
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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AFWEZIG 
van 6 t/m 14 februari

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

W70 
wás, ís en blíjft 
tegen crematorium 
in Nuenen-Oost  

Strabrecht 
Kangoeroe 
Reken Battle

PromotietextielPromotietextiel

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

1996-2016 
= 20 jaar 
Wereldmuziek 
uit 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.

31 januari

Bavaria Bier
Krat 12 flesjes 
à 0,3l

3 kratjes
17.82 

9.99*
*exclusief statiegeld

Albert Heijn - Parkstraat
Albert Heijn - Hoge Brake

Heemkundekring De Drijehornick     
sluit tijdperk Van de Moosdijk af 
Heemkundekring De Drijehornick heeft vorige week officieel afscheid 
genomen van de samenwerking met boekhandel Van de Moosdijk. Zoals 
bekend heeft Van de Moosdijk vorig jaar het faillissement aangevraagd en 
is de winkel in het Parkhof gesloten.

Op uitnodiging van het bestuur van de 
heemkundekring was Karin Aarts, 
voormalig bedrijfsleider-eigenaar van 
Van de Moosdijk, naar het Heemhuis 
aan de Papenvoort gekomen om zo een 
officieel tintje aan het beëindigen van 
de samenwerking te geven. Van de 
Moosdijk was jarenlang het verkoop-
punt van de vele publicaties van heem-
kundekring De Drijehornick. Ook het 
cultuur-historisch tijdschrift Drijehor-
nickels werd er verkocht. Voorzitter 
Roland van Pareren zei het te betreu-

Karin Aarts wordt door Roland van Pareren in de bloemen gezet en krijgt door de aanbie-
ding van de Drijehornickels een jaar lidmaatschap van de heemkundekring aangeboden 
(foto: Herman Bulle).

Osteopaat Bas van Berge Henegouwen   
versterkt groepspraktijk Kootstra Fysiotherapie

ren dat de enige lokale boekhandel is 
verdwenen. “We zijn het belangrijkste 
verkooppunt van onze publicaties 
over Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten kwijtgeraakt. Dat is heel jammer, 
want juist een Nuenense boekhandel 
is dè aangewezen plaats om de lokale 
publicaties onder de aandacht te 
brengen. Karin was altijd geïnteres-
seerd in onze nieuwe uitgaven en 
zorgde ervoor dat de boeken een pro-
minente plaats in de winkel kregen. 
Ook ons tijdschrift Drijehornickels 

was altijd opvallend aanwezig in de 
tijdschriftenafdeling.” Hij bedankte Ka-
rin Aarts voor het tijdschriftenrek dat 
zij aan de heemkundekring schonk. 
Ook het restant van de regionale heem-
kundige boeken uit de winkel hebben 
inmiddels een plek in de bibliotheek 
van de heemkundekring gekregen. 
Om de samenwerking toch niet hele-
maal te verbreken, bood de voorzitter 
naast een boeket bloemen ook een gra-
tis jaarlidmaatschap aan. Karin Aarts 
zei blij te zijn dat de heemkundekring 
haar nog niet is vergeten en dat ze wel-
licht voor de heemkundekring in de 
nabije toekomst toch nog wel wat kan 
betekenen. 

Sinds 1 januari van dit jaar werkt Bas van Berge Henegouwen één dag in de 
week als osteopaat bij Kootstra Fysiotherapie. Hij maakt hiermee, op de 
donderdagen, het team van therapeuten met verschillende disciplines 
weer compleet na het overlijden van Adri Raaijmakers.

Bas van Berge Henegouwen werkt al 
jaren in zijn eigen praktijk in Valkens-
waard, waar hij begonnen is als fysio-
therapeut en manueeltherapeut. Na 
zijn studie tot osteopaat in Gent, Bel-
gië en zijn specialisatie tot baby- en 
kinderosteopaat, houdt hij zich sinds 
2008 volledig bezig met osteopathie.

Een osteopaat kijkt bij zijn behande-
ling naar de mens in totaal. Een ge-
zond lichaam heeft van nature een zelf 
herstellend vermogen waarmee het 
gezondheidsproblemen kan oplossen 
of voorkomen. Is dit vermogen ver-
stoord, bijvoorbeeld door ziekte, een 
ongeval, operatie, langdurige stress of 
een veranderde leefstijl (zoals andere 
voedingsgewoonten) dan heeft het li-
chaam soms hulp nodig om dit zelf 
herstellend vermogen terug te krijgen. 

De osteopaat kan hierbij helpen en 
gaat hierbij uit van een aantal basis-
principes: 
•	 De	vitale	organen	moeten	goed	func-

tioneren, want zij zorgen voor de 
zelf-correctie van het hele lichaam; 

•	 Biologisch	is	de	mens	een	geheel	en	
alle systemen beïnvloeden elkaar;

•	 Alles	in	het	lichaam	kan	bewegen	en	
moet juist bewegen.

Tijdens een eerste afspraak zal dan 
ook altijd naar het volledige lichaam 
en het functioneren ervan gekeken 
worden. Ook is de medische voorge-
schiedenis van belang. Osteopathie is 
niet altijd de aangewezen methode om 
u van uw klachten af te helpen. Als dit 
het geval is zal de osteopaat u door-
verwijzen naar een andere discipline.

Bas is, naast onder andere klachten die 
gerelateerd zijn aan hoofdpijn en on-
begrepen medische buikklachten, ge-
specialiseerd in baby- en kinderosteo-
pathie. Baby’s met bijvoorbeeld 
darmkrampjes, veel spugen of buiten-
gewoon veel huilen, kunnen door hem 
worden behandeld, net als kinderen 
met concentratie- of gedragsproble-

men, obstipatie, hoofdpijn of steeds 
terugkerende oorinfecties.

Het als osteopaat samenwerken in een 
groepspraktijk met manueel- en (kin-
der)fysiotherapeuten biedt grote voor-
delen. Het maakt het mogelijk elkaar 
aan te vullen en elkaar te versterken, 
waardoor patiënten ‘op maat’ behan-
deld kunnen worden. Hierdoor wordt 
de benadering niet alleen symptoomge-
richt, maar kan ook een eventueel ver-
stoord gezondheidsevenwicht worden 
behandeld. En zo kijken Bas van Berge 
Henegouwen en Frank Kootstra ook te-
gen hun samenwerking aan: “door sa-
men te werken ontstaat er een grote 
mate van interactie, we kunnen elkaars 

kennis en ervaring delen en elkaar zo 
aanvullen. Hier zijn onze patiënten erg 
bij gebaat, omdat we gericht kunnen 
kijken door wie de beste behandeling 
gegeven kan worden. Het kan zelfs zo 
zijn dan we met meerderen een patiënt 
behandelen en zo een optimaal resul-
taat kunnen behalen. We werken dus 
complementair met elkaar”.

Voor alle vormen van fysiotherapie en 
osteopathie hebt u geen verwijzing 
van uw huisarts nodig. Afhankelijk 
van uw zorgverzekeraar en van de 
soort polis die u hebt, worden behan-
delingen deels of volledig vergoed. Het 
is wel verstandig uw polisvoorwaar-
den vooraf goed door te lezen, zodat u 
niet voor verrassingen komt te staan. 
Voor meer informatie of voor het ma-
ken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met Groepspraktijk Koot-
stra Fysiotherapie: 040-283 2667 of 
www.kootstra-therapie.nl

Informatieochtend 
Jo van Dijkhof
Het bestuur van de Bewonerscommis-
sie van de Jo van Dijkhof nodigt alle 
inwoners van Nuenen uit voor hun 
koffieochtend op vrijdag 5 februari.

Ze willen vooral de senioren vanaf 50 
jaar, hun helpers en mantelzorgers in-
formeren. U kunt altijd een beroep 
doen op goede voorlichters en onder-
steuners. De laatsten komen uitleggen 
wat ze voor u kunnen betekenen als u 
zorg en ondersteuning nodig hebt. 

Het programma ziet er als volgt uit:
1. Een inleiding over wat de Vrijwillige 
Ouderenadviseur voor u, oudere, kan 
betekenen. 
2. De Cliëntenondersteuner die u helpt 
bij een aanvraag WMO voorziening 
bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, 
vervoer maar ook wanneer langdurige 
zorg voor u of uw partner, zoals bij de-
mentie of ernstige ziekte, nodig is.

Vrijdag 5 februari. Gasterij Jo van 
Dijkhof. Aanvang 10.30-12.00 uur. 
Toegang gratis.

Vlooienmarkt  
in lieshout
Op zondag 31 januari organiseert Ge-
mengd Koor Primavera i.s.m. Ut auw 
Hermenieke weer zijn jaarlijkse vlooien-
markt in Manege D’n Perdenbak Provin-
cialeweg 26 te Lieshout. U bent welkom 
vanaf 12.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt € 1,50 per persoon. Kinderen tot 
12 jaar hebben gratis toegang. De 
vlooienmarkt duurt tot 15.00 uur.

NUENEN • GERWEN • NEDERWETTEN

HEEMKUNDEKRING
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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 

Het Besluit ontheffing hogere geluidwaarde ligt met ingang van 29 
januari 2016 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de 
receptie op het gemeentehuis. U kunt het besluit inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. 

Beroep
Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht. Tegen 
het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omge-
vingsvergunning beroep worden aangetekend. Het beroep kan 
worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbesluit aan 

het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

geen zienswijzen op het ontwerpbesluit bij het college kenbaar te 
hebben gemaakt.

Tegen het definitieve Besluit van de hogere waarden kan binnen de 
termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 
2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerp van het 

Besluit Hogere waarden kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

geen zienswijzen op het ontwerp van het Besluit kenbaar te heb-
ben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 

Het Besluit tot vaststelling van de hogere waarden treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor moet 
naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonder-
lijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
dit op bovenstaand adres.

Nuenen, 28 januari 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Collse Hoefdijk 26 gemeente Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 19 janua-
ri 2016 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een bouw-
werk’ en ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a en c Wabo) voor 
het verbouwen van een bedrijfsruimte voor het huisvesten van sei-
zoensarbeiders binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De aan-
vraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0047. 

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 29 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-2013-0047 (Collse Hoefdijk 26).

Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelij-
keplannen.nl.
De omgevingsvergunning ‘Collse Hoefdijk 26’ kan rechtstreeks wor-
den geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVCollseHoefdijk26-D001

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 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 Recht-
bank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt 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 beroep-
schrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, 
treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Nuenen, 28 januari 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

•	 Aanvrager:	Voetbalvereniging	E.M.K.	voor	het	organiseren	van	
open	Brabantse	Kubb	kampioenschappen	op	4	juni	2016	op	de	
voetbalvelden voor voernoemde voetbalvereniging.

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, 28 januari 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 21	januari	2016	 Weverstraat	11,	5671	BA	–	het	plaatsen
   van twee poorten in de bestaande erfaf- 

  scheiding en het aanleggen van een uitweg
   (BOUW);
•	 21	januari	2016	 Geldropsedijk	50A,	5672	AC	–	het	wijzigen
   van het gebruik in repetitieruimte en werk-
   plaats t.b.v. podiumkunsten, niet zijnde  

  repetitie door fanfare en muziekgroepen  
  e.d. zonder publiek (RO, afwijken van de 

   bestemming);
•	 21	januari	2016	 Sleedoornlaan	18,	5672	BN	–	het	uit-	 	

  breiden van de woning ten behoeve van  
  het vestigen van een nagelstudio (BOUW  
  en RO, afwijken van de  bestemming).

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 

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

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	aan	Vrienden	van	het	Eeneind	is	medewerking	verleend	voor	het	

tijdelijk	afsluiten	van	het	wegdeel	Eeneind,	gelegen	tussen	Kruisak-
ker en Den Binnen op 8 februari 2016 i.v.m. het kindercarnaval in 
en om zaal de Bakkerij (verzenddatum 21 januari 2016);

•	aan	Toerclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van een veldtoertocht “Dak van Brabant” in de omgeving 
van Nuenen op 14 februari 2016 (verzenddatum 21 januari 2016);

•	aan	diverse	personen	van	DOEN!	K.P.J.Nederwetten	is	een	ont-
heffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken tijdens dorpsquiz “Wettegij’t Quiz” op 12 maart 2016 in 
M.F.A.	de	Koppelaar	(verzenddatum	26	januari	2016);

•	aan	C.V.	de	Dwèrsklippels	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-
leend voor het organiseren van de diverse carnavalsactiviteiten, 
waaronder tienertent, carnavalsoptocht en klippelverbranding 
tijdens het a.s. carnaval in de periode van 5 tot en met 9 februa-
ri 2016 (verzenddatum 27 januari 2016);

•	aan	C.V.	de	Wetters	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	voor	
het organiseren van een carnavalsoptocht in Nederwetten op 8 
februari 2016 en het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 
door de dames Raaijmakers en Van den Berg tijdens de diverse 
carnavalsactiviteiten	 in	 M.F.A.	 De	 Koppelaar	 	 in	 Nederwetten	
(verzenddatum 28 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 bezwaarschrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden 
gedaan bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Be-
stuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Besluit Wet geluidhinder Collse Hoefdijk 26
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 19 januari 2016 hebben besloten tot verlenen 
van een ontheffing voor een hogere geluidwaarde waarde voor de 
realisatie van 25 appartementen in een reeds bestaande loods aan 
de Collse Hoefdijk 26 te Nuenen. Voor 10 appartementen is de ont-
heffing aangevraagd. De overige appartementen hebben een geluid-
belasting die onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gelegen is.

COLLECTE
In de week van 31 januari t/m 6 februari 2016 wordt gecollecteerd 
door de Hersenstichting.

UITNODIGING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 2 februari 2016 komt de wijkraad Eeneind in openbare 
vergadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De 
vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van har-
te welkom.

NUENEN VEILIG: WHATSAPP INZETTEN 
VOOR BUURTPREVENTIE
Buurtpreventie via WhatsApp werkt 
De BuurtWhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht. Deze 
WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties 
in een bepaalde wijk. Uit onderzoek is gebleken dat de inbraken 
sterk afnemen in wijken waar een BuurtWhatsApp is, vergeleken 
met wijken zonder deze vorm van buurtpreventie. De gemeente 
Nuenen biedt graag ondersteuning.

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

Aanmelden bestaande en nieuwe groepen
De gemeente wil graag weten welke groepen er zijn zodat een wijk-
agent bij calamiteiten de WhatsAppGroep via de beheerder kan 
bereiken. Daarom een oproep aan de groepsbeheerders om de groep 
via gemeentehuis@nuenen.nl aan te melden. De gemeente deelt via 
de groepsbeheerder raamstickers uit voor de aangesloten woningen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:

•	 18	januari	2016	 Kuifmeeshof	20,	5672	VN		–	het	vervangen
   van de woning (BOUW);

•	 19	januart	2016	 Kerkstraat	11,	5671	GN	–	het	wijzigen	van
    een raam in de voorgevel (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:	 Mevrouw	 I.	 Braeken	 voor	 de	 uitoefening	 van	 het	
horecabedrijf “Bij Iete” in het pand Parkstraat 2B i.v.m. over-
name van een bestaand horecabedrijf;

•	 Aanvrager:	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	voor	
het organiseren van een bedevaart op 18 en 19 juni 2016, waar-
bij een deel van de route door Nuenen loopt en op beide dagen 
het Park tijdelijk als pauzeplaats wordt gebruikt;

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

Als u geen reclamefolders meer wilt ontvangen kunt u een 
Nee-Nee sticker op uw brievenbus plakken.   
Ongeopende pakketjes mogen alleen in de papiercontainer 
zonder plastic zakje.

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

 

ALAAF.....!!!!

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Voor de best
belegde broodjes!!!

4 Hamburgers +
4 Gehaktballen samen 6,95
Bij 150 gr. Beenham   
100 gr. Beenham salade ...gratis
Zwiebel Crumble
100 gram ..........................................2,25
Quiche Lorraine
"Uit eigen keuken" per stuk ....1,50
Toren van Pisa
"Van mals kalfs vlees"
100 gram ..........................................2,25
Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45

SPECIAL

SPECIAL

Wokgroenten speciaal
1/2 kilo 1,49

Minneola
7 stuks 1,99

Bosuien 
per bos 0,79

Mexico salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 28 januari t/m woensdag 3 februari

Kanzi appels  
    hele kilo 1,99

Acties week 4: geldig maandag 25 t/m zaterdag 30 januari 2016_____________________________________________________

Carnavalsvlaai 
een romige vlaai met slagroom 
en confetti. Halve vlaai € 6,95      nu € 1350
_____________________________________________________

Onze heerlijke worstenbroodjes
      nu 5+1 gratis_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood
een fijn gemalen volkorenbrood
op de vloer gebakken   € 189
_____________________________________________________

Carnavalscake 
smakelijke vanillecake overgoten 
met witte chocolade en confetti        € 450
_____________________________________________________

Carnavalssoesjes 
slagroomsoesjes omhuld met 
diverse soorten chocolade       8 voor€ 450

KOOPJE

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Licor 43 0,7lt.
Vaste lage prijs  €15,95

Bols
Jonge Jenever 1lt.€12,50

Baileys
Irish cream 0,7lt. €13,95

Famous Grouse
Scotch whisky 1lt. €18,50

Campo di Marzo
Nero d’Avola, Sicilië

5+1 per stuk nu €6,50
Acties geldig van 28 januari t/m 18 februari

EXCLUSIEVE BURSTNER 
INTRODUCTIE OP 
VRIJDAG AVOND:

City Car C600 buscamper 
SpringLine 450TS caravan

kampeer seizoen 2016
start bij ons!  

Openingstijden:

vrijdag 29 januari van 10:00 - 21:00 uur 

zaterdag 30 januari van 9:00 - 16:00 uur

zondag 31 januari van 11:00 - 16:00 uur 

JAN TINBERGENSTRAAT 6     SINT-OEDENRODE  
WWW.VANUDENCARAVANS.NL 

29 - 30 - 31 JANUARI 
GEOPEND! 
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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Lieshout in de schijnwerper 
op Wikipedia
De ‘Geschiedenis van Lieshout’ is voorpagina nieuws op de internet-ency-
clopedie Wikipedia. Die voorpagina wordt dagelijks door ongeveer 75 dui-
zend mensen uit Nederland en België bekeken. Vele honderden klikken 
door naar het artikel over Lieshout.

Wikipedia heeft, net als veel winkels, 
een etalage waarin ze hun mooiste en 
beste artikelen laten zien. De vrijwilli-
gers die Wikipedia onderhouden, zijn 
voortdurend op zoek naar excellente 
artikelen. Een op de 10.000 artikelen 
komt in aanmerking om in de etalage 
geplaatst te worden. Ze krijgen dan een 
oranje ster bovenaan het artikel, daar-
aan zijn ze te herkennen. De laatste 
twee worden genoemd op de home-pa-
ge van Wikipedia.

Dat het artikel ‘Geschiedenis van Lies-
hout’ werd uitverkoren om in de etala-
ge te komen is iets waar de heemkun-
dekring 't Hof van Liessent erg trots op 
is. Het artikel is geschreven door 
heemlid Paul van de Wiel, die gebruik 
heeft gemaakt van het vele historisch 
onderzoek dat door hem en andere 
heemleden is gedaan. Denk bijvoor-
beeld aan de boeken Lieshout van Ru-
dolf Merkelbach en de boeken Het Do-
mein Lieshout en Lieshout in de Fran-
se Tijd van André Knoop en Gerard 

Sunny Blues Nuenen 
presenteert: Detonics
Op zondag 31 januari is café-restaurant Goesting aan het Park in Nuenen het po-
dium voor de eerste Sunny Blues Nuenen van 2016. Dan zullen de Detonics hun 
swingende West Coast Blues spelen op contrabas, Hammond, bluesharp en de gi-
taar. Aanvang 15.30 uur, entree gratis. Zie ook www.sunnybluesnuenen.nl.

Geef aan de 
collectant van de 
Hersenstichting
Van 1 tot 6 februari vraagt de Her-
senstichting weer uw steun. Vele en-
thousiaste collectanten gaan in 
Nuenen weer op pad. Zij zamelen 
geld in voor al die mensen met een 
hersenaandoening. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken 
met een hersenaandoening. Hieronder 
vallen onder meer beroerte, dementie, 
autisme, hersentumor, de ziekte van 
Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 
160.000 mensen met een hersenziekte 
bij. Bijna een half miljoen mensen kam-
pen met blijvende ernstige gevolgen. 
De Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden en 
hersenaandoeningen te genezen. Om 
dit te bereiken laten ze onderzoek 
doen, geven ze voorlichting, voeren ze 
vernieuwende projecten uit en werken 
ze aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef 
daarom aan de collectant. U kunt ook 
uw gift overmaken op IBAN: NL18 IN-
GB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting 
Nederland, Den Haag.
www.hersenstichting.nl

1996-2016 = 20 jaar 
Wereldmuziek uit Nuenen
Op 6 januari jl. is het jubileumjaar van Keskedee van start gegaan met een 
druk bezochte repetitie voor leden met hun familieleden, vrienden en ken-
nissen in de Dorpswerkplaats in Nuenen. 

Het uiterst gezellige jubileumkoor-
feest hebben ze op 16 januari jl. mogen 
vieren met de lancering van hun eigen 
artistieke en Keskedee-waardige, You-
tube-film, gemaakt als afstudeerpro-
ject van een student van het Sint Lucas 
in Boxtel. www.youtube.com/watch? 
v=NAKEX2IXQbs of op Youtube; Kes-
kedee Shosholoza.

Dit jaar staat naast hun ‘gewone’ optre-
dens, natuurlijk nog een groot aantal 
jubileumactiviteiten op stapel, waar de 
Nuenense bevolking met regelmaat van 
zal kunnen genieten. Ook gaat Keske-
dee in oktober 2016 een weekendoptre-

den in de Belgische Ardennen tege-
moet, met combi-optredens met plaat-
selijke koren.

Heeft u ook zo’n zin om mee te zin-
gen?? Tenoren en bassen zijn zeer wel-
kom bij het kleurrijkste koor van Nue-
nen; Wereldmuziekkoor Keskedee.

Ze repeteren elke woensdagavond van 
19.00-20.30 uur in Het Klooster, Park-
straat 1 in Nuenen voor de aanstaande 
optredens in 2016 in binnen- en bui-
tenland. Contact ; keskedee@live.nl of 
via de secretaris Marcel Langenhuij-
sen 06-20540194.

Bijeenkomst ‘Samen bouwen 
aan een CPO project’
Veel 55+ers zijn bezig met toekomstige woonstappen. Wonen, comfort, ge-
mak en veiligheid zijn belangrijke thema’s. Heel logisch, want de trend is 
langer zelfstandig blijven wonen. Indien de huidige woning hiervoor niet 
geschikt is, is binnen een ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO) 
bouwen wellicht een oplossing.

Lazy Sonnie Afternoon 
 
Zondag 14 februari 2016, Valentijnsdag. Een mooie dag om je lief voor een 
romantische Lazy Sonnie Afternoon mee te nemen naar La Sonnerie. Met 
een Valentijnlunch vóór óf een romantisch diner ná een sfeervolle muziek-
middag in de Kapelzaal van La Sonnerie. 

October Moon
Een perfect duo om deze Valentijns-
dag mee te starten. OCTOBER 
MOON is een muzikaal duo dat een 
grote diversiteit aan rocknummers in 
een klein akoestisch jasje steekt. Na 
het uiteenvallen van de symfonische 
rockband Eleven’s Eve besluiten zan-
geres Josien Obers en gitarist Henry 
Meeuws in oktober 2014 de handen 
ineen te slaan. Verbonden door hun 
gezamenlijke liefde voor melodieuze 
rock klassiekers, kiezen zij ervoor een 
nieuw muzikaal pad in te slaan. Een 
pad dat dwars door hun muzikale 
rockhart gaat, van Kansas tot Anouk, 
van Alannah Miles tot Dream Thea-
ter. 
 
Owen Campbell
Owen Campbell is een uit Australië 
afkomstige bluesy singer/songwriter 
en gitarist. Zijn eerste gitaar kreeg hij 
op negenjarige leeftijd van zijn ou-

ders. Zijn optreden als finalist in de 
TV show ‘Australia’s Got Talent’ zette 
hem in eigen land op de kaart. Hoewel 
hij de wedstrijd zelf niet won is Owen 
inmiddels uitgegroeid tot één van de 
meest gewaardeerde (slide-)gitaristen 
en songwriters in Australië. Tot zijn 
muzikale invloeden mogen artiesten 
worden gerekend als Van Morrison, 
Townes Van Zandt en Johnny Cash. 

Lazy Sonnie Afternoon begint om 
15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 
uur. De zaal is vanaf 15.00 uur open. 
Wilt u naborrelen? Dat kan in de 
lounge. De toegang is gratis maar om-
dat er kosten worden gemaakt om u 
een unieke muzikale (luister-) middag 
te bezorgen is een vrijwillige bijdrage 
in de tip jar meer dan welkom. Wilt u 
een zitplaats? Lazy Sonnie Afternoon 
blijkt een doorgaand succes dus ben 
er dan snel bij want Vol = Vol. 
www.lazysonnieafternoon.nl 

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

Matrassen, boxsprings, waterbedden

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Op maandag 1 februari informeert 
wooncoach Inge Walstra van Rabobank 
Dommelstreek u graag over aspecten 
die bij het bouwen in CPO-verband ko-
men kijken. Zodat u een weloverwogen 
keuze kunt maken of dit bij u past. Tij-
dens deze avond komen de volgende 
vragen aan bod: Wat is CPO precies? 
Hoe zit dat juridisch? Welke uitdagin-
gen zijn er? Wat zijn de voordelen en de 
nadelen? Hoe start je een CPO op? Hoe 
financier je de (initiële) kosten?

Programma
Het programma van de bijeenkomst 
ziet er als volgt uit:
19.15 uur  Ontvangst.
19.30 uur  Welkomstwoord door Inge 

Walstra - wooncoach bij 
Rabobank Dommelstreek.

19.35 uur  Presentatie CPO door Mark 
Smits - Bouwen in Eigen Be-
heer.

20.30 uur  Presentatie Financiering 
door Hans van Hees finan-
cieel adviseur bij Rabobank 
Dommelstreek.

20.45 uur  Gelegenheid om vragen te 
stellen, ideeën uit te wisse-
len en vervolgstappen te be-
palen.

21.00 uur  Tijd voor een drankje
22.00 uur  Einde.

Locatie
U bent van harte welkom in het Ont-
moetingscentrum van Rabobank 
Dommelstreek, Laan der Vier Heems-
kinderen 7 in Geldrop.

Aanmelden
Wij zien u graag maandag 1 februari en 
nodigen u uit mensen mee te nemen 
waar u mee zou willen bouwen. Dat is 
alvast één voordeel: u kunt uw eigen 
toekomstige buren uitzoeken en naar 
deze avond meenemen. 

Meld u aan door een e-mail met daarin 
uw NAW gegevens te sturen naar com-
municatie.dommelstreek@rabobank.
nl. 
Graag ook in de mail aangeven met 
hoeveel personen u aanwezig bent.

Merkelbach. Ook de krantenknipsel-
boeken van Arnold Bevers bevatten 
veel interessant historisch materiaal 
over Lieshout. En in De Ruif (een verre 
voorloper van de MooiLaarbeekKrant) 
en heemblad D'n Effer zijn tal van his-
torische artikelen geschreven door ve-
le heemleden.

Dat het resultaat van al dat onderzoek 
nu in de schijnwerper staat is dus een 
internationaal compliment aan heem-
kundekring 't Hof van Liessent. 

Informatieavond 
voor mensen met 
Niet Aangeboren 
Hersenletsel
Maandag 15 februari organiseert Café 
Brein de ontmoetings- en informatie-
avond voor mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH). Het onderwerp 
is ‘Ervaringsdeskundigheid van, over 
en voor mensen met NAH’.
 
Waar: De informatieavond vindt plaats 
in het Groet- en ontmoetcentrum, Kas-
telenplein 173 in Eindhoven. Datum en 
tijd: 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur. 
Welkom vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen 
met NAH, hun familie, mantelzorgers 
en andere betrokkenen zijn van harte 
welkom. Aanmelden is niet nodig.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ont-
moetingsavond voor mensen met 
NAH, mantelzorgers en andere be-
trokkenen waarbij informatie en gezel-
ligheid samen gaan. Deelnemers pra-
ten over de gevolgen van NAH en hoe 
ze daarmee omgaan. Zichtbare en on-
zichtbare gevolgen hebben grote in-
vloed op het welzijn van de persoon 
met NAH en zijn omgeving. 
Belangstellenden die aankondigingen of 
samenvattingen van de bijeenkomsten 
willen ontvangen, kunnen zich aanmel-
den voor de Café Brein emailverzend-
lijst via info@mantelzorgverlicht.nl

Beelddenken
Bibliotheek Dommeldal organiseert 
drie thema avonden rond het coa-
chen van kinderen. Woensdagavond 
17 februari vertelt Desirée Brugmans, 
van 20.00-22.00 uur in de Bibliotheek 
in Son en Breugel, over Beelddenken.

Beelddenken
De meeste kinderen zijn woord- of taal-
denkers. Maar zo’n 5% van alle kinderen 
denkt en leert in beelden, in plaats van 
woorden. Zij verwerken informatie pri-
mair via de rechterhersenhelft. Bij 
woord- of taaldenkers gaat dat primair 
via de linkerhersenhelft. Maar voor 
Beelddenkers is het moeilijk om de aan-
geboden lesstof op school goed te be-
grijpen of te onthouden. Want op de 
meeste scholen wordt de stof in ‘woord- 
en taalvorm’ aangeboden. Terwijl Beeld-
denkers meer visueel leren, in beelden. 
Met een korte training kunnen beeld-
denkers leren de lesstof te vertalen naar 
woordbeelden. Zodat de stof dan wel in 
het eigen informatiesysteem past en be-
grijpelijk wordt. Deze techniek kunnen 
kinderen zelf leren toepassen. En jonge 
kinderen leren de techniek samen met 
hun ouders. Beelddenkers krijgen zo 
grip op het opslaan, verwerken en ont-
houden van de leerstof. Ze kunnen de 
informatie makkelijk terugvinden in het 
geheugen. En krijgen rust in hun hoofd.
Kaartjes zijn te reserveren via de web-
site van Bibliotheek Dommeldal à € 3,- 
(incl. koffie/thee) en leden van de Bi-
bliotheek krijgen op vertoon van een 
geldige pas € 1,- korting (p.p.).
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CoLofoN
RoND De LiNDe verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:
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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 
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PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 20 janua-
ri 2016 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om 
omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een 
bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen 
van een woning in bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-
West, uitwerkingsplan fase 1’. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer N-HZ-2015-0116. De omgevingsvergunning is niet gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. Die omgevingsvergun-
ning is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0107. 

De beschikking ‘omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit ge-
bruik’ én de beschikking ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de acti-
viteit bouwen’ worden op moment van inwerkingtreding tezamen 
aangemerkt als één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning 
treedt inwerking na afloop van de beroepstermijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 29 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 2e fase N-HZ-2015-0116 (Bakertdreef 14).

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase zijn geen zienswij-
zen ingebracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekend-

making van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. 
Het beroep kan worden ingesteld door:
•	belanghebbenden	 die	 tijdig	 zienswijzen	 op	 de	 ontwerp-omge-

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

•	belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het col-
lege kenbaar te hebben gemaakt.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Recht-
bank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt 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 beroep-
schrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, 
treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afde-
ling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing 
(artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze 
afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het 
beroepschrift.
Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het 
beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de be-
roepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden 
aangevuld.

Nuenen, 28 januari 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Bekendmaking Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester 
maken bekend dat zij op 20 januari 2016 een aantal ambtenaren 
hebben aangewezen als toezichthoudend ambtenaar op grond van 
onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
Drank- en Horecawet, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monu-

mentenwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescher-
ming, Leegstandwet en Huisvestingswet, inclusief alle op deze wetten 
gebaseerde wet- en regelgeving en de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning inclusief alle op deze verordening gebaseerde regelgeving.

Dit besluit treedt in werking op 29 januari 2016.

Het besluit ligt vanaf 28 januari 2016 zes weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 28 januari 2016.
Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. en

de burgemeester van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Protocol ‘Veilige Publieke Taak voor bestuurders gemeente Nuenen 
c.a. 2016
Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2014 
blijkt dat een kwart van de politieke ambtsdragers van gemeenten 
in de afgelopen twaalf maanden tijdens het uitoefenen van zijn of 
haar functie geconfronteerd is met een of meerdere vormen van 
agressie en geweld door burgers. Gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek en ontwikkelingen, zoals in het kader van de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit, is een protocol 'Veilige Publieke Taak 
voor bestuurders gemeente Nuenen c.a. 2016’ vastgesteld door het 
college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015. 
In dit protocol wordt nader ingegaan op het fenomeen agressie & 
geweld, beleid en procedures, de technische beveiliging, de vaardig-
heid van bestuurders en opvang&nazorg bij incidenten. Het proto-
col is in werking getreden op 1 januari 2016. Het protocol is ook 
gepubliceerd op www.overheid.nl.

Nuenen, 28 januari 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.    

krijgt Nuenen een oldtimer Club ?
Binnen de PVGe Nuenen wil Jan kop een oldtimer club oprichten. een niet 
merk gebonden club van eigenaren van oude auto’s. Hij is op zoek naar ei-
genaren van oldtimers van 40 jaar en ouder die zich bekommeren om het in 
stand houden van het mobiele erfgoed, geïnteresseerd zijn om hun kennis 
en ervaring met anderen te delen en graag door-de-week willen gaan 
toeren.

Om de interesse te peilen organiseert hij een informatiebijeenkomst. Deze wordt 
gehouden op maandag 1 februari, aanvang 20.00 uur in: PVGE ontmoetingsruim-
te ‘het Kwetternest’ (naast sporthal de Hongerman), Mantelmeeuwlaan 12, Nue-
nen. Belangstellenden kunnen zich bij hem melden, mobiel 0653813770, mail 
jankop@outlook.com. Enkele geïnteresseerden hebben zich reeds aangemeld, 
meer kandidaten zijn van harte welkom. Ook voor informatie kunt u terecht op 
bovengenoemd telefoonnummer en/of emailadres.

De Liederentafel 
gaat ook in 2016 
door met zingen
U heeft er lang op moeten wachten 
want de laatste zondag van de maand 
valt dit jaar erg laat. Maar zondag 31 
januari is het weer zo ver. Om 20.30 
uur pakken we de draad -beter gezegd- 
de toon weer op onder begeleiding van 
Hans Bloos en de bezielende leiding 
van Daan Warners. En wie weet komt 
er ook alvast een carnavalskraker aan 
te pas als voorbereiding op het mee-
zing festijn op de zondag van carnaval. 
Tot zings op zondag 31 januari 20.30 
uur in cafe Schafrath.

Computercafé in februari
Het Computercafé Nuenen is een gezamenlijke activiteit van SeniorWeb 
Nuenen en bibliotheek Dommeldal. Zowel in het najaar als in het voorjaar 
wordt er een reeks van 10 bijeenkomsten georganiseerd waarin telkens een 
ander onderwerp aan de orde komt.

Iedereen kan zonder aanmelding voor-
af in het Computercafé terecht, er 
wordt alleen een klein bedrag gevraagd 
(€ 4,-) voor entree plus koffie.
Dit voorjaar is er gestart met een druk 
bezochte presentatie over de overstap 
naar Windows 10, gevolgd door een 
presentatie over websites maken.
In februari zijn er weer drie bijeen-
komsten, alleen in de carnavalsweek 
ligt het even stil.

4 februari: Digitale Camera
Wat kan uw camera meer dan alleen 
“automatisch” foto’s knippen. Breng 
gerust uw camera mee om het te ont-
dekken.

18 februari: YouTube
Bewerk uw eigen filmmateriaal tot 
filmpjes voor uw eigen YouTube video-
kanaal voor vrienden, of voor de hele 
wereld.

25 februari: online Veiligheid
We zijn tegenwoordig bijna continue 
online. Wat kunnen we doen ter be-
vordering van veiligheid en privacy.
Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 

de koffie klaar en start de inleiding om 
09.30 uur, waarbij er weer volop ruim-
te is voor vragen. Het Computercafé is 
bereikbaar via de hoofdingang van de 
bibliotheek aan de Jonkheer Hugo van 
Berckellaan 18 (tegenover Dorpsboer-
derij Weverkeshof).

Strabrecht     
kangoeroe Reken Battle
op woensdag 20 januari is de kangoeroe Reken Battle tussen groep 8 en de 
brugklassers gehouden op het Strabrecht college. Leerlingen van groep 8 
werden ontvangen rond 13.45 uur en begeleid naar hun gereserveerde ta-
feltje. Aan een andere tafel zaten de brugklassers die samen met groep 8 
van dezelfde school gingen strijden voor de i-pad! er waren zelfs ouders, 
broertjes, zusjes en docenten meegekomen om hun klas aan te moedigen; 
heel erg leuk!

De presentatie was in handen van Stra-
brecht docent Hans van Es en hij kon-
digde de aftrap van de Battle aan. Na 
de eerste ronde kregen de leerlingen 
een voorstelling van de ‘Mindhacker’ 
Marc Woods. De tweede ronde startte 
met een tussenstand zodat alle leerlin-
gen weer op scherp stonden. Na de 
tweede ronde was er weer een voor-

stelling van Marc Woods zodat de 
leerlingen uit de bovenbouw samen 
met de docenten wiskunde konden 

uitrekenen wie de winnaars waren. 
Rond 16.00 uur was de uitslag bekend.

De I-pad is gegaan naar de beste groep 
8 mét de brugklasleerlingen; De Re-
genboog! Voor alle leerlingen uit groep 
8 die nu de smaak te pakken hebben is 
er op 17 maart de kans op deelname bij 
de echte officiële kangoeroe wedstrijd! 
Elke basisschool mag 2 leerlingen af-
vaardigen. Hou de site in de gaten want 
binnenkort hoor je hier meer over via 
jouw docent!  Het was een zeer ge-
slaagde middag en we danken alle 
deelnemende groep 8 leerlingen én 
onze eigen brugklassers voor hun 
sportieve inzet!

op zoek naar uw voorouders! 
op zaterdag 30 januari a.s. van 11.00 tot 14.00 uur organiseert heemkunde-
kring De Drijehornick samen met de afdeling kempen & Peelland van de Ne-
derlandse Genealogische Vereniging (NGV) weer een vrije inloop met extra 
aandacht voor genealogie ofwel familie- en stamboomonderzoek. 

Het is een zeer oude hobby die door de 
komst van de computer en internet 
een nieuwe impuls heeft gekregen. 
Vroeger moest men heel veel reizen 
naar archieven, tegenwoordig kan men 
ook thuis met de computer op internet 
veel vinden over uw voorouders en uw 
familie uit het verleden. 

Wilt u daar meer over weten? 
Kom dan op 30 januari naar het Heem-
huis. Vrijwilligers van de NGV en de 
heemkundekring zijn dan aanwezig 
om u wegwijs te maken bij het zoeken 
naar informatie over uw voorouders. 
Er zijn voorbeelden hoe u gegevens 
kunt vinden en hoe die te ordenen met 

schema’s en computerprogramma’s. 
Ook is een aantal genealogen aanwezig 
met hun computerbestanden met ge-
gevens over geboorten, huwelijken en 
overlijden van vele voorouders in Nue-
nen en Noord-Brabant. 

Voor degenen die geen voorouders 
hebben in Nuenen of Noord-Brabant 
is er ook veel algemene genealogische 
informatie! 

Kom langs zaterdag 30 januari van 
11.00 tot 14.00 uur, in het Heemhuis, 
Papenvoort 15A te Nuenen. Openbaar 
vervoer: Buslijn 21/22, halte Nuenen, 
Lindeboom.



Een aandeel in elkaar

Locatie: Ontmoetingscentrum, Laan der 4 Heemskinderen 7 Geldrop

Je eerste huis kopen is al spannend genoeg. Daarom wil je je zeker voelen over keuzes
die je maakt. Stel al je vragen tijdens ons inloopspreekuur wonen, iedere maandag van
15.00 tot 20.00 uur. Onze financieel adviseur geeft je inzicht in jouw mogelijkheden.

Krijg inzicht in je financiele mogelijkheden tijdens ons inloopspreekuur wonen

en zelfverzekerd
keuzes maken.

Praten over een
eerste huis

Berg 2 - 4 Nuenen   -   T. 040-2833708    -    E. info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

Nuenen, Opwett enseweg 125

Bouwkavel met bouwvergunning voor het bouwen 
van een karakteristi ek vrijstaand herenhuis. Inhoud 
bedraagt circa 1.050 m3.
Indicati e sti chti ngskosten circa € 325,-- per m3.

Het kavel is groot 595 m2 en is gelegen aan een door-
gaande, levendige karakteristi eke straat nabij uitvals-
wegen naar Eindhoven, Helmond en Geldrop en op 
korte afstand van de dorpskern van Nuenen.

Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Bouwkavel met bouwvergunning

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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.

nton
v.d. Berg

DAMES- EN HERENKAPSALON

Wij werken geheel volgens afspraak!
Vallestap 2  |  5672 BG Nuenen  |  Tel 040-283 46 27

Voor een MODERN, MODIEUS KAPSEL

6 FEBRUARI - 40 JAAR
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Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...

Nu al hooikoortsklachten
 
De World Health Organisation (WHO van de VN) raadt acupunctuur aan bij 
hooikoorts, astmatische bronchitis en meer dan 100 andere aandoeningen. 
De WHO baseert dit advies op tal van moderne wetenschappelijke studies.
 
Het leek in december en de eerste we-
ken van januari al wel lente! In sommi-
ge perken langs de weg bloeiden 
twee weken geleden de narcissen al…
Verschillende patiënten hadden de af-
gelopen tijd last van hooikoorts. 
 
Steeds meer mensen (en vooral kin-
deren) ontwikkelen allergieën voor 
pollen: het stuifmeel van bomen, 
grassen en kruiden. Deze allergie noe-
men we hooikoorts.
  
Volwassenen en kinderen die last heb-
ben van hooikoorts, hebben één ding 
gemeen: hun immuunsysteem houdt 
pollen voor gevaarlijke indringers. Ter-
wijl pollen op zich volkomen ongevaar-
lijk zijn. Echter, wanneer deze vermeen-
de vijanden in contact komen met het 
neusslijmvlies, beschouwt het lichaam 
dat als een aanval. Daarom antwoordt 
het lichaam dan met heftige tegen-
maatregelen. Deze bestaan uit een se-
rie immuunreacties met als resultaat de 
vervelende hooikoortssymptomen. Zo-
als jeukende ogen, prikkels in de neus 
en in een later stadium kriebel in de 
keel en een loopneus. 

Hierdoor wordt bijvoorbeeld slapen 
heel lastig en raken hooikoortspatiën-
ten uitgeput. De gangbare hooi-
koortsmedicatie versterkt dat nog 
eens. Deze is gericht op het bestrijden 
van symptomen en je wordt er vaak 
suf en moe van.

Zoals gezegd: hooikoortsmedicijnen 
zijn symptoombestrijders, die dikwijls 
loom maken. Een mogelijkheid om 
hooikoorts écht te slim af te zijn is acu-
punctuur. Acupunctuur maakt symp-
toombestrijdende medicatie dikwijls 
overbodig. Een acupunctuurbehan-
deling is niet alleen gericht op de be-
strijding van de hinderlijke sympto-
men. Acupunctuur grijpt ook in in ons 
energie- en immuunsysteem. Daarom 
is het goed tijdig met acupunctuur te 
beginnen, zodat ons immuunsysteem 
‘klaar’ is om de pollen te ‘weerstaan.’ 

Artsen voor medische acupunctuur, 
zoals ik, hebben een heel scala aan 
acupunctuurtechnieken tot hun be-
schikking. Dat gaat van de minuscule, 
pijnloze wegwerpnaaldjes, via laser-
acupunctuur tot acupressuur. Acu-
pressuur is het aandrukken van acu-
punctuurpunten met behulp van 
zachte druk van handen en vingers. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
ook dat acupunctuur weinig tot geen 
nare bijwerkingen veroorzaakt. Wel is 
een bekend neveneffect dat je soeze-
rig of slaperig wordt tijdens de pijnlo-
ze behandeling zelf. Echter, dát vinden 
mijn patiënten heel plezierig… Vaak 
dommelen zij op het zachte en ver-
warmde behandelbed heerlijk weg.

Prachtig podium in Gerwen
GOUDEN feest in Gerwen. De vijftigste editie van de Grote Ronde van Ger-
wen werpt zijn schaduw al vooruit. Tweede paasdag staat het te gebeuren. 
Wielrennen voor nieuwelingen, junioren, elite/beloften en ook voor oud-
profrenners. Wat te denken van de gebroeders Jan, Piet en Fons van Katwijk, 
Gert Jakobs, Nico Verhoeven, Maarten den Bakker, Leon van Bon, Eric Dek-
ker en Jelle Nijdam. En niet te vergeten John van den Akker, de winnaar van 
de eerste profronde van Gerwen in 1991. Hier dus aandacht voor de klassie-
ker onder de wielercriteriums: de Grote Ronde van Gerwen. Het wielerdorp 
Gerwen staat met Pasen in het teken van het GOUDEN jubileum.

Even terug in de tijd: in 1967 werd de eerste Grote Ronde van Gerwen verreden, 
vandaar dat 28 maart 2016 de vijftigste wielerronde op het programma staat. 
Het zilveren jubileum in 1991 werd gevierd met een profronde. Wat kan er voor 
het aanstaande GOUDEN feest op touw gezet worden? Lang nadenken doen ze 
niet in Gerwen. Dus worden oud-profs uitgenodigd  voor een wedstrijd over 25 
kilometers door de Gerwense straten. 

Een van de jongste oud-profs is Gerwenaar Piet Rooijakkers, geboren in 1980 en 
profrenner van 2005 tot 2011. Nog een paar namen: Wim van de Meulenhof, 
Max van Heeswijk en Eddy Bouwmans. Eddy stond in 1991 met een tweede plek 
op het prachtig podium van de eerste profronde: op de foto v.l.n.r. achter de 
drie rondemissen: Panasonic-Eddy (2), John van den Akker (1) en Jean-Paul van 
Poppel(3).

In 1991 was Henk Lubberding een van de deelnemers in Gerwen. Omkleden en 
wassen deden renners in die tijd bij dorpsbewoners in huis. Lubberding stond 
onder de douche bij de familie De Groot aan de Torenakker . En Wim op dat 
adres was in het begin van de jaren 60 een van de organisatoren van de Mini-
Tour van Gerwen, een soort voorloper van de Kindervakantieweek. De eerste 
MiniTour in 1963 werd gewonnen door Toon Sanders. Een greep uit zijn opvol-
gers: zijn broer Rini, Ben Bisseling, Albert Dekkers, Paul en Albert Smulders, Ge-
rard Renders, Richard van Issum en Mario Willems. De laatste MiniTour van Ger-
wen werd gehouden in 1987, dat was de 25e. De Grote Ronde van Gerwen viert 
de dubbele leeftijd, terecht dus een GOUDEN feest. Iedereen is van harte uitge-
nodigd.  Gerwen krijgt weer een prachtig podium.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Wat een spreker is die man op witvoeter 
2016 verkiezing te Nuenen
Met ‘one-liners’ heeft burgemeester Maarten Houben als een ‘opperstalmeester’ van cir-
cus ‘Nuenen-dwèrs’, een ongepaste grap tegenover Cor van der Linden geplaatst, tijdens 
de uitreiking van de witvoeter 2015 in het park te Nuenen op 10 januari. In diverse stallen 
aan de oostkant van Nuenen staan ruim 350 paarden; in een proces met de gemeente 
Nuenen is het voor 50 paarden van Cor verboden in zijn stallen te overnachten.
Voor Cor is dit een rib uit zijn lijf, terwijl Nuenen er schande van sprak, Maarten Houben 
strooit nu zout in deze wond en was er verwondering bij alle insiders.
Maarten sprak over de mooiste stallen van het land, maar… zonder paarden, waarmee 
zijn voornemen uit zijn nieuwjaarswens om te verbinden in 2016 verloren ging. Cor kreeg 
een tik recht voor zijn raap, hij vertrok geen spier en de glimlach bleef op zijn gezicht.
Kan Maarten Houben dit in zijn nieuwe ‘verbindingsjaar 2016’ herstellen, zonder woorden 
maar met daden. Zelf zegt hij: “niet lullen maar poetsen”.
Hoe kan Maarten zich verbinden met Cor? Let op in stijl weliswaar.
Stel een ceremoniemeester aan die de 500 Nuenense paarden in een stoet vanaf het raad-
huis met alle bobo’s, oud-prinsen, dwèrsklippels en Van Gogh fans naar Cor zijn stallen 
voert en zet dan Cor zijn paarden terug in zijn stallen.
We zingen dan in koor voor ‘opperstalmeester’ Maarten Houben:
“WAT EEN SPREKER IS DIE MAN, HIJ IS EEN MAN DIE OUWEHOEOEOEREN KAN”
Dan schrijft de burgemeester van Nuenen positieve historie met deze verbinding en het 
buitgebied is van een schandaal verlost, want elke ochtend en avond denderen Cor’s paar-
den over de Papenvoortse heide om bij de buurman te overnachten.
Voorlopig is het voor Cor 1-0, nadat hij de beeldhouwer en de burgemeester aan zijn kar 
gebonden heeft en er nu een prachtig kunstwerk in het park schittert, dus nu kan ‘verbin-
der’ Houben 1-1 scoren.
Feit is dat burgers in Nuenen en het hele Dommeldal de buik vol heeft van lullen en NIET 
poetsen, dus het verbindingsjaar 2016 zal succesvol worden, als alle burgers in onnodige 
procesgang benadeeld, opnieuw verbonden worden. Laat ook even de speeches bij de 
woordvoerster verifiëren met de dossiers, dan krijgen we een super burgervader en hoeft 
Maarten geen burgemeester met niet doeltreffende maar wel stoere ‘one-liners’ te spelen.
Verbinden is mijn grote hobby, en met voornemen van Maarten, SUPER.
Tot mijn volgende advies.

 Gerard van Bokhoven, Ruwe Putten, 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 brieven

W70 wás, ís en blíjft tegen 
crematorium in Nuenen-Oost  
Op 6 januari jongstleden heeft het college van burgemeester en wethou-
ders (B&W) de leden van de gemeenteraad - middels een raadsinformatie-
brief - geïnformeerd over de stand van zaken rondom de mogelijke realisatie 
van een uitvaartcentrum met een kleinschalig crematorium op de algemene 
Begraafplaats Oude Landen aan de Beekstraat in Nuenen-Oost. Zoals mis-
schien bekend, speelt deze kwestie al ruim twee jaar. De fractie van W70 wil 
nogmaals duidelijk maken, dat het (evenals in januari 2013 en begin 2014) 
nog steeds faliekant tégen die bouw en vestiging van een crematorium is.

W70 was en is nog steeds tegen het rea-
liseren van een - al dan niet kleinschalig 
- crematorium in Nuenen-Oost omdat 
vestiging ervan in de voorliggende 
plannen nog steeds tegen een grote 
woonwijk aan is ingetekend. Ook voor-
ziet onze fractie de nodige parkeerpro-
blematiek. Ook al is op dit vlak de afge-
lopen periode de nodige verbetering 
gerealiseerd, de praktijk wijst uit, dat er 
- in vergelijking met jaren geleden - 
steeds vaker crematies plaatsvinden. 
Derhalve zullen ook steeds grotere aan-
tallen bezoekers per dag een beroep 
doen op de parkeervoorziening.

Ten opzichte van de situatie van een 
slordige twee jaar geleden is er overi-
gens wel het een en ander gewijzigd: 
was er toentertijd nog sprake van een 
potentieel aantal crematies van 300 per 
jaar, inmiddels is dit aantal verdubbeld 
(600)! Over welk aantal crematies per 
jaar hebben we het in de komende ja-
ren? Alleen de bestemmingsplanproce-
dure - mits geen bezwaren worden aan-
getekend! - voor het mogelijk maken 
van de realisatie van een crematorium 
in Nuenen-Oost gaat al een jaar duren!

Volgens B&W is de realisatie van een 
crematorium gunstig voor de totale ex-
ploitatie van de algemene Begraaf-
plaats Oude Landen. Dat kan dan zo 
zijn; ons inziens mogen enkel finan-
ciële overwegingen nimmer ten grond-
slag liggen aan een dergelijke beslissing 
van de gemeenteraad. Tegelijkertijd 
kunnen en mogen financiële voordelen 
nooit een reden zijn om één van de 
grootste wijken van Nuenen c.a. op te 
zadelen met een dergelijke voorzie-
ning. Nu B&W inzet op een wijziging 
van het bestemmingsplan, kan het 

voorstel (daadwerkelijke realisatie van 
een crematorium) eind 2016/begin 
2017 aan de gemeenteraad ter besluit-
vorming worden voorgelegd. Het moge 
duidelijk zijn, dat de fractie van W70 
op dat moment tégen zal stemmen! 
Onze oproep aan B&W en onze colle-
ga's in de Raad: bespaar de financiële 
middelen en uitgaven voor ambtelijke 
capaciteit en zie af van vestiging van 
een crematorium in Nuenen-Oost.

De fractie van W70 heeft overigens 
géén moeite met de realisatie van een 
bescheiden afscheidsruimte (even-

tueel met opbaarfaciliteit) op de be-
graafplaats Oude Landen en is zelfs ge-
negen mee te denken waar het gaat om 
de realisatie van een crematorium el-
ders binnen onze gemeentegrenzen.

Fractie W70, Toos van de Ven

Het Jeroen Bosch 
jaar 2016
Wie wil genieten van schilderingen 
en tekeningen van Jeroen Bosch 
kan daarvoor terecht bij het Acade-
misch Genootschap Eindhoven op 
vrijdag 5 februari van 20.00- 22.00 
uur, Parklaan 93. Aanmelden op de 
website van het AG is raadzaam 
(www.ag-eindhoven.nl). Toegang 
gratis, lidmaatschap AG niet vereist. 
De presentatie wordt gegeven door 
Theo Bemelmans.

In 2016 herdenkt Den Bosch het 500e 
overlijdensjaar van de fameuze Bo-
schenaar Jheronimus Bosch. In dat 
jaar vinden tal van activiteiten in en 
rond Den Bosch plaats waaronder de 
tentoonstelling van Bosch-werken in 
het Noord Brabants Museum. Een 
evenement om niet te missen, aange-
zien vrijwel het gehele werk van Jeroen 
Bosch te zien zal zijn. 

De hoofdmoot van de presentatie zal 
bestaan uit het bekijken van werk van 
Jeroen Bosch en de vele verhalen die 
rondom elk werk te vertellen zijn. Zijn 
schilderijen zijn niet los te zien van de 
tijdgeest waarin hij leefde: de Late 
Middeleeuwen. Het merendeel van de 
mensen kon in die tijd niet lezen, noch 
schrijven. Kunstenaars gebruikten 
daarom beeldtaal. Zie de timpanen van 
romaanse en gotische kerken waarin 
vaak het laatste oordeel is afgebeeld. 
Daar sluit Jeroen Bosch bij aan. Hij wil-
de mensen van zijn tijd waarschuwen 
voor hel en verdoemenis. En daarnaast 
voor domheid, list en bedrog, etc. In 
zijn schilderingen komen al deze the-
ma’s terug in fantastische beeldtaal. 

Helft opbrengst collecte 
Anjeractie voor eigen clubkas
Collecteren voor cultuur en natuur in Nederland wordt in 2016 nog leuker! 
Collectanten van de Anjeractie, de collecte van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, mogen de helft van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. Ook 
biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo komt er een 
digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld 
werven.  De Anjeractie is dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni. Collectanten 
kunnen zich aanmelden op www.anjeractie.nl

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds za-
melt sinds 1946 jaarlijks actief geld in 
met de Anjeractie. Tijdens deze week 
gaan zo’n 25.000 collectanten op pad 
om geld op te halen voor hun vereni-
ging én voor het Cultuurfonds. In het 
verleden was een derde van de op-
brengst van de Anjeractie is voor de 
clubkas van de collecterende vereni-
ging, vanaf 2016 mag de vereniging de 
helft van het opgehaalde geld houden. 
Het overige geld is bestemd voor pro-

jecten op gebied van cultuur en natuur 
binnen de regio waar het geld is opge-
haald. Meer informatie over de Anjer-
actie vindt u op www.anjeractie.nl
 
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is 
bevlogen pleitbezorger van cultuur, 
natuur en wetenschap in Nederland en 
daarbuiten. Met financiële bijdragen, 
opdrachten, prijzen en beurzen wor-
den bijzondere   initiatieven en talent 
gestimuleerd.   Als inspirator van he-
dendaags mecenaat geeft het Prins 
Bernhard Cultuurfonds particulieren, 
stichtingen en bedrijven onafhankelijk 
en deskundig advies over filantropie.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Lieve lezer,

Terwijl ik me zondagavond om dit 
stukje te schrijven achter mijn trouwe 
Appeltje zet, gonzen de laatste tonen 
van de carnavalsmuziek nog door in 
mijn oren.
Het was zo'n pre-carnaval weekendje 
waarin de diverse blaaskapellen zich 
zich na de zomerslaap weer melden...
Dit keer: de Haone-boere-blaos in 
Eindhoven en de receptie van de 
Raod van Zatterdag.
Vaak zijn dit soort gelegenheden 
toch een beetje in-crowd feestjes...
Hardcore liefhebbers en muzikanten, 
we proberen nieuwe muziek op el-
kaar uit en pinten weer eens lekker bij 
met medeliefhebbers...Erg gezellig 
allemaal!
Er is weer ontzettend veel werk ver-
zet, veel kapellen lopen in nieuwe 
kleding en er is heel veel nieuwe mu-
ziek te horen.
Er zijn er bij die er echt helemaal los 
gaan, bonte uitdossingen die vaak 
mooier dan comfortabel zijn, vaak 
voorzien van lampjes, veren, kunsti-
ge hoeden...heerlijk om te zien!
Ook onwennig om de nieuwe num-
mers aan het (kritische!...) publiek te 
laten horen.
Iets wat in de repetitieruimte lekker 
klinkt moet toch ‘voor het eggies’ ook 
nog bij het publiek aanslaan.
Het lijkt er op dat het gaat lukken.
De komende twee weken nog wat 
muzikale kleinigheidjes recht strij-
ken...Zorgen dat alles uit het hoofd 
kan en we zijn er klaar voor! 

Ik persoonlijk verheug me op de zor-
geloosheid van die dagen.
Het hele jaar zijn de meeste mensen 
toch verantwoordelijke ouders, 
werknemers, bazen, wat U in het da-
gelijkse leven dan ook bezighoudt...
Strakjes even niet...Dan gaan we on-
bezorgd achter de muziek aan...
Ik verkeer in de buitengewoon luxe 
omstandigheid dat mijn medemuzi-
kanten ook mijn vrienden zijn...En 
daar ben ik vandaag een beetje extra 
blij mee...

Proost makkers!...Nog minder dan 
twee weekjes...

Groet, Frits.

Piekfijn van Boord!
Door Jack van der Hoeven

Woensdagavond 21 januari, het vriest licht en ik fiets via de Beekstraat en 
Weverstraat naar het Boord. Het is me gelukt! Na uitvoerig onderhandelen 
en het tekenen van een geheimhoudingsverklaring krijg ik een afspraak 
met buurtvereniging -en vooral vriendenclub - ‘Boord’. We ontmoeten el-
kaar op een plek die ik niet nader bekend mag maken.

Stille krachten
Eenmaal aangekomen op het erf, zie 
ik in een schuur licht branden en via 
een schuifdeur loop ik naar binnen. Ik 
zie een zestal mannen van wie er drie 
op een platte wagen staan. De wagen-
bouw is inmiddels ver gevorderd, de 
optocht nadert immers snel. Deze 
drie zijn druk bezig met de afwerking 
van de wagen. Zoals wel vaker ge-
beurt, beperken de andere drie zich 
tot het geven van adviezen. Na een 
tijdje zien de mannen mij staan, maar 
ze werken ongestoord verder. Pas na-
dat ze klaar zijn met het bevestigen 
van een decoratie, krijg ik de gelegen-
heid om wat te zeggen. Ik roep: “Ik 
kom voor het interview”. Een van de 
mannen roept terug: “Dan moette an 
d’n andere kant zijn! Ge kunt dur de 
tuindeuren naar binnen”. 

Bezige bijen
Nog onverrichterzake steek ik het erf 
over en door de tuindeuren zie ik bezi-
ge vrouwen. Eenmaal binnen lijkt het 
of ik bij een naaiatelier op bezoek ben 
van een omvang waar kleermaker 
Crooijmans jaloers op zou zijn ge-
weest. Er zijn verschillende werktafels 
ingericht waarachter dames druk be-
zig zijn met het naaien van kostuums. 
Ik tel snel maar liefst tien naai- en drie 
lokmachines. In het midden van de 
ruimte staat een lange werktafel waar-
op alle patroon- en knipwerkzaamhe-

den worden verricht. De tafel is vak-
kundig op blauwe bierkratjes geplaatst 
om de juiste werkhoogte te bereiken. 
“Die zijn allemaol al leeg hoor”, roept 
een dame, die ziet dat ik enigszins ver-
baasd naar de kratjes sta te kijken. “Gij 
bent zeker van de krant!”, roept ie-
mand anders. “Nee, nie direct”, zeg ik. 
“Ik organiseer zo’n bietje d’n optocht 
en vind het leuk om elk jaor bij een 
groep op bezoek te gaon en daarover 
een stukske te schrijven”. “Nou, begin 
maar te vraogen”. Maar ik hoef niet 
veel te vragen, de meeste dames zijn 
zo enthousiast dat ze spontaan begin-
nen te vertellen. “Ja, we beginnen al in 
augustus, bij d’n jaorlijkse barbecue, 
mi de urste ideeën en di jaor waren we 
er al redelijk snel uit, ook al wissen we 
toen nog nie da d’n Prins ook van de 
Boord zou kommen. Da’s natuurlijk 
super! We hebben hierveur laoter de 
plannen nog wa aangepast en we pak-
ken dit jaor extra uit. We willen Piek-
fijn voor d’n dag kommen”.

Geen generatiekloof
“We doen al 37 jaor mee. Het is d’n ur-
ste keer dat de prins van de Boord 
komt, dus we steken er extra veel werk 
en energie in. Boord is nog nooit zo 
mooi geweest“. De andere dames wer-
ken ijverig door aan de kostuums. Aan 
de muur hangt een moodboard met 
daarop de stoffen in diverse kleuren en 
mooie schetsen van de kostuums. Het 
straalt kennis en ervaring uit van een 
groep die al jarenlang meedoet. “Het is 
wel verrekes veul werk, di jaor, witte gij 
wel mi hoeveul personen wij meelo-
pen? Negenenveertig! De jongste is bij-
na één en de oudste is zeventig. Daar 
moeten wij allemaal een pekske veur 
maken. Vanaf november zijn we al aan 
de gang en we zijn er zo’n drie avonden 
per week mee bezig. Trek er es inne an 
en laot dieje mens es zien hoe goed da 
staot”. Een van de vrouwen staat spon-
taan op, loopt naar boven en komt een 

paar minuten later terug in een prach-
tig mooi kostuum, waarover ik vanwe-
ge de geheimhouding natuurlijk niks 
mag zeggen. In al die 37 jaar heeft 
Boord altijd meegelopen in de optocht. 
Eén keer ging de optocht in Nuenen 
niet door, gelukkig die van Nederwet-
ten wel. Boord loopt de laatste jaren al-
leen nog maar mee in Nuenen, omdat 
hier het meeste publiek is. 

Op de valreep
“Zullen we nog efkes bij de mannen 
gaon kijken”, zegt een jongedame te-
gen mij. Terug bij de mannen, zie ik 
dat ze ook daar nog steeds druk bezig 
zijn. Het enige verschil met het naaia-
telier is dat de dames meer praten. 
Aan de zijkant last iemand vakkundig 
een as op een onderstel van de wagen; 
Boord neemt de wagenbouw wel heel 
letterlijk. “Wa bende aan het maken?”, 
vraag ik. “Een extra aanhanger, want 
we zijn dit jaor met extra veul man en 
die klein kende slecht heul d’n op-
tocht laote lopen”, zegt de man rustig. 
“Hedde da dan nog op tijd af?”, vraag 
ik. “Das elk jaor nog gelukt”, zegt hij 
kalm en hij last rustig verder. “Kom”, 
zegt de jonge dame, “dan lopen we 
nog efkes terug”. Eenmaal buiten zegt 
ze: “We zijn nog elk jaor nat d’n op-
tocht in gegaon”. Terug in het atelier 
zitten de dames nog driftig te werken. 
“Om tien uur stoppen we d’r mee en 
dan gaon we naborrelen. Dan hebben 
we de meeste pret en soms wordt het 
dan nog wat later”. Ik kijk op m’n klok. 
Het is kwart over tien en ik zeg: “Dan 
bende al aan het overwerken!” “Ja, we 
moeten ook nog best wel veel doen! 
Kende gij d’n carnaval nie een week 
opschuiven?” Ik antwoord: “Dit jaor 
gaot da nie mir lukken, mar volgend 
jaor doe ik mijn best voor jullie”. “Hed-
de genoeg informatie” vraagt de jon-
gedame. “Mir dan genoeg”, antwoord 
ik en ik pak munne jas, doe munne 
sjaal om en als ik bij de deur sta, roe-
pen ze nog: “Pas op buiten, het kan 
glad zijn.” Onder de indruk van het 
plezier en enthousiasme waarmee de-
ze groep elk jaar weer een nieuwe wa-
gen bouwt, fiets ik terug naar huis. 
Geef buurtvereniging Boord een extra 
luid applaus als ze op zondag 7 fe-
bruari om half twee weer langstrek-
ken in de kleurrijke en carnavaleske 
optocht in ons Nuenen.

Boerenbruiloft Nederwetten 
Op carnavalszaterdag, 6 februari, vindt een spectaculaire huwelijksvoltrekking 
plaats tussen Herenboer Vincenzo Pavoni uit de Laars & Vrouwe Naadje Paay uit 
de Jordaan. Om 16.30 uur bent u van harte welkom in Palazzo del Meccanico, aan 
de Koppeldreef te Nederwetten, om gezamenlijk het bruidspaar op te halen. Om 
18.00 uur zal de plechtige inzegening van het huwelijk plaats vinden. Deze feeste-
lijke dag wordt uiteraard afgesloten met een spetterend feest, met medewerking 
van DJ Mitchel van Wijk.

Schôn Vrouwkesavond 
Bijna is het zo ver. Afgelopen jaar had Schôn Vrouwkesavond het thema ‘Wa un 
Poppenkast’. Na zo’n verpoppend carnavalsjaar willen we de komende carnaval 
jullie, alle Schôn Vrouwkes, uitdagen met het thema: 

  Verschrikkelijk Beeldig
Op vrijdag 5 februari, komen wij ook 
weer tot leven en worden de kroegen 
rondom het Park weer bevolkt door de 
vele vrouwen die samen de mooiste af-
trap voor Carnaval vieren. Vanaf 00.00 
uur mogen Prins Naturijn met zijn 3 
PiekFijne adjudanten, zijn gevolg en 
ook de mannen van Nuenen meedoen, 
want dan vindt in Het Klooster de 
prijsuitreiking aan de groep die zich 
het Schônste mag noemen plaats. Dit 
jaar hebben we een ‘anonieme’ én een 
‘niet anonieme jury’ rondlopen. Er zijn 
prijzen voor grote en kleine groepen 
die zich door het thema hebben laten 
inspireren tot verrassende variaties op 
het thema. 
Tot het zover is verwachten wij dat al-
leen de vrouwen naar het dorp komen. 
Met natuurlijk als vanouds vanaf 20.11 
uur een welkomstdrankje in Café 

Goesting, daar worden we binnenge-
trommeld door de Damespercussie-
band LOSbandig, dan door naar café 
Ons Dorp waar je al gebombardeerd 
kan worden tot hun eigen Schônste 
Vrouwke, daarna gaan we naar Bar van 
Gogh. Vanaf Bar van Gogh hossen we 
door naar onze nieuwe aanwinst, het 
super gezellige Auberge Vincent en 
vervolgens dansen we naar een inmid-
dels beregezellig Café Schafrath en 
aansluitend dwars door het park naar 
de Catwalk in Het Klooster. 
Op de hele route worden we begeleid 
door een fotografe die jou en je groep 
met veel plezier op de foto zet. In-
schrijven is niet nodig. Kom gewoon 
en vier mee. Verkleed volgens het the-
ma? Dat is geweldig, zo niet kom ge-
woon toch gezellig. Volg ons; via de si-
te van de Dwèrsklippels of Facebook.

 

Receptie CV de Narre-Kappen
De Narre-Kappen nodigen iedereen uit om hun hoogheden, Prins Teskavo en 
Adjudant Cafika, en jeugdhoogheden, jeugdprins Fireball, jeugdprinses Magic en 
hofdame Sensation, te komen feliciteren tijdens de Prinsenreceptie op zondag 31 
januari. Aanvang is om 13.11 uur en wordt gehouden in de Carnavalstent op het 
Heuvelplein. De muzikale omlijsting is in handen van Zsa Zsa Zoe en voor de in-
wendige mens wordt gezorgd.

Carnavalsmis met     
Het Nuenens Mannenkoor
De traditionele Carnavalsmis in de H. Clemenskerk in Nuenen krijgt dit jaar een 
bijzonder cachet door de medewerking van Het Nuenens Mannenkoor (NMK). 
Naast gezangen die onderdeel zijn van de liturgische viering, zullen de mannen 
van het NMK vanzelfsprekend ook enkele liederen ten gehore brengen die passen 
bij de carnavaleske sfeer van deze bijeenkomst. Of zij daarbij ook in een ‘dwèrse’ 
opstelling zullen staan, was bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet bekend. 
Wel is zeker dat de leiding als altijd berust bij de vaste dirigent Paul Hotterbeekx, 
die bij de trouwe carnavalsvierder zeker ook bekend zal zijn als een van de Nue-
nense oud-prinsen. Het leidt dan ook geen twijfel dat hij uitstekend de juiste mu-
zikale sfeer zal weten te treffen om het Carnaval mee te starten. Arno ter Burg zal 
het koor instrumentaal begeleiden. 
Tijd en plaats: Zaterdagavond 6 februari om 19.00 uur. H. Clemenskerk in Nuenen. 
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meldt je nu aan op: chrissetz7@gmail.com 

aanmelden kan t   m 31 januari

Blaaskapellen-
festival 
Nederwetten
Op zondag 7 februari vindt alweer de 
6e editie plaats van het Blaaskapellen-
festival te Nederwetten. Dat deze 
avond zeer succesvol is, blijkt wel uit 
het feit dat diverse kapellen ieder jaar 
weer opnieuw inschrijven om in Ne-
derwetten te mogen optreden. Naast 
de eigen Wettertetters treden er diver-
se kapellen op uit onze regio en ver 
daarbuiten. De deelnemende bands 
zijn onder andere de Mulderskapel Fa-
rine, De Hurkers, Tsjonge jonge, Black 
Wooow, VTOP en Blusswerruk. Op 
deze avond zal een jury de bands be-
oordelen naar uitstraling en originali-
teit en de prijsuitreiking zal plaatsvin-
den rond de klok van 12. Hierna zal 
nog een gezamenlijk optreden volgen 
van de aanwezige bands. Kortom kom 
carnavalszondag naar Nederwetten en 
geniet, luister en swing erop los in resi-
dentie Palazzo del Meccanico.

Carnaval bij De Akkers
In tegenstelling tot eerdere berichten organiseren niet de Dwèrsklippels maar 
C.V. De Narre-Kappen een carnavalsavond in de Akkers. Deze avond zal dit jaar 
plaatsvinden op de locatie in Bakel. De Narre-Kappen verzorgen op woensdag 3 
februari van 19.00 uur tot 21.00 uur een gevarieerd carnavalsprogramma vol met 
humor, dans en livemuziek. De Narre-Kappen verheugen zich erop om de senio-
ren een mooie avond aan te bieden.

Gratis proefles 
portrettekenen bij 
Atelier Van Gogh
 
Vanaf 17 februari gaat de nieuwe cur-
sus portret van start. Als je het leuk 
vindt om portret te leren tekenen, 
dan is dit wellicht een mogelijkheid.

De cursus duurt 10 lessen. In die les-
sen leer je een aantal vaardigheden om 
het portret te tekenen en later mis-
schien te schilderen. Het accent ligt op 
het kijken. Door te kijken zie je hoe 
verhoudingen liggen en hoe de vor-
men expressie geven aan een portret. 
Als je wilt proeven hoe je een mooi 
portret maakt, kom dan naar de gratis 
proefles op 3 februari. Dan kun je zelf 
ervaren of je het leuk vindt. De lessen 
worden gegeven door Jose Jansen. Jose 
is docent van het Atelier Van Gogh en 
geeft al meer dan twintig jaar portret-
lessen. Het Atelier Van Gogh is een 
doorstart van een aantal docenten van 
het CAN en is gevestigd in Het Kloos-
ter. Meer informatie? Mail naar jose-
wajansen@planet.nl.

Carnavalsoptocht     
in Gerwen
Op zaterdag 6 februari is in Gerwen weer de eerste carnavalsoptocht van de 
gemeente Nuenen c.a. met aansluitend het Optochtbal. De optocht start om 
14.11 uur, de route is hetzelfde als vorig jaar (zie QR-code). Onderweg wor-
den er weer stembiljetten voor de publieksprijs uitgedeeld.
  

Carnaval vier je samen!  
Ook dit jaar tijdens de carnavalsdagen slaan de gezamenlijke horeca in Nue-
nen de handen in een. De munten van  Schafrath, Goesting, Van Gogh, Ons 
Dorp, René en dit jaar ook Het Klooster worden bij elkaar geaccepteerd.  De 
Nuenense horeca wil hiermee de Nuenense carnavalsvierder gastvrij ont-
vangen en het dweilen bevorderen.  

Zes munten, 
één betaalmiddel!
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Hoewel er niet persé overal met mun-
ten betaald hoeft te worden, worden 
deze wel geaccepteerd. De munten ver-
tegenwoordigen overal een waarde van 
€ 2,20.  Hieronder vindt u de munten 

die door horeca gezamenlijk wordt ge-
accepteerd. Namens  Schafrath, Goes-
ting, Van Gogh, Ons Dorp, René en 
Het Klooster wensen wij iedereen een 
fijne carnaval toe. Alaaf!!  

Voorverkoop 
Brunch en Concert 
Carnavalesk
De voorverkoop voor de Brunch en 
Concert Carnavalesk is gestart. Voor 
toegangskaarten 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
Datum: 7 februari 
Tijd: 11.11 t/m 13.00 uur
Plaats: TienerTent op het Van Gogh 
Plein. En dat allemaal voor € 9,50 voor 
volwassenen en € 7,- voor kinderen 
tot 15 jaar. Voor de allerkleinsten tot 5 
jaar is het gratis.

CONCERT CARNAVALESK
Evenals verleden jaar hebben we weer 
een orkest ruim 100 muzikanten op 
het podium. 
Datum: 8 februari 
Tijd: 13.30 t/m 17.00 uur
Plaats: TienerTent op het Van Gogh 
Plein. En dat allemaal voor € 6,- per 
persoon.

Voor deelnemers zie het inschrijffor-
mulier op de website www.narre-kap-
pen.nl of bel naar Louis Hooft: (040) 
2837931. Na de optocht is er in Resi-
dentie D’n Tent op de Heuvel het Op-
tochtbal  met een optreden van  De 
Nünentaler Schürzenjäger.

Juryleden gezocht
De optochtcommissie is op zoek naar 
nieuwe juryleden die het huidige team 
willen versterken. Geintersseerden 
kunnen contact opnemen via op-
tocht@narre-kappen.nl  of bellen met 
Louis Hooft: (040) 2837931. De Ger-
wense optocht is op zaterdag 6 februa-
ri en begint om 14.11 uur. De prijsuit-

reiking is tijdens het Optochtbal in Re-
sidentie D’n Tent,  na afloop van de 
optocht.

De maatschappelijke waarde 
van Bibliotheek Dommeldal
‘De bibliotheek is superbelangrijk’, dat is de unanieme mening van leden en 
niet-leden over hun bibliotheek, zo blijkt uit onderzoek. Maar wat is dan die 
waarde van een Bibliotheek voor de stad of het dorp? Bibliotheek Dommel-
dal heeft daar onderzoek naar laten doen. Een groot en representatief aan-
tal leden beantwoordde vragen over de waarde van de Bibliotheek, voor 
leden èn voor de samenleving.

Waarde voor leden
Leden van Bibliotheek Dommeldal 
kennen aan hun bibliotheek een grote 
maatschappelijke waarde toe. Zo vindt 
meer dan 90% dat de bibliotheek ook 
mensen met minder geld toegang geeft 
tot kennis. Een grote groep leden zou 
een laaggeletterde (60%) of digitaal 
niet vaardige buurman/buurvrouw 
(46%) doorverwijzen naar cursussen of 
spreekuren van de bibliotheek. 
Voor zichzelf zien de leden vooral 
waarde als het gaat om het vergroten 
van kennis, het genieten van kunst en 
literatuur en het zuinig omgaan met 
geld. Ze komen dan ook meestal naar 
de bibliotheek met als doel ontspan-
ning (92%), persoonlijke ontwikkeling 
(82%) en het genieten van kunst en li-
teratuur (64%). Omdat je in de biblio-
theek toegang hebt tot allerlei boeken 
en andere materialen en omdat de bi-
bliotheek een prettige omgeving is èn 
niet te duur. Ook de sociale functie van 

de bieb komt naar voren: leden raken 
in gesprek met mensen die ze normaal 
niet spreken en geven aan zich door de 
bibliotheek minder eenzaam te voe-
len. 85% van de leden vindt dat de bi-
bliotheek hun dorp of stad aantrekke-
lijker maakt om te wonen.

Waarde voor de samenleving
Het meten van de maatschappelijke 
effecten van de Bibliotheek in con-
crete euro’s of percentages is iets 
moeilijker. Vast staat wèl dat wie 
goed leest, makkelijker leert, digitaal 
vaardiger is en meer zelfvertrouwen 
heeft. Hij/zij vindt bovendien beter 
informatie en is beter in staat is om 
zelf praktische zaken te regelen. Hij/
zij vindt eerder werk en vergroot 
hiermee zijn/haar verdiencapaciteit. 
De conclusies en aanbevelingen uit 
het onderzoek ondersteunen het be-
leid en de visie van Bibliotheek Dom-
meldal. Ze vormen een belangrijke 
bijdrage aan de doelstelling om een 
waardenvrije, neutrale en veilige plek 
te bieden voor lezen, leren informe-
ren, kunst en cultuur en ontmoeting 
en debat. Midden in de gemeen-
schap. Persoonlijk en dichtbij. 

Kruidvat in WC Kernkwartier 
opent haar deuren
Op 21 januari jl. is een 2e filiaal van het Kruidvat in Nuenen geopend in 
het overdekte WC Kernkwartier. Voorafgaand aan de opening heeft er 
een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden waarbij een drietal win-
kelruimtes zijn samengevoegd tot een mooi geheel.

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



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

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

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.

 PUZZELHOEKWeek 4

4
2 8 1 9
6 5

2 3 8
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9 2 4

4 7
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7 9 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 aanvoerder 6 makker 12 bekende 13 waterzuchtige zwelling 
15 barenspijn 16 op de wijze van 18 voorzetsel 19 jaartelling 20 spil 22 gezwel 
25 domina 26 kortschrift 29 kledingstuk 30 zuivelproduct 32 scheepsschade
34 verbouw 36 roem 37 ieder 39 lang en smal 41 plaat 44 deel van Oostenrijk 
46 telwoord 48 slavenschip 50 voegwoord 51 dagtekening 53 Frans lidwoord 
54 bijbelse figuur 56 drinkgerei 57 droog 59 boom 60 halsjuk 62 rangtelwoord 
64 naaldboom 65 sportvrouw.

Verticaal: 1 taille 2 een zekere 3 voorzetsel 4 projectieplaatje 5 riv. in Spanje 
7 bloem 8 een weinig 9 en dergelijke 10 ontkenning 11 rangtelwoord 
12 schildergerei 14 maand 17 klooster 18 proef 21 briefomslag 23 circa 
24 sigaar 27 en andere 28 Russisch gebergte 30 omsingeling 31 motorraces 
33 snelle loop 35 voordat 38 nauwe straat 39 de oudste 40 geleerd 
41 optelteken 42 buisverlichting 43 patiënt 45 idee 47 grondtoon 
49 selecte groep 51 wapen 52 beginstreep 55 papegaai 56 steen 
58 kleine ruimte 59 Europeaan 61 bijwoord 63 zangnoot.

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
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R A T S S L A A P T U L E

A R E N A A L T M O T O R

L I O V E N E M O E E A

A R B E I D L A P T O P

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

Oplossingen wk 3
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

WATERFIETSEN

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.

ABDIS
ACTIE
BARET
DISTEL
DUIKPLANK
EIKEN
FEEST
FICHE
FIXEREN
FRESCO
GASKRAAN
GODEN
GROOT
IVOOR
JETLAG
KELNER
MESJE
NASSAU
PEKEL
PUBLIEK
SALDO
SCHEUT
SERVEERWAGEN
VERVREEMDEN
VLEESFABRIEK
VOEDSEL
WEGLATEN

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

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 2, Mw. A. Jacobs-Boers.

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

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

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

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

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

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.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage. CARNAVALS-
ACTIE! Alle behandelin-
gen voor € 17,50. Ik kom 
ook bij u thuis! (ook in 
de avonduren). KADOTIP: 
Kadobonnen te krijgen. 
Marieke: 06 - 50 57 11 83.

VLOOIENMARKT: 
Zondag 31 januari van 12 
tot 15 uur in Manege d’n 
Perdenbak, Provincialeweg 
26, Lieshout. Entree: € 1,50 
pp. tot 12 jaar gratis

VERLOREN:  Gouden 
trouwring, inscriptie “24-5-
1953 Elma”. Tel: 2846767.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

NIEUW: 
VERVOLG op Mindfulness: 
COMPASSIE TRAINING
Met mindfulness  leren we opmerk-
zaamheid in het NU te ontwikkelen 
zonder te oordelen, waardoor er 
meer ruimte komt voor bewuste 
keuzes en acties.
Een grote groep mensen geeft na 
een training aan wel te kunnen 
opmerken dat er bv gedachten 
van zelfkritiek zijn maar vinden het 
moeilijk mildheid naar zichzelf en/
of anderen te ontwikkelen. Ze mer-
ken het oordelen, de strengheid op 
maar daar blijft het bij. 
De compassietraining bouwt voort 
op de mindfulness training.

U leert: 
•	 meer	 liefdevolle	 vriendelijk-

heid te ontwikkelen
•	 Minder	 angst	 om	 fouten	 te	

maken.
•	 Minder negativiteit en jaloezie. 
•	 Meer	sociale	verbondenheid.	

Compassietraining:
4 bijeenkomsten donderdag. 
19.00-21.00 uur. 7 april. 
Kosten € 100,-
Mindfulnesstraining
8 bijeenkomsten vrijdag.        
10.00-12.00 uur. 25 februari. 
Kosten € 200,-

Locatie:
 De Hongerman, Nuenen.
Bel voor meer informatie: 
Carolien Timmermans 06-48839691
www.mindfulnessnuenen.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

PHILOMENA (FILM) 
Cultuur Overdag | € 6,50 

10.30U
. 

RAPALJE 
Celtic Folk Night | € 20,00 

20.15U
. 

NIET SCHIETEN 
Kusje erop? | € 18,50 

20.15U
. 
20.15U

. 

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

PRETTIG GESTOORD! 
Kom van het dak af! | € 23,50 

20.15U
. 

26 
02 

24&25 
02 

19 
02 

18 
02 

16 
02 

www.hetklooster.org 
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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

Februari:
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur Sportpark 
EMK Wettenseind

Elke donderdagochtend
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

Vragen zonder afspraak!
LEV Groep, Berg 22c

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

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 Nuenen

Woensdag 27 januari
20.00 uur Lezing Pim van Lommel

De Regenboog 
Sportlaan 6 Nuenen

Donderdag 28 januari t/m 
vrijdag 5 februari

10.30 uur voorleesontbijt 
Weverkeshof

Donderdag  28 januari
09.30 uur Computercafé

Website maken: WordPress
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Donderdag 28 januari
09.30-11.30 uur Schuif 

even aan tafel bij…Willem Ligtvoet
zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Vrijdag 29 januari
20.00 uur Kienavond 

Carnavalsvereniging de Raopers
 Dorpshuis, Lieshout

Vrijdag 29 januari
20.11 uur Eerste Zwamavond 

CV De Narre-kappen
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Vrijdag 29 januari
20.15 uur Rik avond supportersclub 

RKSV Nuenen 
Locatie ‘Oude Landen’ 

Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 30 januari
11.00-14.00 uur Heemhuis, familie- en 

stamboomonderzoek
Papenvoort 15A te Nuenen

Zaterdag 30 januari
14.00 uur Voorronde Archipel 

Muziekconcours
gasterij Jo van Dijkhof

Zaterdag 30 januari
13.11 uur Seniorenmiddag 

CV De Narre-kappen
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Zaterdag 30 januari
20.11 uur Tweede Zwamavond 

CV De Narre-kappen
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Zaterdag 30 januari
20.30 uur Muziek en dans als vanouds!

 Dorpshuis in Lieshout 

Zondag 31 januari
12.00-15.00 uur Vlooienmarkt 

Gemengd Koor Primavera
Manege D’n Perdenbak, Provincialeweg 26 

Lieshout

Zondag 31 januari
13.11 uur Receptie CV De Narre-Kappen 
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Zondag 31 januari
Jaarlijkse boekenmarkt Jong Leven
Afsluitingsfeest met gastsprekers, 
optredens en een tentoonstelling

Zondag 31 januari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Detonics Café Goesting

20.30 uur Liederentafel Café Schafrath

Vrijdag 5 februari
19.30 uur Thema-avond Vluchtelingen,

met gastspreker Tiny Kox
De Gasterij, Jo van Dijkhof 110

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.

1 tot 6 februari 
Collecte  Hersenstichting

Maandag 1 februari
20.00 uur Krijgt Nuenen een Oldtimer Club?
PVGE ontmoetingsruimte ‘het Kwetternest’ 

Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen. 

Woensdag 3 februari 
19.00-21.00 uur Carnaval met 

CV De Narre-Kappen 
In De Akkers, locatie Bakel

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 7 februari is er een plechti-
ge Byzantijnse liturgie om 10.30 uur in 
de kapel Kronehoef aan de Klooster-
dreef te Eindhoven. De katholieke ‘Ge-
meenschap van de Alheilige Moeder 
Gods Gruzinskaja’ draagt zorg voor de 
organisatie. Zij is een vereniging bin-
nen de katholieke kerkprovincie van 
Nederland. 
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 januari 18.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 31 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 30 januari 18.30 uur: Ruud 
Bijsterveld (vanwege de buurt).
Zondag 31 januari 11.00 uur: overle-
den ouders Sanders-Boeijen; Joop van 
der Ploeg; Antoon Noten; Antoinette 
van der Bolt-van de Wall; Toon en Jo 
Hurkmans-Sanders; Nell Schoenma-
kers-Bressers (vanwege verjaardag); 
Anna en Nard Rooijakkers; Willy 
Spaanjaars; overleden ouders Johan 
Scheepens en Doca Scheepens-van 
Hoof; Sjaak Dogge.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Gui-
do Landman, Papenvoortsedijk 10, Jet 
de Wit-van Zon, Dennenlaan 10 en 
Nelly der Kinderen-van de Kerkhof, 
Lindehof 34. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Van 17 tot 31 januari wordt landelijk 
de actie Kerkbalans gehouden. Dit is 
de jaarlijkse actie van de gezamenlijke 
geloofsgroepen in Nederland om de 
aandacht te vestigingen op de financi-
ële steun die bestemd is voor onze ei-
gen parochie. Een dezer dagen ont-
vangt u hierover een brief van de pa-
rochie heilig kruis. Hopelijk kunnen 
we ook dit jaar weer op uw steun reke-
nen. Bij voorbaat danken wij u harte-
lijk voor uw bijdrage.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Fien Raaijmakers-Aalders; Marietje 
van den Putte-Habraken namens de 
buurt; Betsy Thoonen-Kuijpers; Cissy 
Rooijackers-Duijghuizen; Harrie van 
den Putten en Bet van den Putten-van 
Duijnhoven; Harrie Verschuuren; Jos 
en Mien van Esch-v.d. Putten.

Mededeling
Van 17 tot 31 januari wordt landelijk 
de actie Kerkbalans gehouden. Dit is 
de jaarlijkse actie van de gezamenlijke 
geloofsgroepen in Nederland om de 
aandacht te vestigingen op de financi-
ële steun die bestemd is voor onze ei-
gen parochie. Een dezer dagen ont-
vangt u hierover een brief van de pa-
rochie heilig kruis. Hopelijk kunnen 
we ook dit jaar weer op uw steun reke-
nen. Bij voorbaat danken wij u harte-
lijk voor uw bijdrage.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Geen

Mededeling
Van 17 tot 31 januari wordt landelijk 
de actie Kerkbalans gehouden. Dit is 
de jaarlijkse actie van de gezamenlijke 
geloofsgroepen in Nederland om de 
aandacht te vestigingen op de financi-

ële steun die bestemd is voor onze ei-
gen parochie. Een dezer dagen ont-
vangt u hierover een brief van de pa-
rochie heilig kruis. Hopelijk kunnen 
we ook dit jaar weer op uw steun reke-
nen. Bij voorbaat danken wij u harte-
lijk voor uw bijdrage.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 31 januari, 10.00 uur: ds. E. 
van Iperen uit Someren. Dit is de 
tweede dienst in een serie van drie 
van de z.g. Carrouseldiensten. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor het 
Diaconaal inloophuis ’t Hemeltje in 
Eindhoven. Voor meer info: zie onze 
website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 januari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Petrus No-
lascus, belijder. 
Vrijdag 29 januari 07.15 uur H. Mis, 
H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar. 
Zaterdag 30 januari 08.30 uur H. Mis, 
H. Martina, maagd en martelares. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 31 januari 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, Zondag Sexagesima. 
Maandag 1 februari 18.30 uur H. Mis, 
H. Ignatius, bisschop en martelaar. 
Dinsdag 2 februari 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Maria Lichtmis, Op-
dracht van Jezus in de tempel. Kaars-
wijding en processie. 
Woensdag 3 februari 7.15 H. Mis, ge-
dachtenis H. Blasius, bisschop en 
martelaar; na de Mis de Blasiuszegen. 

‘De laatste jas’ van dichter Klaas 
de Graaff tijdens poëziefestival 
 
In boekhandel Van Piere in Eindhoven wordt vrijdag 29 januari vanaf 20.00 
uur een poëziefestival gehouden. Tijdens dit evenement wordt de nieuwe 
bundel ‘De laatste jas’ van dichter Klaas de Graaff (82) uit Nuenen gepresen-
teerd. Het poëziefestival vindt plaats in het kader van de Week van de Poë-
zie, die plaats vindt van donderdag 28 januari tot en met woensdag 3 
februari 2016.
 
Behalve de bundel van De Graaff 
wordt op 29 januari ook de bloemle-
zing Tot op het bot gepresenteerd. De-
ze bundel bevat werk van zestien dich-
ters, die worden uitgegeven door poë-
zie-uitgeverij Heimdall uit Aalst.
Entertainer Rob de Raad uit Chaam 
zorgt voor de muzikale noot.

Klaas de Graaff
Gedichten van Klaas de Graaff (Den 
Haag, 1939) verschenen in het tijd-
schrift Schoon Schip. De Graaff 
schreef vier dichtbundels: De vlucht in 
het woud (1977), Op zoek naar mijn 
vader (2012), Om met U te werken 
(2014) en Mijn alibi vergeten (2014). In 
1984 kwam het boek De som der hoe-
ken blijft eenzaamheid. Omgaan met 
gedetineerden uit en in 2000 volgde 
Moorddadig Brabant. Moorden en 
doodslagen in de 20e eeuw. 
Het evenement in boekhandel Van 

Piere, Nieuwe Emmasingel 44, te Eind-
hoven begint om 20.00 uur. De entree 
is vrij.

Sleutels 
verloren
Op maandag 11 januari zijn er drie 
sleutels aan een ring verloren. De sleu-
tels zijn al fietsend verloren in het cen-
trum van Nuenen of op het fietspad 
aan de Broekdijk.
Hebt u deze sleutels gevonden, wilt u 
dan het volgende telefoonnummer 
bellen: 06-51721265. 

ROND DE LINDE, 
de enige échte 

NUENENSE KRANT 
die geheel door 

Nuenense ondernemers 
wordt vervaardigd

De vele bewijzen van deelneming na het overlijden van mijn dierbare man, 
onze zorgzame vader en lieve opa
 

Piet Plekkenpol

hebben ons zeer getroffen.

De vele lieve brieven, kaarten, telefoontjes en bloemen, alsmede 
uw aanwezigheid bij de uitvaart waren voor ons een grote troost. 
Hiervoor onze oprechte dank.

Lenie Plekkenpol-Smits
Kinderen en kleinkinderen

Nuenen, januari 2016
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Wielersport

Wielerhistorie Eindhoven  
over tafel in Velosoof
De bekende wielerspeakers Jan Peeters en Rien van Horik openen het eerste 
wielercafé in Velosoof aan de Nachtegaallaan 15 in Eindhoven. Vrijdag-
avond 29 januari start het wielercafé met een avond over de wielerhistorie 
van Eindhoven. Deze microfonisten zijn ook bekend van de wielerrondes in 
Nuenen en Gerwen. En de Grote Ronde van Gerwen wordt op tweede paas-
dag, 28 maart, voor de 50e keer verreden, goed voor een gouden jubileum-
feest in het kerkdorp Gerwen.

De wielermicrofonisten Jan Peeters en 
Rien van Horik gaan in het nieuwe 
wieler- en eetcafé Velosoof in gesprek 
met wielrenners en wielergasten over 
de historie van wielerstad Eindhoven. 
Met authentiek fotomateriaal en dis-
cussies met oud-wielrenners en wie-
lergasten wordt dit ongetwijfeld een 
memorabele avond.

Terug naar 1886, naar de eerste wieler-
club De Snelheid, tot de huidige wie-

lersituatie in de Lichtstad van het Zui-
den. Met herinneringen aan topwiel-
renners uit vervlogen tijd zoals Hans 
Dekkers, Jan Plantaz en Bert Ooster-
bosch. 
Ook aandacht voor de jaarlijkse Fak-
keltocht van de lokale wielerclubs Het 
Zuiden en Wilhelmina en voor de in-
ternationale wielerwedstrijd Grand 
Prix de la Liberation. Het wielercafé 
begint om 20.00 uur en de toegang is 
vrij.

Jeugd Badminton Club Lieshout   
De interne Leo Bosch-competitie bij de jeugd van Badminton Club Lieshout 
heeft weer een nieuwe ronde afgewerkt. Na de speelronde van januari 2016 staat 
de winnaar van afgelopen jaar, Mathijs Janssen, nog steeds bovenaan. Margee Hil-
gerdenaar is opgeklommen naar de tweede plaats. Zij houdt Pepijn Kerkhof (3) en 
Stijn Brouwer (4) achter zich. De huidige ranglijst wordt afgesloten door nieuw-
komers Daisy én Tiffany Liu. Deze interne jeugdcompetitie loopt het hele sei-

BC Nuenen Heren-1 kampioen
Door een 8-0 winst in de laatste wedstrijd heeft het Heren-1 team van Bad-
mintonclub Nuenen het kampioenschap behaald. Hoewel een gelijkspel 
voldoende was geweest om de concurrentie definitief af te schudden werd 
al snel de tegenstander - Scarabee uit Son – aan de zegekar gebonden.

Het team was vorig seizoen ook al kampioen geworden. Dit seizoen was de con-
currentie een stuk zwaarder. In de laatste weken werd eerst van het studenten-
team van Panache gewonnen, waarna een met 3-4 achterstand afgebroken wed-
strijd tegen Oosterhout een kleine domper was. Alles zou nu in de laatste wed-
strijd moeten gebeuren en dat gebeurde ook. Scarabee bood goed weerstand 
maar zag telkens tegen het einde van de te spelen partijen dat de Nuenense 
mannen vastbesloten waren niets weg te geven. 8-0 was het resultaat en een 
mooi kampioenschap is binnen. Door dit kampioenschap plaatst het team zich 
voor het Brabantse titeltoernooi dat in maart wordt gehouden.

SPORTVoetbal

Badminton

De microfonisten Jan Peeters (rechts) en Rien van Horik 
openen het eerste wielercafé in Velosoof .  (foto TvS, Theo van Sambeek).

Laco Nuenen    
presenteert: e-GYM
Het kan u vast niet zijn ontgaan: enkele weken geleden lanceerde Laco Nue-
nen de eGym-Cirkel. Het meest innovatieve trainingsconcept in de fitness-
branche. Fit & Vitaal in 30 minuten mét resultaatgarantie!

Ter introductie mogen 200 van onze 
bestaande leden voor een eenmalige 
bijdrage van € 99,- als eerste de eGym-
Cirkel zelf ervaren. Tevreden? Dan 
kunt u zolang u lid blijft, gebruik blij-
ven maken van de eGym-Cirkel met 
uw huidige abonnement. Het animo 
voor de eGym-Cirkel is overweldi-

gend. Er zijn nog slechts een aantal 
plaatsen vrij, dus wacht niet langer en 
vraag vandaag nog een gratis proef-
training aan en maak gebruik van dit 
tijdelijke ledenvoordeel. Deze actie 
loopt nog tot en met 31 januari! 

Wacht niet te lang!
Al vele leden gingen u voor. Zij hebben 
zich al aangemeld om als 1 van de eer-
sten de revolutionaire eGym-Cirkel uit 
te proberen. Zorg dus dat u er snel bij 
bent en meld u direct aan voor een 
gratis proeftraining.

Wat is de eGym-Cirkel?
De eGym-Cirkel is een slimme combi-
natie van 8 volautomatische toestellen. 
De eGym-coach stelt eenmaal alle toe-
stellen voor u in en al uw persoonlijke 
gegevens, zoals uw zitpositie en trai-
ningsgewicht, worden automatisch 
bewaard op een chipkaart. Elke deel-
nemer traint en wisselt vervolgens op 
hetzelfde moment, waardoor u binnen 
30 minuten een complete workout 
doet. Zonder wachttijden en zonder 
dat het saai wordt.

Waarom trainen op de
eGym-Cirkel?
•	 Eenvoudig	 &	 veilig	 trainen	 dankzij	

de volautomatische toestellen en uw 
persoonlijke chipkaart;

•	 Effectieve	training,	slechts	2x	30	mi-
nuten per week;

•	 Resultaatgericht	 trainen	 door	 opti-
male begeleiding;

•	 Altijd	 &	 overal	 inzage	 in	 uw	 trai-
ningsresultaat;

•	 Fit	&	Vitaal	in	30	minuten!

De rest van uw lidmaatschap trainen 
op eGym voor slechts € 99,00. Kiest u 
ervoor om na de gratis proeftraining te 
blijven trainen op de eGym-Cirkel, 
dan vragen we u om een eenmalige bij-
drage van € 99,-. Tevreden? Dan kunt u 
zolang u lid blijft, gebruik blijven ma-
ken van de eGym-Cirkel met uw huidi-
ge abonnement. Ook altijd mogelijk 
via maandelijkse incasso als aanvulling 
op uw huidige abonnement voor 
slechts € 9,- per maand.
Kom gerust langs voor meer informa-
tie of schrijf je in via LACO.EU/LID-
worden. Laco sportcentrum Nuenen / 
Sportlaan 4-6 / 5671 GR Nuenen, 040-
2832970 / advies.drietip@laco.eu.

zoen. Iedere speelronde worden twee 
maal een singleronde en twee maal een 
dubbelronde gespeeld.

Afscheid trainer
Op de laatste speelavond van het com-
petitieseizoen neemt Badminton Club 
Lieshout afscheid van trainer Theo de 
Jong. Vanwege omstandigheden kan 
Theo helaas geen tijd meer vrijmaken 
om de senioren van Badminton Club 
Lieshout te begeleiden. De badmin-
tonners zullen op de laatste trainings-
avond gepast afscheid nemen van ‘hun’ 
trainer.

Het team bestaat uit Tom van Gorp, Xander Jansen, Stefan Rutjens en 
Mathijs van Suilichem. 

Oefenwedstrijd 

PSV/av – EMK   1–1    
Het was extreem koud weer voor dit oefenpotje op het kunstgrasveld van de 
Herdgang. De enige toeschouwers waren de trouwe supporters van EMK. 
Het team van Toon van der Loo was op volle sterkte tegen de amateurs van 
PSV, een team dat in tweede klasse speelt. 

Het was evident dat EMK een tactiek 
hanteerde om zich te laten inzakken 
en kansen te creëren op de counter. 
PSV/av had daar grote moeite mee en 
probeerde soms het verschil te maken 
met schoten van verre afstand: dat wa-
ren veelal afzwaaiers. Keeper Edwin 
Cuppen had maar twee wat moeilijke 
ballen te pakken en kon de nul houden 
tot de rust. Opvallend waren de acties 
van verdediger Bart Heezemans die 
enkele keren een  kans op doorbraak 
verhinderde. Na een half uur ging het 
hoge tempo van PSV/av omlaag en 
kon EMK ook naar voren komen, maar 
de schaarse kansen konden niet benut 
worden. Bij een 0-0 ruststand ver-
dween iedere supporter van EMK in 
de enorme kantine van PSV, om weer 
op temperatuur te komen. Na de rust 
werden alle wissels bij EMK ingezet. 
Het spelbeeld veranderde niet veel. 
Een doelpunt van Rick Slaats werd we-
gens buitenspel afgekeurd. Na een 
kwartiertje kregen de amateurs van 
PSV een strafschop die feilloos omge-
zet werd tegen keeper Mike van Elde-

ren, die Cuppen had vervangen. Kort 
daarop moest EMK met 10 man verder 
door een blessure van Gilles Franse, 
maar bleef verder goed georganiseerd 
voetballen in een 4-4-1 opstelling. De 
samenhang in het team van de tegen-
stander bleek steeds minder te worden 
en de verdediging van EMK had steeds 

minder moeite met de tegenstanders. 
De verdedigers van PSV hadden de 
handen vol aan Tom van Elst. Met 10 
man ging EMK op het einde van de 
wedstrijd druk zetten. Kort voor het 
einde van de wedstrijd kwam Tom 
voor de goal van de tegenpartij maar 
zijn schot werd knap door de keeper in 
hoekschop verwerkt. In de daarop vol-
gende actie moest PSV/av de gelijkma-
ker incasseren door een geweldig 
schot van Robbie van de Ven in de lin-
ker bovenhoek. EMK bleek collectief 
goed te spelen: de organisatie bleef 
goed functioneren ook met een man 
minder en meerdere spelers zijn blijk-
baar inzetbaar op verschillende posi-
ties.     

Stijldansen en Salsa dansles  
in Nuenen
Dansschool Hellendoorn start 2 februari weer met open lessen bij Café zaal 
Rene te Nuenen aan de Parkstraat met Stijldansen en Salsa voor jong en 
oud. Van 5 tot 87 jaar (oudste leerling).

3 Generaties van dansleraren staan ga-
rant voor de nieuwste trends, maar na-
tuurlijk ook voor de traditionele dan-
sen, waarbij een gezellig avondje uit 
centraal staat. Of het nu gaat om Stijl-
dansen, Salsa, Rock and Roll, Hustle, 
Swingsolution, Breakdance, Hip Hop, 
Streetdance of Zumba, er is voor ieder 
wat wils.

De lessen worden o.a. verzorgd in:
Helmond: Mierlo-hout, Mierlo, Nue-
nen en Someren met een eigen dans-
school. Met wekelijks gezellige dans-
avonden om het geleerde in praktijk te 
brengen…of gewoon lekker dansen 
(ook voor niet leden, vraag ons dans-
boekje aan.) Wil je dansen als sport be-
oefenen, dat kan ook. Dansschool Hel-
lendoorn is aangesloten bij alle grote 
wedstrijdbonden, zowel voor ball-
room en latin als streetdance en hip 
hop, gezien de vele 1ste plaatsen een 
goede keus.

Ben je verhinderd, je kunt de hele 
maand februari nog instromen. Lessen 
op alle dagen v.d. week ook in eigen 
danscentrum te Someren  Boeren-
kamplaan 43. Met een Speciale club 
voor mensen met autisme. NIEUW is 
swingsolution, en Hustle; dansen op 
een vierkante meter vb. kroegswing en 
disco- fox, dansen op de hedendaagse 
muziek, ideaal voor elk feestje.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club. Van beginners tot en met  
topklasse. Diverse niveaus. ook gezel-
ligheidsclubs.

Dansen wanneer het U uitkomt. Wij 
verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, waardoor U geen dansles 
hoeft te missen. Bij voorbeeld bij onre-
gelmatige diensten. U zit niet vast aan 
een bepaalde dag.(gratis inhaal lessen).

Dansschool Hellendoorn heeft inmid-
dels een reputatie op het gebied van al-
leengaanden dansclubs. Buurtfeest, 
Verenigingen, Bedrijven, Scholen, Vrij-
gezellenfeesten of andere groepen die 
een leuke workshop willen zoals Salsa, 
Night fever, Rock and Roll, Stijldansen, 
Zumba, etc. kunnen op locatie of in on-
ze dansschool terecht. Ook privé les of 
een trouwcursus behoort tot de moge-
lijkheden, ook bij u thuis...  Wij zien uit 
U te mogen begroeten bij de grootste 
en gezelligste dansschool van Brabant. 
Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt u bellen naar W. Hellendoorn, 06-
55140501.  Of kijkt u op www.dans-
schoolhellendoorn.nl voor het comple-
te programma.

Wedstrijd dansers Maarten en Ashley

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 29 januari  organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Vogelcursus  IVN Nuenen
In het voorjaar van 2016 geeft de vogelwerkgroep van het IVN Nuenen weer  een 
vogelcursus. Je leert vogels te herkennen aan hun vorm, geluid en vliegbeeld. Ook 
aan hun leefomgeving, voedselpatronen en vogeltrek en dergelijke zaken wordt 
aandacht besteed. Naast de lesavonden zijn er excursies, waarin ze de diverse bio-
topen in de omgeving zullen bezoeken.
De lesavonden zijn op dinsdag: 1 
maart, 15 maart, 29 maart, 12 april, 26 
april en 17 mei en starten om 19.30 
uur. 
De excursies zijn op zaterdag:19 maart, 
16 april en 21 mei.

De kosten voor deze cursus bedragen   
€ 35,-. Er is plaats voor 24 personen. 
Opgeven kan bij Wim Hallink 
email: IVN-Nuenen@live.nl.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Waterpolo

Korfbal

Voetbal

RKSV Nuenen – SC ’t Zand    1-1
Door John van den Elzen

Voor een bedroevende ambiance heeft RKSV Nuenen op sportpark ‘Oude 
Landen’ de punten gedeeld met SC ’t Zand. De eerste wedstrijd van het sei-
zoen werd in Tilburg nog overtuigend gewonnen van de nieuwkomer in de 
eerste klasse. Zondag werd het een terechte puntendeling.

Na een half uur 
eerste goal na de winterstop
Onder leiding van arbiter, de heer de 
Kroon, heeft Nuenen geen afstand 
kunnen nemen van achtervolger ’t 
Zandt. Het was mede aan keeper Da-
nilo Verus te danken dat het in de be-
ginfase 0-0 bleef. SC ’t Zand kreeg 
twee goede kansen de score te openen, 
telkens stond de Nuenen keeper op de 
juiste plek. Het eerste Nuenen gevaar 
was na ongeveer 25 minuten, een 
zwakke inzet kon moeiteloos worden 
opgevist door SC ’t Zand  keeper Wou-
ter Kogels. In de 29ste minuut brak de 
thuisclub de score open. Na een schit-
terende aanval  speelde Coen Jansen 
op links Sander Egmond vrij. Hij zag 
Noël Jansen prima geposteerd voor de 
goal en leverde een voorzet op maat af. 
Voor de spits van Nuenen een koud 
kunstje de bal tegen de touwen te ja-
gen, 1-0.

Nuenen verzuimt kansen te 
benutten na rust
In de rust moest trainer Miguel van 
den Dungen, Jaimy Raas brengen voor 
de geblesseerde Lars van Stipdonk. 
Binnen een kwartier kreeg Nuenen 
twee uitgelezen mogelijkheden de sco-
re op te voeren. Bij de eerste kans 

kwam Coen Jansen een teenlengte te 
kort om een voorzet van Tom van 
Beers af te ronden (bal verdween naast 
de goal). In de 57e minuut had Yev 
Marceli de keus tussen afleggen op  
vrijstaande Ron Jansen of zelf voor ei-
gen succes gaan. Hij koos voor het laat-
ste maar vond Wouter Kogels op zijn 
pad. De hoekschop leverde niets op.

Gelijkmaker
Hierna kreeg Nuenen van de goed ge-
organiseerde verdediging van de be-
zoekers geen kansen meer. De Tilbur-
gers die hun heil zochten met uitvallen 
werden 15 minuten voor het einde be-
loond. Yev Marceli keek verbijsterd 
toen hij bij een verdedigende actie de 
bal over de zijlijn tikte.
Scheidsrechter de Kroon floot voor 
een overtreding. Uit de vrije trap kopte 
Onur Ulusan de bal achter Danilo 
Verus, 1-1. In het resterende kwartier 
wist geen van beide teams het verschil 
te maken zodat de wedstrijd in een ge-
lijkspel eindigde.  

Programma
Aanstaande zondag speelt Nuenen de 
uitwedstrijd tegen het laaggeplaatste 
RKVV Roosendaal. Thuis eindigde de 
wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. 

Yevghenny Marceli in duel met van Hooft. (foto John van den Elsen).

Minioren Z&PV Nuenen   
op dreef in Helmond
Tijdens deel 3 van de minioren wedstrijden in Helmond heeft de jeugd van 
Z&PV Nuenen zich weer van hun beste kant laten zien. In 18 races werden 17 
persoonlijke records gevestigd en werd 12 maal het podium gehaald. 

Twee van die podiumplaatsen kwamen op naam van de jongste van het stel, Lise-
lot van der Velden (2007): goud op de 100 wissel en zilver op de 50 vrij. Ook Nien-
ke van Lieshout (2005) stond twee maal op het podium; brons op de 100 wissel en 
de 400 vrij. Bij de meiden uit 2003 en 2004 stond er geen maat op Flore Meulen-
dijks, zij won tweemaal goud (200 wissel en 200 rug). Lotte Bastiaansen en Diede 
Struijk zwommen voor het eerst de 200 wissel. Bij de jongens uit 2002 was er dub-
bel goud voor Jan Peter van Irsel, terwijl Chris Verhoeven en Floris Sonneveld het 
goud en zilver ophaalden bij de jongens uit 2004. Chris won de 400 vrij en de 100 
wissel, Floris pakte daar het zilver.

Z&PV Nuenen Heren 1   
speelt rommelig in Roermond
Nuenen kon de goede start van 2016 van vorige week niet doorzetten. De wed-
strijd in Roermond was rommeling en een kampioen niet waardig. Vol goede 
moed en ambities om er een puike wedstrijd van te maken, gingen de mannen 
van het Nuenense vaandelteam naar Roermond voor de wedstrijd tegen het laag 
geklasseerde RZ. Ondanks de waarschuwing van de coach om deze wedstrijd niet 
te licht op te nemen, werd Nuenen in het eerste partje overklast. Binnen 2 minu-
ten was het 2-0 voor de agressief spelende thuisploeg. Nuenen speelde rommelig, 
passes kwamen niet aan, ballen werden niet gevangen, open kansen werden ge-
mist en slechts 40% van de manmeers leidde tot doelpunten. Halverwege de wed-
strijd was het dan ook pas 3-4 in Nuenens voordeel.
Gelukkig is Nuenen een team dat beschikt over negen gelijkwaardige veldspelers 
en een uitstekend keepende Eddy Wielders waardoor ze een hele wedstrijd voluit 
kunnen gaan. Uiteindelijk moest RZ dan ook buigen voor de Nuenense storm in 
de tweede helft en werd het uiteindelijk 4-17 mede dankzij vier doelpunten van 
Arjan Sleegers.

Maurice Verschoor zet een hoog blok. 

RKSV Nuenen
Zondag 31 januari
Roosendaal 1- Nuenen 1  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKDVC 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Nuenen VR1 - Venray VR1  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR2 - VV Bavel VR2  .  .  .  . 12 .00
Woensdag 3 februari
Nijnsel VR1 - Nuenen VR2  .  .  .  .  .  . 20 .00
Donderdag 4 februari
Nuenen 1 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30

RKVV Nederwetten:
Zondag 31 januari
Nederwetten 1 - VOW 1  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Terlo 4 - Nederwetten 2  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Nederw . 3 - Woenselse B . 10  .  .  . 10 .00
EMK Da1 - Nederwetten Da2  .  . 13 .00

EMK
Zondag 31 januari 2016  
Oisterwijk 1 - EMK 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2-Oirschot 3  Vriends .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 3-Braakhuizen 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
EMK 5-Marvilde 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK VR1 - Nederwetten VR2  .  .  . 13 .00

RKGSV Gerwen
Zondag 31 januari 2016 
RKGSV 4 - Best Vooruit 7   .  .  .  .  .  . 11 .00

NKV Korfbal
Zaterdag 30 januari
NKV 4 – DSC 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .50
NKV 3 – RoDeBo 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .15
Zondag 31 januari 
NKV 2 – Tilburg 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .45
NKV 1 – BMC 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .00

Klimop (A) 1 – NKV 1         16-10 
Afgelopen zondag trof NKV 1 Klimop als tegenstander. De ploeg uit Asten 
was op dat moment koploper van de competitie, dus NKV wist dat het een 
lastige wedstrijd ging worden. 
Voorafgaand aan de wedstrijd was er 
binnen NKV afgesproken om positief 
en met veel werklust deze wedstrijd in 
te gaan. Dit mede om klaar te zijn voor 
de komende wedstrijden waarin NKV 
nog de nodige punten moet gaan pak-
ken om degradatie te ontlopen.
Het begin van de wedstrijd was in han-
den van Klimop, dat veel druk gaf in de 
verdediging waardoor NKV lastig tot 
aanvallen kwam. Na een tijdje kreeg 
het team uit Nuenen meer grip op het 
spel van Klimop en creëerde veel kan-
sen maar vergat deze af te ronden. Dit 
resulteerde in een ruststand in het 
voordeel van Klimop.
In de tweede helft kreeg NKV aanval-
lend voldoende kansen en ze wisten 
deze ook goed af te ronden, waardoor 
klimop steeds meer onder druk kwam 
te staan. In dit deel van de wedstrijd 

had NKV de zaakjes zowel aanvallend 
als verdedigend goed op orde. In deze 
fase verliep het spel van Klimop moei-
zaam waardoor, met nog ongeveer 10 
minuten te spelen, NKV op gelijke 
hoogte kon komen. 
Klimop greep in door te wisselen aan 
de heren kant en deze wissel leek 
nieuw leven te brengen bij Klimop. 
Vanaf toen vlogen alle ballen erin bij 
Klimop, en met name via afstands-
schoten liepen ze uit en trokken de 
wedstrijd definitief naar zich toe. De 
wedstrijd ëindigde met een 16-10 in 
het voordeel van Klimop.
 
Zondag 31 januari speelt NKV
tegen BMC 1 om 19.00 uur 
in de Hongerman. Kom 
allemaal aanmoedigen 
want zij kunnen jullie steun gebruiken.

Rikken bij de
Supportersclub RKSV Nuenen 

An Arts wint 
dertiende rik 
wedstrijd
Hadden wij voor de winterpauze al-
leen nog maar mannelijke winnaars 
gehad in het nieuwe jaar word er 
door de dames fel tegenstand gebo-
den met als gevolg dat voor de twee-
de maal een dame als winnares 
gehuldigd kon worden. Het was An 
Arts die vrijdagavond met de eerste 
prijs aan de haal ging.

Een wedstrijd tot het laatst spannend 
met onderling maar kleine verschillen.
Ondanks de vele activiteiten binnen de 
gemeente grens kon de organisatie ook 
deze week terug kijken op een mooi 
aantal deelnemers en met volop span-
ning in de strijd voor de prijzen. Voor 
de pauze was het Mia Marquenie die 
met een score van 77 punten aan de 
leiding ging. Na een korte pauze en 
nieuwe tafel indeling werd begonnen 
met de tweede ronde. Het waren deze 
avond vooral de dames die de strijd 
met de mannelijke tegenstanders aan-
gingen en niet zonder resultaat. Het 
was de winnaar van vorige week Willie 
van den Heuvel die het tot het laatste 
moment nog volhield maar uiteinde-
lijk was het toch An Arts die met een 
mooie score van 94 punten de eerste 
prijs in de wacht wist te slepen voor 
nummer twee Mia Marquenie met de 
77 punten van voor de pauze.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Ludo van den Berg.

Uitslag vrijdag 22 januari 2016
 1 An Arts  94 punten
 2 Mia Marquenie 77 punten
 3 Willie van den Heuvel    76 punten
 4 Jacqueline de Louw  60 punten
 5 Noud Leenders         49 punten
 6 Bennie de Louw      47 punten
 7 Rinie Schepers       47 punten
 8 Hans de Vries  46 punten
 9 Leo Arts  43 punten
10 Thea Elbers  42 punten

Vrijdag 29 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.

Oefenwedstrijd 

Stiphout Vooruit – EMK 0-3
Door de weersomstandigheden werden de competitiewedstrijden bij Stip-
hout en EMK afgelast. Van de nood werd door beide verenigingen gebruik 
gemaakt om een zogenaamde schaduwwedstrijd te spelen op een kunst-
grasveld bij Stiphout Vooruit dat uitkomt in de 4e klasse Zuid 2. 

De observatiefase duurde vrij lang. Pas 
in de 19e minuut van de wedstrijd was 
er een doelpoging van EMK, maar het 
schot van Giel van Korven ging meters 
over de goal van Stiphout. EMK bleef 
druk houden op de tegenstander en 
werd daarvoor beloond in de 31e mi-
nuut met een doelpunt van Rick Slaats 
die een assist van Tom van Elst van 
dichtbij afrondde ondanks weerwerk 
van een verdediger. In de laatste tien 
minuten van de eerste speelhelft kwam 
EMK verdedigend enigszins in de pro-
blemen door counters van Stiphout 
Vooruit. Na de rust bleek Stiphout te 
veel energie te hebben verspeeld en 
moest continu de druk van EMK on-
dergaan. In de 60e minuut was het 
raak: Tom van Elst komende van links 
kon met een goed schot de keeper ver-
slaan. EMK bleef de druk houden op 
de tegenstander en een paar minuten 
later was het weer raak voor EMK met 
een doelpunt van Geert-Jan Kemper-
man die prutswerk in de verdediging 
van Stiphout afstrafte (0-3). Stiphout 
kon hierna bijna niet meer van eigen 

speelhelft afkomen, maar keeper en 
verdedigers voorkwamen dat EMK de 
score verder opvoerde. Kort voor het 
eindsignaal was er een goed schot 
richting de goal van EMK maar de bal 
werd klemvast uit de lucht geplukt 
door EMK-doelman Edwin Cuppen. 
Het oefenprogramma van EMK in 
2016 is positief met 3 keer winst en 1 
keer een gelijkspel, waarbij alle inval-
lers een positieve bijdrage konden le-
veren. Hopelijk vertaalt zich dat in de 
verdere competitie. Aanstaande zon-
dag is de uitwedstrijd van EMK tegen 
Oisterwijk. 

Doelkans voor Ruud Boerema (8)



14 februari = Valentijnsdag

Wij maken plaats voor de schitterende mooie nieuwe voor-
jaarscollectie! Inmiddels hebben we de eerste leveringen van de 
merken Vanguard, State of Art, Mc Gregor en Cast Iron in huis. 

We kunnen al zeggen dat er heel positief op gereageerd wordt en 
dat de eerste items al de weg naar onze klanten hebben gevonden.

Graag  tot ziens
Wim & Anique Crooijmans

WINTERCOLLECTIE*
1stk 30%
2 stk 50%

*vraag naar de voorwaarden in de winkel

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 29 januari t/m zaterdag 13 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

21% BTW korting
op al uw geur 

aankopen (m/v)

En bovendien 
worden uw geuren 
prachtig in gepakt!

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

21%
korting
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