEDEEM
REMBOURS
SOMBER
VALERIAAN
VERVAL
VILTJE
ZADEN
ZAKKEN

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

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 1, Mw. J. Schouten, Nuenen.

 Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

OPEN 
DAG
ZATERDAG 

30 JANUARI
09.30 - 14.00u

Gemert & Beek en Donk

OPEN 

09.30 - 14.00u

OPEN 

09.30 - 14.00u

OPEN 

09.30 - 14.00u

www.commanderijcollege.nl

Rond de Linde  iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Blue Planet Harp Ensemble: 
concert in Nuenense kapel 
Zondagmiddag 24 januari geeft het Blue Planet Harp Ensemble een concert 
met het thema: Winterlicht. Op het programma staat winterse muziek uit 
Rusland, Noorwegen en Ierland en brengen ze een bezoek aan Disney Win-
terwonderland. Maar ze zoeken ook het licht weer op en spelen Sunrise, 
waarin de zon opkomt boven de Aarde. Tenslotte eindigen ze in het zonnige 
Mexico! 

Het Blue Planet Harp Ensemble be-
staat uit talentvolle jonge harpisten 
vanaf zeven jaar. Het ensemble staat 
onder leiding van Inge Frimout-Hei

Harpiste en zangeres Jopie Jonkers, 
waarmee Inge een duo vormt, zal ook 
optreden tijdens dit concert. Met haar 
warme stem zal zij Zuid-Amerikaanse 
liederen van o.a. Piazolla en Torrealba 
zingen en zichzelf begeleiden op de 
harp. De toegang is gratis. Om deze 
activiteiten te kunnen blijven organi-

seren, vraagt de organiserende stich-
ting ‘Vrienden van het Blue Planet 
Harp Ensemble’ na afloop van het con-
cert een vrijwillige bijdrage. 

Kom genieten van muziek in winter-
sfeer, met harp en zang! 
WinterLicht Concert door het Blue 
Planet Harp Ensemble. Zondag 24 ja-
nuari. 
Aanvang: 15.00 uur, toegang gratis. 
Kapel De Akkers Archipel, Margot Be-
gemanstraat 9, Nuenen.

Gedichtendag 2016 
bij Kunsthandel 
Art Dumay 
Evenals voorgaande jaren zal ook 
dit jaar in de maand januari in Nue-
nen aan de poëzie aandacht worden 
besteed en wel op maandag 25 ja-
nuari 2016 van 14.00-16.00 uur. Dit 
keer hebben ze een gastvrij onder-
komen gevonden in de kunsthan-
del-galerie Dumay, Park 75.

Het thema dit jaar   
zal zijn “Herinnering” 
Een aantal dichters uit Nuenen en om-
streken zal het podium betreden om 
de aanwezigen met hun gedichten te 
verrassen, terwijl een daarop afge-
stemde diapresentatie ook de ogen van 
de toeschouwers zal strelen.

Hoewel de ruimte beperkt is, kunnen 
er nog enkele toehoorders getuigen 
zijn van deze jaarlijkse gedichtendag. 
Graag dan een e-mail naar klaas.de.
graaff@onsnet.nu.
Tijdens een korte pauze bestaat de 
mogelijkheid een kop koffie of thee te 
gebruiken. Overbodig te zeggen dat 
roken in de ruimte van ArtDumay niet 
is toegestaan.

Catharina Boer
Marianne Schellekens

Klaas de Graaff

Café Ons Dorp wordt Pianobar
 
Zaterdag 23 januari verandert Café Ons Dorp even in een Pianobar. Deze avond 
zal Feestpianist Tim van de Laar zorgen dat iedereen gezellig kan meezingen, 
feesten en dansen. Als beroepsmuzikant en entertainer in hart en nieren, zorgt 
deze jonge Brabander altijd voor een feestje. Tim is al vanaf zijn 14de actief in 
bands als toetsenist, maar zijn focus ligt nu al een tijd ook op zang. Hij is een mu-
zikale duizendpoot, die een zaal zodanig plat kan spelen, dat het lijkt alsof er een 
volledige band staat! Als je denkt dat alleen vrouwen kunnen multitasken, zie dan 
deze jongen eens losgaan op het podium!
Verzoekjes? Leg ze maar klaar voor Tim van de Laar. De troubadour achter de piano.
 
Zaterdag 23 januari in Café Ons Dorp, vanaf 21.30 uur (toegang is gratis)

Vier maanden lopen
Het was weer even geleden dat er een ‘reisverslag’ werd gepresenteerd. 
Maar voor maandag 25 januari is WLG er weer in geslaagd een interessante 
lezing te organiseren. Dus eenieder die zich wil laten onderhouden door wat 
andere mensen boeit aan een verre wandeltocht, is welkom op de Inloop in 
den Heuvel in Gerwen.

Dan vertellen Guus Wesselink en Riet 
van Laake van hun voettocht:
‘Vier vrije voeten. Een romantische 
voettocht van ’s Hertogenbosch via 
Rome naar Zuid-Italië’. Dat is ook de 
titel van het boek dat ze daarover heb-
ben geschreven. 
Wat je bij wandelingen mee kan ma-
ken, daarbij kan iedereen van alles be-
denken. Tijdens deze bijeenkomst zal 
het niet blijven bij gedachten. Er wordt 
verslag gedaan over 4 maanden onder-
weg zijn, wat er te zien valt over een af-
stand van zo’n 2200 km, wat je samen 
beleeft en ervaart en wat voor bijzon-
dere ontmoetingen er dan plaatsvin-
den. 

Maandag 25 januari is er vanaf 13.30 
uur koffie en thee. Rond 14.00 uur be-
gint de presentatie, die voor iedereen 
gratis toegankelijk is: Den Heuvel, 
Gerwen.
Meer informatie via 06-41102625. 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
in Gerwen gebeurt en/of wat WLG or-
ganiseert en aanbiedt, ga dan naar 

www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. 
Daar kunt u zich ook inschrijven voor 
de nieuwsbrief.

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 
Voorleesdagen. In het hele land 
wordt het voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen, ge-
stimuleerd. Bibliotheek Dommeldal 
doet er ook alles aan om het voorle-
zen leuk te maken. Het hele jaar 
door. Met een uitgebreide collectie 
eigentijdse voorleesboeken. Met 
heel veel voorleestips. En met het 
jaarlijkse voorleesontbijt in januari.

Dit jaar zijn ze in de maand januari 
heel vaak in de Kinderboerderij te vin-
den. Daar beginnen ze op woensdag 27 
januari met 2x een voorleesontbijt. 
Van 9.15-10.00 uur en van 10.15-11.00 
uur serveren ze krentenbolletjes, be-
schuitjes en een verhaal.
Daarna, van donderdag 28 januari tot 
en met vrijdag 5 februari, lezen ze ie-
dere dag vanaf 10.30 uur een half uur-
tje voor, in de Weverkeshof.
Natuurlijk lezen ze dan uit het prenten-
boek van het jaar: we hebben er een gei-
tje 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?

Zorgen
Normaal reageer ik niet op een verhaaltje in ‘Ingezonden Brieven’ maar wanneer er een op 
de persoon gerichte reactie komt natuurlijk wel. Een bericht voor de dhr. Merks en alle 
Nuenenaren die van hem verkeerde informatie hebben gehad wordt geschreven. Daar-
naast zou ik informatie over de redenen van carbidschieten hebben gemist en zouden ‘de 
jongens’ mij niet onheus bejegend hebben. Informatie van mij??

Wanneer je mijn verhaaltje goed leest, lees je dat ik de info van de vergunning niet van de 
gemeente maar van ‘de jongens’ heb, en dat dit op Oudejaarsdag 14.00 uur verboden is 
van de meldkamer van de politie. Dat gesuggereerd wordt dat ‘de jongens’ me wel correct 
bejegend hebben kan interpretatie van het woord correct inhouden. 
Ik was erbij en vond het denigrerend, schrijfster was er niet bij. Redenen van dit evenement 
zijn me niet verteld en ook ontgaan, overigens in de gehele buurt. 
Ik heb de vader van een van ‘de jongens’ nog gesproken en die heeft me ook de reden niet 
vermeld. Dat ik “volo et valeo” heb gemist kan, maar dat is me op de Aloysiusschool in 
Nuenen , ondanks 10 voor Catechismus, niet verteld.

Maar een feit blijft dat er behoorlijk overlast was in de buurt en bij melding bij de handha-
vers geen reactie kwam, ondanks toezeggingen. Dat dit evenement een paar uur moet 
duren, lijkt me onnodig; het verschil tussen knal 4 en knal 17 ontgaat me. Hennie Merks is, 
en was, niet boos maar wel teleurgesteld. Wanneer je door buurtgenoten, die overlast er-
varen, erop uitgestuurd wordt en je vangt bot bij veroorzakers en handhavers is dat niet 
lekker. Schrijfster praat over “niet netjes”; daar kan ik het mee eens zijn. 

Hennie Merks Gerwenseweg 2 Nuenen
 
 

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 brievenEen ervaringsdeskundige   
op de vierkante meter
“Ooit werd een vierkante meter voor mij zitruimte op wielen. Een rolstoel, 
de vervanging van mijn benen, en rijdend gebonden aan mijn fysieke ruim-
te. Daarmee krijgen de vierkante meters en centimeters van de ruimtes 
waarin ik leef gestalte. Niet of nauwelijks aangepaste gebouwen zijn debet 
aan heel wat hindernissen. Al rijdende in winkels, woningen of het Nuenen-
se straatleven. 

Obstakels  waarvan ik geen notie had 
toen ik in mijn auto gewoon in mijn 
uppie, zorgeloos als vrouw alleen, nog 
tot in zuid Frankrijk rijden kon. Zoals 
ons dat wellicht overkomen kan.
Huizen zijn technisch doordacht en 
ingericht voor de 'gewoon functione-
rende', tweebenige mens.
Voor de wielhoogte, of de breedte van 
een rolstoel (of rollator) niet uitgerust, 
zoals ik gemerkt heb. Ieder van ons 
kent waarschijnlijk in directe kring van 
vrienden of familie het gehannes. Een 
tijdelijke aanpassing en warm welkom 
is het ‘goede voornemen in 2016’ voor 
een rolstoel bezoeker, een plank los in 

huis (1cm.) te hebben om hoge on-
overkomelijke dorpels op te vangen. 
Een centimeter, omdat die ‘slechts 
twee centimeter’ hoge dorpel  een te 
groot probleem is voor wielen. Ook in 
mijn eigen woning die overigens uit-
stekend aangepast is, maak ik regel-
matig gebruik van incidentele plank-
jes. Dit heeft te maken met het bouw-
kundig dilemma tijdens de bouw in 
kiezen tussen afwatering of een rol-
stoelvriendelijke door-of toegang.

Levensloop bestendig denken is  toe-
komstgericht bouwen. De breedte 
van deuropeningen is helaas in veel 
situaties onoplosbaar.  Afspraken 

maak ik daardoor vaker thuis. Met de-
ze oproep richt ik me tot U, samen in-
zicht en met inzet vorm te geven aan 
onze toekomstige ruimte.”

 
Roll on. 

Joosje

Bovenstaand dus een praktijkvoor-
beeld waar iemand, in dit geval in een 
rolstoel, mee te maken krijgt. Al jaren 
probeert de Woonkeur Advies Groep 
Nuenen, WAG-Nuenen, de gemeente 
en bouwende organisaties te overtui-
gen van de noodzaak in de voorberei-
dende fase in overleg te treden met de 
WAG. Zij zijn geschoold in het beoor-
delen van plannen op levensloop be-
stendigheid. Zij adviseren bedrijven en 
particulieren op welke punten gelet 
moet worden wil bovenstaande hin-
dernissen u niet overkomen. Het ad-
vies van de WAG is kosteloos en vrij-
blijvend. Wilt u een onpartijdig advies 
of bent u geïnteresseerd in het werk 
van de WAG? Nadere informatie 
WAGNuenen@onsnet.nu of 040-
2836323.

Een 7 cm hoge drempel, een onneembare 
barrière voor rolstoelers en rollators zon-
der hulp!

Nog druk programma voor  
De Knotgroep!
Halverwege het knotseizoen kan de natuurwerkgroep terugkijken op een 
zeer succesvolle eerste helft. De opkomst van vrijwilligers is groot en de re-
sultaten zijn dienovereenkomstig. Maar het gaat er op lijken dat de groep 
door zijn eigen succes tijd te kort komt.

Elke natuur genieter in Nuenen weet 
ze te staan, de rijen goed bijgehouden 
knotwilgen als markant element in het 
landschap. Dat willen we graag zo hou-
den! De knotwilgen worden elke snoei-
beurt groter en door het goede onder-
houd wordt het aantal te onderhouden 
wilgen steeds groter. Ondanks het toe-
nemende aantal knotters zit het sei-
zoen propvol.

Gedurende de 4 wintermaanden gaat 
de groep elke zaterdag er op uit om 
weer een rij knotwilgen te onderhou-
den en zo de Nuenense natuur mooier 
en divers te houden. Op zaterdagen 
zijn ze vaak met 17 personen of meer, 
maar ook door de week wordt er ge-
knot. Kleinere groepen bomen, waar 

zo’n groot aantal mensen niet uit de 
voeten kunnen, worden dan met een 
kleinere groep aangepakt.

Geniet u ook zo van deze prachtige na-
tuurelementen en jeuken uw handen 
om de ervaring mee te maken van een 
knotwilg die er in de komende zomer 
weer fris met jonge twijgen bijstaat? 
Dat kan. Zaterdags verzamelen voor 
09.00 uur bij ’t Klooster of door de 
week op een nader af te spreken plaats. 
De Knotgroep zorgt voor het gereed-
schap en op zaterdags voor altijd heer-
lijke soep en koffie. De kernmerken 
van een knotdag zijn vooral plezier, 
humor en sociale cohesie! Voor nadere 
info 040-2836323 of J.Kempers@ons-
net.nu. Kijk ook op de website www.
ivn.nl/afdeling/nuenen-ca/werkgroe-
pen/de-knotgroep of volg hen op face-
book: Knotgroepnuenen 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
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 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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.

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.

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

HOEKBANKEN

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 24 januari 
geopend 11.00 - 17.00 uur

5 jaar garantie

M O O I
VAN MUSTERRING

SLAAPKAMERS

DINING SOFA’S

KLEDINGKASTEN

Ook maatwerk

WANDMEUBELEN

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

www.implantoloogentandarts.nl 

Binnen ons team is 
per direct plaats voor 
een vriendelijke, vlotte 

en actieve

tandarts-
assistente

voor minimaal
12 uur per week,

liefst met ervaring.

H.C.A. Holleman
Bart de Ligtstraat 15

5671 DG Nuenen

Ve le  SHOWROOM-
MATRASSEN  90  x 
200  (Eastborn en Pullman) 
tot 50% KORTING. Ook 
nog enkele 90 x 210! Stijn’s 
Slaapstudio, Opwettense-
weg 81, 040-2840013.

I.v.m. nieuwe leveranciers 
vele voorraad DEKBEDDEN 
TOT 50% KORTING!! 
Voornamelijk van Merino wol. 
Stijn’s Slaapstudio, Opwet-
tenseweg 81, 040-2840013

PRAKTIJK ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

R.P.A. VAN DER VALK Tel 06-51334155
Berg 26A Nuenen 
Cortenbachstraat 130 Helmond 
Email: r.valk41@gmail.com • www.hypnobeter.nl

BLIJKT NU AL DAT JE GOEDE VOOR-
NEMENS NIET HAALBAAR ZIJN.
Ik garandeer je, dat als je het: ECHT WILT
“Ze wel haalbaar zijn.”

MET DIRECTE HYPNOSE
MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK.

De consulten worden vergoed afhankelijk 
van zorgverzekering en Polisvoorwaarde.

BEL: 06-51334155 

HVNL register-Hypnotherapist  Hypnotiseur.

VACATURE HUISHOU-
DELIJKE HULP BIJ 
PER SEMPRE ZORG 
Vind jij het fijn om mensen te 
helpen met huishoudelijk werk 
dat zij zelf niet (meer) kunnen? 
Ben jij betrouwbaar en zorg-
zaam? Zou jij zwangerschaps-
verlof op willen vangen van 22 
februari tot 10 juni 2016? Voor 
de volledige vacature tekst of 
bij vragen stuur een mail naar 
persempre.eindhoven@gmail.
com of bel naar 06-18431751. 
Per Sempre Zorg verzorgt par-
ticuliere hulp aan huis bij ou-
deren en/of hulpbehoevenden 
in Nuenen en omgeving.

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie

Oedeem & Oncologie

Steunkousen

Tape Technieken

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

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

Grieks Mediterraans Restaurant

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

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

10% KORTING
op totaalprijs

Geldig t/m eind april 2016
m.u.v. carnaval en feestdagen.

Tegen inlevering van deze advertentie.

Wij hebben Griekse live muziek
zaterdag 23 januari
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Oefenwedstrijd

EMK - Steensel   2-1
Gezien de matige weersomstandigheden, kon EMK geen gebruik maken 
van de eigen speelvelden, maar dankbaar te gast zijn bij FC Tongelre. Trai-
ner Toon van der Loo probeerde zoveel mogelijk fitte spelers te laten spelen 
bij dit oefenpotje tegen de voetbalvereniging Steensel uit de Kempen. 

Het vaandelelftal van Steensel draait 
aardig mee in de 4e klasse H. Voor de 
supporters van EMK was de eerste 
speelhelft niet bijzonder opwindend. 
Op het middenveld verloren de spelers 
van EMK iets te vaak de bal, waardoor 
de tegenstander kansen kon creëren. 
Na een half uur spelen kreeg EMK-er 
Rick Slaats van dichtbij een kans om te 
scoren, maar kwam de keeper niet 
voorbij. Kort daarop volgde een goede 
counter van Steensel over links. De 
voorzet kon van dichtbij aardig inge-
kopt worden; keeper Edwin Cuppen 
had daarop geen verweer (0-1). Na de 
rust kwamen Tom van Elst en Giel van 
Korven in de basis, en het was direct te 
merken dat EMK meer power had met 
deze wissels. In een kwartier tijd kreeg 
EMK enkele zeer goede kansen, maar 
het vizier van de spitsen stond niet op 
scherp. Terwijl de toeschouwers de 
verwachting hadden dat de gelijkma-
ker er aan kwam, werd op een van de 
tegenaanvallen van Steensel een over-
treding gemaakt in het strafschopge-

bied van EMK. De strafschop werd vrij 
goed genomen maar keeper Edwin 
Cuppen toonde een penaltykiller te 
zijn en voorkwam een dubbele voor-
sprong voor de tegenstander. EMK 
ging verder met het uitoefenen van 
druk op Steensel en scoorde uiteinde-
lijk de gelijkmaker via een strafschop 
hoog en droog in de goal geschoten 
door Rick Slaats. Dezelfde speler zette 
EMK wat later op voorsprong met een 
schot van dichtbij. De 2-1 bleef staan. 
Kort voor het einde van deze sportieve 
wedstrijd was er een ongelukkige bot-
sing tussen Tom van Elst en de keeper 
van Steensel. Hopelijk houden beide 
spelers er geen nare gevolgen aan over. 
EMK heeft in de laatste twee oefen-
wedstrijden aardig kunnen oefenen en 
het nodige vertrouwen kunnen bijtan-
ken in de aanloop naar de volgende 
confrontatie van de competitie: aan-
staande zondag 24 januari (14.30 uur) 
in een thuiswedstrijd tegen koploper 
Oirschot Vooruit (als de weergoden 
ook van de partij zijn).

EMK doelman Edwin Cuppen stopt een penalty.

Z&PV Nuenen    
verdedigt plaats op ranglijst
Na de individuele wedstrijden bij de Brabantse Winterkampioenschappen 
van vorige week, stond afgelopen weekend vooral het clubbelang op het 
spel tijdens de 3e ronde van de verenigingscompetitie. Doel, het handhaven 
in de top 10 van de landelijke A-competitie.

In de competitie is het een kwestie van 
tijden optellen om tot de score te ko-
men, dus hoe sneller iedereen zwemt, 
hoe beter de score. Persoonlijke re-
cords betekenen dus een betere score 
dan verwacht en daar hielpen bijvoor-
beeld Joep Dedding, Pleun van der  
Heijden, Charlotte Hoogendoorn, 
Pien van Lierop en Lennart van Sas 
hard aan mee. Zij wisten ieder 3 PR’s 
op de klok te zetten, met soms wel ver-
beteringen van meer dan 15 seconden. 
Ook Lieveke van Asten, Tom van Eijk, 
Danila van den Hoogenband, Victor de 
Kousemaeker, Frans Slaats, Maurits 
Vincent en Loes Kolenberg leverden 
een puike prestatie met ieder 2 nieuwe 
toptijden. Daarbij dook Loes op de 
100vrij voor het eerst onder de 1.05 en 
dus kost dat de trainer weer een slag-
roomtaart.
Het koningsnummer van het zwem-
men, de 100m vrijeslag, leverde sowie-
so veel nieuwe toptijden op, want ook 
voor Lieveke, Joep, Tom, Danila, Vic-
tor, Pien, Lennart, Frans, Maurits, Ce-

line Verspaget en Koen Woestenborgs 
was er een nieuw PR op deze afstand. 
Daarnaast scoorden de zwemmers uit 
Nuenen vooral goed op de wisselslag 
nummers, met als hoogtepunt het 
zwaarste nummer de 400m wisselslag. 
Bij de meiden waren het Merel Phaff, 
Robin Goossens en Tessa Verdonschot 
die de Nuenense eer hoog hielden, bij 
de jongens wisten Victor, Alexander 
Nijst en Jelmer North zeer strakke tij-
den op de klok te zetten. Zijn 5.15.63 
(was 5.27.43) betekende zelfs dat Jel-
mer naar de top 3 in zijn leeftijd steeg 
op deze afstand.

Overige persoonlijke records
Minke Braat (50rug), Jan Peter van Ir-
sel (100rug), Jasper van der Knaap 
(50rug), Dian van Leeuwen (50vlin-
der), Flore Meulendijks (50rug), Milan 
Meurs (200school), Joeri Phaff 
(200rug), Erica Sledders (50rug), Ash-
ley Stevens (100rug), Diede Struijk 
(50rug), Emma Vianen (50vlinder) en 
Bram Zwetsloot (200school).

Rikken bij de    
Supportersclub RKSV Nuenen 

Willie van den 
Heuvel met  
ruime voorsprong 
winnaar rikken 
De basis voor de overwinning werd 
voor de pauze gelegd. Het was Willie 
van den Heuvel die dit seizoen nog 
ontbrak op de uitslagenlijst, maar 
vrijdag meedogenloos toesloeg en 
met een score van 125 punten liet 
zien deze avond de beste te zijn. Hij 
begon met een riante voorsprong 
aan de tweede ronde en stond deze 
voorsprong ook na de pauze niet 
meer af waardoor hij verdiend win-
naar werd.

Het was Willie van den Heuvel die met 
een ruime voorsprong de pauze inging 
en met een score van 125 punten ruim 
aan de leiding ging. Willie die met se-
cuur en vooral slim spel een mooie 
score op wist te bouwen en na de pau-
ze met een nieuwe tafel indeling on-
danks verwoede pogingen van het 
deelnemersveld niet meer achterhaald 
werd. De strijd om de overige ereplaat-
sen was tot het laatst spannend en het 
was Mien de Louw die met 98 punten 
met de tweede prijs aan de haal ging 
voor nummer drie Hub Marquenie 
met 85 punten. 
Ondanks de vele activiteiten elders 
kon de organisatie toch weer terug 
zien op een zeer geslaagde avond en 
met een goed aantal deelnemers.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Barry van Dun.

Uitslag vrijdag 15 januari 2016
 1 Willie van den Heuvel  125 punten
 2 Mien de Louw  98 punten
 3 Hub Marquenie  85 punten
 4 Barry van Dun  76 punten
 5 Frans Bressers 74 punten
 6 Noud Leenders 69 punten
 7 Wil Marquenie   62 punten
 8 Jan Elbers  60 punten
 9 Coen van Gastel 47 punten
10 Peter de Louw  45 punten

Vrijdag 22 januari a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.

RKSV Nuenen
Zondag 24 januari
Mierlo Hout VR1 - Nuenen VR2 10.00 
Nuenen VR1 - RKHVV VR1 . . . . . . 12.00 
Nuenen 5 - De Valk 3 . . . . . . . . . . 12.00 
Nuenen 2 - JEKA 2 . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Nuenen 1 - SC ‘t Zand 1  . . . . . . . 14.30 

RKVV Nederwetten
Zondag 24 januari
Mulo 1 - Nederwetten 1 . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Tongelre 3  . . . 10.00
Nederwetten 3 - Oirschot V. 12 10.00
Nederwetten Da2 - RKGSV Da1 12.00

RKGSV Gerwen
Zondag 24 januari
RKGSV 1 – S.V Brandevoort 1  . . 14.30
Nederw.VR 2 – RKGSV VR 1  . . . . 12.00

EMK
Zondag 24 januari                                      
EMK 1 - Oirschot V. 1. . . . . . . . . . . 14.30 
EMK 2 - Gestel 3  (Vriends.)  . . . 11. 00 
EMK 4 - Unitas’59 3 (Vriends.) . . 11.00
EMK 5 - EMK 6 (Vriends.) . . . . . . . 10.00
EMK VR1 - DOSL VR 1 (Vriends.) 12.00

NKV korfbal
Zondag 24 januari 
Klimop (A) 1 – NKV 1 . . . . . . . . . . 17.30
DOT –  NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.25

De Lissevoort  2 kampioen 

Lissevoort 2 van TV De Lissevoort is kampioen geworden in de vierde klasse. 
Boven vlnr: Jon van Aarle, Mark Verhallen, Rens Kanters, Joep Moors. Onder vlnr: Jan van 
Leuken, Willem Maathuis, Berry Bastiaans, Maikel Merckelbach, Gertjan van Ginkel .

TV de Lissevoort

Nieuwjaarsborrel en de   
eerste winterkampioen
Zondagmiddag 17 januari vond een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats bij TV de Lissevoort met een hapje en een drankje, een toespraak van 
de voorzitter, uitreiking van een gouden draagspeld en natuurlijk de benoe-
ming van de Lissevoorter van het jaar 2015. Ook kon zaterdag al de eerste 
kampioen van de KNLTB Wintercompetitie worden genoteerd. 

Nieuwjaarsbijeenkomst
De actieve leden Ad van den Akker, 
Ton van Doorn en Tinus Steenbak-
kers, geholpen door de paviljoencom-
missie, tekenden weer voor de organi-
satie en ze hadden gezorgd voor een 
lekker soepje en heerlijke saté. Meng 
dat met een glas prosecco en wijn of 
bier en het wordt vanzelf oergezellig 
bij deze tennisclub.  
In zijn toespraak kon voorzitter Leo 
van de Sande melding maken dat een 
van de doelen van 2015 in elke geval 
gehaald is: de vereniging heeft het-
zelfde aantal leden als vorig jaar; de 
daling van leden lijkt gestopt. Voor 
komende jaren gaat het bestuur weer 
voor stijging! Vol enthousiasme kon-
digde hij een nieuw jaar aan met veel 
mooie activiteiten, waarbij gezellig-
heid en betrokkenheid van alle groe-
pen leden voorop staat. Wijzigingen 
in het vrijwilligersbeleid en de invul-
ling van bardiensten zullen komende 
weken en maanden worden bespro-
ken met de leden en ingevoerd. Op de 
ledenvergadering van donderdag 25 
februari a.s. zullen voorstellen wor-
den gedaan. 

Huldiging leden
Aan Anny Braks werd de Gouden 
Draagspeld toegekend vanwege haar 
grote verdienste voor de vereniging. 
Tot Lissevoorter van het jaar werd 
Piet van Happen uitgeroepen. Als be-
stuurslid voor Accommodatie gaf Piet 
inzicht in de toestand en status van 
het park, de banen, het paviljoen en 
de ballonhal. Hij richtte teams op die 
het park onderhouden (groundsman 
Ron is al anderhalf jaar ziek thuis), de 
restyling van het paviljoen ter hand 
nam, een integraal plan van aanpak 
ontwikkelde voor beheer van het hele 
park. Hij stuurde die teams aan, maar 
stak er afgelopen 2 jaar zeker ook zelf 
heel veel tijd en energie in en de han-
den uit de mouwen. De vereniging is 

heel blij en dankbaar dat veel leden als 
Piet bestaan, die zorgen dat de vereni-
ging kan blijven draaien.

Kampioen KNLTB Wintercompetitie
Zaterdag 16 januari is het eerste da-
mesteam van TV de Lissevoort kam-
pioen geworden in de klasse Zater-
dagmiddag damesdubbel 35+. De 
poule bestond uit 4 teams, die twee 
keer, uit en thuis, tegen hetzelfde 
team speelden. Normaal bestaat een 
poule uit 8 teams en speel je 7 wed-
strijden, afwisselend uit en thuis. 

Afgelopen zaterdag moest het team 2 
van de 4 te behalen punten scoren om 
de kampioenstitel binnen te halen. 
Uiteindelijk werd de laatste wedstrijd 
gewonnen en was de eindstand 2-2. 
Een prima afsluiting van een super-
leuke competitie.
Proficiat, meiden. Op naar een pas-
send kampioensfeest! Nog een aantal 
andere teams zijn volop in de strijd. 
Volgende weken meer nieuws!

Vlnr: Marinka, Monique (vB), Marianne, Monique (M) en Annemiek. Lianne.   
Cathrien en Samantha ontbreken op de foto.

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL



Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

31 JANUARI
19.00 UUR
SOMEREN
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Al meer dan 
70 jaar uw adres voor 

dansen en gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

HEEZE  
Nieuw: Café/Zaal de Brug
Aanvang Donderdag 4 febr.
17.00 uur: Breakdance Kids
18.00 uur: Hip Hop / Streetdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa, Merenque Beginners

VALKENSWAARD
Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 17 febr.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden    
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Salsa Beginners (Zaal 2)

NUENEN
Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 2 febr.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

MIERLO-HOUT
Zaal De Geseldonk
Aanvang Maandag 1 febr.
19.30 uur: Salsa Beginners
20.30 uur: Paren Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden

OPEN DAG
BEZOEK ONZE

OPEN DAG
ZONDAG 31 JANUARI 2016  |  13.00 - 16.30 UUR

WWW.STRABRECHT.NL

GYMNASIUM - ATHENEUM - HAVO EN VMBO-T 

GROTE BOS 2  |  GELDROP

…omdat ik
het hier heel erg
naar mijn zin heb!
Lars Donkers, Geldrop

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

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 21 januari t/m donderdag 4 februari 2016. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

Speciaal voor u 
50% korting 

op alle cadeausets!

Bedankt beste mensen,
voor al jullie hartverwarmende reacties.

En ook in 2016 zijn én blijven wij 
uw beste advies drogist in Nuenen.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

DA
DEALS

50%
korting

DA'S
SUPER
VOORDELIG

Biotherm 
reiniging

1+1
gratis
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