
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

CARNAVALSVAKANTIE 
HUISARTSEN  

Gesloten  8 t/m 12 februari:
Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten en 

Huisartspraktijk Boek. 
Kijk voor de waarnemende huisarts

op de website van uw dokter 
of beluister het antwoordapparaat.
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Kijk op de 
middenpagina

voor de 
Carnavalskalender 

Concert 
Harp-Sax Duo
 in Van Gogh 
Kerkje Nuenen 

Samen 
maken wij 
er een mooi 
feestje van!!!

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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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

Rasenberg 
Infra schijnt 
een lichtje 
op veiligheid

Bavaria Bier
Krat 12 flesjes 
à 0,3l

3 kratjes
17.82 

9.99*
*exclusief statiegeld

Albert Heijn - Parkstraat
Albert Heijn - Hoge Brake

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

CHRIS VOGELS,
keurslager 

HiepHiep Hoera,
Onze Marieke is 
aanstaande vrijdag 
10 jaar 
bij ons in dienst!
U kunt haar 
de hele dag komen 
feliciteren!
Marieke, 
je bent een TOPPER, 
graag nog minimaal 
10 jaar erbij!
Keurslagerij 
Chris en Hanneke 
Vogels

Supermarkt     
JUMBO Ton Grimberg     
in nieuw kookkanaal
Bij JUMBO Ton Grimberg, gecertificeerd met het Super Supermarkt Keur-
merk (SSK), worden klanten vanaf 1 februari ondersteund door het nieuwe 
‘SSK kookkanaal’. “Gemak, lekker en duurzaamheid vormen de rode draad 
in de recepten. Dat spreekt élke consument aan”, aldus ondernemer Roland 
Grimberg. 

Van vis tot vega en van soep tot toetje; 
het SSK kookkanaal biedt voor elk wat 
wils. Behalve de toegankelijke recepten, 
bevatten de filmpjes ook duurzaamheid-
stips voor in eigen keuken. Onder andere 
over het tegengaan van voedselverspil-
ling, scheiden van afval en de keuze voor 
verantwoorde producten. Thema’s waar-
in JUMBO Ton Grimberg zelf ook uit-
blinkt. “In 2012 ontvingen wij (nog on-
der C1000-vlag) voor het eerst het Super 
Supermarkt Keurmerk. Ook bij de daar-
op volgende audits in de afgelopen jaren 
zijn we weer opnieuw gecertificeerd. Een 
enorme erkenning voor onze inzet bin-
nen en buiten de supermarkt. Met de 
deelname aan het SSK kookkanaal bie-
den wij onze klanten op de winkelvloer 
inspiratie voor het koken, maar stimule-
ren wij hen ook om na te denken over 
hun rol bij deze belangrijke en actuele 
onderwerpen,” aldus Roland Grimberg.

Inhoud van de films
De kookfilmpjes worden voorafgegaan 
door uitleg over de lokale en maat-
schappelijke betrokkenheid van Roland 
Grimberg en wat zijn winkel tot een 
SSK supermarkt maakt. Vanaf maandag 
1 februari wordt elke twee weken een 
kookfilmpje met een nieuw recept ge-
lanceerd. De ingrediënten worden 
overzichtelijk bij elkaar gepresenteerd 
in de winkel. Het kookprogramma is 
niet alleen te zien in de winkel, maar 
ook online via www.supersupermarkt.
nl, op de Facebook-pagina www.face-
book.com/jumbotongrimberg en dage-
lijks op LON-TV na de uitzending van 
11.00, 17.00 en 19.00 uur.

Kooktrends
Volgens Patricia Hoogstraaten, directeur 
van Stichting Super Supermarkt Keur-
merk, de organisatie achter het nieuwe 
kookkanaal, geven dat persoonlijke, lo-
kale aspect en de duurzaamheidstips het 
SSK kookkanaal een uniek karakter: 
“SSK ondernemers onderscheiden zich 
stuk voor stuk vanwege hun grote lokale 
en maatschappelijke betrokkenheid. Met 
het SSK kookkanaal betrekken we con-
sumenten bij het gedachtegoed van het 
SSK keurmerk en laten we zien wat de 
meerwaarde is van deze ondernemers. 
Maar we spelen ook in op de stijgende 
populariteit van verantwoord eten en 
thuis koken. Trends die goed merkbaar 
zijn op de winkelvloer. Bovendien ont-
vangen consumenten informatie tegen-
woordig graag digitaal en via filmpjes, 
ook daaraan komen we hen tegemoet.”

Over Super Supermarkt Keurmerk 
Stichting SSK reikt het Super Super-
markt Keurmerk uit aan zelfstandige 
supermarktondernemers die zich extra 
inzetten voor de leefbaarheid in en bui-
ten hun supermarkt. In het SSK staan 
zeven thema’s centraal: lokale betrok-
kenheid, stimulerend personeelsbeleid, 
onderscheidend assortiment, duur-
zaam met energie, veiligheid en pre-
ventie, afvalinzameling en -reductie, 
en transport en logistiek.

Willem Ligtvoet      
liet de KBO swingen
“Jazz is steeds minder te beluisteren op radio en tv, bovendien is de groep 
liefhebbers sterk aan het vergrijzen”, aldus Willem Ligtvoet bij de opening 
van zijn lezing afgelopen donderdagochtend.
 
Toch was de kloosterzaal goed gevuld 
met publiek dat graag even bij hem 
aan tafel schoof om zijn verhaal over 
de ontwikkeling van de jazzmuziek 
vanaf 1900 tot aan de nieuwste trends 
te horen. Als een ware discjockey van 
achter de opgestelde apparatuur illus-
treerde Ligtvoet zijn gang door dit 
stukje muziekgeschiedenis steeds met 
enkele passende muziekfragmenten.
Vooral de oudste opnamen van grote 
namen uit het verleden, zoals Duke El-
lington en Miles Davis riepen bij zijn 
gehoor tal van dierbare herinneringen 
op aan de schitterende concerten, zo-

als zij die vroeger intens meebeleefden 
in bijvoorbeeld het Kurhaus van Sche-
veningen. 
 
Nuenens oud-burgemeester heeft na 
zijn pensionering meer tijd gevonden 
om zijn levenslange liefde voor de jazz 
verder uit te diepen. Ook presenteert 
hij geregeld ‘de jazz-train’, een radio-
programma met selecties uit de jazz, 
te beluisteren via Radio 040. 
Ligtvoet nam zijn publiek mee langs 
alle invloeden die zich in de jazzmu-
ziek hebben doen gelden. Ontstaan uit 
de Afro-Amerikaanse muziek in de 

Foto: Frie Govaerts.

Sleutel-   
uitreiking   
2016 D’n Aftrap
Burgemeester Maarten Houben 
heeft de eer de sleutels uit te reiken 
aan de carnavalsprinsen, jeugd-
prinsen en prinses van carnavals-
verenigingen De Wetters, de Narre-
Kappen, de Dwèrsklippels en de 
Raod van Zatterdag. De uitreiking 
vindt plaats op carnavalszaterdag 6 
februari in de tienertent van de 
Dwèrsklippels op het Vincent Van 
Goghplein. U bent hierbij van harte 
welkom.

Programma 6 februari:
•	 10.00	uur:		
 Ontvangst in tent, Vincent van 

Goghplein Nuenen 
•	 10.15	uur:		
 Burgemeester Maarten Houben 

bedankt de oud prinsen, prinses en 
jeugdprinsen en reikt hen de 
kartrekkersmedaille	van	2015	uit.

•	 10.45	uur:		
 Burgemeester verwelkomt de 

nieuwe prinsen, prinses en jeugd-
prinsen van 2016 en overhandigt 
hen de sleutels van ‘zijn dorp’.

•	 11.30-12.00	uur:		
 Optreden door Vierkant Rond, 

Enootje, Kapel de Wettertetters en 
de Blaospoepers.

•	 12.20	uur:		
 Afsluiting officiële deel

Gratis Pendelbus 
tijdens carnaval
Het geweldige initiatief vorig jaar van 
de vijf verenigingen, De Wetters, De 
Raod van Zatterdag, De Narre-kap-
pen, De Stemkes en de Dwèrsklippels 
krijgt een vervolg. Mede naar aanlei-
ding van de vele positieve reacties van 
vorig jaar zal Lijn 111 ook dit jaar weer 
tussen Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten pendelen.
Op Carnavalszaterdag 6 februari en 
-zondag 7 februari en -maandag 8 fe-
bruari kan iedereen GRATIS instappen 
en zo dus op een veilige manier een 
kijkje nemen bij Zusterverenigingen 
tijdens Carnaval. In Nuenen stopt Lijn 
111 tussen Ons Dorp en Het Klooster, 
in Gerwen bij café De Stam en de feest-
tent en in Nederwetten natuurlijk nabij 
het	MFA	gebouw	d’n	3e	helluft.	Deze	
opstapplaatsen zijn herkenbaar aan het 
zwart-witte bord ‘Lijn 111’. Speciaal 
dank aan Willy de Kruijff en Club 111.

Bustijden 
Zaterdag 6 febr. van 10.00 tot 24.00 uur
Zondag 7 febr. van 12.00 tot 24.00 uur
Maandag 8 febr. van 14.00 tot 21.00 uur

Tijdens de Optocht momenten zal de 
bus zaterdag in Gerwen zover moge-
lijk het dorp inrijden en op zondag zal 
de bus tijdens de optocht halt houden 
bij de Lindeboom.
Profiteer volop van deze service tij-
dens Carnaval 2016!

zuidelijke staten van de VS, in kruis-
bestuiving met Zuid Amerika en de 
Caribbean, van raggy en dixieland 
naar de moderne improviserende free 
jazz stijlen.
 
Mocht jazz dreigen aan populariteit in 
te boeten, in Ligtvoet heeft deze mu-
ziekstijl een goede ambassadeur ge-
vonden om bij veel mensen regionaal 
de oude lp’s en cd’s toch maar weer 
eens onder uit het stof te halen en er 
lekker van te gaan genieten.
Toen Willem Ligtvoet zijn boeiende 
presentatie afsloot met een prachtige 
jazzy vertolking van Edith Piaf ’s ‘Ne 
me quitte pas’ door de onevenaarbare 
Toots Thielemans op zijn mondhar-
monica, zat iedereen met kippenvel. 

Leergeld 
vraagt muziek-
instrumenten
Een paar Nuenense jongeren willen 
heel erg graag muziekles volgen. Stich-
ting Leergeld kan daarvoor wel het les-
geld regelen, maar niet de instrumen-
ten. Daarom vragen ze uw hulp.

Hebt u nog instrumenten thuis die niet 
meer gebruikt worden? Mag Stichting 
LEERGELD die dan hebben? De stichting 
leent die instrumenten dan uit aan jonge-
ren, zodat zij thuis kunnen oefenen. 
Stichting Leergeld blijft dus eigenaar.

Op dit moment is er dringend behoef-
te aan een KEYBOARD en een GI-
TAAR, bovendien is ook elk ander 
instrument zeer welkom.

Help a.u.b. de stichting en de 
jongeren	en	bel	naar	06-23848755	
of stuur een mailbericht 
leergeld@onsnet.nu 
en we komen de 
instrumenten 
graag bij u 
ophalen.
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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 

ben in de vergadering van 26 januari 2016 het handhavingsprogram-
ma 2016 van gemeente Nuenen c.a. vastgesteld. Hiermee maken wij 
inzichtelijk wat wij in dit jaar aan toezicht en handhaving gaan doen.
Een programma is nodig omdat het met de huidige personele ca-
paciteit niet mogelijk is om elk jaar op alle terreinen alles te hand-
haven. Daarom zijn prioriteiten gesteld. Handhavingverzoeken en 
spoedssituaties die onmiddellijk optreden vragen hebben ongeacht 
het onderwerp prioriteit. Voorop staat dat voorkomen beter is dan 
genezen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt hand-
havend opgetreden.

Het werkgebied is onderverdeeld in vier aandachtsvelden:
1. milieu;
2. bouwen en ruimtelijke ordening;
3. brandveilig gebruik bouwwerken;
4. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving.

Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt dat wij handhavend 
moeten optreden. Daarom adviseren wij u om op tijd voorafgaand 
aan een activiteit bij de gemeente te informeren naar de regels. Dit 
geldt voor alle terreinen, zoals het gebruik van de openbare ruimte 
en bouwen en gebruik van gebouwen en terreinen. U kunt hiervoor 
tijdens onze openingstijden bij het klantcontactcentrum terecht. 
Het telefoonnummer is 040-2631631.
Het programma ligt vanaf vandaag vier weken kosteloos ter inzage 
in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 4 februari 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Subsidieplafond onderhoud monumenten Nuenen c.a. 2016
Burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen maken bekend 
dat zij op 26 januari 2016 hebben besloten het subsidieplafond voor 
het jaar 2016, conform artikel 6 van de Subsidieverordening gemeen-
telijke monumenten Nuenen c.a. 2015, vast te stellen op € 15.000,-.
Het beschikbare budget voor gemeentelijke monumenten wordt 
verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige 
aanvragen zoals gespecificeerd in de verordening. Aanvragen kunnen 
worden gedaan met het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier. 

Tegen de vaststelling van het Subsidieplafond staat geen bezwaar 
of beroep open.

Nuenen, 4 februari 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Herziening bestemmingsplan Buitengebied, inspraak ‘Notitie reik-
wijdte en detailniveau’
De gemeente Nuenen bereidt de herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied voor.
Daarvoor wordt een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit 
is onder andere nodig in verband met de ontwikkelingsmogelijkhe-
den die aan agrarische bedrijven worden geboden. De planmer-
procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig 
in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het 
milieueffectrapport zal een zogenoemde ‘passende beoordeling’ 
bevatten vanwege de mogelijke effecten die de herziening heeft op 
Natura 2000-gebieden.

Inspraak Notitie reikwijdte en detailniveau
Een ieder krijgt gelegenheid om een zienswijze in te dienen over dit 
voornemen. Voorafgaand aan het milieueffectrapport is een ‘Noti-
tie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld. Die beschrijft hoe het 
milieueffectrapport wordt opgesteld en welke onderzoeken zullen 
worden uitgevoerd.
De ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ ligt met ingang van 5 februari 
2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het document is ook digitaal te raadplegen op de site www.
nuenen.nl onder het kopje ‘Actueel’, waarna u kunt doorklikken naar 
het Gemeenteblad.
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze 
schriftelijk of mondeling inbrengen bij burgemeester en wethouders 
van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Als u een monde-
linge zienswijze wilt indienen, dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met de heer A. Ras via 040-2631545 of via a.ras@nuenen.nl. Ook 
voor vragen kunt u contact met hem opnemen.

Commissie voor de milieueffectrapportage
De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase 
niet geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het 
planMER. Op een later moment wordt het milieueffectrapport ge-
lijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Een 
ieder kan dan een zienswijze indienen over zowel het bestemmings-
plan als het milieueffectrapport. Op dat moment wordt ook advies 
gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die het 
planMER zal toetsen. Het tijdstip van de terinzagelegging wordt via 
een publicatie in Rond de Linde bekend gemaakt.

Nuenen, 4 februari 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Recycle-unit
Laatste ‘aanwinst’ voor de milieustraat wordt een nieuwe unit waar 
medewerkers kleine elektrische apparaten kunnen testen en even-
tueel repareren. Zo kunnen die dan opnieuw gebruikt worden. Lukt 
repareren niet, dan worden de herbruikbare materialen eruit gehaald 
en verzameld. 

NUENEN VEILIG
Geef inbrekers geen kans
Tips om het aantal woninginbraken terug te dringen in Nuenen.
Sloten: Twee op de drie bewoners heeft extra veiligheidssloten en 
gebruikt deze. U toch ook? Sluit alle ramen en deuren af als u weg-
gaat. Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open raampje is 
genoeg. Draai die sleutel om. En haal de sleutel uit het slot. Voorkom 
woninginbraak. Zorg dat de inbreker uw woning voorbij gaat.
Verlichting: Twee op de drie bewoners heeft buitenverlichting om 
inbraak te voorkomen. U ook? Maak uw woning veiliger door goede 
buitenlampen te plaatsen. Laat de lampen branden als u weg bent. 
Zet de inbreker in het zicht.
Niet thuis: Inbrekers zijn geen thuisblijvers (laat dus niet weten dat 
je op vakantie bent of carnaval viert) Laat uw woning veilig achter. 
Beveilig uw woning. De dagen zijn kort, het is lang donker en mensen 
zijn lange tijd van huis. Inbrekers kunnen ongestoord hun gang gaan. 
Geef de inbreker geen vakantiegevoel. Maak het ze niet te makkelijk.
Babbeltrucs: Onbekende aan de deur? En u vertrouwt het niet. Doe dan 
niet open. Bepaal zelf wie er binnenkomt. Geef criminelen geen kans. 
Vakantie: Op wintersport? Zorg voor goede sloten en sluit alle ra-
men en deuren, ook de kleine raampjes of draairamen, inbrekers 
kunnen hiervan gebruik maken. Laat uw buren weten dat u weg bent 
en waar u te bereiken bent. Vraag uw buren ook een oogje in het 
zeil te houden tijdens uw afwezigheid. Sluit geen overgordijnen en 
haal geen planten voor de ramen weg. 
Feestdagen: Stop de Carnavalskraker! Geef uw huis een bewoonde 
indruk als u feestviert. Laat carnaval geen feest zijn voor inbrekers. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
Verdachte situatie: Bel 112 De politie vraagt u om direct 112 te bel-
len bij het zien van verdachte personen in de tuin van de buren, 
personen die in huizen of auto’s gluren of bij glasgerinkel. Door alert 
te zijn kunt u een signalement doorgeven. Zo levert u een bijdrage 
aan de veiligheid in uw buurt.
Kijk voor meer inbraakpreventietips op http://www.politiekeur-
merk.nl/bewoners/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 26	januari	2016	 De	Haverkamp	13,	5674	PS		–	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het 
   vestigen van een hondentrimsalon in de 
   garage (RO, afwijken van de bestemming);
•	 29	januari	2016	 Vonderrijt	31,	5673	BZ	–	het	wijzigen	van	
   de gevelpui en aanpassen van de dakkapellen 
   (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.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 26	januari	2016	 Spegelt	104,	5674	CD	–	het	wijzigen	van	
   het gebruik voor een garagebedrijf en een 
   interne constructieve wijziging (BOUW en 
   RO, afwijken van de bestemming);
•	 1	februari	2016	 Stationsweg	6A,	5674	TS	–	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het tijdelijk 
   bewonen van een bijgebouw (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 af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een voorlopige voorziening te treffen.

PUBLICATIE
Handhavingsprogramma omgevingsrecht 2016 vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester heb-

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 18 februari 2016  
vanaf	19.30	uur	 in	Het	Klooster.	Agenda	en	bijbehorende	stukken	
staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Onderwerpen o.a. :
•	 Benoemen commissievoorzitter ABZFin en plv. commissievoorzitter
•	 Vaststelling	bestemmingsplan	Kapperdoes
•	 Vaststelling	van	de	Kadernota	Veiligheid	2015-2018
•	 Krediet	Europalaan/HOV2
•	 Afgeven	verklaring	van	geen	bedenkingen	zorgwoningen	De	Vank
•	 Vaststelling	bestemmingsplan	Pastoorsmast	3	en	5
•	 Reactie	advies	Werkplaats	Wonen
•	 Reglement	van	orde	raad	Nuenen	c.a.	2016		
•	 Verordening	op	de	raadscommissie	gemeente	Nuenen	c.a.	2016
•	 Dialoognota	bestuurlijke	scenario’s	gemeente	Nuenen	c.a.
•	 Initiatiefvoorstel	Subsidiebeleid

Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 
2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING
Thema: Beste milieustraat 2015 wordt nog beter!

Nuenen heeft de titel gekregen van Beste “BLINK” Milieustraat 2015. 
BLINK is de organisatie waar verschillende regiogemeentes hun  
afvalinzameling hebben ondergebracht. De milieustraten worden 
‘bemand’ door medewerkers van de Ergon, WSD en Atlant groep.

BLINK controleert de milieustraten van aangesloten gemeenten op 
de dienstverlening en service die gegeven wordt. Voor het wedstrijd-
element heeft men daar de verkiezing "Beste milieustraat van het 
jaar" voor bedacht. En in 2015 ging die eer dus naar de milieustraat 
in Nuenen, vooral dankzij de inzet van de medewerkers.

Nog beter
De kans dat we de titel nog een keer in de wacht gaan slepen is 
trouwens groot. Want ondertussen wordt er hard gewerkt aan ver-
dere verbeteringen voor een ‘nieuwe’ en moderne milieustraat. 
•	 We	krijgen	een	nieuw	inzamelstation	voor	klein	chemisch	afval,	

dat aan de nieuwe veiligheidseisen voldoet.
•	 Een	nieuwe	kantoorunit.
•	 Andere inrichting van de milieustraat voor een betere doorstroom.
•	 We gaan bij wijze van proef dit jaar beginnen met openstelling in 

de avonduren.  Nieuwe slagbomen (die zijn er al), hekwerk en 
poort. Mensen die gratis afval komen brengen, krijgen 24 uur per 
dag toegang tot de containers waar deze spullen in worden ver-
zameld. Eerst bij wijze van proef. Als er geen misbruik van wordt 
gemaakt (daarom komt er cameratoezicht) wordt het permanent. 

•	 Vanaf	de	opening	tot	30	september	gaan	we,	ook	eerst	op	proef,	
tijdens avonduren open. 

•	 Een	trap	aan	de	achterzijde	van	het	bordes,	vluchtweg	en	snel-
lere controle aan de achterzijde van de milieustraat.

•	 De	Groenhoek	wordt		vernieuwd	en	vergroot	zodat	we	nog	mak-
kelijker ons  groenafval kwijt kunnen. 

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:	maa.	t/m	don.	8.30-16.00	uur	en	vrij.	08.30-12.30	uur.

AFVALWEETJE

Elektrische apparaten met een stekker of met batterijen 
kunt u gratis inleveren op de Milieustraat.

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

Maandag 8 februari
zijn wij gesoten,
dinsdag 9 februari
zijn wij weer normaal
geopend.

Wij wensen iedereen
een fijne Carnaval!!!

4 Gepaneerde
Schnitzels  .............................6,50
Zwiebel Crumble
100 gram ..........................................1,50
100 gr. Rauwe Ham +   
100 gr. Boterhamworst ............3,50

Italiaanse Biefstuk Rol
100 gram ..........................................1,95

CARNAVALS KOOPJES

Shoarma pakket...........6,95
Gevuld Broodje
per stuk ............................................2,50
4 Gegrilde 
Kippenbouten  ................5,00

Carnavals maandag tot 13.00 uur geopend!!

SPECIAL

Mango
per stuk 1,79

LET OP! Maandag 8 februari 
gesloten i.v.m. carnaval

Kastanje champignons
per bakje 0,99

Agria bonken 
hele kilo 0,79

Bieten salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 4 t/m woensdag 10 februari

Conferance peren  
    hele kilo 0,99

Acties week 5: geldig maandag 1 t/m zaterdag 6 februari 2016
_____________________________________________________

Brood van de week: NIEUW!
Boerenhaver brood
33% haver, voor de rest tarwe,
op de vloer gebakken   € 189
_____________________________________________________

Onze heerlijke 
worstenbroodjes
 

     5+1 gratis!
_____________________________________________________

Carnavalsvlaai 
zachte bodem met luchtige room,
rijkelijk slagroom, gedecoreerd met 
confetti en clowntje. 
Halve vlaai € 6,95      € 1350
_____________________________________________________

Carnavalssoesjes 
slagroomsoesjes omhuld met 
diverse soorten chocolade

       8 stuks € 450

KOOPJE

WWW.WOENSXL.NL

Waarom winkelen 
in Winkelcentrum 
Woensel?
• 150 ondernemingen
• gezellige horeca
• semi-overdekt (droog winkelen) 
• aantrekkelijke parkeertarieven
• gemakkelijk bereikbaar
• dichtbij parkeren  
• en natuurlijk is er altijd iets te doen

Op deze koopzondag 
gratis kinderattracties 

Deze dag zal de leuke kindertrein 
weer rijden en voor de oudere 
kinderen is er een oxboardbaan.
De nieuwste trend: het oxboard. 
Dit bord stuur je voort door je 
evenwicht te verplaatsen. Lukt het jou 
om de hele baan rond te rijden?

KOOPZONDAG 
7 FEBRUARI 

Eerste en laatste zondag van de maand winkels open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

ALTIJD GEZELLIG IN WOENSXL

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

AFHAAL MAANDMENU FEBRUARI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG  
5) RITJA KAI PIEN
 (MAISKIPFILET MET KNOFLOOK EN DIVERSE GROENTEN IN EEN 

LICHT PIKANTE KETJAPSAUS, OP INDISCHE WIJZE BEREID)

6) FOE YONG HAI MET VARKENVLEES
 (OMELET GEVULD MET GROENTEN, VARKENSVLEES EN 
 STUKJES HAM IN EEN ROMIGE, VOLLE TOMATENSAUS)

7) KING TOE YU PIEN
     (PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 

BEREID MET EEN COMPOSITIE VAN GROENTEN IN EEN 
 SINAASAPPEL-COINTREAU SAUS EN EEN VLEUGJE GEMBER)

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur  

(Dinsdag is onze rustdag!!)
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur

New Oriental
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MET CARNAVAL ZIJN WIJ 
ZONDAG, MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN.

 WOENSDAG 10 FEBRUARI HETEN WIJ U WEER 
VAN HARTE WELKOM VANAF 16.00 UUR.



Laan ter Catten 14 Nuenen
Twee-onder-een kapwoning gelegen in Nuenen Oost met L-vormige 
woonkamer, leefkeuken, inpandige garage, 4 slaapkamers en een 
ruime badkamer.

•	 Inhoud:	480	m3
•	 Woonoppervlakte:	137	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	349.000,00	k.k.

ver
ko
cht

Barisakker	104	Nuenen
Ruime tweekapper met vier slaapkamers, extra werkruimte op de 
begane grond, een berging en een carport. De woning heeft een 
ruime woon-/eetkamer met een moderne open keuken en een 
grote privacybiedende achtertuin. De woning ligt in een groene , 
kindvriendelijke woonomgeving met diverse faciliteiten op korte 
afstand.

•	 Inhoud:	490	m3
•	 Woonoppervlakte:		144	m2
•	 Bouwjaar:	1978
•	 Vraagprijs:	€			309.000,00	k.k.
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Weverstraat	102	Nuenen
Perfect onderhouden woning in het centrum met een losstaande 
praktijkruimte. De woning aan de Weverstraat 102 heeft twee hele ruime 
leefvertrekken op verschillende verdiepingen. Aan de achterzijde van de 
woning bevind zich een praktijkruimte met eigen ingang en riolering- en 
elektriciteitsvoorzieningen van maar liefst 24m2 (Jacob Catsstraat 2a). 

•	 Inhoud:	344	m3
•	 Woonoppervlakte:		140	m2
•	 Bouwjaar:	1961
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00	k.k.
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Wettenseind	11	Nuenen
Prachtige langgevel boerderij gelegen op unieke locatie aan het 
Wettenseind doch op steenworp afstand van Eindhoven. Deze boerderij 
stamt uit 1864 en is volledig nieuw opgebouwd in 1975. Tot vorig jaar 
was deze schitterende woning opgenomen in de Monumentenwet. De 
boerderij is gelegen op een riant perceel van 2.160m². 

•	 Inhoud:	780	m3
•	 Woonoppervlakte:	240	m2
•	 Bouwjaar:	1864
•	 Vraagprijs:	€	798.000,00	k.k.
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Den	Haak	8	Nuenen
Op een gewilde woonlocatie in een jonge woonwijk in Nuenen-Oost 
gelegen, modern afgewerkt, vrijstaand woonhuis met maar liefst 6 
slaapkamers, speels ingedeelde woonkamer, moderne badkamer, 
keuken, bijkeuken en op het zuid westen gelegen zonnige achtertuin 
met praktijkruimte en op fietsafstand van het centrum.

•	 Inhoud:	460	m3
•	 Woonoppervlakte:	160	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€			475.000,00	k.k.
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Van	Ruusbroecstraat	9	Nuenen
Ruim uitgebouwde twee-onder-een kapwoning gelegen op perfecte 
locatie in Oud Nuenen! Deze woning is voorzien van een garage en een 
extra geïsoleerde praktijkruimte aan de achterzijde wat ideaal dient 
voor een beroep aan huis of het uitoefenen van een hobby. 
Deze woning is de afgelopen jaren gemoderniseerd!

•	 Inhoud:	400	m3
•	 Woonoppervlakte:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1954
•	 Vraagprijs:	€		239.000,00	k.k.
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Juffrouw	Tempelmanlaan	1	
Nuenen
Onder architectuur ontworpen en gebouwde fraaie semi bungalow 
met inpandige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers, semi open keuken, 
woonkamer en eetkamer en een prachtig aangelegde achtertuin. 
De bungalow is gelegen nabij het fraaie natuurgebied “Papenvoortse 
Heide”, diverse voorzieningen en het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	850	m3
•	 Woonoppervlakte:		243	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€		639.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

HUIZEN	GEZOCHT!
WEGENS	SUCCESVOLLE	VERKOPEN	ZIJN	WIJ	TER	UITBREIDING	
VAN	ONS	VERKOOPBESTAND	MET	NAME	OP	ZOEK	NAAR:	

2-ONDER-1	KAP	EN	VRIJSTAANDE	WONINGEN.

BEL	VOOR	EEN	VERTROUWELIJK	EN	VRIJBLIJVENDE	
WAARDEBEPALING!

TEL.	040	-	283	30	57

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

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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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:

De mannen van 
‘Niet Schieten’ in 
Het Klooster
Waar zijn de helden van vroeger? De 
Don Juans, de Zorro’s? De mannen 
en vrouwen met lef en fatsoen. Man-
nen die een vrouw nog het hof we-
ten te maken en voor haar door het 
vuur gaan. Ze zijn er niet meer. Het 
is tijd voor nieuwe helden! U vraagt, 
Niet Schieten levert! Vrijdag 19 fe-
bruari te zien in Het Klooster.

Maar wat is nou eigenlijk een held? Ie-
mand die ten strijde trekt tegen het 
kwaad en bejubeld wordt? Of is het ie-
mand die, ondanks al het cynisme om 
zich heen, strijdt voor een betere we-
reld? Iemand die naar zichzelf durft te 
kijken. Mensen durven dat niet meer. 
Daarom doen de mannen van Niet 
Schieten dat vóór u. Niet omdat ze zul-
ke helden zijn maar omdat het nodig is! 
Door hilarisch herkenbare situaties 
zullen ze u en vooral elkaar met beide 
handen beetpakken en flink door elkaar 
schudden. Hier en daar zal het schuren 
of een beetje pijn doen. Maar bovenal 
wordt het lachen! Want het is zo ont-
zettend leuk om naar u te kijken … u 
heeft geen idee hoe grappig u bent! Als 
herboren held komt u 2 uur later de 
zaal weer uit. De enige kramp die u nog 
zult ervaren is de ‘kramp in de kaken’ 
van het lachen. En als dat echt teveel 
pijn doet ….Kusje Erop! ‘Een kusje erop 
is lang niet altijd effectief maar kan wel 
heel lekker zijn….mits op de juiste plek 
aangebracht’ (NS) 

De voorstelling is op vrijdag 19 februari 
te zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 20.15 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling kosten € 18,50. 
Kaarten kunt u bestellen via de website 
www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 
uur en 17.30 uur telefonisch reserveren 
via het telefoonnummer 040 -284 33 99.

Hardnekkig misverstand
Kookgroep ‘Ittemee?’ serveert iedere derde vrijdag van de
 maand een driegangen maaltijd in de Heuvel in Gerwen, 
voor de inwoners van Gerwen en eventuele introducés. 
Ruim 20 gasten kunnen dan aanschuiven. 

Ondanks bekendmakingen blijft het 
misverstand rondzoemen dat ‘Itte-
mee?’ alleen voor oudere alleenstaan-
den kookt. Het is zeker zo dat ook ou-
deren en/of alleenstaanden welkom 
zijn. Maar zeker zij niet alleen.

Want ook ‘Ittemee?’ is een initiatief 
van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen en is, net als alle andere activitei-
ten, bedoeld voor iedereen in het dorp. 
Bij de werkgroep staat ten slotte het 
thema ontmoeten centraal. En daarom 
heeft iedereen toegang tot o.a. de in-
loop, allerlei andere activiteiten en de 
maaltijd die maandelijks door ‘Itte-
mee?’ geserveerd wordt. Iedereen die 
van anderen hoort, dat het alleen voor 

oudere alleenstaanden is, kan dat van 
zich afwuiven als onwaar: wel of niet 
alleen, jong of oud, met vrienden of fa-
milie, alles kan. En als het nodig is kan 
vervoer geregeld worden, want daar is 
de hulpdienst vervoer voor.
Opgeven kan je via de website digitaal- 
dorpsplein-gerwen.nl of de mail werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Maar ook via telefoon 06 
41102625 kan je aanmelden. Op 19 fe-
bruari staat de tafel weer klaar. U bent 
welkom vanaf 17.45 uur in D’n Heuvel. 
De maaltijd wordt geserveerd om 
18.00 uur. Bent u te gast?

PS. En wil je iemand een presentje geven, 
dat kan met een maaltijd cadeaubon! 

Leer kijken bij het Atelier Van Gogh
 
Kijken, kijken, kijken en dan tekenen. Als je wilt leren tekenen dan moet je eerst kij-
ken. Zonder kijken kun je niet tekenen. Logisch zou je denken maar in de praktijk 
is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig kunnen we het allemaal leren. 

Zotte stoeten in NarreGat, 
DwèrsklippelGat en Wette
Carnavalsvierders die de weg kwijt raken kunnen Drie Dolle Dagen rondtoe-
ren in onze carnavaleske geminte. Van NarreGat via Wette naar Dwèrsklip-
pelGat. De route ligt vast met opstapplaatsen in Nederwetten, Gerwen en 
Nuenen en waar je opstapt kun je ook op stap gaan. Uitstappen mag ook. 
Gratis en vur niks, mede dankzij Club 111. De pendeldienst heet dan ook 
Lijn 111. Fijn ook om wat rond te kijken onderweg en natuurlijk: uitstappen 
bij de optochten.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Allereerst de zotte stoet in Narregat 
Gerwen, op zatterdagmiddag 7 fe-
bruari vanaf 11 minuten over twee. 
Mooi om mee te doen en ook mooi 
om langs de kant te kijken naar al die 
zotten die voorbij trekken. Prins Tes-
kavo en adjudant Cafika roepen het 
uit: Carnaval vieren gaat goed, als je 
het op z’n Gerwens doet!

Zondagmiddag ziet het rond het Nue-
nense Park en zeker bij Het Klooster 
zwart van het volluk. Wie beeld wa uit, 
doet die kale kettingroker wir mee en 
wie ga met de eerste prijs slepen? 
Prins Naturijn en zijn PiekFijne Adju-
danten geven omstreeks half twee 
het startsein. Mi Carnaval komme wij 
tot leven!

Mondagmiddag vanaf twee uur trekt 
de Wettense stoet stapvoets dur het 
durp en da brengt flink wa zotte boe-
re, burgers en buitenlui op de been. 

Wette is klein, maar fijn. Ge kunt er de 
optocht wel vier kerre zien. En daar 
goggut um: zien en gezien wor-
re.  Prins Meccanico en Adjudanten 
Martello &  Mandero zingen in koor: 
Dees carnaval gin karwei, moar fist 
me heel ut gerei! 

Carnaval is iets vur jong en oud: van 
de tienertent tot seniorenbal, een 
jeugd- en kindermiddag, het kan nie 
op. Compleet in het nieuw gestoken 
springen de Stemkes en Stemkerinne-
kes in het rond en de jeugd voert er 
de boventoon. Met Prins Toon d’n Ur-
ste, unne prins vur inne dag (zie foto, 
zonder Prins).     

Carnaval is een feestje ter voorberei-
ding op de Vastentijd. Dinsdag is Vas-
telavond, Aswoensdag haringhap-
pen en over een paar weken is het al 
weer Halfvasten, dan rijdt er een hal-
ve bus…..

Rasenberg Infra schijnt een 
lichtje op veiligheid
In het kader van de actie Jij mag gezien worden!, heeft Rasenberg Infra dins-
dagochtend op het project in Nuenen gratis fietslampjes uitgedeeld aan 
fietsers zonder verlichting. Met deze leuke actie vraagt Rasenberg Infra ex-
tra aandacht voor veiligheid. De fietslampjes zijn enthousiast in ontvangst 
genomen door de passerende fietsers.

Rasenberg Infra is een wegenbouwer 
met een missie. We zijn altijd samen 
scherp op veiligheid. We vinden het 
dan ook erg belangrijk dat schoolkin-
deren elke dag veilig naar school kun-
nen fietsen, ook bij wegwerkzaamhe-
den.

In Nuenen zijn dagelijks veel fietsers 
op weg. Zij steken het traject van de 
Europalaan over en komen hierbij 
langs de wegwerkzaamheden. Uit on-
derzoek blijkt dat vooral jongeren nog 
te vaak zonder licht fietsen. Daarom 
heeft Rasenberg Infra gratis fietslamp-
jes uitgedeeld aan fietsers zonder ver-
lichting. Opvallend veel fietsers waren 
al goed verlicht. Dankzij deze leuke ac-
tie konden ook de laatste mensen vei-
lig op weg.

Rasenberg Infra werkt in Nuenen aan 
de herinrichting van de Europalaan. 
Over een lengte van circa drie kilome-

ter wordt een geheel nieuwe infra-
structuur gerealiseerd met busbanen. 
Het belangrijkste doel van het project 
is duurzaam bijdragen aan de verkor-
ting van de reistijd en het verbeteren 
van de betrouwbaarheid en snelheid 
van het openbaar vervoer in deze re-
gio. De werkzaamheden zijn in okto-
ber 2015 van start gegaan en duren tot 
eind 2016.

Het project is ook te volgen via de web-
site www.rasenberginfra.nl/projec-
ten en de Bouwapp.

Nationale 
voorleesdagen  
op de Crijnsschool
Afgelopen woensdag 27 januari is de 
Crijnsschool gestart met de nationale 
voorleesdagen. Het begon met een ge-
zellig voorleesontbijt. Alle groepen 
waren door elkaar gehusseld en de 
leerlingen van groep 8 hebben het 
prentenboek van het jaar: ‘We hebben 
er een geitje bij’ voorgelezen. Daarna 
hebben de kinderen, juffen en mees-
ters nog in kleinere groepjes voorgele-
zen. Een geslaagde opening waarbij 
het drinken gesponsord werd door de 
plaatselijke Jumbo.
Nu is op school de strijd los gebarsten 
voor de leesklas van 2016. Welke groep 
leest in de periode tot en met 4 februa-
ri de meeste bladzijden? In de klassen 
wordt dat bijgehouden met de speciale 
leesvloeistof, we kunnen nu al bijna 
niet meer stoppen met lezen! Wie de 
leesklas van 2016 wordt, dat wordt 
donderdag 4 februari om 15.00 uur be-
kend gemaakt op het podium van de 
school. 
Ondertussen wordt er ook nog in elke 
groep voorgelezen door onze eigen 
leestoppers, want wij zijn allemaal 
leesknap!
De Crijnsschool vindt lezen niet alleen 
belangrijk maar we maken er ook nog 
een feestje van!

Begin maart 2016 start José Jansen van 
het Atelier Van Gogh (voorheen het 
CAN) met een teken-schildercursus 

voor beginners. Lesgeven aan begin-
ners doet José met veel liefde en ple-
zier omdat de cursisten vaak sinds hun 
middelbare school of soms zelfs sinds 
hun kleutertijd geen potlood meer 
hebben vastgehouden. Helemaal blan-
co beginnen en het plezier ontdekken 
van beeldend bezig zijn. Even uit de 
sleur van je werk of dagelijks leven 
door een inspirerende en avontuurlij-
ke cursus. Er worden zes lessen gege-
ven op de maandagavond van 19.45 - 
22.15 uur in het bekende Klooster, 
Park 1 in Nuenen. Inschrijven kan op 
de website van het Atelier Van Gogh: 
www.ateliervangogh.nl

100ste waardebon     
KidsPlaza voor      
patiëntje Job
 
Timboe, de mascotte van KidsPlaza, 
bracht vrijdag een bezoek aan de kin-
derafdeling van het Elkerliek zieken-
huis. Om aan Job Slegers de 100ste waar-
debon te overhandigen voor een dagje 
spelen in de nieuwe kinderspeeljungle 
in Helmond. Ieder kind tussen 1-12 jaar 
dat dit jaar in het Elkerliek wordt opge-
nomen, krijgt zo’n waardebon. Een 
mooi gebaar van het recent geopende 
KidsPlaza in Helmond, dat samen met 
het Elkerliek graag gezond bewegen sti-
muleert.

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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“Mijn voeten deden zeer. En niet zo’n beetje ook: 
alsof iemand er met spelden in prikte. Soms kon 
ik ze gewoon niet meer omhoog krijgen. En het 
ging maar niet over. Toch maar even naar de 
huisarts gegaan. Hij kent mij al sinds de geboor-
te van de kinderen. Het gesprek ging al snel niet 
meer over mijn voeten, maar over mijn situatie. 
Mijn werkloosheid, de lange dagen zonder con-
tact, het gemis van mijn kinderen. Toen heeft hij 
voorgesteld om een aanvraag voor een thuis-
coach te doen. Iemand die kan helpen om weer 
wat grip op het leven te krijgen. Dat wilde ik wel 
proberen.”

“Binnen een week belde er al iemand van de 
Thuiscoaching en daarna stond Marian binnen 3 
dagen op de stoep. Dat had de huisarts snel via 
het sociale wijkteam voor elkaar gekregen! Ma-
rian vroeg of ze even binnen mocht komen? Eer-
lijk gezegd zat ik er op dat moment helemaal 
niet op te wachten. Maar vooruit dan maar. Ik 
had al aardig gedronken en dan ben ik wat mil-
der. Geen woord daarover trouwens. We hebben 
het over mijn situatie gehad. Maar ook over PSV. 
Ze is net als ik een echte Eindhovenaar.”
“De week erop kwam ze weer. We hebben sa-
men doorgenomen waar ze me bij zou kunnen 
begeleiden. Het huishouden, het papierwerk, de 
boodschappen. Toen hebben we afgesproken 
dat ik het meest geholpen zou zijn met het re-
gelmatig wegwerken van de vaat en de was. Ma-
rian heeft de afspraken heel officieel opgeschre-
ven. Voorwaarde van haar hulp, is dat ik ook echt 
zelf meewerk.”
“Afgelopen keer hebben we een app geïnstalleerd 
met tips voor mensen zoals ik. Er zit ook een chat-

De thuiscoach
“Ze praat niet zoveel, maar pakt 
gewoon samen met mij aan”
 
Ben Wanders (54) is alleenstaand en vader van twee volwassen dochters. Na de scheiding van 
hun moeder, is het contact verwaterd. De laatste keer dat hij ze zag is nu twee jaar geleden. Zijn 
enige kleinkind heeft hij nog nooit gezien. Ben’s leven is een chaos. Geen gezin. Geen werk. Wei-
nig contacten. Veel drank. Thuiscoach Marian helpt hem de draad weer op te pakken. 

Van chaos naar structuur
Mensen zoals Ben hebben behoorlijk wat voor de kiezen gehad. Een ongeval. Verlies van een kind. Ontslag. Een 
scheiding. Soms komt er een verslaving bij. De familie geeft op en haakt af. Er moet dan maar net iemand in de 
buurt zijn die aan de bel trekt. In het geval van Ben was dat de huisarts. Hij regelde via de WMO een indicatie 
voor thuisbegeleiding. Het eerste wat de thuiscoach doet, is vertrouwen winnen: niet veroordelen, maar kijken 
of iemand zin kan maken om iets te veranderen aan zijn of haar situatie. In veel gevallen ontbreekt de structuur 
aan het dagelijkse leven. We kijken samen naar wat iemand zelf kan en op welke gebieden versterking nodig is. 
En of er familie of buren zijn die ook een steentje kunnen bijdragen. We schrijven het allemaal op in het 
zorgleefplan en kijken regelmatig of we ook vooruitgang hebben geboekt. Soms komen er nieuwe afspraken 
bij, maar vaak komen cliënten zover, dat de begeleiding langzaamaan kan worden afgebouwd. Meer informa-
tie over Thuiscoaching? Kijk op https://www.zuidzorg.nl/zorg-thuis/thuiscoaching of bel 040 - 2308408.

functie op. Ik klets nu zo nu en dan met een man in 
Almere. En vanaf volgende week zie ik Marian ook 
op vrijdag, maar dan via Skype op mijn tablet. Een 
extra contactmomentje om te kijken of ik de vaat 
wel heb gedaan. Verder gaat ze op zoek naar een 
vrijwilliger: een maatje, met wie ik er zo nu en dan 
op uit kan. Naar een wedstrijd van PSV ofzo. Als dat 
klikt is dat misschien ook nog wel wat.”

“Voorlopig blijft Marian elke dinsdagochtend 
tussen tien en twaalf komen. Er zijn maar twee 
regels: zij zegt niets over mijn drankgebruik en ik 
neem er pas één als zij weer weg is. Tot nu toe 
houden we dat goed vol. Weet je, ze praat niet 
zoveel, maar pakt gewoon met mij mee aan. En 
als we dan zo samen aan de slag zijn, krijg ik er 
zelf ook weer meer zin in.” 

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Riekus Luth geeft unieke workshop:    
‘Afvalhout bestaat voor mij niet!’

In de werkplaats achter het huis vertelt 
Riekus enthousiast over zijn hobby, die 
wonderbaarlijke, mooie dingen ople-
vert. Het in miniatuur nabouwen van 
opvallende kerkjes die hij her en der 
ontdekt is al jaren een passie voor hem. 
Eerst onderweg uittekenen en dan thuis 
nabouwen, zo werkt het. We herkennen 
op een plank in de werkplaats meteen 
het oude van Gogh kerkje dat in Nue-
nen staat. Het lamplicht schijnt sfeervol 
door de fragiele, gedetailleerde raam-
pjes naar buiten. Riekus reageert met-
een: "Dat ding is niet te koop hoor, daar 
kan ik echt geen afstand van doen!" De 
kozijnen en raampjes van het met 
sneeuw bedekte kerkje zijn met een 
stanleymes gesneden uit houten lamel-
lenlatjes van een oude zonwering die in 
een afvalbak lag. Op een ander kerkje 
zien we rijen zwarte dakpannen, ge-
maakt van de oude binnenband van een 
fiets. De bomen zijn twijgjes die hij er-
gens heeft geplukt. Riekus glundert: "Je 

wilt niet weten hoe weinig geld mijn 
hobby kost. Het is gewoon een kwestie 
van goed rondkijken en gratis materiaal 
zoeken. Dat ligt echt overal." 

---------------
“De meeste 
mensen kunnen 
echt véél meer 
dan ze denken!”
---------------
Ook van dingen die hij in de natuur 
vindt maakt Riekus Luth opmerkelijke 
producten. Geen strakke kunst, maar 
natuurlijk vormgegeven kunstwerkjes. 

Hij woont al jaren in Nuenen. Beroepsmatig is hij zijn halve leven al bezig 
met creativiteit, als activiteitenbegeleider. We hebben het hier over Riekus 
Luth, een man die niet houdt van stilzitten. Na de pensionering stopte zijn 
enthousiasme niet, integendeel. "Wat Piet Hein Eek in het groot doet, dat 
doe ik thuis een beetje in het klein. Van afvalhout en snoeihout maak ik al-
lerlei dingen. Dat wil ik iedereen graag laten zien." 

Volgens hem lukt het iedereen om zo-
iets te vervaardigen met weinig hulp-
middelen. In zijn werkruimte ligt het 
gedroogde snoeihout klaar in bakjes, 
keurig gesorteerd in diverse formaten. 
Hij heeft geen tijd om op vaste uren be-
geleider bij Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats te worden, maar zijn ideeën 
wil hij wel graag een keer komen pre-
senteren tijdens een workshop. Die 
vindt plaats op:
Donderdag 18 februari. Workshop: 
‘Afvalhout bestaat voor mij niet!’. Tijd-
stip: 19.00 uur. Waar: Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats aan het Park in 
Nuenen. De ingang ligt tussen Restau-
rant Goesting en Restaurant ‘De Zon-
newende’.

Voor deelname aan de workshop kunt 
u zich aanmelden met een berichtje 
naar info@dorpswerkplaatsnuenen.nl. 
De kosten voor deelname zijn € 15,- 
vooraf te voldoen op bankrekening 
NL79 RABO 0137 4369 63. Deelne-
mers  van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats betalen € 11,50. Iedereen 
die op donderdag 18 februari meedoet, 
gaat naar huis met een zelfgemaakt 
werkstuk. Dat is inbegrepen in de prijs. 

In het fotoalbum 'Riekus Luth’ op de 
website van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats (zie http://www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl en kijk daar on-
der 'foto's') kunt u alvast een kijkje ne-
men in de werkplaats van Riekus.

Jong talent
Op donderdag 28 januari gaven leden van het Gerwens Muziekkorps en 
Drumfanfare Jong Leven in samenwerking met Kunstkwartier Nuenen een 
voorspeelavond in de Kapel van Het Klooster. 

Dat er veel jong muzikaal talent in de 
gemeente aanwezig is, liet deze avond 
zeker blijken. Diverse studenten van de 
muziekschool lieten horen wat ze de 
afgelopen tijd hadden geleerd. Diverse 
solo’s werden ten gehore gebracht. Niet 
alleen de muzikanten maar ook de aan-

wezige ouders waren duidelijk zenuw-
achtig, onterecht gezien het applaus 
dat volgde. Ook van het optreden van 
het Jeugdorkest Gerwens Muziek-
korps, onder leiding van Ramon Son-
dagh, konden de toeschouwers duide-
lijk genieten. www.kunst-kwartier.nl

Meike Wouters, trompet, Teun van Vroenhoven, cornet, Ties Gevers, trompet.

Gewoon Bijzonder 
in Kunstzaal 
Dommeldal
Dit keer een extra bijzondere tentoon-
stelling in Kunstzaal Dommeldal in 
Mierlo. Waar de foto’s van Lies Vogel-
zang en het keramiek van bewoners 
van Bronlaak, een prachtige combina-
tie vormen. De tentoonstelling wordt 
feestelijk geopend op zondag 21 fe-
bruari 15.00-17.00 uur en is daarna te 
bekijken tot en met 30 maart, tijdens 
de openingsuren van de Bibliotheek.
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Concours Ludique op vrijdag 5 februari

Echte carnavalsmuziek en ludiek 
vertier voor man én vrouw
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, want blijkbaar denken de 
Nuenense mannen nog steeds en masse dat zij op de vrijdagavond van car-
naval nergens welkom zijn in ons dorp vanwege Skon Vrouwkesavond. Het 
tegendeel is waar: in de tent op het Van Goghplein wordt die avond namelijk 
voor de twaalfde keer het blaaskapellenfestival Concours Ludique gehou-
den. En zowel man als vrouw is zeer welkom op deze avond vol met lekkere 
live carnavalsmuziek van de beste kapellen uit Nuenen en omstreken.

Carnaval for the Kids!
Kindercarnaval op dinsdagmiddag. Inmiddels toch echt wel een begrip ge-
worden binnen het Nuenense carnaval. De werkgroep is alweer druk bezig 
met de voorbereidingen. Snoepjes moeten ingekocht worden, de kramen 
gereserveerd, en niet te vergeten moet ervoor gezorgd worden dat er weer 
voldoende vrijwilligers zijn om dit allemaal mogelijk te maken.

Opening carnaval 
in Nuenen:   
D’n Aftrap!
Op carnavalszaterdag 6 februari zal 
tijdens D’n Aftrap het carnaval in 
Nuenen c.a. geopend worden met 
muziek en gezelligheid.

Er is een Super DJ en diverse hofka-
pellen zullen tijdens deze happening 
een muzikaal optreden verzorgen. 
Vanaf 10.11 uur zal burgermeester 
Maarten Houben de sleutel van het 
dorp voor vier dagen overdragen aan 
de vijf Hoogheden. De organisatie van 
D’n Aftrap wordt verzorgd door de 
vijf Carnavalsverenigingen in samen-
werking met de Gemeente Nuenen. 
Iedereen is van harte welkom in de 
TienerTent op het Van Goghplein in 
Nuenen. Aanvang 10.00 uur, einde 
13.00 uur. De toegang is natuurlijk 
gratis en ook dit jaar is de consump-
tieprijs € 1,50! 

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

Zondag 7 februari: 
Brunch - Optocht - 
Ameezing Carnaval
 
Beste carnavalsvierders.
De Optocht staat weer te vertrek-
ken en Ameezing wordt alweer 
opgebouwd.

Bericht voor de deelnemers van de 
optocht: in tegenstelling tot voor-
gaande jaren kun je de nummers afha-
len in de TienerTenT vanaf 11:45 uur 
(voorheen was dit Het Klooster, maar 
nu dus niet meer omdat de brunch 
ook plaats vindt in de TienerTenT).
Inschrijven voor deelname in de op-
tocht kan dan ook nog, maar beter is 
om je vooraf aan te melden op www.
dwersklippels.nl/home/inschrijffor-
mulier_optocht
En in de uurkes voor de Optocht kan 
iedereen terecht bij de ‘SUPER JUM-
BO Brunch nieuwe stijl’, die gepresen-
teerd wordt in de Tent op het Van 
Gogh plein. Met allereerst een lekkere 
boterham, een gebakken eitje met 
spek of wat dan ook. En leuke carna-
vals muziek om alvast in de stemming 
te komen. Een brandewijntje of ge-
woon koffie. En dan nog even een 
pilsje en we zijn helemaal klaar voor 
het buitengebeuren: de grote Optocht 
en het Ameezing Carnaval evene-
ment in ons schone park.
 
Voor de brunch bedraagt de toegang 
€ 9,50 voor volwassenen en € 7,- voor 
kinderen tot 15 jaar. Voor de aller-
kleinsten tot 5 jaar is het gratis.
De Optocht en Ameezing Carnaval 
zijn helemaal gratis. 
 Inmiddels heeft zich voor de brunch 
een tweede sponsor aangemeld, die 
geheel gratis een prachtig springkus-
sen zal plaatsen. 

Dus kom allemaal Zondag op tijd naar 
het centrum !
 

Concours Ludique heet ludiek vanwe-
ge het thema dat elk jaar gekozen 
wordt. Dit jaar gaan we op de span-
nende tour met ‘Vijftig tinten roze’, in 
te vullen door de muzikanten met een 
speciaal optreden, maar ook het pu-
bliek wordt uitgedaagd om iets met 
dit thema te doen. Wat? Dat laten we 
graag aan jullie fantasie over…
Naast een ludiek optreden brengen de 
blaaskapellen natuurlijk ook gewoon 
de lekkerste meezingers en meedei-
ners en de beste carnavalskrakers. Vol 
goeie zin, vol goeie embouchure in de 
lippen en vol enthousiasme spelen 
voor jullie op 5 februari ZsaZsaZsoe, 
Hurdut, ’t Eenoodje, de Klippeleaters. 
Van buiten Nuenen komen Blusswer-
ruk, Toeterij ENVEE, ’t Inventielke en 
de Experience Brassband.
Dat wordt meemaken en erbij zijn, zul-
len we dat met elkaar afspreken? Niet 

alleen de skon vrouwkes, maar ook ge-
woon de mannen! Om gezellig samen, 
met een pilsje en met échte muziek sa-
men de carnaval in te luiden.
Wees allen welkom op vrijdag 5 fe-
bruari vanaf 21.00 uur in de tent op 
het Van Goghplein voor Concours Lu-
dique 2016. De toegang is natuurlijk 
gratis en voor de eerste gasten hebben 
we bovendien een leuk aandenken, zo-
als jullie van ons gewend zijn.

Tot dan, tot Concours Ludique!

Dinsdag 9 februari is het dan eindelijk 
weer zover! Tijd voor het jaarlijkse 
festijn KINDERCARNAVAL! Van 
13.00 tot ongeveer 17.30 is de Tiener-
TenT op het Vincent van Goghplein 
weer geopend voor alle kinderen en 
hun aanhang.
Je kunt hossen, springen, dansen en 
zingen op de beats van onze DJ. Bij 
een speciale kassa kun je bonnetjes 
kopen, waarmee je bij heel veel 
kraampjes allerlei lekkernijen kunt 
kopen. Snoep, chips, popcorn, suiker-
spin, noem het maar op. Het is ten-
slotte feest! Ook is er weer een spring-
kussen waar je lekker op rond kunt 
springen. Dit alles uiteraard tegen 
kinderprijsjes.
Wanneer je op tijd komt, kun je zelfs 
een ware hoogheid zien! De jeugd-
prins komt ook langs met zijn gevolg 
en laat zijn dansmariekes een spette-
rend optreden weggeven. Misschien 
neemt hij ook de grote prins en de 
Blaospoepers wel mee!

Ben je moe van al dat gehos en ge-
spring? Geen zorgen! Je kunt lekker in 
de knutselhoek gaan knutselen of je 
laat je omtoveren tot een echte clown 
of prinses in de schminckhoek, gratis! 
Voor de dorstige kinderen is er ranja, 
ook helemaal voor niets! Als je dan 
weer lekker uitgerust bent en je dorst 
gelest is, kun je gezellig met opa een 
dansje wagen, of voor mama een 
snoepzakje maken. Misschien krijg je 
papa wel zover dat hij de kabouter-
dans met je meedoet, of springt oma 
mee op de nieuwste hit van K3. Uiter-
aard is er voor de kleine ongelukjes 
ook altijd EHBO aanwezig, die er voor 
zorgt dat je zo snel mogelijk weer ver-
der kunt feesten.

De toegang tot dit kinderfestijn is ook 
dit jaar weer gratis. Reden genoeg dus 

om je carnavalspak 
aan te trekken en 
met al je vriend-
jes en vriendin-
netjes naar de 
tent te komen, 
voor een groot 
feest, speciaal 
voor kinderen. 
Tot dinsdag 9 
februari!

Programma Kindercarnaval 
•	 Zaterdag	06	februari	
 Carnavalsmiddag voor groep 4 t/m 

8: 14.30 uur - 17.00 uur
•	 Zondag	07	februari	
 Jeugdcarnavalsoptocht 
 Optochtfeest met prijsuitreiking Jeugd
•	 Maandag	08	februari	
 Carnavalsmiddag voor groep 1, 2 en 3: 
 12.00 uur - 14.00 uur
 Carnavalsmiddag voor groep 4 t/m 

8: 15.30 uur - 17.30 uur
•	 Dinsdag	09	februari	
 Bovenste Beste Bingo Brunch: 
 11.11 uur - 13.11 uur

Consumpties
Iedere middag krijgen alle kinderen 
bij binnenkomst een welbekende roze 
Neuro. Deze roze Neuro`s kunnen 
worden gespendeerd aan iets fris of 
wat lekkers. Ieder kind krijgt deze 1 
per middag en het is mogelijk om nog 
meerdere Neuro`s bij te halen aan de 
deur en ook binnen bij de activiteit 
zelf (dit geldt overigens niet voor kin-
deren van de groepen 1, 2 en 3). 
Neuro`s zijn te koop voor maar €1,- 
en zijn alleen te gebruiken op onze 
kindermiddagen.

Belangrijk
Beste ouders, stuur (of breng) uw kin-
deren niet te vroeg, want zij zullen pas 
binnen mogen op de aangegeven tij-
den. Ouders mogen niet mee naar bin-
nen op onze middagen vanwege het 
grote aantal kinderen. Er zal voldoen-
de begeleiding zijn, zoals voorgaande 
jaren. Het is natuurlijk het leukst als ie-
dereen verkleed komt! Desalniettemin 
behoren serpentinespray en spuitbus-
jes (lak, verf, etc.) niet tot het kostuum 
en zijn daarom ook niet toegestaan!
Alleen de kinderen uit de groepen 7 en 
8 mogen van ons eerder en zelfstandig 
onze middag verlaten, voor de andere 
kinderen is vroegtijdig de activiteiten 
verlaten niet toegestaan zonder bege-
leiding van een ouder. Het verzoek aan 
de ouders van groep 1, 2 en 3 is om 
hun kinderen te voorzien van naam en 
telefoonnummer van de ouders (liefst 
geschreven op de arm van het kind), 
hierdoor kunnen wij bij eventuele ca-
lamiteiten contact met u opnemen. 
Alle toegangskaarten worden ver-
spreid via school en zijn gratis.

Driedubbel Schafrath!!
Op carnavalszaterdag is het driedubbel feest bij Cafe Schafrath!

Allereerst rond een uur of drie: Feestzanger en rasartiest Patrick Willemse, be-
kend van o.a. De Soundmixshow en zijn hits: Kus me lieveling, Jij zit in mijn hart 
en zijn recente: Sinds ik jou zag! 
Vanaf vijf uur: De Nuenense Top 40/Disco/Feestband InFlow...Voetjes van de 
vloer en feest met de hits van toen en nu!!
Afgewisseld met Blaasband de Klippeleaters, met als klapper: 11 minuten Kuke-
le!! Welkom!!

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

In de uurkes voor de Optocht op zon-
dag 7 februari wordt een ‘Brunch nieu-
we stijl’ gepresenteerd die zijn weerga 
niet kent: een Bourgondisch - Bra-
bantse Jumbo Brunch. Deze brunch 
wordt verzorgd door vrijwilligers van 
de CV de Dwèrsklippels,. Lekker ver-
trouwd, maar nieuwe stijl. En alles op 
echt serviesgoed, met echte kopkes en 
bestek. Deels zal de brunch gespon-
sord worden door Jumbo Ton en Ro-
nald van Grimberg, dus de kwaliteit is 
gewaarborgd. En dat allemaal voor € 
9,50 voor volwassenen en € 7,00 voor 
kinderen tot 15 jaar. Voor de aller-
kleinsten tot 5 jaar is het gratis.

BRUNCH
Datum: 07 februari. Tijd: 11.11 t/m 
13.00 uur. Plaats: TienerTenT op het 
Van Gogh Plein.

Dit jaar is al weer het 29e Concert Car-
navalesk in Nuenen en we mogen in 
Nuenen best trots zijn op zo’n mooie 
traditie. Er zitten natuurlijk weer oude, 
vertrouwde nummers in het repertoire, 
maar we hebben ook weer een aantal 
nieuwe muziekstukken in het repertoire 
opgenomen. Stukken waarbij je de 
stembanden niet kunt ontzien, want het 
motto van het Concert is niet voor niets 
‘horen, zien, en zingen’. Wij hebben er 
als muzikanten en organisatie al weer 
heel veel zin in en jullie mogen weer een 
mooi Concert Carnavalesk 2016 tege-
moet zien! En dat allemaal voor € 6,00 
per persoon. Evenals verleden jaar heb-
ben we weer een orkest met ruim 100 
muzikanten op het podium. 111 om 
precies te zijn; hoe carnavalesk kun je 
het hebben. Maandagmiddag 8 februari 
belooft weer een drukke en kei leuke 
middag te worden! Tot dan.

CONCERT CARNAVALESK
Datum: 08 februari. Tijd: 13.30 t/m 
17.00 uur. Plaats: TienerTenT op het 
Van Gogh Plein.

Omroep Kontakt 
presenteert Vier 
Dol Dwaze Kontakt 
Dagen
Omroep Kontakt gaat de komende 
Carnaval volledig over op Carnaval.
Voor het eerst in de geschiedenis van 
de omroep zal tijdens carnaval het 
maximale carnavalsgevoel worden uit-
gezonden via radio en TV. De carna-
valsuitzending begint op zaterdag 6 fe-
bruari om 8.00 uur en duurt tot en met 
dinsdag 9 februari 23.59 uur.
Op de radio zijn er elke dag live uitzen-
dingen vanaf 08.00 tot 18.00 uur, met 
alleen carnavals muziek carnavals info, 
reportages en sfeerverslagen. In de 
studio treden er live artiesten op. In de 
avond en nacht non-stop carnavals 
muziek met de hoogtepunten van car-
navals evenementen uit Laarbeek.
Op TV videoclips van Liedjesfestival 
deelnemers, optredens in de studio, en 
verslagen van Carnavals-activiteiten. 
Iedereen is van harte welkom.

Carnaval vier je samen!  
Zes munten, 

één betaalmiddel!

= Goud 
Bar van Gogh

= Roze 
Café Ons Dorp

= B
or

de
ua

x
Ca

fé
 R

en
é = W

it
Het Klooster

= P
aa

rs
Re

st
au

ra
nt

 G
oe

st
in

g
= G

ro
en

Ca
fé

 S
ch

af
ra

th

Gerwin is wir d’n allerurste
In Gerwen staat al jaren een beeldje van onze eerste Gerwenaar, namelijk Gerwin. 
Gerwin betekent ‘vriend met de spee’. Dit beeldje, geschonken door C.V. de Narre-
Kappen, raakte een beetje in de vergetelheid, daar hij rustig omgroeid werd door 
ijverige struiken op de Heuvel. De Narre-Kappen hebben Gerwin bevrijd van zijn 
groene uitzicht en op Carnavalsmaandag bij de start van de Brunch omstreeks half 
twaalf, zullen we onze voorvader bezoeken. Er zal een moment van stilte in acht 
worden genomen en onze Prins Teskavo zal nog een ludieke opdracht wachten. 

Ook dit jaar tijdens de carnavalsda-
gen slaan de gezamenlijke horeca in 
Nuenen de handen in een. De mun-
ten 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 carnavals-
vierder gastvrij ontvangen en het 
dweilen bevorderen.  

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!!  



Carnavalskalender 2016Carnavalskalender 2016
DONDERDAG 4 FEBRUARI
•	 Prima	Doa-bal	20.11-23.00	uur	Schafrath

VRIJDAG 05 FEBRUARI 
•	 Drie	uurkes	vurraf	15.00	uur	Schafrath
•	 Seniorencarnaval	16.30-21.00	uur	Het	Klooster
•	 Bonte	avond	19.40	De	Koppel	Nederwetten
•	 Schôn	Vrouwkes	Avond	(Verschrikkelijk	Beeldig)	20.11-02.00	uur	Centrum	Nuenen
•	 Concours	Ludique	(Vijftig	tinten	Roze)	20.30-00.00	uur	Tent	Van	Goghplein

ZATERDAG 6 FEBRUARI
•	 D’n	Aftrap	10.30	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Soos	Club	111	voor	genodigden	
•	 Optocht	De	Narre-Kappen	Gerwen	14.11	uur
•	 Jeugdcarnaval	groep	4	-	8	14.30-	17.00	uur	Het	Klooster
•	 Driedubbel	Schafrath!!	15.00	uur	Cafe	Schafrath
•	 Boerenbruiloft	16.30	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tiroler	Party	17.00	uur	Goesting
•	 Lekker	indrinken	/	11	minuten	Kukele	Schafrath
•	 Gezellig	dorpsfeest	Ons	Dorp
•	 D’n	Aftrap	Café	René
•	 Carnavalsmis	met	NMK	19.00	uur	H.	Clemenskerk	
•	 Feestavond	20.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Carnavalsbal	21.11-02.00	uur	Het	Klooster

ZONDAG 7 FEBRUARI
•	 Carnavalsdienst	in	de	H.	Lambertuskerk	9.30	uur
•	 Carnavalsontbijt	10.45	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Brunch	11.11-13.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Optocht	13.30-15.00	uur	Centrum	Nuenen
•	 Prijsuitreiking	jeugdoptocht	15.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Lekker	opwarmen	Schafrath
•	 Na	d’n	optocht	vanaf	15.00	uur	Het	Klooster
•	 Na	optocht	vanaf	15.00	uur	Ons	Dorp
•	 In	polonaise	door	Café	René
•	 Prijsuitreiking	optocht	16.30	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Carnavalesk	blaaskapellenfestival	19.30	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Carnavalsbal	21.11-02.00	uur	Het	Klooster
•	 Prijsuitreiking	en	Grande	finale	24.00	uur	De	Koppel	Nederwetten

MAANDAG 8 FEBRUARI
•	 Brunch	CV	de	Narre-Kappen	11.30	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Kindermiddag	groep	1,	2,	3	12.00-14.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	Eeneind	13.30	uur	zaal	‘Schellekens’	
•	 Een	meter	smaakt	beter	Ons	Dorp
•	 Pitcherfestijn	met	FeestDuo	en	Tjonge	Jonge	Café	René
•	 Optocht	Nederwetten	14.00	uur
•	 Pulle	Vulle	14.11	uur	Goesting
•	 Concert	Carnavalesk	13.30-17.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Maandagprogramma	met	Rikken	en	Toepen	14.00	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Carnavalsbal	m.m.v.	De	Heeren	Van	15.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Chill	middag	groep	4	-	8	15.30-17.30	uur	Het	Klooster
•	 Nog	effe	volhouden	tot	02.00	uur	Schafrath
•	 Prijsuitreiking	optocht	volwassenen	19.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Nog	efkes	volhouwe	Schafrath
•	 Carnavalsbal	21.11-02.00	uur	Het	Klooster
•	 Dweilen	CV	de	Narre-Kappen	20.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein

DINSDAG 9 FEBRUARI
•	 Brunch	jeugd	11.11-13.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindercarnaval	13.00-17.00	Tent	Van	Goghplein
•	 Kindermatinee	14.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Kindermiddag	14.11	uur	Goesting
•	 Theeconcert	13.30-18.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	CV	De	Narre-kappen	14.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Dweilen	met	de	kraan	open	Ons	Dorp
•	 D’n	letste	dag	Café	René
•	 Prijsuitreiking	kinderoptocht	17.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-24.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Meccanico	draait	door	en	afsluitingsbal	20.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Sluitingsbal	20.11-24.00	uur	Het	Klooster
•	 Sluitingsbal	CV	de	Narre-Kappen	20.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Méé	Bler	avond	21.11	uur	Goesting
•	 Nog	effe	Swingen	tot	24.00	uur,	daarna	besloten	afterparty	Schafrath
•	 Klippelverbranding	24.00	uur
•	 Afsluiting	carnaval	00.00	uur	De	Koppel	Nederwetten

WOENSDAG 10 FEBRUARI
Haringhappen	21.11	uur	Het	Klooster	
Haringhappen	Gouwe	Ouwe	Dispuut

Resident ie :  C.V. de Dwèrsklippels 

Vrijdag 05/02
17.00 - 21.00  Seniorencarnaval
21.11 - 02.00  Skôn Vrouwkes met DJ Tizio Calvo

Zaterdag 06/02
14.30 - 17.00  Jeugdmiddag
       King of Bingo Las Vegas polonaise,        meezingen, dansen       21.11 - 02.00  Carnavalsbal met Feestband SOG        en DJ Tizio Calvo

Zondag 07/02
14.00 - 19.00  Live band Duo two for you
21.11 - 02.00  Carnavalsbal met Nacht van de Natte zakdoek       en DJ Tizio Calvo

Maandag 08/02
12.00 - 14.00  Kindermiddag
15.30 - 17.30  Chill middag
21.11 - 02.00  Carnavalsbal met Rock & Lol band CANVAS!       en DJ Tizio Calvo

Dinsdag 09/02
11.11 - 13.00  Bovenste Beste Bingo Brunch
13.00 - 19.00  Theeconcert met o.a. Melissa Janssen20.11 - 24.00  Sluitingsbal met DJ Tizio Calvo

Woensdag 10/02
21.11 Haringhappen
                  (programmering onder voorbehoud)

CARNAVALSPROGRAMMA 
2016

Alle dagen

DJ Timo

in da hause

Vrijdag: Skônvrouwkesavond
Met rond 23.00 uur een verrassing voor de dames!

Ook de Skôn mennekes zijn hier welkom.

Zaterdag: D’n Aftrap
Het dak eraf in Café René

Zondag: D’n Optocht
in polonaise door Café René

Maandag: Pitcher Festijn
Oewe pitcher mi bier of wijn gevult vûr vijf muntjes

Live optreden van Feestduo Tjonge Jonge

Dinsdag: D’n Letste dag
As ge nog muntjes het gewoon op komme maken
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ELKE AVOND CARNAVALESKE DJ IN HET CAFE,EN OPTREDENS VAN DIVErSE KAPELLEN OPONS OVERDEKT DORPSPLEIN

ELKE AVOND CARNAVALESKE DJ IN HET CAFE,EN OPTREDENS VAN DIVErSE KAPELLEN OPONS OVERDEKT DORPSPLEIN
www.cafeonsdorp.nl follow us         cafeonsdorpnuenen

CARNAVAL 
2016 

 
 
WANNEER? 
05 feb tot 09 feb 2016 
 

WAAR? 
Cafe Schafrath 
Park 35 te Nuenen 
 
 
 
MET WIE? 
Met jullie en prins Naturijn en 
drie PiekFijne adjudanten 
 
 
 
 

 
 
“MI CARNAVAL KOMME WIJ TOT LEVEN” 

VRIJDAG: 
Op vrijdag middag vanaf 
15:00 uur“Drie uurkes 
vurraf”m.m.v. Tsjonge Jon-
ge. 
Skon vrouwkes met als 
thema: “Verschrikkelijk 
Beeldig”. 

ZATERDAG: 
Lekker indrinken met een 
middag vol muziek inclu-
sief 11 min. “Kukele”de 
Klippeleaters en live mu-
ziek door “Inflow”. 

ZONDAG: 
Lekker opwarmen met leu-
ke carnavalsmuziek na de 
optocht. 

MAANDAG: 
Nog effe volhouden ,met 
lekkere nieuwe en oude 
carnavalsdeuntjes. 

DINSDAG: 
Echt de laatste dag, nog 
effe swingen. Na 00:00 uur 
een besloten afterparty. 

 

DE CATERING OP 
HET TERRAS 
WORDT VER-
ZORD DOOR  
Florentius Catering uit 
Nuenen 

 

 

 

CARNAVAL
2016

Bekijk voor ons gehele programma 
op de website of facebook.

VRIJDAG 5 FEBRUARISkôn Vrouwkes Bal
Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 6 FEBRUARI
Tiroler Party

Aanvang 17.00 uurZONDAG 7 FEBRUARID’n Optocht
“ Een grote polonaise”

MAANDAG 8 FEBRUARI
Pulle VulleTraditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 9 FEBRUARIKindermiddag. Aanvang 14.11 uur       Goesting’s Méé Bler avond. Aanvang 21.11 uur 

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

CARNAVAL
20162016

CARNAVAL



Carnavalskalender 2016Carnavalskalender 2016
DONDERDAG 4 FEBRUARI
•	 Prima	Doa-bal	20.11-23.00	uur	Schafrath

VRIJDAG 05 FEBRUARI 
•	 Drie	uurkes	vurraf	15.00	uur	Schafrath
•	 Seniorencarnaval	16.30-21.00	uur	Het	Klooster
•	 Bonte	avond	19.40	De	Koppel	Nederwetten
•	 Schôn	Vrouwkes	Avond	(Verschrikkelijk	Beeldig)	20.11-02.00	uur	Centrum	Nuenen
•	 Concours	Ludique	(Vijftig	tinten	Roze)	20.30-00.00	uur	Tent	Van	Goghplein

ZATERDAG 6 FEBRUARI
•	 D’n	Aftrap	10.30	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Soos	Club	111	voor	genodigden	
•	 Optocht	De	Narre-Kappen	Gerwen	14.11	uur
•	 Jeugdcarnaval	groep	4	-	8	14.30-	17.00	uur	Het	Klooster
•	 Driedubbel	Schafrath!!	15.00	uur	Cafe	Schafrath
•	 Boerenbruiloft	16.30	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tiroler	Party	17.00	uur	Goesting
•	 Lekker	indrinken	/	11	minuten	Kukele	Schafrath
•	 Gezellig	dorpsfeest	Ons	Dorp
•	 D’n	Aftrap	Café	René
•	 Carnavalsmis	met	NMK	19.00	uur	H.	Clemenskerk	
•	 Feestavond	20.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Carnavalsbal	21.11-02.00	uur	Het	Klooster

ZONDAG 7 FEBRUARI
•	 Carnavalsdienst	in	de	H.	Lambertuskerk	9.30	uur
•	 Carnavalsontbijt	10.45	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Brunch	11.11-13.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Optocht	13.30-15.00	uur	Centrum	Nuenen
•	 Prijsuitreiking	jeugdoptocht	15.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Lekker	opwarmen	Schafrath
•	 Na	d’n	optocht	vanaf	15.00	uur	Het	Klooster
•	 Na	optocht	vanaf	15.00	uur	Ons	Dorp
•	 In	polonaise	door	Café	René
•	 Prijsuitreiking	optocht	16.30	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Carnavalesk	blaaskapellenfestival	19.30	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Carnavalsbal	21.11-02.00	uur	Het	Klooster
•	 Prijsuitreiking	en	Grande	finale	24.00	uur	De	Koppel	Nederwetten

MAANDAG 8 FEBRUARI
•	 Brunch	CV	de	Narre-Kappen	11.30	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Kindermiddag	groep	1,	2,	3	12.00-14.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	Eeneind	13.30	uur	zaal	‘Schellekens’	
•	 Een	meter	smaakt	beter	Ons	Dorp
•	 Pitcherfestijn	met	FeestDuo	en	Tjonge	Jonge	Café	René
•	 Optocht	Nederwetten	14.00	uur
•	 Pulle	Vulle	14.11	uur	Goesting
•	 Concert	Carnavalesk	13.30-17.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Maandagprogramma	met	Rikken	en	Toepen	14.00	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Carnavalsbal	m.m.v.	De	Heeren	Van	15.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Chill	middag	groep	4	-	8	15.30-17.30	uur	Het	Klooster
•	 Nog	effe	volhouden	tot	02.00	uur	Schafrath
•	 Prijsuitreiking	optocht	volwassenen	19.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Nog	efkes	volhouwe	Schafrath
•	 Carnavalsbal	21.11-02.00	uur	Het	Klooster
•	 Dweilen	CV	de	Narre-Kappen	20.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein

DINSDAG 9 FEBRUARI
•	 Brunch	jeugd	11.11-13.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindercarnaval	13.00-17.00	Tent	Van	Goghplein
•	 Kindermatinee	14.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Kindermiddag	14.11	uur	Goesting
•	 Theeconcert	13.30-18.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	CV	De	Narre-kappen	14.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Dweilen	met	de	kraan	open	Ons	Dorp
•	 D’n	letste	dag	Café	René
•	 Prijsuitreiking	kinderoptocht	17.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Tienercarnaval	20.00-24.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Meccanico	draait	door	en	afsluitingsbal	20.00	uur	De	Koppel	Nederwetten
•	 Sluitingsbal	20.11-24.00	uur	Het	Klooster
•	 Sluitingsbal	CV	de	Narre-Kappen	20.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Méé	Bler	avond	21.11	uur	Goesting
•	 Nog	effe	Swingen	tot	24.00	uur,	daarna	besloten	afterparty	Schafrath
•	 Klippelverbranding	24.00	uur
•	 Afsluiting	carnaval	00.00	uur	De	Koppel	Nederwetten

WOENSDAG 10 FEBRUARI
Haringhappen	21.11	uur	Het	Klooster	
Haringhappen	Gouwe	Ouwe	Dispuut

Resident ie :  C.V. de Dwèrsklippels 

Vrijdag 05/02
17.00 - 21.00  Seniorencarnaval
21.11 - 02.00  Skôn Vrouwkes met DJ Tizio Calvo

Zaterdag 06/02
14.30 - 17.00  Jeugdmiddag
       King of Bingo Las Vegas polonaise,        meezingen, dansen       21.11 - 02.00  Carnavalsbal met Feestband SOG        en DJ Tizio Calvo

Zondag 07/02
14.00 - 19.00  Live band Duo two for you
21.11 - 02.00  Carnavalsbal met Nacht van de Natte zakdoek       en DJ Tizio Calvo

Maandag 08/02
12.00 - 14.00  Kindermiddag
15.30 - 17.30  Chill middag
21.11 - 02.00  Carnavalsbal met Rock & Lol band CANVAS!       en DJ Tizio Calvo

Dinsdag 09/02
11.11 - 13.00  Bovenste Beste Bingo Brunch
13.00 - 19.00  Theeconcert met o.a. Melissa Janssen20.11 - 24.00  Sluitingsbal met DJ Tizio Calvo

Woensdag 10/02
21.11 Haringhappen
                  (programmering onder voorbehoud)

CARNAVALSPROGRAMMA 
2016

Alle dagen

DJ Timo

in da hause

Vrijdag: Skônvrouwkesavond
Met rond 23.00 uur een verrassing voor de dames!

Ook de Skôn mennekes zijn hier welkom.

Zaterdag: D’n Aftrap
Het dak eraf in Café René

Zondag: D’n Optocht
in polonaise door Café René

Maandag: Pitcher Festijn
Oewe pitcher mi bier of wijn gevult vûr vijf muntjes

Live optreden van Feestduo Tjonge Jonge

Dinsdag: D’n Letste dag
As ge nog muntjes het gewoon op komme maken

CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALRNCARNAVALNCARNAVALCARNAVALNCARNAVALNCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALACARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALVCARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALAVACARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALACARNAVALVCARNAVALVAVCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALLin

ELKE AVOND CARNAVALESKE DJ IN HET CAFE,EN OPTREDENS VAN DIVErSE KAPELLEN OPONS OVERDEKT DORPSPLEIN

ELKE AVOND CARNAVALESKE DJ IN HET CAFE,EN OPTREDENS VAN DIVErSE KAPELLEN OPONS OVERDEKT DORPSPLEIN
www.cafeonsdorp.nl follow us         cafeonsdorpnuenen

CARNAVAL 
2016 

 
 
WANNEER? 
05 feb tot 09 feb 2016 
 

WAAR? 
Cafe Schafrath 
Park 35 te Nuenen 
 
 
 
MET WIE? 
Met jullie en prins Naturijn en 
drie PiekFijne adjudanten 
 
 
 
 

 
 
“MI CARNAVAL KOMME WIJ TOT LEVEN” 

VRIJDAG: 
Op vrijdag middag vanaf 
15:00 uur“Drie uurkes 
vurraf”m.m.v. Tsjonge Jon-
ge. 
Skon vrouwkes met als 
thema: “Verschrikkelijk 
Beeldig”. 

ZATERDAG: 
Lekker indrinken met een 
middag vol muziek inclu-
sief 11 min. “Kukele”de 
Klippeleaters en live mu-
ziek door “Inflow”. 

ZONDAG: 
Lekker opwarmen met leu-
ke carnavalsmuziek na de 
optocht. 

MAANDAG: 
Nog effe volhouden ,met 
lekkere nieuwe en oude 
carnavalsdeuntjes. 

DINSDAG: 
Echt de laatste dag, nog 
effe swingen. Na 00:00 uur 
een besloten afterparty. 

 

DE CATERING OP 
HET TERRAS 
WORDT VER-
ZORD DOOR  
Florentius Catering uit 
Nuenen 

 

 

 

CARNAVAL
2016

Bekijk voor ons gehele programma 
op de website of facebook.

VRIJDAG 5 FEBRUARISkôn Vrouwkes Bal
Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 6 FEBRUARI
Tiroler Party

Aanvang 17.00 uurZONDAG 7 FEBRUARID’n Optocht
“ Een grote polonaise”

MAANDAG 8 FEBRUARI
Pulle VulleTraditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 9 FEBRUARIKindermiddag. Aanvang 14.11 uur       Goesting’s Méé Bler avond. Aanvang 21.11 uur 

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

CARNAVAL
20162016

CARNAVAL



Rond de Linde  Nr. 5 Donderdag 4 februari 2016

 

Samen maken wij er een mooi feestje van!!!

LAV
fotografie

Moedwillige vernieling van 
carnavalsbord in Nederwetten

Verrekkus gezellige Zwamavond
Door Edwin Coolen. Foto’s Sander Bontje, Phrog.

Afgelopen zaterdag organiseerde carnavalsvereniging de Narre-Kappen in 
hun residentie d’n Tent in Gerwen de tweede Zwamavond. Deze was ook 
rechtstreeks op internet te volgen via een live-stream. In d’n Tent werd het 
in ieder geval verrekkus gezellig.

Eerst lieten ze in Gerwen zien hoe snel 
ze daar een beeld van de Aardappel-
eters kunnen neerzetten: 2 minuut 35. 
‘In Nuenen doen ze daar jaren over’, al-
dus de presentatoren Twan van Erp en 
Rick van de Sande. Vervolgens werd de 
Senior van het Jaar bekend gemaakt: 
Louis Hooft. Hij zet zich al jaren in 
voor onder andere Jong Leven en de 
Narre-Kappen.

Prins Teskavo en adjudant Cafika za-
gen de eerste buut van de avond door 
Frans Bevers, als Ciske de barman. Hij 
werd binnen gehaald door Zsa Zsa 
Zsoe, het muziekske van dienst. Ciske 
had een vlotte babbel over boerderij-
perikelen met hunnen Toon. ‘God 
wa’n spul’.
Tweede tonprater was Berry Knapen 
als crimineel Berry K. te H. Met deze 
buut is hij Brabants kampioen tonpra-
ten 2016 geworden. En dat was te 
merken. Berry beargumenteerde dat 
criminelen zoals hij de hoeksteen van 
de samenleving waren. Je zou hem bij-
na geloven. En Berry was bloedlink. 
Hij had voor zijn geboorte al negen 
maanden vast gezeten. Overigens 
herkende hij een collega in de zaal, die 
ook een streepjestrui aan had. Maar 
toch, ‘de bajes daar moette het nie vur 
doen’, besloot hij.
Na de duodans kwamen de Gouwe 
Ouwe, de oud-prinsen van de Narre-

Kappen. Zij hadden een probleem. 
Want ze kregen er voor het eerst een 
vrouw bij, oud-prinses La Quinta 
(Cindy van Rooij). Met alle gevolgen 
van dien: niks meer te zeggen, aan-
dacht opeisen. Aldus de oud-prinsen 
dan. Maar Cindy deed niet voor de 
mannen onder. Sterker, ze snoerde 
hen letterlijk en figuurlijk de mond. 
Een aanwinst, zou ik zeggen. En onge-
wild werd tijdens deze act een vrijwil-
liger uit het publiek het hoogtepunt 
van de avond. Want wat duurde het 
lang voordat hij de zeer eenvoudige 
choreografie die bij een dansje hoor-
de, onder de knie had.
Boy Jansen was de Rijdende Rechter. 
Hij speelde veel met het publiek, het 
duurde dan ook even voor hij in de 
ton stond en ‘officieel’ begon. Hij kon 
het niet te lang maken, z’n vrouw zat 
nog in de auto. Cabaret kwam er van 
KUUB, met een hoog meezing gehal-
te en leuke sketches. Zo hadden ze 
een grappige variant op ‘Wie van de 
drie’. Na een rustig begin kregen ze de 
hele zaal mee. Afsluiter was Ivo van 
Rossum uit Gemert als Bennie Zat. 
Zijn eerste grap was al eerder die 
avond voorbij gekomen. Maar hij re-
vancheerde zich sterk, onder andere 
over ‘ons Mieke.’
Zaterdag is de derde en laatste Zwam-
avond.

Lieve lezer,

Het zit er weer op voordat het begon-
nen is!
Meestal lijkt me dat niet direct een 
wenselijke situatie, maar in mijn ge-
val past het wel aardig.
Elf weken dingen roepen over carna-
val, ik ben me er van bewust dat ik 
meer dan eens de missie uit het oog 
ben verloren.
Valt me niet direct aan te rekenen 
want in het dagelijkse leven vragen 
sommige mensen en situaties er ge-
woon om...en da’s heel erg goed, 
want als er nooit eens een hoofd bo-
ven het maaiveld uitsteekt, krijg ik 
geen elf columns vol geleuterd... 

Vrijdag ben ik voor de eerste keer in 
mijn carnavalsbestaan (de schan-
de...) naar de Zwam-avonden in Ger-
wen geweest.
Ik beken...zonder al te veel verwach-
tingen...Het kaartje was me aan ko-
men waaien en ik had iets van: Ik ga 
het meemaken.
U mag gerust weten: ik heb me rot-
geamuseerd!!
Niet vanwege de prachtige lokatie, de 
gelikte organisatie of duizelingwek-
kende acts (er waren echt een paar 
hele leuke bij trouwens...), maar om-
dat ze het in Gerwen helemaal begre-
pen hebben!
Je voelt het, je ziet het en ze stralen 
het aan alle kanten uit...Het plezier 
en bezieling waarmee deze prachtige 
mensen hiermee bezig zijn...Heerlijk!
Niks bewaardertjes van kansloze 
protocollen, betweterige bestuurder-
tjes, rammelende commissies en 
Pseudo-elitaire Senaat kwibussen, 
maar met z’n allen, voor elkaar...en 
zo hoort dat!!
Iemand zich afgevraagd waarom de 
Vaste Waarde carnavalsband De 
Bloaspoepers als apen in de carna-
valskrant staan?...
Vraag het ze eens als u ze met Carna-
val tegenkomt... Ze spelen in Het 
Klooster, zoals altijd...Toch? 

Hoe dan ook: Voor Frits zit het er op...
Het was niet minder dan een eer en 
een genoegen.
Ik ga met mijn makkers achter de mu-
ziek aan!!

Proost!

Frits D.
 
Ps: Zij die me menen te herkennen: 
Het is m’n broer...

Kindercarnaval  
op het Eeneind 
Alle soldaten, Mega Mindy’s, india-
nen en Elsa’s opgelet! met een be-
zoekje van een clown, goochelaar, 
ballonnenfestijn en versnaperingen 

Datum: maandag 8 februari. Vanaf 
13.30 uur. Plaats: zaal Schellens 

LIVE uitzending 
carnavalsoptocht 
& oproep aan de 
deelnemers van de 
optocht in Nuenen
 
Inmiddels is het al een jarenlange tra-
ditie dat Lokale Omroep Nuenen de 
carnavalsoptocht LIVE uitzendt. Ook 
dit jaar weer ! Wij zullen zoveel moge-
lijk vooraf de (bij ons bekende) deel-
nemers benaderen voor informatie 
over hun act zodat we het voor de kij-
ker kunnen aanvullen met allerlei we-
tenswaardigheidjes. Mochten wij geen 
contact met jullie opgenomen heb-
ben, willen jullie dan jullie naam en te-
lefoonnummers doormailen aan  tv@
omroepnuenen.nl !?
 
De LIVE uitzending start om 13.45 
uur. Nuenen zal Nuenen niet zijn als 
de optocht dan ook al in volle gang is...
We willen graag beginnen met leuke 
foto’s van jullie tijdens de voorberei-
dingen. Deze kunnen ook gestuurd 
worden naar tv@omroepnuenen.nl
De uitzending van de optocht wordt 
herhaald op dinsdag 9 februari en 
woensdag 10 februari om 12.00 uur, 
15.00 uur en 21.00 uur.   
Rest ons jullie een gezellige optocht en 
hele fijne carnaval toe te wensen !!!
 
Lokale Omroep Nuenen,
www.omroepnuenen.nl
tv@omroepnuenen.nl

Wij als C.V. De Wetters organiseren ieder jaar vijf dagen een mooi feestje. Met 
behulp van onze leden en vrijwilligers zijn wij vele uren en dagen bezig om de in-
woners van Nederwetten en omgeving een mooi carnaval te geven. Zo hebben 
wij ook drie mooie borden gemaakt (zie foto) die wij op drie plaatsen als je Ne-
derwetten in komt rijden langs de weg plaatsen, om de mensen te attenderen dat 
ook wij een geweldig carnaval organiseren.
 Maar nu heb je een groepje jongens die 
het leuk vinden de bink uit te hangen 
door, als zij 's nachts zijn wezen stappen, 
een van de borden van een hekwerk te 
breken en in de sloot te gooien. Wij ho-
pen dat diegenen die dit gedaan heb-
ben dit lezen en deze moedwillige ver-
nieling op een nette manier gaan 

oplossen, (dan zijn jullie jongens of ke-
rels met het hart op de goede plaats). 
Blijf a.u.b. van andermans spullen af en 
voorkom een hoop narigheid.

Onze kleinzoon Bas is vrijdag 5 febr. jarig, 
wij willen hem graag met zijn 12e verjaar-
dag feliciteren!! En dat het 'n geweldig mooi 
carnaval wordt voor Bas. Da ze gon ‘KNAL-
LUH met z'n ALLUH’!

Marian en Ton Smeets (oma en opa van Bas)
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Concert Harp-Sax Duo in  
Van Gogh Kerkje Nuenen 
Op zondag 28 februari vindt er in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort 2a 
te Nuenen een bijzonder concert plaats door het Harp-Sax Duo, bestaande 
uit harpiste en vocaliste Inge Frimout uit Nuenen en saxofonist Jos Beeren 
uit Aarle-Rixtel.

In deze niet alledaagse bezetting ver-
kennen zij de muzikale mogelijkheden 
die zij in hun programma ‘Van Satie 
tot Swing’ gestalte geven. Deze titel 
verraadt met name de breedte van het 
gespeelde repertoire: klassiek, latin, 
jazzy, pop, en dat alles met bestaande 
stukken en eigen composities, al dan 
niet met improvisaties. 
Beide musici zijn wars van hokjes en 
stempels. Het gaat hun vooral om de 
beleving van de muziek tijdens hun 
live concerten, waarbij de unieke sa-
menstelling die harp en saxofoon is, al-
tijd weer zorgt voor een totaal verrast 
en zelfs overdonderd publiek.

Inge Frimout studeerde klassiek harp 
en zang aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Daarnaast be-

kwaamde zij zich in het bespelen van 
de Zuid-Amerikaanse en Keltische 
harp. Zij componeert en arrangeert 
muziek voor harp, speelt in theaters 
met diverse gezelschappen, treedt met 
speciale acts op tijdens festivals, bege-
leidt koren, is tweemaal op tournee ge-
weest in China met het Malando Tan-
go-orkest en heeft diverse malen opge-
treden voor de koninklijke families van 
Nederland en België. Inge is een bevlo-
gen harpdocente en geeft leiding aan 
haar eigen jeugdharporkest: het Blue 
Planet Harp Ensemble. 

Jos Beeren studeerde saxofoon lichte 
muziek aan het Rotterdams Conserva-
torium
Ruim 25 jaar was hij een vaste waarde 
in het wereldberoemde Metropole Or-

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 7-02 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Nuenense	voorronde	Archipel	Muziekconcours
•	 Buurt	Whatsapp
•	 Vierde	thriller	van	Nuenenaar	Willem	van	Ravestijn
•	 Stichting	Q-support	voor	patiënten	met	Q-koorts
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg,	afl.3

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 
uur,	19.00	uur,	21.00	uur,	23.00	uur	en	01.00	uur.

Op	zondag	7	februari	kunt	u	vanaf	13.45	uur	rechtstreeks	getuige	zijn	van	de	
Nuenense Carnavalsoptocht.
Op donderdag 18 februari kunt u live de vergadering van de gemeenteraad 
volgen.

Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ? 
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook op werkdagen ge-
woon binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Heel Brabant werkt samen   
in Samen Sterk in Brabant
In navolging van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant 
Noord (ODBN) en die van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), 
heeft ook het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant (OMWB) besloten om Samen Sterk in Brabant (SSiB) toe te voegen 
aan de Collectieve Taken. Daarmee kleurt de Provincie Noord-Brabant hele-
maal groen, een prachtig resultaat!

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2016 al-
le Brabantse gemeenten, Provincie 
Noord-Brabant, Omgevingsdienst Zuid-
oost-Brabant, Omgevingsdienst Mid-
den-	en	West-Brabant,	Omgevingsdienst	
Brabant Noord, waterschappen, Open-
baar ministerie, politie en terreinbeheer-
ders samen werken om het buitengebied 
van Brabant schoon en veilig te houden. 
Wij	 willen	 alle	 Brabantse	 samenwer-
kingspartners bedanken voor het in SSiB 
gestelde vertrouwen!

Een boom kan ons niet bellen, u wel!
Het handhavingsteam roept iedereen 
op het buitengebied in de gaten te blij-
ven	houden.	Wie	denkt	dat	er	iets	niet	
in de haak is, kan tegen lokaal tarief 
bellen met het speciale telefoonnum-
mer	 0900-9965432.	 De	 melding	 gaat	
direct naar één van de instanties die 
samenwerken in het handhavingsteam 
van Brabant. U kunt uw melding ook 

doen via de BuitenBeter app. Met de 
app is het een kwestie van een foto ma-
ken, gps-locatie bevestigen en verstu-
ren. Vervolgens wordt de melding au-
tomatisch naar de juiste gemeente ge-
stuurd. De app is gratis en beschikbaar 
voor	iPhone,	Android,	Windows	Pho-
ne en BlackBerry.

Meer informatie
Een gezonde en veilige leefomgeving. 
Daar draagt de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant graag aan bij.
Dat doet de ODZOB samen met 22 
overheidspartners (provincie Noord-
Brabant en 21 gemeenten) in de regio. 
Alle informatie over het programma 
Samen Sterk in Brabant vindt u op 
www.odbn.nl/ssib

Mooi!... met naald 
en draad
Een 10-tal kinderen heeft drie we-
ken achtereen op maandagmidda-
gen, aansluitend aan de Inloop van 
WLG, gewerkt met naald en draad. 
Met vilt en versierselen hebben zij 
onder leiding van Marja Oppen en 
begeleid door Tanja en Toos prachti-
ge tasjes gemaakt. 
Het enthousiasme en de concentra-
tie waarmee ze dat deden, maakt 
deze activiteit weer een groot 
succes. 

De interesse in creatieve activiteiten 
die	 WLG	 aanbiedt	 is	 iedere	 keer	 zo	
groot dat publiciteit voor de werving 
nauwelijks nodig is. Dat maakt dat be-
kendmaken van de resultaten eens te 
leuker wordt.

Wie	 het	 interesseert	 vindt	 kan	 op	
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
lezen	wat	er	zoal	gepland	wordt.	Wie	
zich inschrijft voor de nieuwsbrief 
wordt automatisch op de hoogte ge-
houden. Ook via telefoon 06 41102625 
kan informatie ingewonnen worden.

Zondagmorgenrood
 
Zondagmorgen	31	januari	waren	er	prachtige	rode	tinten	aan	de	hemel	te	zien.	Je	
moet wel op tijd opstaan om bij zonsopgang het mooie morgenrood met de ca-
mera	vast	te	leggen.	En	omdat	het	zondag	was	krijgt	deze	foto	als	titel	ZONDAG-
MORGENROOD.	De	rest	van	de	dag	viel	er	af	en	toe	wat	regen.	Het	morgenrood	
brengt water in de sloot klopte die dag dus ook. Deze zondag bracht weinig zon. 
En om positief te blijven: achter de wolken schijnt de zon............  
En niet alleen op zondag! 

Celtic Folk Night in 
Het Klooster
Tweeduizend jaar geleden werden 
de Kelten verdreven van het vaste-
land van Europa. Alle Kelten? Nee, 
een band bleef dapper weerstand 
bieden aan de toestroom van nieu-
werwetse pop en rock en vond zo 
zijn eigen plek in de wereld van de 
moderne muziek. En die band is Ra-
palje! Donderdag 18 februari te zien 
in Het Klooster.

Gewapend	met	niets	dan	hun	 instru-
menten en hun stemmen, trekt Rapalje 
nu op strooptocht langs clubs en zalen 
zover het oor reikt, op zoek naar 
slachtoffers om mee te voeren op een 
muzikale reis door Schotse hooglan-
den, Ierse vlakten, taveernes en her-
bergen. 

Dames en heren, laten we dansen...

De voorstelling is op donderdag 18 fe-
bruari te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling kos-
ten € 20,-. Kaarten kunt u bestellen via 
de website www.hetklooster.org of u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen	13.30	uur	 en	17.30	uur	 telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer	040	-284	33	99.

Matinee gasterij Jo van Dijkhof
Op 24 januari, een warme winterdag, buiten 7°C, komen de bezoekers lang-
zaam binnen in de gasterij om het matinee bij te wonen. Tegen half 3 wordt het 
drukker en stromen de bezoekers bij grote aantallen binnen. De zaal was hele-
maal vol en zelfs een aantal bezoekers had geen zitplaats. Vele bezoekers wo-
nen in het naastgelegen woonzorgcentrum 'Archipel' terwijl de andere 
bezoekers uit de wijk komen. Er waren zelfs ervaren muzikanten in de zaal uit 
Boxtel en Eindhoven en een evenementenorganisator uit Heerlen. Het was erg 
druk en er heerste een gezellige sfeer want veel bezoekers kennen elkaar.

Als de band 'Oriental'Sobats' begint te 
spelen krijgen de bezoekers meer aan-
dacht voor de band. De muziek, Coun-
try	&	Western	en	Rock	&	Roll	uit	de	
60-er jaren, is voor velen zeer herken-
baar en enkele bezoekers beginnen op 
de maat van de muziek mee te deinen 
terwijl enkelen zelfs een dansje op de 
geïmproviseerde dansvloer wagen. De 
zanger en vooral de zangeres hebben 
veel indruk gemaakt op de bezoekers. 
Deze ervaren band heeft de muziek 
van te voren afgestemd op de bezoe-
kers en heeft tijdens het optreden de 
muziek enigszins aan de bezoekers 

aangepast. Hierdoor is er een wissel-
werking ontstaan tussen de band en de 
bezoekers.

Als de band de Rock & Roll begint te 
spelen lijkt het of een paar bezoekers in 
trance geraken. De band krijgt van de 
bezoekers veel applaus. Na enige infor-
matie van de bezoekers uit de zaal en de 
mensen van de bediening is zo'n mid-
dag voor herhaling vatbaar. De band is 
zeer dankbaar om voor deze bezoekers, 
doelgroep van ouderen, te mogen op-
treden en hoopt voor de toekomst op 
een positieve reactie van de gasterij.

kest op tenorsax, klarinet en basklari-
net. Met dit orkest deelde hij het po-
dium met groten der aarde als de Brec-
ker Brothers, Herbie Hancock, Toots 
Thielemans, Hank Jones, John Sco-
field,	Pat	Metheny,	Gino	Vannelli,	Bo-
no, Sting, Mariah Carey, Elvis Costello 
en vele anderen. 
Zijn optredens voerden hem naar po-
dia als Lowlands, Pinkpop, North Sea 
Jazz en naar nagenoeg alle Europese 
landen, Amerika en Japan. 
Voorts leidt hij al ruim 25 jaar The Ti-
meless Big Band en is hij sinds 2009 
voorzitter	van	Wim	Beeren	Jazz	Society.	

Concert Harp-Sax Duo. 28 februari 
om	 15.30	 uur.	 Van	Gogh	Kerkje.	 En-
tree € 10,- aan de kassa. Voorverkoop: 
stuur een mail naar inge@frimout.com

Foto Cees van keulen.

Kiekeboe viert Carnavalsvakantie
Komende week is er geen inloopochtend van Kiekeboe i.v.m. de Carnavalsvakantie!

   

Kiekeboe is een inloopochtend waar 
kindjes van 0-4 jaar met elkaar kunnen 
spelen in het bijzijn van hun papa, ma-
ma, opa, oma of de oppas. En vindt ie-
dere	dinsdagochtend	plaats	van	09.30-
11.00 uur op de hoofdlocatie van basis-
school De Rietpluim aan de Van 
Duynhovenlaan 15. 
Ben je ook nieuwsgierig geworden 
naar Kiekeboe? Kom langs, de eerste 
keer is gratis daarna is het 1 euro per 

gezin. Er wordt gezorgd voor fruit en 
een glaasje ranja en ook de koffie en 
thee staan klaar. 
Kijk ook eens op onze website www.
kiekeboenuenen.blogspot.com en op 
onze nieuwe facebookpagina; Kieke-
boe Nuenen! Dinsdag 16 februari zijn 
alle kindjes met hun begeleiders weer 
van harte welkom!
Wij	 wensen	 iedereen	 een	 hele	 fijne	
carnaval!



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

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

 PUZZELHOEKWeek 5

8 1 4
1 9 2

7 4 6
7 8

2 4
3 4

9 6
3 8 5 1 2

5 1 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 knaagdier 6 speels 11 mannelijk dier 12 roem 13 vaartuig 
15 reeds 17 gegraven diepte 19 kordaat 21 Frans lidwoord 22 vertrager 
24 betrekking 25 werktuig 26 fris 28 pers. vnw. 29 titel 30 Europese hoofdstad 
31 karig 33 verordening 35 selenium 36 Open Universiteit 38 krantenhuisje 
41 Griekse letter 45 bloeiwijze 47 public relations 48 rondhout 49 lof bewijzen 
51 deel v.e. boom 52 mossteppe 54 op de wijze van 55 en dergelijke 56 stof 
57 wreed heerser 59 vogel 60 paling 61 sprookjesfiguur 62 voordeel 
64 staartster 65 Grieks eiland.

Verticaal: 2 slee 3 veerkracht 4 wand 5 deel v.e. breuk 6 sjiek 7 zonderling 
8 mak 9 eerstkomende 10 verkoopplaats 14 kweken 16 pausennaam 
18 honingbij 20 Ierland 21 plakmiddel 23 vogel 25 lor 27 afgepaste hoeveelheid 
30 make-up 32 vogel 34 uitroep van afkeer 37 viseter 38 etensbereider 
39 hoon 40 schaaldier 41 map 42 tijding 43 papegaai 44 deel v.e. viool 
46 wiel 50 ieder 52 fijn weefsel 53 riv. in Italië 56 marmelade 58 bejaard 
60 als onder 63 tegenover.

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

L E I D E R V R I E N D

K E N N I S O E D E E M

W E E A L A T O T E R A

A S E A B C E S B D A

S T E N O D A S B O T E R

T A V E R Y T E E L T T

E R E E L K

S S L A N K P R E N T Z

T I R O L N U L G A L E I

E N P D A T U M K L E

E V A K O P S E C E I K

G A R E E L E E R S T E

L A R I K S A T L E T E

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

Oplossingen wk 4
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

FRUITMACHINE

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.

AAGJE
BAGGER
DOPJE
FOKVEE
HENNEP
HUWEN
JASZAK
JUNIORENTEAM
KAJAK
KAMELEON
LADEN
MACARONI
MILIEU
MOTIE
PAAPJE
PARIA
PAUPER
PAUZEFILMPJE
POLIEP
PRUNUS
REGIE
RIOOL
SCORE
SIGNAAL
VERAF
VIERLING
WENSDROOM

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

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 3, B. van der Heijden, Nederwetten.

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

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.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

WELLNESS

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

* PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN 
(hairstrokes), EYELINERS, 
LIPLINERS MAKEN UW 
GEZICHT SPREKENDER EN 
GEEFT EEN JONGER VER-
ZORGD UITERLIJK. Met 
Permanent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag 
komen zonder moeite. Voor-
al wanneer stukjes of de hele 
wenkbrauwen ontbreken bv. 
na chemokuur. Al 15 jaar er-
varingen GGd gecertificeerd. 
Maak een afspraak voor een 
vrijblijvend advies.
   
* NIEUW; COLLAGEEN 
LICHT THERAPIE. Zicht-
baar jongere huid zonder in-
grepen! Diverse behande-
lingen met gebruik van de 
BEAUTY ANGEL. Als in-
tensieve kuur van 5-10x de 
Zilverschoon Beauty & Go of 
tijdens speciale samengestel-
de behandelingen. Kijk ook 
op onze facebook pagina.
   

*LAST VAN ONTSIE-
RENDE KALK OF SCHIM-
MELNAGELS ? behande-
ling met Laser therapie. Ge-
zonde nagels zonder gebruik 
van schadelijke medicijnen. 
Al na enkele maanden een 
mooi resultaat!! (mits thuis-
adviezen opgevolgd worden.)
    
* LAST VAN STOREN-
DE HAARTJES? SPECI-
ALIST IN ONTHAREN, 30 
JAAR ERVARING, nieuwste 
technieken, beste resultaten, 
Diodelaser, electrisch ont-
haren, harsen. Erkend door 
zorgverzekeraar!!  Aarzel niet, 
bel voor gratis consult!
    
* BOTOX EN FILLERS, 
a.s. vrijdag 5 februari komt 
onze cosmetische arts weer. 
Wilt u er weer frisser en jon-
ger uitzien? Met een klei-
ne behandeling kan dat. 
Onze arts wil dit graag met 
u bespreken. Bel voor gra-
tis consult. Maak tijdig een 
afspraak er is een beperkt 
aantal plaatsen.

Thesaurie
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

dinsdag 9 februari
t/m 

zaterdag 13 februari

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

•	 Kipfilet	Kerrie
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 2	st.	Sate	kip
•	 4	Pisang	Goreng
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

Maandmenu 
Februari

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

Park	45	-	5671	GB	Nuenen
Tel.	040	-	283	37	74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl

Van	16.00	tot	22.00	uur,
7	dagen	per	week	
geopend!

Chinees Indisch Restaurant

Rond de Linde 
iedere

donderdag 
digitaal 

op
www.

ronddelinde.nl
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Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Felix van Oorschot, Fem Hilhorst, Floor van der Dussen, Frederic Steketee,
Jasmijn van der Louw, Jay Rovers, Jesse Bax, Joep van Vijfeyken, Jonathan Visscher,
Keano de Keijzer, Marten Bots, Mateusz Dechnik, Nina de Vogel, Nina van Bergen,
Odi van Moorsel, Ole de Ruijter, Renske Bressers, Ries Stryards, Roos de Vries,   
Rowen Hoebergen, Sam van Stiphout, Sara Bressers, Shane Schindeler, Sterre Hagelaar, 
Stijn Habets, Thom Janssen, Tijs Broekhuizen, Tygo Ruwers, Yara Becht, Daan Verspeek.

Diploma B: Noa Voorjans, Lizzie van Leuken, Eveline Buijs, Evy Fernandes De Freitas,
Gijs de Kat, Mateusz Dechnik, Joa Boekkamp, Lieve Trum, Luuk Stravens, 
Mees Dujardin, Mick Dujardin, Remy van Kemenade, Ruben Links, Sam van de Sande, 
Sanne Donkers, Siem Jacobs, Sofie van het Spijker, Suze Michiels, Ties Knapen, 
Tim Heesakkers, Zepp Janssen, Bas van Beek, Roos Eikelboom.

Diploma C: Tijn van der Steenhoven, Timo van der Weijden, Azra Sengun, 
Anouk de Heus, Daan Schepers, Danny Paymans, Emma Koppens, Guus Looyaards, 
Isolde Bontje, Jesse Akerboom, Jill van Oosterwijk, Jonas Steinacker, Julia Martens, 
Lucas Dittmer, Mare van der Sommen, Marith de Bonth, Puck van Westen, 
Rosa Meijs, Ryan Joosten, Sanne Rooijakkers, Sjoerd Kuijpers.

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 31 januari

Alweer Kampioenen    
bij TV de Lissevoort
De wintercompetitie van de KNLTB nadert zijn einde, moest al beëindigd 
zijn, maar enkele wedstrijden zijn uitgesteld vanwege het slechte weer en 
moeten nog worden ingehaald. Voor TV de Lissevoort kwamen maar liefst 
19 seniorenteams uit. Met 15 teams op de vrijdagavond was het park en het 
paviljoen daarna meer dan vol en reuze gezellig. Vier teams speelden op za-
terdagmiddag. Drie teams zijn al kampioen in hun klasse, twee teams zijn 
nog in de race. Ook zijn er teams die nipt tweede werden, helaas, en natuur-
lijk waren er ook teams die gestreden hebben, maar sterkere tegenstanders 
troffen. Voor hen geldt: meedoen is belangrijker dan winnen, als we het 
maar gezellig hebben gehad samen. Kampioenen, van harte gefeliciteerd.

Kampioen
Het team TV de Lissevoort 3 (Inge Ba-
ten, Ellen Borsten, Jaap Jansen, Joep 
Pernot en Hubert von Heyden) is kam-
pioen geworden van Vrijdagavond ge-
mengd dubbel 35+. Zij behaalden 
maar liefst 24 punten in 6 gewonnen 
wedstrijden. Een wedstrijd werd gelijk 
gespeeld. Slechts vier punten werden 
verspeeld. 
Ook kampioen werd het team Heren 
dubbel Vrijdagavond TV de Lissevoort 
2 met Berry Bastiaans, Gert-Jan van 
Ginkel, Jan Leuken, Robert Godschalk, 
Willem Maathuis, Joep Moors, Mark 
Verhallen en Maikel Merkelbach. Met 
19 punten uit 6 wedstrijden, 5 gewon-
nen en een verloren; slechts 5 punten 
werden weggegeven.
Eerder werden al kampioen TV de Lis-
sevoort 1 Dames Dubbel 35+ op Za-
terdagmiddag, die we eerder al huldig-
den. 

Interne strijd
Bijzonder is de strijd in de Dames 
Dubbel 35+ op vrijdagavond: TV de 

Lissevoort 3 en TV de Lissevoort 4 
spelen in dezelfde competitie, staan nu 
op nummers 1 en 2 met 19 resp. 20 
punten en beiden nog een wedstrijd te 
spelen! TV de Lissevoort 4 speelt op 12 
februari tegen de nummer 3: Bladel 1, 
ook 19 punten, terwijl TV de Lisse-
voort 3 tegen de voorlaatste: Heusden 
mag aantreden. Spannend slot, veel 
succes, meiden, en laat niet de derde 
(Bladel), ermee heen lopen!

Vlnr: Ellen, Jaap, Joep en Inge; Hubert ontbreekt op de foto.

Danique 8e met jeugdteam 2
Zaterdag 30 januari was het zover. Het NK show en formatie vond voor de 3e 
keer plaats in de Topsporthal in Almere. Vol goede moed trokken 38 rijd-
sters en hun begeleiders ten strijde tegen 7 andere clubs.

Na de training konden de rijdsters zich 
opmaken voor de opening. Om 13.30 u 
begon deze met het voorstellen van al-
le teams, gevolgd door een optreden 
van een lokale hiphop-dansgroep met 
als verrassing voor jury en publiek, een 
flashmob door alle teams. Hiermee 
werd de opening toch wat sprankelen-
der dan andere jaren.

Voor Danique was het de tweede 
keer dat ze mee deed met het NK 
Show rijden. Vorig jaar was ze reser-
ve maar dit jaar stond ze niet naast 
de baan maar deed ze met jeugd-
team 2 mee. Dit zijn de jongste rijd-
sters van het wedstrijdteam. Voor 
deze jonge rijdsters is het een hele 
ervaring om de hele dag in touw te 
zijn. Erg spannend is het natuurlijk 
ook om in zo’n grote hal met veel 
publiek het nummer te moeten rij-
den. Moeilijk is het ook om de rijen 
mooi recht te houden en alles op het 
juiste moment goed uit te voeren. Ze 
hebben het prima gedaan deze 
bouwvakkers. Er werd gewerkt, ge-
pauzeerd en natuurlijk naar de da-
mes gekeken. Ze hebben flink ge-
traind de afgelopen maanden en dat 
kon je ook zien. Deze jonge rijdsters 
hebben een prima nummer neerge-
zet en mogen trots zijn op hun 
bouwvakkers team.

Over een paar weken beginnen de trai-
ningen weer en kunnen alle ervaringen 
meegenomen worden voor het volgen-
de NK.
Zie voor het volledige verslag de site: 
www.rcdeoudemolen.nl

Wijziging startplaats 
bij WandelSport 
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportvereinging WSV is in de 
maand februari de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 9.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nuenen-
se omgeving. Iedereen is welkom om 
ook eens vrijblijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, 
men kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het se-
cretariaat, secretariaat-wsv@outlook.co.

Nuenense 
vogelkwekers 
behalen mooie 
prijzen op NK en WK
Zoals altijd worden in januari de na-
tionale en wereldkampioenschap-
pen gehouden. De nationale titels 
voor vogelkwekers werden gehou-
den in de America hal in Apeldoorn.

Met meer dan veertienduizend vogels 
in de talloze wedstrijdklasse was dit 
een grote happening. Hans Voets, lid 
van de Nuenense vogelvereniging De 
Bastaarden, behaalde maar liefst twee 
nationale titels. Met zijn Agaatpastel 
geel mozaïek kanarie werd hij Neder-
lands kampioen. Ook met een agaat-
pastel rood mozaïek behaalde hij de 
Nationale titel. Daarnaast pakte hij 
ook nog zilver met zijn zwart grijsvleu-
gel mozaïek kanarie. 
Afgelopen week werd in Portugal in de 
stad Porto de wereldkampioenschap-
pen gehouden. Antoon Tijhuis wist 
daar twee maal zilver en een maal 
brons te veroveren. Met zijn Mozaïek 
grijsvleugel kanarie behaalde hij zilver 
dit deed hij ook met Zwart kobalt geel 
mozaïek kanarie en met zwart onyx 
geel mozaïek won Antoon Tijhuis nog 
een bronzen plak.

Beide heren hebben hiermee een re-
sultaat van formaat neergezet en felici-
teren we hen met hun resultaten. Nu 
alle shows weer achter de rug zijn start 
de kweek voor het nieuwe seizoen 
weer. Voor iedereen die vogels houdt 
zijn de leden een vraagbaak of je nu lid 
bent van De Bastaarden of niet. Voor 
een lidmaatschap krijgt u maandelijks 
een prachtig maandblad en maande-
lijks een gezellige leden avond.
Misschien iets voor u, aanmelden kan 
bij Lambert van Gelooven 040 2837021 
of bij Stan Dielissen 040 2837670.

Rolschaatsen

Tennis
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 UITGAANSAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.p arochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 februari 19.00 uur: Carna-
valsviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 
Zondag 7 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers.
Aswoensdag 10 februari 19.00 uur: 
Gebedsdienst.

Misintenties
Zaterdag 6 februari 19.00 uur: Antoon de 
Groof en Riky de Groof-Joosten; Bertha 
Raaijmakers-van der Steen; Lucas Raaij-
makers; Hann de Brouwer-Coolen.
Zondag 7 februari 11.00 uur: Francien 
van der Linden-Meulendijks; Cees 
Meulendijks;Willy Spaanjaars; Einar 
en Flora Aagaard-Romero; Ruud Bijs-
terveld; Harrie Moonen; Wilma Beek-
wilder; Joop van der Ploeg; Maria van 
den Boomen-Rooijakkers; Mieke van 
Soest Raessens-Merkelbach; Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Wim van Rooij; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen; Riet Slippens-van Gils 
(vanwege trouwdag).

Mededelingen
In verband met Carnaval is het secre-
tariaat aanstaande maandag en dins-
dag gesloten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 februari 09.30 uur: Carnavals-
viering, parochiekoor en de Wettertet-
ters, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Le-
vende en overleden leden van de Car-
navalsvereniging;
Kees van de Nieuwenhof namens de 
oude garde; Betsy Thoonen-Kuijpers.

Mededeling
In onze parochie (op Hooidonk) is Kris 
Gerrit Peter Peeters gedoopt. Wij wen-
sen de familie van harte proficiat en 
veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 februari 11.00 uur: Carna-
valsviering, dorpsmuzikanten, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Jan en Toos van de Sande-Roijakkers 
en zoontje Arie; Bert Verhagen; Huub 
van den Oever; Theo Knoops; Janus 
van de Water.

De Regenboog
www.p gn-nuenen.nl

Zondag 7 februari, 10.00 uur: ds. C. 
Beeuwkes uit Helmond. Dit is de laat-
ste van drie z.g. Carrouseldiensten, 
waarin de predikanten van 3 gemeen-
tes een kanselruil hebben. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de ba-
sisschool. We collecteren voor Kerk in 
Actie, werelddiaconaat. Donderdag is 
er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 

uur. U bent van harte uitgenodigd voor 
een kop koffie en ontmoeting met an-
deren. Verdere info: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 februari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Andreas Corsini, bis-
schop en belijder. 
Vrijdag 5 februari 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis van H. Agatha, 
maagd en martelares. 
Zaterdag 6 februari 08.30 uur H. Mis, 
Eerste zaterdag van de maand, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; gedachtenis van H. Titus, bisschop 
en belijder en H. Dorothea, maagd en 
martelares; daarna uitstelling tot 12.30 
uur. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 7 februari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Quinquagesima; na 
de hoogmis kinder- en Blasiuszegen. 
Maandag 8 februari 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes van Matha, belijder. 
Dinsdag 9 februari 18.30 uur H. Mis, 
H. Cyrillus, bisschop van Alexandrië 
en kerkleraar; gedachtenis van H. Pol-
lonia, maagd en martelares. 
Woensdag 10 februari 18.30 uur As-
woensdag, aswijding en askruisje en 
gezongen H. Mis. 

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

Nuenen op het randje

In de derde aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ 
poseert de familie Schellens in 1910 voor hun woonhuis op het Eeneind. In 
1919 vestigt Piet Schellens sr. er een bakkerij die later wordt uitgebreid met 
een kruidenierswinkel. Als het café van Jos en Piet Schellens jr. wordt het de 
bakermat van voetbalvereniging EMK en carnavalsvereniging De Riefels. 
Met carnaval waren ook paarden, biggen en kanaries welkom. Heden ten 
dage bestiert kleinzoon Peter er bar ‘De Bakkerij’.
Het volledige verhaal is te lezen in het boek Nuenen op het randje, p. 243.
Voor vragen: tel. 06-12036969.

Piet Schellens en Piet van de Laar achter de bar met  carnaval in 1980

Rondetafelcafé Hoe nu verder
Als vervolg op het minisymposium ‘Samenwerking, nut en noodzaak’ van 28 oktober 
2011 organiseert de PvdA Nuenen in samenwerking met de PvdA afdelingen van 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel op vrijdag 26 februari 2016 van 16.00-18.00 uur 
een Rondetafelcafé met als titel ‘Hoe nu verder?’ in Het Klooster, Park 1, Nuenen.

Bestuurders en andere geïnteresseer-
den worden uitgenodigd voor een ge-
dachtewisseling over de bestuurlijke 
toekomst van Nuenen. 
Per 1 januari 2015 hebben gemeenten 
er van het Rijk en de Provincie een 
aantal belangrijke taken op het gebied 
van sociale zaken bij gekregen. De 
vraag was destijds: is een kleine ge-
meente als Nuenen voldoende toege-
rust om een dergelijke taakverzwa-
ring aan te kunnen? Hierop anticipe-
rend hebben de gemeenten Nuenen, 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel in 
2011 besloten tot ambtelijke samen-
werking. 

Wij zijn inmiddels ruim 4 jaar verder, 
de decentralisaties hebben zijn beslag 
gehad, de resultaten van het Bestuurs-
krachtonderzoek zijn bekend en dat 
leidt tot nieuwe vragen.

De bijeenkomst is openbaar, alle geïn-
teresseerden zijn van harte welkom.
PvdA afdeling Nuenen c.a. 
Voor informatie en aanmelding: 
secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu 

Veertig Dagen

Expositie   
‘Veertig Dagen’
Evenals vorig jaar zomer zal er nu na 
de Carnavalstijd een expositie van 
schilderkunst en poëzie plaats vin-
den in de ruimte van de kerk naar 
het parochiesecretariaat onder de 
titel ‘Veertig Dagen’.

Schilderijen van Marianne Schellekens 
met bekende afbeeldingen van Jezus 
en zijn discipelen voorzien van pas-
sende gedichten van Catharina Boer 
en Klaas de Graaff zijn na de zondags-
missen en tijdens de openingstijden 
van het parochiesecretariaat (09.00-
11.30 uur) te bewonderen.

De expositie duurt van 10 februari tot 
en met 5 mei 2016.

Maand februari zondag 9.00 uur 
WSV-wandeling

Ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind.

Elke donderdagochtend
 9.00-12.00 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 
9.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m zaterdag 6 februari 
Nationale Voorleesdagen

1 tot 6 februari 
Collecte  Hersenstichting

Donderdag 4 februari
9.30 uur Computercafé

Digitale Camera
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Donderdag 4 februari
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Vrijdag 5 februari
9.00 uur Open Coffee

De watermolen van Opwetten
10.30 uur Gastspreker dhr. Walraven 
namens WMO. Gasterij Jo van Dijkhof

Vrijdag 5 februari
11.30-12.30 uur Spreekuur 

Nuenens Belang. Jo van Dijkhof
13.11 uur Schoolcarnaval

Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

 Vrijdag 5 februari
19.30 Thema-avond Vluchtelingen,

met gastspreker Tiny Kox
De Gasterij, Jo van Dijkhof 110

Vrijdag 5 februari
19.49 uur Darten tegen de Prins 

Café De Stam Gerwen

Vrijdag 5 februari 
19.30-22.00 Open avond SP Nuenen,

thema: vluchtelingen
De Gasterij, Jo van Dijkhof 110, Nuenen

10 februari tot en met 5 mei 
9.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’

na de zondagsmissen en tijdens de 
openingstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 12 februari 
20.15 uur Rikken bij de Supportersclub 

RKSV Nuenen 
‘Oude Landen’Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 14 februari
ATB Toertocht ‘Dak van Brabant’

8.30-10.00 uur Inschrijven: Clubhuis NKV
Wettenseind 20

Zondag 14 februari 
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Dinsdag 16 februari
10.30 uur ‘Cultuur Overdag - 
Film Philomena - Het Klooster

Donderdag 18 februari
9.30 uur Computercafé

YouTube
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Donderdag 18 februari
13.30 uur Celtic Folk Night 

Het Klooster

Donderdag 18 februari
19.00 uur Workshop 

‘Afvalhout bestaat voor mij niet!’
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Vrijdag 19 februari
18.00 uur ‘Ittemee?’ 
D’n Heuvel, Gerwen

Vrijdag 19 februari
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Vrijdag 19 februari
20.15 uur De mannen van ‘Niet Schieten’ 

Het Klooster

Zaterdag 20 februari 
20.30 uur Bart de Win 
met Tip Jar in concert 

Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2a, Nuenen

Zondag 21 februari
14.00 uur Jazzy Vibes in Brasil 

Weverkeshof  

Zaterdag 27 februari 
9.15 uur Jaarlijks bridgetoernooi van de 

Bridgeclub Nuenen
Raboplein in Het Klooster

Donderdag 25 februari
9.30 uur Computercafé

On-line Veiligheid
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Vrijdag 26 februari 
16.00-18.00 uur Rondetafelcafé PvdA 

‘Hoe nu verder?’ 
Het Klooster, Park 1, Nuenen

Vrijdag 26 februari 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Zwemmen

Badminton

Roosendaal - RKSV Nuenen 2-2
Roosendaal houdt koploper op een punt, was de kop in het dagblad BN de 
Stem. Sinds zondag is RKSV Nuenen geen koploper meer. Door de winst van 
HVCH en het gelijk spel van Nuenen is HVCH de trotse lijstaanvoerder van de 
1e klasse C. Het puntverlies moet Nuenen deels op eigen conto schrijven. 

Een uiterst zwakke start werd door het 
laaggeplaatste Roosendaal benut om 
een vroege voorsprong te nemen. In de 
6e minuut kon Danilo Verus nog red-
den, twee minuten later was hij een ge-
slagen man. Een goed lopende aanval 
werd door Thomas Laming afgerond 
1-0. Hierna kwam Nuenen beter in de 
wedstrijd maar echte kansen werden 
niet afgedwongen. In de 22ste minuut 
werd Ron Jansen de weg versperd naar 
het Roosendaal doel door Maarten 
Constandse. Hoewel hij als laatste man 
de overtreding maakte was slechts een 
gele kaart zijn deel en kreeg Nuenen 
een vrij trap. Sander Egmond knalde 
de bal onhoudbaar achter doelman 
Kevin Kilsdonk, 1-1.
Na de pauze pakte de bezoekers de 
zaak energieker aan wat leidde tot con-
stante druk op de Roosendaal veste. In 
de 55ste minuuut dachten de Nuene-
naren op voorsprong te komen. Een 
voorzet werd tegen de touwen gescho-
ten. De grensrechter van Roosendaal 
vlagde voor achterbal?, scheidsrechter 
Hoeks nam het signaal over. Nuenen 
had echter niet lang nodig de teleur-

stelling te verwerken. In de 58ste mi-
nuut passte Sander Egmond de bal op 
spits Ron Jansen die doelman Kilsdonk 
geen schijn van een kans gunde, 1-2. 
Nuenen was duidelijk de bovenliggen-
de partij maar verzuimde (weer) dit in 
cijfers uit te drukken. In de 75ste mi-
nuut werd bij een van de spaarzame 
Roosendaal aanvallen door Angelo 
Stoove te onstuimig ingegrepen en ar-
biter Hoeks wees na enige aarzeling 
naar de stip. Danilo Verus werd door 
Jaimy Bakkenes de verkeerde kant op-
gestuurd, 2-2. Met man en macht werd 
door Nuenen geprobeerd wederom op 
voorsprong te komen. Luuk Tielemans 
werd ingebracht voor Angelo Stoove 
en was in de extra tijd dicht bij de win-
nende. Zijn knal spatte op de paal uit-
een zodat het uiteindelijk tegen Roo-
sendaal weer gelijk bleef.
Aanstaande zondag is er in verband 
met de carnaval geen programma vast-
gesteld. 14 februari komt de huidige 
lijstaanvoerder HVCH op bezoek. 
Voor de groenwitten dé kans om de 
mindere resultaten van de afgelopen 
periode te beëindigen.

Luuk Tielemans teistert de paal (foto John van den Elsen).

Dames T.V. De Goudhoek 
Winterkampioen
Op vrijdagavond 29 januari moest de beslissing vallen over het KNLTB win-
terkampioenschap in de Damesdubbel 35+. De dames van T.V. De Goud-
hoek uit Gerwen speelden die avond tegen de dames van L.T.V. De Hut uit 
Aarle-Rixtel.

V.l.n.r.: Marion van Lierop, Henriëtte 
Berkvens, Jacqueline Wijnhoven, Claartje 

Smits en Doreen de Bloeme.

Beide teams stonden op evenveel pun-
ten bovenaan in de poule. Alle dames 
deden dan ook hun uiterste best om 
deze competitie-avond de wedstrijden 
te winnen. Het bleef tot het einde toe 
spannend, want na het spelen van de 4 
wedstrijden eindigde de avond in een 
gelijkspel: 2-2. Uiteindelijk moest het 
gamesaldo uitsluitsel geven en dit was 
42-30 in het voordeel van de Gerwense 
dames. De welverdiende champagne 
kon worden geopend......

EMK VR1 - Nederwetten VR2 1-0
Er waren op zondag onverwacht betere weersomstandigheden 
waardoor een aantal wedstrijden kon plaats vinden op de voetbal-
velden bij EMK. Het damesteam van EMK miste een paar verdedigsters. 

Al snel bleek Nederwetten VR2 een 
sterkere tegenstander te zijn dan ver-
wacht. Het spel golfde op en neer en 
zoals gebruikelijk speelde de verdedi-
ging van EMK voortreffelijk met San-
ne in het centrum achterin en Manon 
in de goal. Nederwetten had in de eer-
ste helft een grote kans, maar die werd 
verijdeld door de keepster van EMK en 
meerdere verdedigsters. EMK pro-
beerde om op snelheid naar voren te 
komen. Zo ontsnapte EMK-spits Lieke 
met de bal maar kwam buiten het 
strafschopgebied keepster Daby van 
Nederwetten tegen. De speelsters 
trapten tegelijk tegen de bal; geen 
overtreding maar beide speelsters 
moesten daarna eventjes bijkomen. Na 

de rustpauze kreeg men eenzelfde 
spelbeeld waarbij EMK compact ver-
dedigde en probeerde de ruimte te ge-
bruiken achter de verdediging van Ne-
derwetten. In de 70e minuut had EMK 
daarmee succes met een schot van Jen-
nifer dat van ver over de uitkomende 
keepster van Nederwetten in de goal 
vloog (1-0). De dames van Nederwet-
ten gingen daarna een geweldige druk 
uitoefenen op EMK, maar slaagden er 
niet in om de gelijkmaker te scoren. Al 
met al een sportieve wedstrijd met ge-
noeg spektakel voor de aanwezige toe-
schouwers. De volgende wedstrijd van 
EMK VR1 is tegen de dames van v.v. 
Acht (uitwedstrijd op zondag 14 fe-
bruari om 13.00 uur). 

Rikken bij de    
Supportersclub RKSV Nuenen 

Ruud Vogels  
met straatlengte 
voorsprong 
winnaar 
In de sfeervol aangeklede kantine in 
verband met het naderend groen 
witters bal en met een grote opkomst 
zat de sfeer er al vroeg goed in. Of het 
kwam door het naderende carnaval 
of door de onderlinge concurrentie, 
de score was van een matig gehalte. 
Behalve dan van de winnaar Ruud 
Vogels die met een score van 128 
punten riant winnaar werd. 

Meteen na de eerste ronde was al duide-
lijk dat men van goede huizen diende te 
komen om Ruud Vogels van de eerste 
plaats te verdringen. Na een matige 
start was er geen houden aan en met 
overtuigend en goed spel wist Ruud met 
een mooie score van 128 punten de lei-
ding te nemen. Na de pauze en met de 
nieuwe tafel indeling werd er door di-
verse spelers nog geprobeerd om de ba-
kens te verzetten maar zonder resultaat. 
Aan de reacties tijdens de tweede ronde 
was wel te merken dat de onderlinge 
strijd heftig was en alles in het werk ge-
steld werd om nog tot een goede score 
te komen. Nadat de balans opgemaakt 
was, was het Leo Arts die met 65 pun-
ten beslag op de tweede plaats wist te 
leggen. Helaas voor de dames konden 
zij deze avond geen potten breken en 
het was Mia Marquenie die ondanks de 
twee maal open misère pas terug te vin-
den was op plaats zes met 52 punten.

De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Hans de Vries.

Uitslag vrijdag 29 januari 2016
 1 Ruud Vogels 128 punten
 2 Leo Arts 65 punten
 3 Hub Marquenie 56 punten
 4 Jack van de Winkel  55 punten
 5 Antoon Hurkmans 54 punten
 6 Mia Marquenie 52 punten
 7 Bennie de Louw 52 punten
 8 Frans Bressers  40 Punten
 9 Willie van den Heuvel 39 punten
10 Hans van de Reek  37 punten

In verband met Carnaval is het de ko-
mende vrijdag geen rikken. De eerst 
volgende rik avond is weer op vrijdag 
12 februari 2016 en ook dan beginnen 
wij weer om 20.15 uur. Dan is weer ie-
dereen van harte welkom om deel te 
nemen, zowel leden als niet leden, er-
varen of onervaren, alle rikkers zijn 
van harte welkom.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.

Mooi weekend voor Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend waren de zwemmers van Z&PV Nuenen op 2 plekken 
actief. In Amsterdam namen 9 zwemmers deel aan de Nederlandse Junioren 
en Jeugd kampioenschappen en in Deurne doken 36 zwemmers het water in 
bij de 4e ronde van de solo competitie.

Bij de NJJK kwamen de mooiste pres-
taties op naam van Bram Zwetsloot 
(2002). Bij de jongens junioren 2 wist 
hij op zowel de 50m schoolslag als 
100m schoolslag een medaille te pak-
ken. Op de 50m greep hij met 32.97 
het zilver, zijn eerste NK medaille ooit. 
Twee dagen later was het op de 100m 
wederom raak, met 1.12.67 was dit 
keer een bronzen plak zijn deel. 
Naast deze medailles waren er nog 7 
top 10 klasseringen voor de zwemmers 
uit Nuenen (voor Jelmer North, Milan 
Meurs en Merel Phaff ) en wisten Flore 
Meulendijks, Lot Sauren en Loes Ko-
lenberg 100% persoonlijke records te 
scoren tijdens hun races.
Thomas van Ekert was de enige zwem-
mer die bij beide wedstrijden actief 
was. Op donderdagavond zwom hij bij 
de NJJK de 1500vrij en op zondag bij 

de solo de 400wissel en 100rug, met op 
die laatste afstand een mooi persoon-
lijk record. Dat was er een van de totaal 
32 nieuwe toptijden die in Deurne op 
de klok werden gezet. Floris Sonneveld 
(2004) tekende voor maar liefst 5 PR’s 
en ook Anna van Besouw (2003) had 
met 3 PR’s een groot aandeel. Twee 
verbeteringen waren er voor Kari van 
Zwol, Liselot van der Velden, Lennart 
van Sas, Pleun van der Heijden en Tom 
van Eijk, terwijl Ruud van Heerbeek, 
Danila van den Hoogenband, Moni-
que Huizing, Gijs van Leeuwen, Thijs 
Sanderse, Frans Slaats, Erica Sleddens, 
Ashley Stevens, Chris Verhoeven, Ma-
rit Verspaget, Emma Vianen en Mau-
rits Vincent er ieder 1 op hun naam 
zetten. Maurits deed dat wel met een 
hele dikke marge, zijn 200vrij tijd ging 
van 2.46.02 naar 2.21.30.

Jaarlijkse   
Van Gogh  
bridgedrive
Na de drukte van carnaval zal op za-
terdag 27 februari het Raboplein in 
Het Klooster het domein zijn van het 
jaarlijkse bridgetoernooi van de 
Bridgeclub Nuenen. Het maximale 
aantal paren van 84 is bijna bereikt. 

U kunt zich nog aanmelden bij Hannie 
Munnik bij voorkeur op haar email-
adres: vangoghbridgedrive.nuenen@
gmail.com onder vermelding van de 
namen van beide spelers. Het in-
schrijfgeld van € 25,- per paar kunt u 
storten op NL54RABO01374120096 
t.n.v. Bridgeclub Nuenen. 

U wordt verzocht om 9.15 uur aanwe-
zig te zijn, en om 17.00 uur zal de prijs-
uitreiking plaatsvinden. Bij het berei-
ken van 84 paren is het Raboplein niet 
overvol zodat er voldoende ruimte 
blijft voor de rondewisselingen en de 
bediening. In de middagzitting wordt 
iedereen zodanig ingedeeld dat de 
speelsterkte binnen elke groep onge-
veer gelijk is.

Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij Hannie Munnik, 0402837119 of 
Bart Rijnen 040-2834515.

Erin Dekkers uit Nederwetten 
wint kampioenschappen boksen
In het weekend van 23 januari wer-
den in Heerlen de Open Zuid Neder-
landse kampioenschappen boksen 
georganiseerd. De 15 jarige Erin 
Dekkers uit Nederwetten, uitko-
mend voor de Eindhovense boks-
school The Golden Gloves, heeft 
hier de kampioenstitel binnen ge-
haald in de categorie jeugd dames 
tot 53kg.

Onder begeleiding van haar trainers 
Paul Holzken en Phinus de Corte ver-
sloeg Erin zaterdag, tijdens de halve fi-
nale, Nikita van de Heuvel die uit komt 
voor Mesa Sports Schiedam in de eer-
ste ronde door een technische K.O.

Zondag won Erin de finale met 3-0 van 
Husniye Calisir die uit komt voor de 
Arnhemse boks academie van Olym-
pisch medaillewinnaar Orhan Delibas.
Een topprestatie van deze Wettense en 
dat belooft veel moois voor de toekomst. 

BCL-1 sluit competitie af
BCL-1/BouwCenter Swinkels heeft het seizoen afgesloten met een verdienste-
lijk 4-4 gelijkspel tegen BC Slamis’67-1. Eerder verloor het Lieshoutse team 
nog met 7-1 van BC Oss-2. Dat verlies, tegen de nieuwe kampioen, was echter 
minder ernstig dan het lijkt. Door deze uitslagen is BCL-1/BouwCenter Swin-
kels op een keurige 6de plaats geëindigd in afdeling 4 van de 1ste klasse.

Voetbal Tennis

BCL-1/BouwCenter Swinkels met Nienke 
Houët, Boukje van der Werf, Mark van Me-
lick en Luc Musters.

BC Oss-2 - BCL-1/BouwCenter Swin-
kels: 7-1
De uitslag tegen de nieuwe kampioen 
van de eerste klasse (afdeling 4) doet 
vermoeden dat het een walk-over was 
voor de Ossse kampioenen. Dat was 
het uiteindelijk helemaal niet. Mark 
van Melick en Luc Musters wonnen in 
twee sets hun herendubbel. Nienke 
Houët en Boukje van der Werf verloren 
in de toegevoegde derde set met 21-16. 
In de singlepartijen kon Mark van Me-
lick uiteindelijk niet winnen (21-16). 
Zover kwam Nienke Houët niet in haar 
singlepartij: Christa Lacet bleek een 
maatje te groot. Ook Pleuni van Galen 
was in de tweede set een maatje te 
groot voor Boukje van der Werf. Twee-
de heer Luc Musters verloor met 21-14 
en 21-13. In de afsluitende mixpartijen 
konden beide mixkoppels niet winnen 
en verloren beide met 21-16, waardoor 
de complete wedstrijd alsnog in een 
ietwat vertekende 7-1 voor het Ossse 
team eindigde.

BCL-1/BouwCenter Swinkels - BC Sla-
mis-67-2: 4-4
In de allerlaatste competitiewedstrijd 
van het seizoen 2015/2016 behaalde 
BCL-1/BouwCenter Swinkels alsnog 
een zeer verdienstelijk gelijkspel. De 
volledige partij was dan ook in even-
wicht waardoor een gelijkspel een juis-
te afspiegeling was van de krachten. De 
herendubbelpartij werd door Mark 
van Melick en Luc Musters gewonnen 

(in twee sets). De damesdubbel werd 
door Boukje van der Werf en Nienke 
Houët verloren (in drie sets). Ook de 
singlepartijen werden eerlijk verdeeld. 
Mark van Melick won na een goede 
partij in twee sets. Ook Nienke Houët 
won na een goede partij haar single-
wedstrijd. Luc Musters kon dat niet 
nadoen: hij verloor in twee ‘close sets’. 
Ook Boukje van der Werf kon dat niet 
nadoen. Zij verloor ook in twee sets. 
Aansluitend op het beeld van de hele 
wedstrijd werden ook de mixpartijen 
eerlijk gedeeld. Nienke Houët en Mark 
van Melick verloren hun partij en Luc 
Musters en Boukje van der Werf won-
nen, waardoor de uiteindelijke eind-
stand van 4-4 op de borden kwam.
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BROEDER

5,95
t/m 9 februari

Witte broodjes
ronde of puntjes

4 stuks 1,00

2 WEKEN GELDIG

t/m 16 februari

WORSTENBROODJES

11 stuks 11,11
t/m 9 februari

met dit ELFTAL
gaan wij

naar
carnaval

HERTOG HENDRIKSTR. 14, SINT-OEDENRODE  –  LIESHOUTSEWEG 26, NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST  -  NUENEN -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 
MAANDAG 8 EN DINSDAG 9 FEBRUARI GESLOTEN

woensdag 10 februari weer

 normale openingstijden

openingstijden carnaval 

In Nuenen

Bruisend aperitief

***
5 gangen verrassingsmenu

(voor-tussen-spoom-hoofd-na)

***

Koffie of thee 
met huisgemaakte lekkernij

voor €42,50

Heerlijk en sfeervol dineren

VERRAS JE VALENTIJN 
MET EEN DINER 

BIJ PEZZAZ!

www.restaurantpezzaz.nl

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055
E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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