
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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Veldtoertocht 
Dak van Brabant

Veranderingen 
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de Hooidonkse 
Beek te Nuenen

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl
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RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:
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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

Feest voor 
iedereen 
op Basisschool 
de Wentelwiek 

Openbare bijeenkomst 
verklaring opstappen 
Wethouder was een klucht
Door Gerrit van Ginkel

De inderhaast gehouden openbare bijeenkomst die door de coalitie werd 
uitgeschreven, was de zoveelste klucht in politiek Nuenen. De belofte van 
een verklaring over het opstappen van Wethouder Weijmans werd totaal 
niet ingelost.

De vragen van oppositiepartijen die in 
het E.D. gelezen hadden dat er een inte-
griteitskwestie speelde, haakten daar op 
in. Vooral toen in de verklaring van coa-
litiewoordvoerder Stultiëns sprake was 
van een arbeidsconflict binnen het col-
lege en dat het algemeen belang was ge-
schaad. De verwarring werd zo mogelijk 
nog groter toen bleek dat er verbazing 
was dat de SP niet meer achter het eer-
der gesloten regeerakkoord stond. Een 
nieuwe SP wethouder invliegen was ook 
geen optie meer. Zo ver waren de ar-
beidsverhoudingen verstoord.
Alle vragen van de oppositie of het nu 
de integriteit was of een arbeidsconflict 
kregen hetzelfde antwoord van de coa-
litie woordvoerder: “Wij weten het niet. 
Daarvoor moet je bij het college zijn”. 

Geen theaterprogramma   
in Nuenens Klooster 
Nuenen zal het komende theaterseizoen geen programma krijgen voorge-
schoteld in Het Klooster. Er komt geen programmaboekje en ook geen moge-
lijkheid om vooraf kaartjes te bestellen. Wel zullen er soms voorstellingen 
zijn, maar dat zijn dan in de regel financieel aantrekkelijke producties. 

In november vorig jaar besloot de ge-
meenteraad om het voorgestelde be-
drag van 8 euro per theaterkaartje niet 
toe te kennen. Theater Het Klooster 
krijgt wel 50.000 euro exploitatiesubsi-
die van de gemeente. Bovendien heeft 
het gemeentebestuur in 2015 een le-
ning van 75.000 euro beschikbaar ge-
steld aan directeur Henri Molenaar 
van Het Klooster. Deze lening dient in 
drie jaar terugbetaald te worden.
In de raadsinformatiebrief van 5 fe-
bruari jl. schrijven burgemeester en 
wethouders van Nuenen c.a. het vol-
gende (letterlijk citaat): “Gelet op het 
niet toekennen van een extra subsidie 
ten behoeve van het theateraanbod zal 
ingaande het seizoen 2016-2017 geen 
theateraanbod meer gepresenteerd 
worden. Enkel zal sprake zijn van inci-
dentele - in de regel financieel aan-
trekkelijke-voorstellingen. Er wordt 
ook geen programmaboekje opgesteld 
en is er geen gelegenheid meer om 
vooraf in te schrijven. ”

Lokaal cultuurbeleid
Het college van burgemeester en wet-
houders (b&w) zegt in de brief aan de 
raad onder meer: “Het opstellen van 
lokaal cultuurbeleid wordt ter hand ge-
nomen. In dat beleid wordt de functie 
van Het Klooster binnen de context 
van het lokaal cultuurbeleid gedefini-
eerd. ” Het college gaat zich ook oriën-
teren op mogelijke exploitatiemodellen 

en gaat of laat alternatieven onderzoe-
ken. Er komt een integraal plan dat ter 
besluitvorming aan de raad zal worden 
voorgelegd. Met de raadsinformatie-
brief heeft het college van b&w een 
schets gegeven van de verwachtingen 
ten aanzien van de toekomst van Het 
Klooster als sociaal-culturele accom-
modatie. Wordt vervolgd.

Prinsenschieten opnieuw 
carnavaleske happening
Door Gerrit van Ginkel

De nog jonge traditie dat de Prinsen carnaval met hun adjudanten schieten 
op de puist, bij de St. Antoniusschut op het Eeneind, is weer een geslaagde 
happening geworden. Ondanks het vroege uur van aanvang waren toch de 
Prinselijke Hoogheden van alle Nuenense carnavalsverenigingen met hun 
gevolg aanwezig om onderling de strijd aan te binden wie het laatste stuk-
je van de puist omlaag zou schieten.

Bij de Prinsen waar zich een geweldige 
onderlinge rivaliteit maar sportieve 
strijd ontwikkelde was het de Gerwen-
se Prins van de Narre-Kappen Teska-
vo, die het laatste stukje van de puist 
eraf schoot.
De felicitaties na afloop van de overige 
Prinsen verwoordden een sportieve 
strijd.
Het schieten van de Adjudanten op 
een andere puist begon ondertussen 
ook meer resultaat te zien. De veron-

derstelling van een van hen dat ze met 
kleinere kogels zouden schieten kon 
niet bewezen worden. Het was ten-
slotte de partner van Prins Naturijn, 
de piekfijne adjudant Bernie Raaijma-
kers die het laatste stukje hout van de 
puist naar beneden haalde.

Opnieuw kan een bijzonder geslaagde 
activiteit op de overvolle agenda’s van 
de carnavalsverenigingen worden bij-
geschreven.

De voorzitter van het college, Burge-
meester Houben, liep naar het spreek-
gestoelte. Degenen die dachten dat er 
nu duidelijkheid zou komen kwamen 
bedrogen uit. Het werd zo mogelijk 
nog onduidelijker toen hij zei: “Ik weet 
niet waar de Wethouder op doelt als hij 
het heeft over de integriteitskwestie”.

Daar moesten de toehoorders in de 
commissiekamer het mee doen en de 
zin van dit soort bijeenkomsten, waar 
een verklaring zou worden afgelegd 
over het opstappen van Wethouder 
Weijmans, werd door menigeen erva-
ren als een nieuwe klucht van de Nue-
nense politiek. Die was nog niet goed 
genoeg om in de ton tijdens een 
pronkzitting te presenteren.

Alle Prinselijke Hoogheden van Nuenen c.a. verenigd bij het Prinsenschieten 
bij de St. Antoniusschut. 

HET 
KLOOSTER
Nuenen

theaterkrant

2015 | 2016

DVS bedankt sponsoren

Er werd gekeken naar een nieuwe 
map, zwart, degelijk en deze keer met 
een duidelijke herkenning op het 
voorblad, ons logo. Tja en dan kom je 
al snel tot de ontdekking dat dit een 
flinke deuk in het budget zal geven. 
Geen nood, overal is een oplossing 
voor te vinden.
Een van onze leden, Theo Schepers, 
ging aan het werk en vond enkele 
sponsoren bereid ons te steunen. Wij 
zijn de firma’s Risjamo in Nuenen en 
Profita, de meest complete woningin-
richting, in Aalst zeer erkentelijk voor 
het leveren en voor hun rekening ne-
men van de kosten voor de aanschaf 
van de mappen.

Met behulp van Drukkerij Mes-
serschmidt, die het logo van DVS op 
een stevige ondergrond van zwart pa-
pier heeft gedrukt, een paar leden die 
druk zijn geweest met het samenvoe-
gen van map en drukwerk, het aan-
brengen van de naamstickers, kon het 
gebeuren dat, tijdens de Algemene le-
denvergadering op 4 februari, de leden 
van DVS werden verrast met een op 
naam gebrachte splinternieuwe con-
certmap. 

De Walburg Tuinen
In de laatste nieuwsbrief van De Walburg 
Tuinen werd er al gesproken over een 
vervroeging van het ingeplande Helle-
borusweekeinde (met Kerstrooszondag) 
op 28 en 29 februari. Omdat de winter 
een heel mild karakter getoond heeft, 
werden de vroege voorjaarsbloeiers niet 
of nauwelijks geremd in hun groei. Dat 
wil zeggen dat er zowel in de tuinen als in 
de kas volop bloeiende planten te zien 
zijn. De Helleborus oriëntalis is volledig 
tot bloei gekomen en kan dus op kleur 
gekozen worden! Er zijn volop sneeuw-
klokjes te zien (én te koop). En nog veel 
meer, zoals bij een tuin met een natuur-
lijk karakter past. Kom kijken op een van 
de komende weekeinden!
Vrij entree op 13/14 en 20/21 en 27/ 28 
februari van 11.00 uur tot 16.00 uur! Bij 
de houtkachel in de vernieuwde koffie-
schuur (fietscafé!) wordt iedere bezoe-
ker warmpjes welkom geheten! Tot 
ziens in februari! 
www.dewalburg.nl
www.dewalburghoveniers.nl

DVS, de Vrolijke Samenzang, geeft regelmatig concerten, werkt mee aan 
een korentreffen elders, verzorgt de muzikale omlijsting van kerkdiensten 
en timmert anderszins aan de weg. Daarvoor gebruikt het koor een con-
certmap, neutraal van kleur en liefst voor iedereen dezelfde vormgeving. 
En juist daarmee was het de laatste tijd wat minder goed geregeld…

Dat er dankbaar en vaak gebruik van 
gemaakt gaat worden is duidelijk. 
Voor het jaar 2016 staan weer diverse 
activiteiten gepland zoals 2e Paasdag. 
Op 28 maart zal DVS de kerkdienst in 
Nederwetten traditiegetrouw muzi-
kaal omlijsten. 20 April gaan we naar 
Bergen op Zoom voor een regionaal 
korentreffen. De concertmappen zul-
len veelvuldig in beeld komen.
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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 

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.

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

aFvalwEEtJE

Ruimere openingstijden: vanaf 6 april starten we een proef om 
ook op woensdagavond  de milieustraat Nuenen open te stellen. 

vervolg op pagina 5

collEctE
Van 14-20 februari wordt er gecollecteerd voor de Vereniging tot 
behoud van Natuurmonumenten Nederland.

wErkzaamhEDEn Door   
brabant watEr in nuEnEn
watertransportleiding schoonspoelen
Brabant Water maakt vers drinkwater van uitstekende kwaliteit. 
Het waterleidingnet moet dan ook voortdurent worden onderhou-
den, zodat op lange termijn drinkwater van de beste kwaliteit gele-
verd kan worden.  Brabant Water start binnenkort in Nuenen met 
werkzaamheden aan de transportleiding en het hele leidingnet. 

werkzaamheden aan het leidingnet
De transportleiding van Eindhoven naar Nuenen wordt schoonge-
spoeld in de nacht van woensdag 17 februari a.s. vanaf 22.00 uur 
tot donderdag 18 februari 05.00 uur.
Vervolgens wordt tot en met 15 april 2016 het hele leidingnet in de 
gemeente Nuenen schoongespoeld. Dit wordt gedaan op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur. 
 
waterdruk en troebel water
In de meeste gevallen merkt u niets. Soms schommelt de waterdruk 
een korte tijd en er is een kleine kans dat er bruin of troebel water 
uit de kraan komt.

•	 Komt	er	bruin	of	troebel	water	uit	de	kraan?	Laat	het	water	dan	
enkele minuten doorlopen tot u weer helder water hebt.

•	 Wasmachine?	 Wacht	 even	 met	 wassen	 totdat	 u	 weer	 helder	
water hebt. Heeft u al een was aangezet? Houd de was dan nat 
en was opnieuw zodra het water uit de kraan weer helder is. Zo 
voorkomt u dat er vlekken in het wasgoed achterblijven.

•	 Schommelt	de	waterdruk?	Dit	komt	omdat	de	waterdruk	zich	
weer moet herstellen. Na afronding van de werkzaamheden 
stabiliseert de druk zich weer.

meer informatie
Als u vragen heeft dan kunt u de klantenservice van Brabant Water 
bellen via 0(73) 683 80 00. 

hoor zittinG bEzwaarschriFtEn-
commissiE alGEmEnE kamEr
Op maandag 15 februari 2016 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	19	
november 2015 waarbij het Wob-verzoek buiten behandeling is 
gelaten.

•	 Om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	29	
oktober 2015 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor 
het vestigen van een Cardo Premium Sports Club op het perceel 
Duivendijk 5c te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

JaarproGramma   
opsporinGsambtEnarEn
parkErEn En (brom)FiEtsEn
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In week 7 en 8 letten we extra op het thema parkeren 
en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien.

parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990).	Parkeren	mag	alleen:	
- op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen 

parkeerverbod van kracht is;
- bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervak-

ken, niet daarbuiten;
- op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeer-

verbod valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

parkeren is niet toegestaan: 
- op het trottoir;
- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daar-

van;
- buiten de bebouwde kom op een rijbaan van een voorrangsweg;
- langs een gele onderbroken streep;
- op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en los-

sen van goederen;
- op een parkeerplaats voor vergunninghouders;
– in plantsoenen;
- op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
–  voor een inrit of uitrit;
- op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicap-

tenparkeerkaart. 

wist u dat:
- voor het gehele centrum een parkeerverbodzone geldt? Dit houdt 

in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervak-
ken! 

- de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats 
zonder gehandicaptenparkeerkaart  € 370,- is?

(brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte 
(brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moe-
ten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in 
voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, 
omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. Voetgangerszones 
herkent u aan de ter plaatse aanwezige verkeersborden. Als u toch 
fietst op het trottoir riskeert u een boete van € 55,-. Met een brom-
fiets	wordt	dat	een	boete	van	€	95,-.	

Ook is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u 
toch over de weekmarkt fietst riskeert u een boete van € 35,-. Daar-
naast riskeert u, als u met uw bromfiets over de weekmarkt rijdt, 
een boete van € 60,-. 

het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement 
verkeersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990)	en	 in	de	Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden 
via www.overheid.nl. Bij constatering van een overtreding kan er 
door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct 
een proces-verbaal worden opgemaakt. 

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

aanGEvraaGDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	1	februari	2016	Hendrikstraat	11,	5671	HT	–	het	oprichten	van
  een woning (BOUW);

•	1	februari	2016	Hendrikstraat	13,	5671	HT	–	het	oprichten	van
  een woning (BOUW);

•	2	februari	2016	Soeterbeekseweg	21,	5674	NJ	–	het	uitbreiden	van
  de woning (BOUW).

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

aanvraGEn op GronD van DE apv En biJzonDErE wEttEn
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager:	Fontys	Hogeschool	Mens	en	Gezondheid	i.v.m.	een	
introductieweek op het gemeentelijk terrein aan Pastoorsmast 
in de periode van 22 tot en met 26 augustus 2016;

•	 Aanvrager:	 Musicalgroep	 Kapsones	 i.v.m.	 het	 flyeren	 ten	 be-
hoeve van de promotie van de musical “De waterslang” op 26 
maart 2016 en 2 april 2016;

•	 Aanvrager:	Stichting	Steenen	Beeld	Nuenen	voor	het	organiseren	
van het evenement “Beelden in het Park” op zondag 5 juni 2016;

•	 Aanvrager:	mevrouw	G.	Paashuis-Hoefnagel	voor	het	innemen	
van een seizoensstandplaats met een oliebollenkraam in de pe-
riode van 11 november 2016 tot en met 31 december 2016;

•	 Aanvrager:	Scouting	Rudyard	Kipling	voor	het	organiseren	van	
een neuzelmarkt op tweede paasdag, 28 maart 2016 in en om 
het scoutinggebouw aan de Papenvoortse Heide.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op	woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

vErlEEnDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:

•	4	februari	2016	Kuifmeeshof	20,	5672	VN	–	het	vervangen	van	de
   woning (BOUW en RO, afwijken van de bestem-
  ming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	

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

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

bEsluitEn op GronD van DE apv En biJzonDErE wEttEn:
•	 aan	Visspecialiteiten	Marc	en	Dave	De	Beer	is	een	vergunning	

tot wederopzegging verleend voor het innemen van een stand-
plaats	voor	de	verkoop	van	vis	bij	winkelcentrum	“Kernkwartier”	
op elke woensdag (verzenddatum 4 februari 2016.;

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA	Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 Kwaliteit 
maakt het verschil

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wij helpen u graag
en met passie!!!

Varkensfilet 
rollade
500 gram ..........................................6,00
1 Beker erwten soep +
1 Rookworst ...........................6,95
Winter Wrap
per stuk ............................................2,75
100 gr. gebraden gehakt +   
150 gr. filet Americain ..............3,25
Sweetheart 
100 gram ..........................................1,65
Lasagne
kant en klaar 500 gram ..............5,00

SPECIAL

Knolselderij
per stuk 0,99

hutspot panklaar
halve kilo0,99

Cretastar sinaasappels 
8 stuks1,99

Zomer fris salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 11 t/m woensdag 17 februari

Elstar appels  
    hele kilo 1,29

Acties week 6: geldig maandag 8 t/m zaterdag 13 februari 2016
_____________________________________________________

Kloosterbrood
100% volkorenbrood met o.a. zonne-
pitten, lijnzaad en sesamzaad  nu € 189
_____________________________________________________

Donuts      
met een lekkere 
laag chocolade      4 + 1 gratis!
_____________________________________________________

Suikerbrood 
Fries (kaneel) of Brabants    nu € 200
_____________________________________________________

Chocolade 
Marmercake    nu € 325
_____________________________________________________

Iedere vrijdag en zaterdag

Zachte broodjes
       6 stuks € 199

KOOPJE

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

 
   

 
    

Hartelijke zorg bij Sint Annaklooster

 
    

Meer informatie en overige locaties van Sint Annaklooster vindt 
u op www.sintannaklooster.nl of neem telefonisch contact op 
met één van onze zorgconsulenten 040 29 45 400.

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 
Een kleinschalige locatie gevestigd 
in het hart van Helmond West, biedt 
zorg in de laatste levensfase en 
logeermogelijkheden. Er is 24 uur per 
dag een deskundig team aanwezig voor 
de zorg die u nodig heeft.
Cliënten waarderen de hospicezorg 
bij Valkenhaeghe met een 8,5 en de 
logeerhuiszorg met een 9,0

a Thuiszorgafdeling verpleging en 
verzorging. Wanneer u het liefst zo
lang mogelijk thuis blijft en hier
extra ondersteuning bij nodig heeft
kunt u rekenen op gekwalificeerde,
betrokken, vriendelijke en flexibele
zorgverleners van Sint Annaklooster
bij u thuis.
Cliënten in de thuiszorg waarderen 
de zorg met een: 8,8

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.

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

VALENTIJN

GEMAK
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OBS De Rietpluim 2e in de 
Nationale SchoolKlimCompetitie!
Afgelopen weekend vond in Bussum de finale van de Nationale SchoolKlim-
Competitie plaats. Groep 7 van OBS De Rietpluim uit Nuenen vertegenwoor-
digde onze regio en ging met een welverdiende tweede plek aan de haal. De 
overwinning bleef helaas in de handen van de thuisploeg.

Per klas deden acht kinderen mee. Ze 
klommen om beurten in de onderde-
len lead, speed, boulder en bouldertra-
verse en probeerden als bonus zo hoog 
mogelijk te klimmen in een loshan-
gend touw. Ook het NOS Jeugdjour-
naal was aanwezig voor een mooi ver-
slag van de competitie. Dit kun je te-
rugkijken in het Zapp Weekjournaal.
OBS De Rietpluim mocht onze regio in 
deze finale vertegenwoordigen nadat ze 
in december de stadsfinale van de Re-
gionale SchoolKlimCompetitie, georga-
niseerd door Klimcentrum Neoliet in 
Eindhoven i.s.m. de NKBV, hadden ge-
wonnen. Om optimaal voorbereid te 
zijn op de grote finale in Bussum moch-
ten de leerlingen uit Nuenen na de kerst-
vakantie bij de KlimKlUP van Klimcen-
trum Neoliet in Eindhoven komen trai-
nen. Daarnaast mochten alle kinderen 
die hadden deelgenomen aan de stadsfi-
nale gratis komen deelnemen aan een   
proeftraining bij diezelfde KlimklUP.

Die goede voorbereiding i.c.m. een 
flinke dosis enthousiasme hebben ge-
resulteerd in een prachtige tweede 
plek in de landelijke finale. Een dikke 
pluim voor dit 8-koppige team uit 
Nuenen!

Volgend jaar wordt er weer een nieuwe 
SchoolKlimCompetitie georganiseerd. 
Deze wedstrijd staat open voor de eer-
ste 10 scholen uit de regio Eindhoven 
die zich aanmelden. Klimervaring is 
niet nodig, klimcentrum Neoliet zorgt 
voor begeleiding en training. Meer in-
formatie volgt dit voorjaar.
 
Wilt u meer informatie over klimmen 
bij Neoliet? Dan kunt u contact opne-
men met Leo Broekmans via leo@neo-
liet.nl of 040 2482634. 
Voor meer informatie omtrent de Na-
tionale SchoolKlimCompetitie: 
www.nkbv.nl/ of op 
http://schoolklimmen.nkbv.nl

Feest voor iedereen op 
Basisschool de Wentelwiek 
Wat was het weer een grandioos spektakel op vrijdag 5 februari op basis-
school de Wentelwiek. Carnaval is echt feest voor iedereen en dat was dui-
delijk te merken in onze mooi versierde aula. Van de kleuters tot en met 
groep 8, alleen maar vrolijke, lachende en geschminkte gezichtjes. Dit alles 
onder de deskundige leiding van kleuterprins Ruben en zijn prachtige kleu-
terprinses Isabel. Zij werden bijgestaan door de kleuterraad van 11. 

Ook groep 8 levert ieder jaar een prin-
senkoppel, dit jaar zwaaiden prins 
Thomas L en prinses Birgit de scepter 

over alle feestende Wentelwiekers en 
Wentelwiekerinnekes, samen met de 
zeer dorstlustige raad van 11. 

Groot fist me heel ut Wettens 
schoolgerei
Confetti, spelletjes en veel feest op Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten. 
Op vrijdag 5 februari vierden we carnaval op onze school. Eerst gingen we prins 
Meccanico, en zijn adjudanten Martello & Mandero, thuis ophalen. Even snoepen, 
lachen naar de fotocamera en daarna weer terug naar school. De prins en zijn ad-
judanten moesten een speelgoedautootje in elkaar zetten. De prins kon dit heel 
goed maar de kleuters konden het eigenlijk nog veel sneller. Daarna werd de jeugd-
prins en jeugdprinses gekozen. Het was heel erg spannend. Dit jaar is Tijn de 
jeugdprins en Anouk de jeugdprinses. Heel erg leuk! De dansmarietjes deden een 
mooi optreden voor de jeugdprins en prinses. We gingen nog meer leuke spelletjes 
doen zoals uitbeelden en neuriën. De prins kreeg nog leuke zelf gemaakte kadoo-
tjes van de kinderen. Daarna hebben we nog veel gefeest. Prins en adjudanten leuk 
dat jullie op onze school waren! Organisatie bedankt voor de gezellige dag zonder 
schoolkarweitjes! Het was echt een heel groot fist met heel ut schoolgerei!

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

 Vanmorgen weer gebroken uit bed??

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Carnaval met de Wentelwiek
Ook dit jaar deed Basisschool De Wentelwiek weer mee! Dat was KNALLUH 
MET Z’N ALLUH!!! De leidraad was de aanleg van de HOV2! Alle auto’s met 
stuurkes waren door de kinderen zelf geknutseld: KNALrode race auto’s met cou-
reur, KNALgele banaanauto, KNALgroene jungle auto en een heuse KNALblau-
we koets. Een KNALLende duoauto, gevolgd door andere auto’s met of zonder 
dubbele KNALpijp maakten de optocht onveilig.
Gelukkig waren er verkeersleiders,verkeerstekens, een wandelende zebrapad en 
een lopende rotonde! Zij zorgden ervoor dat de KNALLENDE en LALLENDE 
kinderen met ouders het parcours konden volgen. Rijbewijzen werden uitge-
deeld, voorzien van stempel. Ieder had het reuze naar zijn zin, vooral door onze 
eigen bus met toepasselijke muziek die KNALhard stond.
Op het podium, van de altijd gezellige tent, kregen we dan ook de EERSTE PRIJS!
Bedankt iedereen voor de geweldige inzet van het kindercarnaval: HET WAS 
WEER KNAL EN KEI GEZELLIG!
Tot volgend jaar, dan zijn we er weer bij!

De Dassenburcht viert carnaval

Samen snoepen, feesten en hossen
Het is dat onze school geen pannen op het dak heeft liggen, anders zouden 
we ze eraf hebben gefeest tijdens het Dassenburcht Carnavalsbal op vrijdag 
5 februari. We waren trots dat prins Naturijn en zijn drie piekfijne adjudan-
tes - allen ouders van kinderen die op onze school zitten - met ons het carna-
val aftrapten.

De kinderen van de onderbouw kon-
den het eerste deel van de ochtend 
kiezen uit verschillende activiteiten. 
Er werden prachtige vlinders op ge-
zichtjes geschminkt, de armpjes wer-
den bedekt met (glitter)tattoos, de ha-
ren bespoten in de leukste kleuren, er 
werden snelheidsspelletjes gedaan, 
gesjoeld, lekker gekleurd voor wie het 
even te druk vond. Maar ook de toe-
komst van de kinderen werd voor-
speld door twee betrouwbare waar-
zegsters. En er werden vele koekjes 
versierd met allerlei lekkers - en daar-
na natuurlijk opgegeten.

In de bovenbouw gingen de jongens en 
de meisjes de competitie met elkaar 
aan in een leuke spelshow. Ze gingen er 
vol in en gooiden alles wat ze hadden in 
de strijd. Uiteindelijk overwonnen de 
jongens nipt, met één punt verschil.
Toen prins Naturijn en zijn drie piekfij-
ne adjudantes de school binnentrokken, 
kon het carnavalsbal echt losbarsten. 
Samen met vele ouders, het team en na-
tuurlijk alle kinderen gingen zij voor in 
de polonaise door de Dassenburcht.
Het was een fantastisch feest, een 
mooie voorbode voor het carnaval in 
Nuenen! Alaaaaaaaf!!

Foto Eva Geerings.

Rond  09.00 uur  kon het feestgedruis 
dan eindelijk losbarsten, de ochtend 
werd officieel geopend door de procla-
matie van prins Thomas L en prinses 
Birgit. De zaal was er duidelijk klaar 
voor en de feeststemming zat er snel 
in. 
Alle klassen zorgden voor een dave-
rend optreden. Ook bij het optreden 
van de meesters en juffen ging het pu-
bliek helemaal los, en terecht natuur-
lijk!!!! Dit jaar had de commissie een 
bijzondere verrassing in petto, live car-
navalsmuziek van blaaskapel Hurdut 
uit ons eigen Nuenen. Zij speelden en-
kele geweldige feestnummers en bij de 
eerste noot werd direct de polonaise 
ingezet met prinses Isabel voorop!!! 
Tijdens de welverdiende pauze stond 
er in de klassen iets lekkers klaar, ver-
zorgd door onze OR.
Ook werd er uit iedere klas iemand ge-
kozen die het mooist verkleed was. 
Vooral de piloot met vliegtuig was erg 
origineel. Natuurlijk werd ook het 
winnend optreden bekend gemaakt, 
dit jaar ging groep 8 met de mega-be-
ker naar huis. 
Om half 1 was het programma ten ein-
de en gingen de kinderen met een 
feestgevoel de vakantie in. Wij willen 
alle ouders bedanken die deze dag tot 
zo'n groot succes hebben gemaakt. 
ALLLAAAAAFFFFFFFFF

Gerwense  
Anja Vereijken is 
Schoolschrijver
Sinds enkele maanden mag de Ger-
wense schrijfster Anja Vereijken 
zichzelf Schoolschrijver noemen en 
daar is ze heel blij mee! Na Amster-
dam, Groningen en Friesland breidt 
stichting De Schoolschrijver uit naar 
Brabant. BS Westwijzer in Helmond 
is de eerste school in deze regio en 
daar mag ze als Schoolschrijver aan 
de slag gaan met de groepen 4, 5 en 
topklas 7.

“Kinderen kijken op tegen iemand die 
een echt boek heeft geschreven”, aldus 
Irene Verbeet, directeur van BS West-
wijzer in Helmond, de school waar An-
ja het komende halfjaar de kinderen 
enthousiast gaat maken voor taal, le-
zen en schrijven. Stichting De School-
schrijver maakt basisschoolkinderen 
taalsterk en klaar voor de toekomst en 
richt zich op kinderen die van huis uit 
niet vanzelfsprekend in aanraking ko-
men met literatuur en boeken.
Een half schooljaar lang komt Anja 
Vereijken elke week in de klas en 
neemt de leerlingen mee naar de we-
reld van verhalen. “Taal is cool” zegt de 
schrijfster. “Ik wil de kinderen op aller-
lei manieren stimuleren om te lezen en 
te schrijven. Ik wil ze uitdagen, hun 
fantasie prikkelen. Want in ieder kind 
zitten verhalen.”

BOA-inloopochtend, 
18 februari
Donderdag 18 februari a.s., van 09.45 
tot 11.45 uur organiseert Buurt-
vereniging Omgeving Andriesplein 
(BOA) weer een inloopochtend in de 
Eenbes Brede School ‘de Dassen-
burcht’ (ingang Jacob Catsstraat 1-3). 

De verwachtingen qua opkomst bij de 
eerste inloopochtend in 2016 zijn vol-
ledig uitgekomen. Het wij(k)gevoel be-
gint op gang te komen. 
Ook nu zijn naast BOA-leden, jong en 
oud, al dan niet in het gezelschap van 
(klein)kinderen, uiteraard ook de an-
dere wijkbewoners nog steeds van har-
te welkom op deze inloopochtenden. 
Meer informatie over deze inloopoch-
tenden is te verkrijgen bij de secretaris 
van de BOA: bestuur@boa-nuenen.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:

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

WHO: adviseert acupunctuur bij RA, 
fibromyalgie en artrose (en bij nog  
meer dan 100 andere aandoeningen...)
Een tijd geleden behandelde ik een ondernemer uit Eindhoven van vijftig 
jaar, een oud-profvoetballer. Op latere leeftijd was hij nog heel verdienste-
lijk gaan tennissen (5-speler). Echter sinds anderhalf jaar leed hij aan reuma-
toïde artritis (RA). Door deze aandoening voelde hij zich moedeloos, oud en 
gefrustreerd.
 
Iedere patiënt met RA is anders. Mijn 
sportieve patiënt had last van ontste-
kingen en pijnlijke zwellingen in de 
polsen en de knieën. Hierdoor sliep 
hij al een jaar slecht. Ook leed hij aan 
een algeheel gevoel van malaise. Op 
de reguliere medicijnen reageerde hij 
niet goed. De klachten verminderden 
niet en hij kreeg last van bijwerkingen 
zoals extreme vermoeidheid.

Verder vond hij de strenge leefregels 
vervelend. Hij hield er bijvoorbeeld 
van om ’s-avonds een goed glas wijn 
te drinken. Echter: “zelfs dat mag ik 
niet meer door de combinatie met de 
medicijnen.” Vervolgens kwam hij bij 
mij, omdat hij er zich niet bij neer wil-
de leggen, dat hij “ermee moest leren 
leven”.

Na enkele acupunctuurbehandelin-
gen, met vooral laseracupunctuur, 
waren de ontstekingen, de zwellin-
gen en de pijnen zo verminderd dat 
hij weer kon slapen. Nog enige be-
handelingen later kon hij weer nor-
maal en zonder pijn lopen en autorij-
den. En omdat hij met de medicijnen 
kon stoppen, dronk hij ’s-avonds weer 
dat goede glas wijn.

De World Health Organisation van de 
VN (de WHO) publiceerde een lijst 
met meer dan 100 aandoeningen 
waarvoor zij acupunctuur aanraadt. 
De WHO geeft die adviezen op basis 
van de inmiddels vele moderne we-
tenschappelijke studies waaruit blijkt 

dat acupunctuur dikwijls effectief is. 
Reumatoïde artritis staat op die WHO-
lijst, evenals periartritis (schouderont-
steking), fibromyalgie en osteoartritis 
(een vorm van artrose). 

Het mooie van acupunctuur is dat het 
dikwijls de rol over kan nemen van de 
gangbare pijnstilling en/of ontste-
kingsremmers. Alleen: acupunctuur 
geeft geen nare bijwerkingen. En, als 
de patiënt niet zonder de gangbare 
medicijnen kan, kan acupunctuur 
vaak toch een ondersteunende rol 
hebben. Dikwijls is het mogelijk de 
dosering van de gangbare medicatie 
iets te verlagen. Mocht dat niet kun-
nen: gaan probleem. Acupunctuur 
werkt ook in combinatie met 'gewo-
ne' medicatie. De positieve effecten 
van de combinatie medicatie-acu-
punctuur zijn wel vaak veel groter dan 
van alleen medicatie. 

Zoek de verschillen:       
vier op een rij……
Het was even zoeken, drie van de vier Nuenense wethouders kwamen duidelijk 
in beeld. De een als toeschouwer aan de zijde van eerste burger Maarten, de 
ander met ‘glaasje op laat je rijden’ tussen het talrijke publiek langs de route van 
de zottenstoet in Dwèrsklippelgat. Ik zal even helpen: de een is Henk, de ander 
is Joep. Een driewerf ALAAAAAAF!!! voor verkeersdeskundige en ruimtelijk or-
denaar Martien. Hij liep gewoon mee in de zottenoptocht met zijn buurtgeno-
ten van Het Boord en won ook nog de eerste prijs. Burger Maarten doet het ook 
goed op het bordes van de Dwèrsklippels, vindt u ook niet?
 
De vierde wethouder van het kwartet is zoekgeraakt. Paultje schitterde door af-
wezigheid: hij liep een zwaar integriteitsvirus op.
  
Gelukkig hebben we de foto nog waar ze wel alle vier op een rijtje zitten. Kijk 
maar eens goed en zoek de verschillen (dat kan niet moeilijk zijn...) Wordt onge-
twijfeld vervolgd. En volgende keer meer….

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees
Advertorial

Aanleiding tot vertrek
•	 De	SP-wethouder	is	in	het	voorjaar	

van 2015 een tijd uit beeld ge-
weest door zware rugklachten. Tij-
dens zijn ziekte is er een college-
besluit geweest waarbij de 
portefeuille van de SP-wethouder 
is uitgehold. (Dit ging met name 
over het CMD.) Ondanks herhaal-
de verzoeken is de portefeuille 
van onze wethouder na zijn terug-
keer niet hersteld. 

 De persoonlijke verhoudingen 
werden daardoor slechter.

•	 Directe aanleiding tot de breuk 
was het verzoek van de SP-wet-
houder om bij besluitvorming over 
een dossier betreffende Nuenen 
West een garantie in te bouwen 
m.b.t. integriteit. Hij wilde een zin 
in het besluit opgenomen hebben 
die als een disclaimer geldt. 

 Dit leidde tot een situatie met over 
en weer verwijten en kritiek.

•	 Afgelopen week is door drie wet-
houders het vertrouwen in de SP-
wethouder opgezegd en was de 
breuk een feit. Wethouder Weij-
mans kon dus niet anders dan zijn 
ontslag indienen.

Onmogelijke oplossing
Gedurende een aantal dagen is er in 
de coalitie intensief overleg geweest 
over mogelijke oplossingen. Helaas 
heeft de SP geconcludeerd dat er 
geen verandering kan komen in de 
heersende bestuurscultuur als uitslui-
tend de SP-wethouder vervangen 
wordt. Het gevolg zou immers zijn dat 
een nieuwe wethouder in exact de-
zelfde situatie komt en te maken krijgt 
met een college dat zaken niet aan-
pakt maar voor zich uitschuift. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn:
•	 Niet	 teruggeven	 van	 de	 porte-

feuille verantwoordelijkheid.
•	 Niet	voorbereiden	van	een	deug-

delijk subsidie- en accommodatie-
beleid. (Na herhaalde afwijzingen 
van het beleidsdocument door de 
raad, hebben uiteindelijk een aan-
tal raadsleden een initiatiefvoor-
stel geschreven.)

•	 Ondeugdelijke monitor sociaal do-
mein. Over de uitvoering van de 
zorgtaken door de gemeente be-

staan grote twijfels, maar de ge-
meentelijke rapportage hierover (de 
monitor) vindt de SP en de gehele 
gemeenteraad zo vaag dat de Raad 
niet kan oordelen. Ondanks alle vra-
gen hierover wil de verantwoorde-
lijk wethouder (dit is dus niet P. We-
ijmans!!) geen klanttevredenheid 
meten. Maar daar draait het volgens 
de SP wel om: de mensen.

•	 Een	 mediation-traject	 tussen	 de	
gemeente en Helpt Elkander 
duurt veel te lang, waardoor de 
wettelijke taken niet kunnen wor-
den geregeld zoals het maken van 
prestatieafspraken. Uiteindelijk 
zijn de huurders hiervan de dupe.

Naast geuite kritiek op bovenstaande, 
heeft de SP over het gevolgde beleid 
ook in de Raadsvergaderingen over 
onderstaande punten kritische gelui-
den laten horen:
•	 bij	 bespreking	 van	 de	 plannen	

voor 2016 heeft de SP haar twijfels 
geuit over de bestuurlijke cultuur: 
“wie zit er aan het stuur: de Ge-
meenteraad, het College of toch 
de ambtenaren?”.

•	 bij	de	behandeling	van	de	begro-
ting voor 2016 hebben wij afstand 
genomen van een aantal college-
voorstellen omdat deze absoluut 
onvoldoende onderbouwd waren.

Het moet fundamenteel anders in 
Nuenen en dan vooral transparanter 
en gericht op de toekomst.
In de basis speelt hier immers een 
confrontatie tussen oud en nieuw, 
tussen behoudend en vernieuwend. 
De SP wil in die omslag graag een rol 
spelen maar de rol van bijwagen past 
ons niet!

De eerstvolgende stap die nu gezet 
moet worden is een openbaar raads-
debat over de ontstane situatie.

Aanstaande zaterdag 13 februari is de 
SP van 11.00 tot 13.00 uur in ieder ge-
val aanwezig in het Parkhof om met u 
in gesprek te gaan. 

Namens SP Nuenen
Hein Kranen (fractievoorzitter SP)

Bas Smouter (voorzitter SP/afd. Nuenen)

Bijna twee jaar geleden heeft de SP aangegeven bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid te willen nemen in het college van wethouders te Nuenen. Dit met 
de centrale doelstellingen: transparantie, integer, financieel deugdelijk, 
zorgzaam, m.a.w. een sociaal kloppend Nuenen.
Nu terugkijkend, zie je dat in de afgelopen twee jaar de onderlinge samen-
werking in de gemeenteraad sterk is verbeterd. Helaas voltrok zich in het 
college van wethouders tegelijkertijd een tegengestelde beweging met als 
uiteindelijk resultaat: het vertrek van de SP wethouder en als gevolg hier-
van het terugtreden van de SP uit de coalitie. 

Onderstaand gaan wij hierop verder in.

Natuurfilms van Mark Kapteijns, 
Brabants Landschap
Mark Kapteijns, Boswachter en natuurfilmer zal op dinsdag 16 februari een 
viertal van zijn natuurfilms tonen en toelichten; deze films zijn:

Markiezaat vogelparadijs aan de 
rand van Brabant
Door de aanleg van de Markiezaatska-
de en de Oesterdam is een 2400 hecta-
ren groot natuurgebied ontstaan dat 
helemaal is afgesloten van de Ooster-
scheldedynamiek. Hier is een zoetwa-
termoeras ontstaan van allure. Het 
Markiezaat..

Landgoed Tongelaar land van Das 
en Burcht
Tongelaar is een eeuwen oud Land-
goed op rivierklei. Op de plaats van het 
kasteel lag al in de negende eeuw, op 
een natuurlijke verhoging een vlucht-
burcht of ‘motte’. Een gevarieerd land-
schap met lanen, weilanden, houtwal-
len en akkers. Een landschap waar de 
Das zich thuis voelt..

De Mortelen Hart van het Groene 
Woud
Het coulissen landschap van de Mor-
telen is gelegen tussen de steden drie-
hoek Eindhoven, Tilburg en Den 
Bosch. Sinds 1968 beheerd Brabants 
Landschap dit 1000 hac. Natuurge-
bied, het is het Hart van het nationale 
landschap Het Groene Woud.

Regte Heide leven tussen Leij en Hei
De overgang van het Riels Laag naar de 
heide is nauwelijks gestoord, met een 
hoogte verschil van 6 m, is dat voor Bra-
bantse begrippen spectaculair. Het Riels 
Laag is rijk aan vogels o.a. de dodaars.

16 februari, IVN ruimte in Het Kloos-
ter, Park 1 Nuenen. Aanvangstijd: 20.00 
uur. De toegang is gratis doch de ruim-
te is beperkt tot 50 personen. Info: 040-
2421423 of www.ivn.nl/nuenen

De Ijsvogel.

Prettig Gestoord! in Het Klooster
Een klucht van de Comedie Compagnie staat garant voor een avond waarbij 
je aan je stoel plakt van het lachen. ‘Prettig Gestoord’ staat garant voor een 
voorstelling vol deuren, ingewikkelde relaties en een overijverige politie-
agent. Vrijdag 26 februari te zien in Het Klooster.

Berend komt thuis en gaat zich voor-
bereiden op een rustige nacht. Hij 
heeft echter geen rekening gehouden 
met de fratsen van zijn, op de versier-
toer zijnde, compagnon Eddie, die tij-
dens één van zijn amoureuze spelle-

tjes, niet alleen de naam van Berend 
hanteert, maar tevens zijn auto leent. 
Als de auto wordt gestolen, wordt een 
aantal krankzinnige gebeurtenissen in 
werking gezet...

'Kom van het dak af ' is één van die fa-
meuze voorstellingen van Michael Pert-
wee en behoort tot het standaard kluch-
tenrepertoire van Nederland. Daarnaast 
is deze voorstelling eerder uitgebracht 
door John Lanting. Dus verzekerd van 
een dolkomische avond uit! 

De voorstelling is op vrijdag 26 februari 
te zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 20.15 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling kosten € 23,50. 
Kaarten kunt u bestellen via onze web-
site www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via het telefoonnummer 040 
-284 33 99.
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Uitslag Optocht 
NarreGat - Gerwen
Zaterdagmiddag trok er een goed 
verzorgde zottentocht door Narre-
Gat. Veel publiek en goeie muziek in 
de optocht (Jong Leven en de Klip-
peleaters) en bij de Stam (Hurdut).

Hier de uitslag van de optocht in 
Gerwen. 
Voor meer informatie: 
zie de site van CV de Narre-Kappen. 

Jeugd
Individueel
1. Jelle en Rik - 't is mar un bietje.
 
Groepen
1. Zorgboerderij Krakenburg - Met ’n 
rooie aan de macht, fiste we tot diep in 
de nacht.
2. Kindervakantieweek Gerwen - 10 
jaar feest.
 
Wagens
1. Hop hop gas dr op - Wilde beesten.
 
Volwassenen
Individueel
1. Jeanette en Ingrid - Overgang.
2. Heleen en Karin - Tweeej schòn tèskes.
3. John en René - Dees skon 3d-portret 
wil ôk ’n plek.
4. Broer Bastiaans - Ik loop vort langs 
mun schoen.
 
Groepen
1. Vriendengroep - De Van Gogh race 
(ook winnaar van de Publieksprijs).
2. Zsa Zsa Zsoe - Kleine wasjes, grote 
wasjes.
3. Dames van de Raad van Elf - Wij zijn 
prettstiften.
4.  Vriendengroep Van Rooij - EK 
schup ik ginne bal.
 
Wagens
1. CV De Stemkes - Prins vur inne dag 
(Prins Toon d’n Urste).
2. CV Da kumt nie zo nouw - Après ski.
3. Klippeleaters - Klippeleaters felicite-
ren Prins Fireball.
 

‘Darten tegen de Prins’    
in De Stam groot succes
De 22ste editie (2 maal 11) van Darten tegen de Prins in residentie De Stam 
in Gerwen is een doorslaand succes geworden. Met achttien carnavalesk uit-
gedoste teams ging deze jubileumeditie van het gezelligste Dartfestijn van 
start en de organisatie zat weer in prima handen bij Dartclub de Stam. 

Op alle vlakken waren er geweldige span-
nende poulewedstrijden. De teams wer-
den gemixt in drie poules en diverse goe-
de darters werden door niet-competitie-
teams verrast. Ook nieuwkomers als het 
team Crooijco wisten bij hun debuut al 
één wedstrijd gelijk te spelen en uiteinde-
lijk kwamen er vier competitieteams te 
weten Dubbel 11 met onder meer Daan 
Groen en open-Antwerpenwinnaar Jop-
pe Bakens, de Kuijtenbijters met o.a. An-
neke Kuijten (Nederlands damesteam), 
Mark Brouwers (Nederlands softtip-
team), Goed Zat (familie Kuijten spelend 
in 3e divisie Peelland) en ‘Puntje erin, 
puntje eruit’ (met spelers uit Stam 9 3e 
divisie Dartsorganisatie Eindhoven en 3 
niet-darters). De topfavorieten kwamen 
elkaar al in de halve finale tegen door een 
verrassende nederlaag in de poule van 
dubbel 11. In de bloedstollende halve fi-
nale was het uiteindelijk Christ Kuijten 
die met een 123 finish de Kuijtenbijters in 
de finale gooide. Waarin de Kuijtenbijters 
te sterk waren voor ‘Puntje erin, puntje 
eruit’, die flink van zich afbeten maar te-
kort kwamen tegen dit dartgeweld.

Niet darters
Het carnavalesk darten werd gewonnen 
door de ‘Winnaars van de volgende 
ronde’. In de halve finale won genoemd 
team van de topfavoriet ‘Niet gegooid is 
altijd mis’. In de finale versloegen ‘Win-
naars van de volgende ronde’ van ‘Ger-
wen tot Nuenen’, met daarin het aanko-
mend darttalentduo Mike Verkuijlen 
en Gijs Vorstenbosch die met de erva-
ren Erik Dijk en Chris v/d Sande een 
sterk team vormde, maar kwamen net 
een dubbel tekort om de ‘Winnaars van 
de volgende ronde’ te verslaan. Het 
winnende team had dan ook weer Kuij-
tens in hun gelederen en die hebben in 
het verleden al competitie-ervaring op-
gedaan. De wisseltrofee en alle prijzen 
werden uitgereikt door prins Teskavo 
en adjudant Cafika, die beiden zelf ja-
renlang fervente deelnemers waren aan 
het darten tegen de prins met Barney’s 
Nightmare, maar nooit in de prijzen 
vielen. Beide hoogheden werden als af-
sluiting van een geslaagde avond on-
derscheiden met een medaille van 
Dartclub de Stam. 

De Narre-Kappenhoogheden reikten de grote beker uit aan het winnende team. 

Foto Cees van Keulen

Schôn vrouwkes avond 2016
Schôn Vrouwkes 2016 was een daverend succes. Met dank aan alle vrouwen 
die het feest in en rond het park gevierd hebben. Heerlijk uitgedost en hos-
send van kroeg naar kroeg. Een fantastische start van carnaval 2016. Volgens 
traditie hullen veel vrouwen zich in creaties die verwijzen naar het thema dat 
in november bekend is gemaakt. Dit jaar was dat ‘Verschrikkelijk Beeldig’.

Verschillende groepen, die op één of 
andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan te 
geven, zijn in de prijzen gevallen. Maar 
niet alleen zij zagen er prachtig uit, alle 
vrouwen zagen er fantastisch uit. 
We hebben een grote groep Jute zak-
ken ‘Beeldschoon van binnen’ gezien, 
TV’s ‘geen Beeld’, ‘Vogelverschrikke(r)
lijk Beeld(ig)’, ‘Verschrikkelijk Beeld-
weg’, ‘Verslipperlijk Beeldig’, Verrekkes 
Schôn Nuenicorns’ en niet te vergeten 
de ‘Verschrikkelijke poederkwasten’. 
Allen met prachtige pakken, hoofd-
deksels en gezichtsbeschilderingen. 
Een aantal van hen was opnieuw te 
zien in de optocht van zondag. Dit jaar 
werden we begeleid door de fantasti-
sche percussieband LOSbandig. Heer-
lijke muziek van hartstochtelijk er op 
los trommelende vrouwkes! 

Al een paar jaar is het gebruikelijk de 
prijzen te verdelen onder grote groe-
pen en kleine groepen. 
Dit jaar zijn de prijswinnaars in de groe-
pen tot en met vier personen geworden:
1e prijs De boerinnen Holland 
  Verschrikkelijk Beeldig.
2e prijs Topstylisten.
3e prijs Medusa.
4e prijs Vogelverschrikke(r)lijk Beeld(ig).
5e prijs  Vincent-award.

Onder de grote groepen van meer dan 
vier personen zijn de prijzen als volgt 
verdeeld:
1e prijs Maria sexy als ik dans.
2e prijs Maria importantes.
3e prijs  IJsberen dierenrijk.
4e prijs Jute zakken Beeldschoon
  van binnen.
5e prijs Boeketfeeks.

Uitslag   
optocht - Nuenen
Wagens
1. Boord - Boord heeft de touwtjes in 
handen
2. CC Supermanstam - CC Super-
manstam: steengoed in beeld!
3. C(lub) V(rienden) De Zoete Inval - 
In het DZI Bos gaan wij kabouters los
4. Road van Zatterdag - het skie't nie 
op (dus pakken we er nog enne dan)
5. Carnavalsvereninging Goed Zat - 
Wij walsen door carnaval!
6. CV de Stemkes - Ook zonder (prins) 
blijven wij in beeld
7. Scouting Rudyard Kipling - Scouting 
Rudyard Kipling 50 jaar
8. VC Mukkevlis - Superman wagen

Grote loopgroep
1. Zsa Zsa Zsoe - Kleine wasjes, grote was-
jes? Zsa Zsa Zsoe draait op volle toeren!
2. Vriendengroep Gerwen - De van 
Gogh(rit)race
3. FireBalls - Vur ons Prinske
4. Wijkvereniging De Akert - Copa Brasil
5. De Prettige Plekkers - Wij blijven 
plekken

Kleine loopgroep
1. Ingrid en Jeannette - Overgang
2. Rosédoos - Bouquet feeks
3. Mariakapel op beeldenvaart - Maria 
Beeldenvaart
4. Sjan Sleegers - De Erme-nie
5. Heleen en Karin - tweej Schon Teskes
6. De duikers - Wij duiken onder mi 
carnaval
7. Bart en Harry v.d. Nieuwenhof - De 
koek is op.....
8. Schon Trouwkes - Ijsberen lief en 
leed in Nuenen
9. Op 't Lest - Paul Weijmansweg
10.Teun Swinkels - Swinkels en zoon

Individuelen
1. De zakkenwasser - Plastic soep
2. Pim Jans - Spookrijder

Tieners
1. Jonge carnavallers   - Jong geleerd 
oud gedaan

Uitslag optocht 
Nederwetten
Individueel
1ste prijs, Ik loup langs min schooen.
2de prijs, Karwei gezocht.

Kleine groepen
1ste prijs, Overgang
2de prijs, Tweeej schÔn teskes
3de prijs, De Ernemie
4de prijs, Dees skon 3D-portret wil Ôk 
’n plek
5de prijs, Wij witte ut wel

Grote groepen
1ste  prijs, De voetbaldames zijn toe 
aan een grote beurt.
2de  prijs, Zjohnne goeie hebben wij 
nog niet gehad.
3de prijs, We goan un fisje bouwen
4de prijs, M en M en M.
5de prijs, Wij zijn geen haar veranderd.
6de prijs, Wij bouwen ons fistje.
7de prijs, Weer niks.

Publieksprijs
- Ermenie 

Aanmoedigingsprijs
- CV De trekkers

CV De Wetters
CV de Wetters bedankt Prins Mecca-
nico, en zijn adjudanten Martello en 
Mandero, de Raad van 11, dansmarie-
kes, alle vrijwillige medewerkers, de 
vele sponsoren en alle bezoekers van 
onze residentie Palazzo del Meccanico 
voor 5 fantastische carnavalsdagen.
Een gezellige Bonte Avond, de Boeren-
bruiloft, het heerlijke ontbijt, een mu-
zikale avond met aanwezigheid van ve-
le blaaskapellen, een geweldige kleur-
rijke optocht met grote loopgroepen, 
daarna een geweldig feest met de live 
band De Heeren van die samen met 
Prins Meccanico de prijsuitreiking 
verzorgden. De drukbezochte kinder-
middag en een gezellig afsluitingsbal! 
Kortom we hebben genoten van een 
geweldig carnavalsprogramma!
Hartelijk Dank allemaal!   

CV de Wetters

Met dank aan alle fotografen:
Bart Verkuijlen/LAVfotografie, Cees van Keulen, Robert ten Velde, 
Sander Bontje/Phrog, Ivo Ploegsma, Peter Coppens, Lydia Smael, 
Josine Jansen en vele vele anderen...

Bekijk nog meer foto’s op de website: www.ronddelinde.nl
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Schôn vrouwkes avond 2016
Schôn Vrouwkes 2016 was een daverend succes. Met dank aan alle vrouwen 
die het feest in en rond het park gevierd hebben. Heerlijk uitgedost en hos-
send van kroeg naar kroeg. Een fantastische start van carnaval 2016. Volgens 
traditie hullen veel vrouwen zich in creaties die verwijzen naar het thema dat 
in november bekend is gemaakt. Dit jaar was dat ‘Verschrikkelijk Beeldig’.

Verschillende groepen, die op één of 
andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan te 
geven, zijn in de prijzen gevallen. Maar 
niet alleen zij zagen er prachtig uit, alle 
vrouwen zagen er fantastisch uit. 
We hebben een grote groep Jute zak-
ken ‘Beeldschoon van binnen’ gezien, 
TV’s ‘geen Beeld’, ‘Vogelverschrikke(r)
lijk Beeld(ig)’, ‘Verschrikkelijk Beeld-
weg’, ‘Verslipperlijk Beeldig’, Verrekkes 
Schôn Nuenicorns’ en niet te vergeten 
de ‘Verschrikkelijke poederkwasten’. 
Allen met prachtige pakken, hoofd-
deksels en gezichtsbeschilderingen. 
Een aantal van hen was opnieuw te 
zien in de optocht van zondag. Dit jaar 
werden we begeleid door de fantasti-
sche percussieband LOSbandig. Heer-
lijke muziek van hartstochtelijk er op 
los trommelende vrouwkes! 

Al een paar jaar is het gebruikelijk de 
prijzen te verdelen onder grote groe-
pen en kleine groepen. 
Dit jaar zijn de prijswinnaars in de groe-
pen tot en met vier personen geworden:
1e prijs De boerinnen Holland 
  Verschrikkelijk Beeldig.
2e prijs Topstylisten.
3e prijs Medusa.
4e prijs Vogelverschrikke(r)lijk Beeld(ig).
5e prijs  Vincent-award.

Onder de grote groepen van meer dan 
vier personen zijn de prijzen als volgt 
verdeeld:
1e prijs Maria sexy als ik dans.
2e prijs Maria importantes.
3e prijs  IJsberen dierenrijk.
4e prijs Jute zakken Beeldschoon
  van binnen.
5e prijs Boeketfeeks.

Uitslag   
optocht - Nuenen
Wagens
1. Boord - Boord heeft de touwtjes in 
handen
2. CC Supermanstam - CC Super-
manstam: steengoed in beeld!
3. C(lub) V(rienden) De Zoete Inval - 
In het DZI Bos gaan wij kabouters los
4. Road van Zatterdag - het skie't nie 
op (dus pakken we er nog enne dan)
5. Carnavalsvereninging Goed Zat - 
Wij walsen door carnaval!
6. CV de Stemkes - Ook zonder (prins) 
blijven wij in beeld
7. Scouting Rudyard Kipling - Scouting 
Rudyard Kipling 50 jaar
8. VC Mukkevlis - Superman wagen

Grote loopgroep
1. Zsa Zsa Zsoe - Kleine wasjes, grote was-
jes? Zsa Zsa Zsoe draait op volle toeren!
2. Vriendengroep Gerwen - De van 
Gogh(rit)race
3. FireBalls - Vur ons Prinske
4. Wijkvereniging De Akert - Copa Brasil
5. De Prettige Plekkers - Wij blijven 
plekken

Kleine loopgroep
1. Ingrid en Jeannette - Overgang
2. Rosédoos - Bouquet feeks
3. Mariakapel op beeldenvaart - Maria 
Beeldenvaart
4. Sjan Sleegers - De Erme-nie
5. Heleen en Karin - tweej Schon Teskes
6. De duikers - Wij duiken onder mi 
carnaval
7. Bart en Harry v.d. Nieuwenhof - De 
koek is op.....
8. Schon Trouwkes - Ijsberen lief en 
leed in Nuenen
9. Op 't Lest - Paul Weijmansweg
10.Teun Swinkels - Swinkels en zoon

Individuelen
1. De zakkenwasser - Plastic soep
2. Pim Jans - Spookrijder

Tieners
1. Jonge carnavallers   - Jong geleerd 
oud gedaan

Uitslag optocht 
Nederwetten
Individueel
1ste prijs, Ik loup langs min schooen.
2de prijs, Karwei gezocht.

Kleine groepen
1ste prijs, Overgang
2de prijs, Tweeej schÔn teskes
3de prijs, De Ernemie
4de prijs, Dees skon 3D-portret wil Ôk 
’n plek
5de prijs, Wij witte ut wel

Grote groepen
1ste  prijs, De voetbaldames zijn toe 
aan een grote beurt.
2de  prijs, Zjohnne goeie hebben wij 
nog niet gehad.
3de prijs, We goan un fisje bouwen
4de prijs, M en M en M.
5de prijs, Wij zijn geen haar veranderd.
6de prijs, Wij bouwen ons fistje.
7de prijs, Weer niks.

Publieksprijs
- Ermenie 

Aanmoedigingsprijs
- CV De trekkers

CV De Wetters
CV de Wetters bedankt Prins Mecca-
nico, en zijn adjudanten Martello en 
Mandero, de Raad van 11, dansmarie-
kes, alle vrijwillige medewerkers, de 
vele sponsoren en alle bezoekers van 
onze residentie Palazzo del Meccanico 
voor 5 fantastische carnavalsdagen.
Een gezellige Bonte Avond, de Boeren-
bruiloft, het heerlijke ontbijt, een mu-
zikale avond met aanwezigheid van ve-
le blaaskapellen, een geweldige kleur-
rijke optocht met grote loopgroepen, 
daarna een geweldig feest met de live 
band De Heeren van die samen met 
Prins Meccanico de prijsuitreiking 
verzorgden. De drukbezochte kinder-
middag en een gezellig afsluitingsbal! 
Kortom we hebben genoten van een 
geweldig carnavalsprogramma!
Hartelijk Dank allemaal!   

CV de Wetters

Met dank aan alle fotografen:
Bart Verkuijlen/LAVfotografie, Cees van Keulen, Robert ten Velde, 
Sander Bontje/Phrog, Ivo Ploegsma, Peter Coppens, Lydia Smael, 
Josine Jansen en vele vele anderen...

Bekijk nog meer foto’s op de website: www.ronddelinde.nl



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

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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.

Gezocht: 3-kamer ge-
lijkvloers huurappartement 
te Nuenen, vanaf voorjaar. 
Tel: 06-51591421.

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 PUZZELHOEKWeek 6

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

8 5
5 1

3
4 2 6 8 5

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 rangtelwoord 5 uitvlucht 10 jaargetijde 12 partij in een geding 
14 bevel 15 aanvankelijk 18 bijwoord 20 Europeaan 21 minister-president 
22 Turks bevelhebber 23 stoomschip 25 Nederlandse Spoorwegen 26 zangnoot 
28 dierengeluid 29 afbeelding 32 briefomslag 35 vlaktemaat 36 roem 
37 origine 41 militair 45 laatstleden 46 in opdracht 47 voorzetsel 48 zangnoot 
49 soort zeil 50 verweer 52 bijbelse figuur 53 slee 55 muggenlarve 57 reeds 
58 strelen 61 deel v.d. voet 64 enig 65 veldloop.

Verticaal: 1 pers. vnw. 2 takje 3 heilige 4 meisje 6 direct 7 onzes inziens 
8 ratelpopulier 9 selenium 10 werpstrik 11 behoeftig 13 landstreek 
14 riemsluiting 16 droogvloer 17 vorstentitel 19 veldvrucht 24 deel v.d. keel 
27 rangtelwoord 30 recht vaarwater 31 vertrager 33 huid 34 bijbelse figuur 
37 Griekse letter 38 plantenwereld 39 alarmtoestel 40 leidsel 41 span 
42 schelpdier 43 huisvuil 44 spraak 51 afslagplaats bij golf 54 metaal 
56 grote bijl 59 uitroep van pijn 60 vogelproduct 62 numero 63 boom.

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

M A R M O T D A R T E L

M R E U E R E A A K T

A L K U I L F E R M L E

R E M R E L A T I E V Y L

K O U D M E I R R O M E

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

S E O U

O K I O S K O M E G A S

T R O S P R R A E R E N

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

E D J U T E N E R O K A

R A A L F E E N U T R

K O M E E T R H O D O S

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

Oplossingen wk 5
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

BETONBLOKKEN

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

AANGENAAM
AANVAL
ABSENT
ADRES
BALLET
BUREAU
CONDOR
DIERENWINKEL
EETKAMER
GAMMEL
GAPEN
GELDIGHEID
JUDAS
KOPJE
LAMPJE
LERING
ONKRUID
REIKEN
REUZE
SAMENTREKKEN
SIGAAR
TREDEN
VERONA
VILLA
VLAAI
WOEDE
WURGEN

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

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 4, M. van Rooij, Nuenen.

 
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.

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

U leert: 
•	 meer	 liefdevolle	 vriendelijk-

heid te ontwikkelen
•	 Minder	 angst	 om	 fouten	 te	

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

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

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Vrij entree in de Wal-
burg Tuinen op  13/14 en 
20/21  en 27/28 februari 
van 11.00 tot 16.00 uur! 
Een weelde aan voorjaars-
bloeiers in de tuinen en in 
de plantenwinkel. Plus een 
warm welkom met kof-
fie/thee bij de houtkachel! 
De Walburg Tuinen aan de 
Boord 64. 040-2449682 
www.dewalburg.nl
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Informatie- 
bijeenkomst 
Inkomsten-
belasting 2015/2016
De sociaal-financieel adviseur van de 
KBO Nuenen, Ad Vermeulen, ver-
zorgt op donderdag 18 februari a.s. 
om 10.00 uur in ’t Trefpunt (Het Kloos-
ter), voor leden en niet leden van de 
KBO weer zijn gebruikelijke jaarlijkse 
voorlichting- en informatiebijeen-
komst aangaande Inkomsten Belas-
ting 2015/2016. Voor koffie/thee 
wordt gezorgd en vol is vol.

Dit jaar kent een bedroevend record, 
want 2015 is het jaar geworden met de 
meeste lastenverzwaringen in de na-
oorlogse geschiedenis en dat vooral 
voor de ouderen. De koopkracht van de 
ouderen met een klein aanvullend pen-
sioen is tot op het bot uitgekleed. Daar 
komt in 2016 nog overheen de verho-
ging van de premie basisverzekering en 
de verhoging van het eigen risico.
Veel ouderen hebben onlangs een brief 
gekregen of hebben berichten gelezen 
over het verdwijnen van de ‘blauwe en-
velop’ van de belastingdienst. Inmid-
dels zijn acties gestart voor het instel-
len van een ‘vangnet’ voor mensen die 
geen computer hebben of in hun nabij-
heid niemand hebben om te helpen.
Hierbij kan een belasting-invulhulp 
helpen (bereikbaar via L. Hoogeveen, 
283 12 78) of zelf het gratis telefoon-
nummer van de belastingdienst bellen 
voor informatie of hulp (BSN-nummer 
bij de hand hebben) 0800-2358352.
Een ander serieuze tegenvaller is, dat 
de extra ouderenkorting in Box 3 voor 
ouderen met een laag inkomen per 1 
januari 2016 vervalt. Dit heeft behalve 
gevolgen voor de inkomstenbelasting 
ook vaak vervelende gevolgen voor de 
huurtoeslag en soms ook voor de zorg-
toeslag. Dit betekent dat de eigen bij-
drage voor een verblijf in een AWBZ-
inrichting in de toekomst enorm kan 
toenemen. 
Het jaar 2015 is voorts het overgangs-
jaar voor de nieuwe wet Wmo geweest. 
In 2015 zijn er door de ouderenbon-
den daarom cliëntondersteuners opge-
leid, die kunnen helpen bij de aanvra-
gen voor hulp via de zogenaamde ‘keu-
kentafelgesprekken’ met de gemeente 
over Wmo-zaken.
Indien u over een van bovengenoemde 
zaken vragen of problemen hebt, schakel 
dan een van de ouderenadviseurs/belas-
tinghulpen/cliënt- ondersteuners in.

Sigrid Hielkema-Tas en Hans van der Aalst
uitvaartverzorgster Nuenen c.a. en 

chauffeur rouwvervoer

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

Afscheid nemen begint bij vasthouden 
wat je lief is
Bij een afscheid raken wij als uitvaart-
verzorger zelf ook persoonlijk betrokken.  
Daarbij is de ene uitvaart tragischer en 
verdrietiger dan de andere en natuurlijk  
zijn wij ook wel eens erg aangedaan door 
een overlijden. Binnen ons team vinden  
wij steun bij elkaar. Hoe verdrietig ook, 
we willen elke uitvaart zo goed mogelijk 
verzorgen zodat dit afscheid later een 
waardevolle herinnering voor u kan wor-
den. Door u bij te mogen staan, kunnen 
we iets doen, daar waar anderen vaak 
machteloos moeten toekijken. Uw ver-
driet kunnen we niet wegnemen, maar 
we kunnen wel zorgen voor een per-
soonlijk en gepast afscheid. Vasthouden 
wat u lief is in een mooie herinnering kan 
u later ook helpen bij de rouwverwerking. 

Met emotie en professionaliteit
Ondanks onze emoties realiseren we ons  
voortdurend dat we gevraagd zijn om u 
bij te staan bij de verzorging van het af-
scheid. Samen met u willen we zorgen 
voor een waardig en respectvol afscheid.  
Binnen ons team doen we dat met veel 
gevoel en met behoud van professio-
naliteit. Want u verwacht terecht dat 

we alles perfect verzorgen rondom het  
afscheid. Onze emoties mogen wel zicht-
baar zijn, maar nooit de overhand krijgen,  
hoe verdrietig het overlijden ook is. 

Afscheid
Na de uitvaart nemen wij ook afscheid van 
u, de nabestaanden, met wie we tijdens  
de intensieve dagen vooraf aan de uit-
vaart vaak een bijzondere band hebben 
opgebouwd. Daarom vinden wij het ook 
fijn om na enige tijd weer contact met 
u op te nemen om na te praten over de 
uitvaart en te bekijken of we nog iets 
voor u kunnen betekenen.

Dank en waardering
De vraag hoe we het volhouden is gemak-
kelijk te beantwoorden. De vele blijken van 
dank en waardering van nabestaanden  
doen ons zoveel goed en geven ons al-
tijd weer houvast om verder te gaan, hoe 
verdrietig een uitvaart ook geweest is. 

 Zijn uitvaartverzorgers ook ooit 
 verdrietig bij een uitvaart?
Dit is een vraag die ons vaak wordt gesteld. En vervolgvragen als ‘hoe gaan jullie 
daar mee om’ en ‘hoe houden jullie dat dan vol’?’ Wij begrijpen deze vragen maar al 
te goed. Als uitvaartverzorger krijgen wij nou eenmaal te maken met veel verdriet. 
Het is daarom voor veel mensen moeilijk voor te stellen dat zoiets ook mooi kan zijn.

Opschorting van huur       
bij gebreken
Wat kan je als huurder doen als het gehuurde bedrijfspand of woning gebreken 
vertoont, bijvoorbeeld omdat het dak lekt of omdat er ongedierte in het pand 
zitten? In de praktijk komt het veelvuldig voor dat de huurder zelf beslist geen 
huur meer te betalen. Vervolgens zal de verhuurder veelal de huurder dagvaar-
den vanwege een huurachterstand. Wat kan hierin wel en wat kan niet?

Advocatuur

Een van de belangrijkste verplichtin-
gen van de verhuurder is dat hij/zij 
huurgenot verschaft aan de huurder, 
en de belangrijkste verplichting van de 
huurder is dat hij/zij de huurpennin-
gen tijdig voldoet. In beginsel is de ver-
huurder gezien bovenstaande dus ver-
plicht om gebreken aan het gehuurde 
op verzoek van de huurder op te hef-
fen. Wanneer de verhuurder in gebreke 
blijft ten aanzien van het oplossen van 
de gebreken, kan de huurder de beta-
ling van de huurpenningen opschor-
ten. Deze opschorting moet in redelij-
ke verhouding staan tot de gebreken. 
Wanneer slechts de helft van het pand 
kan worden gebruikt, mag slechts de 
helft van de huur worden opgeschort 
en niet het geheel. 
Het opschorten van de huurpenningen is 
een pressiemiddel, waardoor de huurder 
sneller geneigd is over te gaan tot her-
stel. Dit leidt dan ook enkel tot uitstel van 

betaling en niet tot afstel! Dit in tegen-
stelling tot een vordering tot huurprijs-
verlaging. Wanneer de huurder de huur 
opschort zal de huurder, direct na het 
verhelpen van de gebreken door de ver-
huurder, de opgeschorte huurpenningen 
alsnog aan de verhuurder moeten vol-
doen. Zo niet is sprake van een huurach-
terstand welke in het ergste geval tot 
ontruiming van het pand kan leiden. 

Advocaat nodig
Partijen kunnen bij overeenkomst tot 
bepaalde hoogte afwijken van het al-
gemene huurrecht. Het is daarom van 
belang om na te gaan welke bepalin-
gen op uw situatie van toepassing 
zijn. Indien u vragen heeft over gebre-
ken, opschorting of huurprijsvermin-
dering en u wilt advies over hoe ver-
der te handelen, neem dan vrijblijvend 
contact op met een van de advocaten 
van Lamers Tielemans Advocaten.

Rouwverwerking in Nuenen
Zes ochtenden was ik in de gelegenheid om georganiseerd door de Oekumenische Werk-
groep Rouwbegeleiding in Nuenen, Gerwen en Nederwetten zeer gerichte en intensive sa-
menkomsten van lotgenoten te bezoeken. In dit geval zijn mijn lotgenoten de mensen, die 
net als ik het dierbaarste in hun leven hebben verloren.

In Lieshout wonende, was ik een half jaar na het overlijden van mijn echtgenoot op zoek 
gegaan naar een klankboard voor mijn verdriet. Feit is dat algemeen gezien onze samen-
leving niet is voorbereid om mensen in diepe rouw steun te geven en op te vangen. Ik ga 
zelfs zo ver dat ik heb moeten ervaren dat de meeste mensen gevangen zitten in een bijna 
tastbare onzekerheid, wat te doen wanneer ze een rouwende persoon ontmoeten? De 
angst een foute opmerking te maken of verkeerde (in hun ogen) reactie te geven maakt 
dat ze zich snel weg draaien, van voetpad verwisselen, in de supermarkt een andere gang 
inschieten of gewoon weg kijken! 

Dierbare vrienden door de jaren heen waren opeens onzichtbaar! Om het alleen-zijn te 
doorbreken ging ik dus op zoek naar een lotgenotengroep bij mij in de buurt. 
Het gevoel, geamputeerd te zijn sloot me helemaal in en was na 46 jaar huwelijk zo ont-
zettend, bijna lichamelijk pijnlijk! Waar was de helpende hand? Die was er dus voor mij in 
Nuenen!

De bijeenkomsten in de Regenboog hebben mij veel gebracht, enerzijds door de soms zo 
andere benadering en ervaring van rouw door de verschillende deelnemers en anderzijds 
door de rustige manier van duidelijke evaluatie, van Hans Vossenaar en door hem ge-
toond begrip en aangeboden hulplijnen. 
Heel snel was tussen ons zeven vrouwen zonder uitzondering het veilige gevoel van een 
warme sfeer van begrip maar vooral vertrouwen ontstaan. Iedereen kon zich op deze och-
tenden nu eens koesteren in de aandacht die door de deelnemers rijkelijk en begripvol aan 
iedereen geschonken werd.
Ook elke keer konden we steun vinden in een mooi en vooral in onze situatie toepasselijk 
gedicht, voorgedragen door Jenny met haar rustgevende stem en het bij iedereen aanste-
ken van een eigen kaarsje,waarbij de naam van de overledene genoemd mocht worden. 
Er ontstond een serene vertrouwdheid in licht en warmte. 

Mijn bijzondere dank gaat naar mijn lotgenoten, die met veel inzet en moed hun visie ga-
ven en zo mee hebben geholpen om het verdriet bij mij te verzachten.
Een persoonlijk en bijzonder hartelijk ‘Beiers Vergelt’s Gott’ gaat natuurlijk naar Hans Vos-
senaar en Janny de Groot! 

Mijn wens voor de toekomst is dat onze omgeving zich realiseert dat de rouwende letter-
lijk en figuurlijk een deel van zichzelf heeft verloren en zich geamputeerd voelt. Mensen 
zijn niet samengesteld uit lichaamsdelen, maar vooral uit geschiedenis en relaties! Rouw 
is zo zwaar omdat alle dimensies en niveaus van de persoonlijkheid worden aangetast.!
Laat rouwenden niet in de kou staan!

Christine Swinkels-Lutz
(adres bij redactie bekend)

Nuenen West of weggepest
Ons College is nauwelijks gevallen of het modder gooien is begonnen. Nu wordt net ge-
daan of Nuenen West de oorzaak is. Meneer Pero is op zijn teentjes getrapt omdat er kriti-
sche vragen werden gesteld. Dat was hij niet gewend in Nuenen, stel je voor, een politicus 
die het lef heeft door te vragen, dat moet wel een gebrek aan vertrouwen zijn. Ook zijn er 
minder fraaie woorden gevallen, anders was het woord integriteit niet aan de orde.
Oké, Henk Pero heeft het voordeel van de twijfel omdat de anderen vooralsnog achter 
hem staan. Joep Pernot gaat schijnbaar liever pas over twee jaar met wachtgeld dan nu 
al, Martien Jansen zonder enige controle over Nuenen bestaat niet, en Maarten Houben 
kiest uit louter tactische overweging partij voor de meerderheid en doet net of zijn neus 
bloedt.
Nu is Paul Weijmans op medische gronden langere tijd uit de roulatie geweest en moesten 
zijn taken tijdelijk worden waargenomen door collega wethouders. En dat beviel blijkbaar 
zo goed dat Paul niet alles terugkreeg. Zo mocht ik zelf ontdekken dat Pero het beheer 
hield over de CMD. Voor mij is dit onbegrijpelijk, als je zoals Paul verantwoordelijk bent 
voor de zorgtransitie dan hoort de CMD daar gewoon bij.
Met de ervaring van Kafi, de ellende die dit heeft veroorzaakt en de weinig transparante 
houding naar de burger toe, lijkt het mij niet geheel onnodig om eens kritisch door te vra-
gen over Nuenen West binnen dit College.
Of je nou voorstander bent van de SP of niet, een nieuwe en verfrissende kijk op besturen 
past blijkbaar niet in ons dorp. Ook denk ik dat Paul’s opleidingsniveau hem parten heeft 
gespeeld.
Mijn conclusie is dat weggepest meer voor de hand ligt dan Nuenen West, dit was meer de be-
kende druppel. Maar ja, als je als Nuenenaar in je stemgedrag nooit de ervaring uit het verle-
den laat meewegen omdat je stemt op iemand die je kent, dan heb je geen recht van klagen.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Lezing Ruud Raijmakers over Q-koorts 
Op 18 februari zal Ruud Raijmakers, onderzoeker van Q koorts, een lezing 
geven over deze geheimzinnige ziekte. 

Veranderingen voor     
de Hooidonkse Beek te Nuenen
Er zijn plannen om de Hooidonkse Beek in Nuenen te veranderen. Dit wordt 
gerealiseerd in een samenwerking met de HAS Hogeschool te ’s-Hertogen-
bosch, de gemeente Nuenen en het Waterschap De Dommel. 

Het is de bedoeling dat de beek omge-
zet wordt naar een ecologische ver-
bindingszone, kortgezegd een EVZ. 
Dit houdt in dat er zone langs de beek 
komt waar de natuur de voorrang 
krijgt. Om dit te kunnen realiseren 
zijn er vanuit Waterschap De Dom-
mel en gemeente Nuenen twee op-
drachten gekomen voor de HAS Ho-
geschool. Ten eerste was het van be-
lang om te onderzoeken wat de 
belanghebbende partijen bij de beek 
nou eigenlijk willen met de beek. 
Hierbij is er gekeken naar de bewo-
ners rondom de Hooidonkse beek, de 
ondernemers van het Van Gogh 
Landschap en de professionals zoals 
de gemeente en het waterschap. Deze 
sessies zijn compleet georganiseerd 
door tweedejaars Management van de 
Leefomgeving studenten van de HAS 

Hogeschool. Met de gegevens die 
hieruit gekomen zijn is een eindvisie 
gecreëerd voor de inrichting van de 
Hooidonkse Beek. Deze eindvisie is 
afgelopen donderdag, 4 februari in 
het gemeentehuis van Nuenen gepre-
senteerd voor de belanghebbenden:

Te voet beleef je het landschap van 
Van Gogh
Vanuit het dorp kijk je door de rode beu-
kenlaan richting molen De Roosdonk. Je 
loopt richting de molen, om je heen kij-
kend zie je de kleinschalige landbouw. De 
knotberken vallen op door hun statige 
vorm. In de verte ligt het huisje van de 
aardappeleters. De velden met allerlei 
soorten granen geven je het gevoel dat je 
teruggaat naar de tijd waarin Vincent van 
Gogh leefde. De schapen grazen op de bol-
le akkers. Je ziet kinderen spelen bij de 

Een visualisatie gemaakt door de studenten.

dorpsboerderij Weverkeshof. Je hoort het 
kabbelende water van de beek. Het water 
is kraakhelder. Aan de natuurlijk begroeide 
waterkant zijn nestelende ijsvogels te vin-
den. Het is een kleurrijk geheel van veel ver-
schillende soorten bloemen. Er is een diver-
siteit aan bomen, struiken en riet. Dit zorgt 
ervoor dat je helemaal tot rust komt. 
Langs de beek loop je terug naar het dorp. 

Als tweede opdracht gaan er nu drie 
vierdejaars studenten van de oplei-
dingen Toegepaste Biologie en Ma-
nagement van de Leefomgeving een 
inrichtingsplan maken. Zij zullen kij-
ken hoe de verschillende visies van de 
belanghebbenden samen tot een 
nieuw ontwerp gebracht kunnen wor-
den. Ook zullen zij kijken naar een 
oplossing voor het probleem met de 
waterkwaliteit. Deze is op dit moment 
niet optimaal en hiernaast is er ook 
een blauwalg-probleem. Om tot het 
uiteindelijke ontwerp van de beek te 
komen zullen deze studenten met 
verschillende concepten komen, die 
in verschillende ontwerpsessies be-
sproken zullen worden. 

Nog nooit zijn in de wereld zoveel men-
sen met deze ziekte besmet geraakt als in 
Nederland tussen 2007 en 2011. Wat de 
ebolakoorts is voor Afrika en het zikavi-
rus voor Brazilië, was de Q koorts voor 
Nederland. Speciaal geldt dit voor de 
omgeving van Herpen en van het gebied 
meteen ten noorden van Helmond. Als 
je daar in die jaren nietsvermoedend 
ging fietsen op een mooie zomerdag, kon 
je zomaar de Q koorts oplopen door 
adem te halen. De deeltjes die de ziekte 
veroorzaakten, zaten in de lucht. Het is 
een ziekte die al in de jaren ’30 in Austra-
lië is aangetoond en die over heel de we-
reld voorkomt, maar die nog nooit zo om 
zich heen heeft gegrepen als in die jaren 
in sommige delen van Nederland. Naar 
schatting raakten toen 100.000 mensen 
besmet. Over de achtergronden van dit 

geheimzinnige verschijnsel zal op deze 
avond Ruud Raijmakers het hebben. Het 
heeft wel degelijk ook met natuur te ma-
ken, want ook deze virussen voeren een 
fel gevecht om te overleven. Zoals elders 
in de natuur gaat het ook bij deze virus-
sen om de survival of the fittest. En de 
mens is ten dele een veroorzaker van het 
probleem, en moet hiervoor dan weer 
een oplossing weten te verzinnen. 
Wie kennis wil nemen van dit interessan-
te verschijnsel, is van harte welkom voor 
de lezing die op donderdag 18 februari 
om 20.00 uur zal worden gehouden in het 
IVN-gebouw aan de Beekseweg in Aarle-
Rixtel. Komend vanaf de kom van Aarle-
Rixtel is het de eerste zandweg rechts 
achter het volkstuincomplex. De toegang 
is gratis en de gezelligheid ook.
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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.

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

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 
20.00 uur Kienavond met KVL
Dorpshuis aan de Grotenhof

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

Zondag 14 februari 
14.00 uur Winterwandeling met IVN Nuenen
vanaf volkstuinen Papenvoortsedijk, Nuenen

Maandag 15 februari
15.00-20.00 uur Inloopspreekuur wonen 

Rabobank Dommelstreek 
Laan der 4 Heemskinderen 7 Geldrop

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

Dinsdag 16 februari
20.00 uur Natuurfilms van Mark Kapteijns
 IVN ruimte in Het Klooster, Park 1 Nuenen

Woensdag 17 februari
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek
Dorpshuis aan de Grotenhof 2, Lieshout

Woensdag 17 februari
20.00 uur Kienen in Nederwetten

 De Koppelaar, Koppel 5 te Nederwetten

Donderdag 18 februari
9.30 uur Computercafé

YouTube
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Donderdag 18 februari 
9.45-11.45 uur inloopochtend Buurt-

vereniging Omgeving Andriesplein 
 Eenbes Brede School ‘de Dassenburcht’

(ingang Jacob Catsstraat 1-3)

Donderdag 18 februari
10.00 uur Voorlichting- en informatie-

bijeenkomst Inkomsten Belasting 
2015/2016

 ’t Trefpunt (Het Klooster)

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 

Donderdag 18 februari
19.00 uur Gebedsviering

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk 
Mariahout

Donderdag 18 februari
20.00 uur Lezing Ruud Raijmakers:

Q koorts. IVN-gebouw aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel

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

Dinsdag 23 februari
20.00 uur Informatie avond 

‘Ontspannen met Zhineng Qigong’  
Bibliotheek in Nuenen

Woensdag 24 februari 
20.15 uur Vlaamse stand-up 

De Bourgondische Belgen 
Het Klooster

H. Clemenskerk Nuenen
www.p arochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 februari 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 14 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en dhr. R.Kuijten.

Misintenties
Zaterdag 13 februari 18.30 uur: Willy 
van den Boomen; Henk Gödde; Drieka 
van de Tillaart; Marietje Swinkels-van 
Dongen.
Zondag 14 februari 11.00uur: Hub 
Verhoeven; Harrie van Venrooij; Ma-
rijke Dijkstr-Maassen; Joop van der 
Ploeg; Toon en Jo Hurkmans-Sanders; 
Jo Jegerings; Kees en Constant van 
Dongen; Guido Landman.

Mededelingen
Viering met extra collecte voor Tu-
curú.
De eucharistieviering in Nuenen op 
zondag 14 februari, met medewerking 
van het Parochiekoor onder leiding 
van Tom Suters, staat in het teken van 
de parochieband met de parochie Tu-
curú in het hoogland van Guatemala, 
waarmee de Parochie Heilig Kruis 
sinds 2010 een uitwisselingsproject 
heeft. 
In deze viering wordt een extra collec-
te gehouden voor het vrouwenonder-
wijs in Tucurú, dat sinds twee jaar 
door de parochie wordt ondersteund. 
Dit project is een succes: steeds meer 
vrouwen halen hun diploma van het 
basisonderwijs, en sommigen willen 

zelfs een beroepsopleiding gaan vol-
gen. De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor het derde jaar van het 
vrouwenonderwijs in Tucurú.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 februari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintentie
Cissy Rooijackers-Duijghuizen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Toos en Tijn van de Ven; Antonetta 
Kuypers.

De Regenboog
www.p gn-nuenen.nl

Zondag 14 februari, 10.00 uur: kerke-
lijk werker P. Flach. Dit is de eerste 
zondag van de veertigdagentijd, op 
weg naar Pasen. De kerkelijke kleur 
gaat van groen naar paars. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte gaat naar het 
project van ZWO in Oeganda. Don-
derdag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. U bent van harte welkom 
voor een kop koffie of voor gewoon 
een ontmoeting met anderen. 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.

Gezinsviering 
‘samen delen’
 
Samen Delen: speelgoed, eten, boe-
ken maar ook delen we gezelligheid, 
je huis, de school, het schoolplein, 
de sportclub!

Na een feestelijke periode, van de de-
cembermaand tot en met de carnaval, 
maken we even tijd om stil te staan bij 
het leventje waar uit we deel maken. 
Met voor en tegenspoed, in luxe en ar-
moede vertellen we over de waarde 
van samen delen.
 
Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 13 februari? Het kinderkoor zingt 
ook voor jou! Je bent van harte welkom 
in de H. Clemenskerk  te Nuenen  om 
18.30 uur

Donderdag 11 februari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de vasten; 
gedachtenis van de Verschijning van 
Onze Lieve Vrouw te Lourdes. 
Vrijdag 12 februari 07.15 uur H. Mis, 
H. Stichters van de Servieten van Ma-
ria, belijders. 18.00 uur H. Kruisweg. 
Zaterdag 13 februari 8.30 uur H. Mis 
van de vasten. 10.00 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 14 februari. 10.30 gezongen 
Hoogmis, Eerste zondag van de vas-
ten. Na de hoogmis het askruisje. 13.00 
uur eerste vastenbezinning; 13.45 uur 
meditatie in stilte; 14.15 uur tweede 
vastenbezinning; 15.00 uur H. Lof met 
rozenhoedje; 16.00 uur einde. 
Maandag 15 februari 18.30 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van H. 
Faustinus en Jovita, martelaren. 
Dinsdag 16 februari 18.30 uur H. Mis 
van de vasten.
Woensdag 17 februari 07.15 uur Qua-
tertemperdag in de vasten. 

Taizé vesper ging    
door tijdens carnaval
Door Nannie van den Eijnden

Zoals iedere eerste zondag van de maand om 19.30 uur koos een select gezel-
schap op 7 februari jl. voor de inspirerende sfeer van pianospel, zang, lezingen, 
gebed en stilte in het rustgevende en intieme Van Goghkerkje. Van het carna-
valsgedruis was niets te horen, het tumult bleef buiten de deur. Met de liederen 
werd uitbundig meegezongen, soms klonk het zelfs spontaan meerstemmig. 
De bezoekers deden daarmee niet onder voor de carnavalsvierders....

Een Taizé vesper is een moment van 
stilte en gebed op de vroege zondag-
avond onder begeleiding van muziek. 
Taizé is een klein plaatsje in het mid-
den van Frankrijk, waar in 1940 door 
Frère Roger Schutz een oecumenische 
kloostergemeenschap werd opgericht. 
Sinds 1949 wijden de broeders zich aan 
een leven in celibaat en grote eenvoud. 

Ieder jaar trekken duizenden jongeren 
uit alle werelddelen er naar toe om te 
bidden en aangeraakt te worden door 
de vrede en verzoening van deze ge-
meenschap. Drie maal per dag komen 
de broeders met alle bezoekers bijeen 
voor gebed, zang en stilte. Kenmer-

kend zijn de  liederen in deze gebeds-
vieringen. Ze zijn kort en worden vele 
malen achter elkaar gezongen. De ge-
dachte hierachter is, dat het lied als een 
gebed in je onderbewustzijn een plaats 
vindt, en zo op een meditatieve manier 
zijn uitwerking kan hebben. Vaak zijn 
de liederen een of twee regels lang, vier-
stemmig of  canon. Tijdens een Taizé-
viering zijn vooral de stilte, de intimi-
teit, de recitatieve muziek en de medi-
tatiemomenten tot hulp bij het bidden.
Een moment van stilte en rust, hoe 
kort ook, is een moment om je zorgen 
uit het dagelijks leven even aan de kant 
te schuiven en je open te stellen voor 
nieuwe inzichten en ervaringen. 

Informatie start 
leesgroep filosofie
 
Op donderdag 3 maart is er een in-
formatiebijeenkomst in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, voor 
de start van een leesgroep filosofie. 
Het initiatief komt van de landelijke 
organisatie Senia, samen met de 
bibliotheek.
 
De leesgroep filosofie maakt een keu-
ze uit een door deskundigen samenge-
stelde boekenlijst over uiteenlopende 
filosofische thema’s, zie www. senia.
nl/filosofie. Senia-leesgroepen komen 
6 à 7 keer per jaar bij elkaar en bespre-
ken de boeken aan de hand van lees-
wijzers met discussievragen die het 
gesprek in de leesgroep houvast bie-
den. Meer informatie over de werkwij-
ze is te vinden op www.senia.nl

Praktische informatie
Wie belangstelling heeft is welkom op 3 
maart om 14.00 uur in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen. 
U kunt zich aanmelden bij Stichting Se-
nia via info@senia.nl, of bij de biblio-
theek, zie www.bibliotheekdommeldal.
nl. Hebt u wel belangstelling maar bent 
u op 3 maart verhinderd dan kunt u 
contact opnemen met Stichting Senia, 
tel. 0570-562656 of via info@senia.nl

Oproep
Op vrijdag 5 februari omstreeks 12.30 
uur is op de parkeerplaats bij de Hema 
door een dame met een wandelwagen 
per ongeluk een deuk in het achterpor-
tier van mijn auto, een witte Skoda Ye-
ti, veroorzaakt. Deze dame reed in een 
zwarte Peugeot 107 (kenteken is bij mij 
bekend). Hierbij verzoek ik deze dame 
om contact met mij op te nemen op 
06-29443568.

Mariaviering Lourdesgrot Mariahout
Vanaf de heropening van de Lourdesgrot in 1999 wordt in februari, rondom 
de Mariakerk en de Lourdesgrot, de feestdagen van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes en van de Heilige Bernadette gevierd. 

Op 18 februari 1858 kreeg Bernadette 
Soubirous in het Franse Lourdes, voor 
de derde keer een visioen van een in 
het wit geklede dame. Bernadette heeft 
in dat jaar als 14 jarige 18 keer zo’n vi-
sioen gehad. De eerste op 11 februari 
en de laatste op 16 juli. De verschijning 
maakte zich bekend als ‘Immaculada 
Councepcion’, dat kon niemand anders 
dan Maria zijn, de moeder van Jezus.
Met haar bewering dat ze Maria had 
gezien, stuitte Bernadette op de nodige 
twijfel. In 1862 kregen haar verschij-
ningen toch een kerkelijke erkenning 
van de bisschop van Tarbes. Vanaf dat 
moment groeide Lourdes uit tot de 

grootste bedevaartplaats ter wereld. 
Op talloze plaatsen, ook in Mariahout 
(1935), werd de Lourdesgrot nage-
bouwd.

Op donderdag 18 februari 2016 om 
19.00 uur is er een speciale gebedsvie-
ring in de Onze Lieve Vrouw van Lour-
deskerk, waarna de kerkgangers geza-
menlijk naar de grot gaan om aan Ma-
ria een kaarsenhulde te brengen. De 
viering wordt voorgegaan door Diaken 
Hans Beks met twee lectoren. Samen 
met het oMase-koor worden er vanaf 
18.45 uur gezamenlijk Marialiederen 
gezongen. U bent van harte welkom.
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Wielersport Badminton
Heren Badminton Club 
Lieshout op derde plaats
BCL-H1/Bavaria heeft het seizoen (bijna) afgesloten op een keurige derde 
plaats in de 2de afdeling van de heren-2-klasse. Door twee ‘dikke overwinnin-
gen’ op de badmintonners van BC Nuenen-H2 en de incomplete ploeg van BC 
Veerkracht-M3 mag een behoorlijke verliespartij geleden worden in de aller-
laatste wedstrijd tegen het hooggeklasseerde BC Kerkdriel-H1. BCL-H1/Bavaria 
kan met deze derde plaats terugkijken op een prima gespeelde competitie.

BCL-H1- BC veerkrachht-M3: 8-0
De thuiswedstrijd tegen het laagge-
klasseerde BC Veerkracht-M3 was 
een behoorlijk eentonige partij. Door 
het incompleet zijn van de tegen-
stander kon BCL-H1/Bavaria sowie-
so al drie punten bijschrijven en 
hoefden er maar een beperkt aantal 
wedstrijden afgewerkt te worden. 
Dat er uiteindelijk nóg vijf partijen 
werden gewonnen, was te danken 
aan het behoorlijke klasse verschil. 
Bert Manders en Wouter van Vijfeij-
ken lieten dat klasse verschil echter 
niet zien in hun dubbelpartij. Zij 
wonnen zéér nipt met 22-20, 19-21 
en 21-19: een kleiner verschil is bijna 
niet mogelijk. Na deze partij was het 
echter gedaan en kwam het klasse 
verschil er wél uit. Bert Manders won 
met 21-18, 21-8. Wouter van Vijfeij-
ken deed hetzelfde; zijn cijfers waren 
21-6, 21-18. Ook Laurence Roijac-
kers won met prima spel: zijn cijfers 
waren 21-14, 21-10. Ook de ene af-
sluitende dubbelpartij werd gewon-
nen door de Lieshoutse badminton-
ners, waardoor de Oeffeltse tegen-
standers zonder punten afscheid 
moesten nemen.

BCL-H1- BC Nuenen-H2: 7-1
De thuiswedstrijd tegen het tweede he-
renteam van buurgemeente Nuenen 
was toch wel iets meer dan een formali-
teit. Wouter van Vijfeijken en Bert 
Manders begonnen al meteen met een 
verliespartij. In drie sets bleken Arthur 
Vereijken en Sander van Weert te sterk 
voor het eerste koppel. Ruud van Vijfe-
ijken en Jeroen van der Heiden deden 
het beter. Zij wonnen in drie sets. Ook 
de derde dubbelpartij eindigde in drie 
sets, maar Wouter van Vijfeijken en 
Laurence Roijackers konden deze derde 
set netjes binnen slepen. Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden hadden geen 
derde set nodig: zij wonnen in twee 
sets. In de singlepartijen was het soms 
ook erg spannend. Zo kwam Wouter 
van Vijfeijken als tweede heer twee keer 
op een schier onoverbrugbare achter-
stand, die hij steeds weer goed maakte. 
Hij won uiteindelijk miraculeus met 25-
23, 22-20. Zo ver liet Bert Manders het 
als eerste heer niet komen. Hij won met 
duidelijke cijfers. Ook Ruud van Vijfeij-
ken en Laurence Roijackers wonnen 
met duidelijke cijfers in twee sets, waar-
door BCL-H1/Bavaria zo goed als zeker 
is van de derde plaats.

 

RKSV
Zondag 14 februari 
Nuenen 1 - HVCH 1 ..........................14.30 
Nuenen 2 - RKVVO 2 ........................12.00 
Reusel Sport Gr 3 - Nuenen 3 ....10.00 
Reusel Sport Gr 4 - Nuenen 4 ....10.00 
Bladella 4 - Nuenen 5 ......................12.00 
Nuenen 6 - Best Vooruit 4 ............12.00 
Nieuw Woensel 4 - Nuenen 7 ....12.00 
EMK 6 - Nuenen 9 .............................11.00 
Nuenen 10 - Braakhuizen 8 .........10.00 
ZSC 5 - Nuenen 11 ............................10.00 
Berghuizen VR1 - Nuenen VR1 ..14.00 
DBS VR1 - Nuenen VR2 ...................10.30 
Nuenen VR3 - RKSV Heeze VR1 .10.00 

EMK
Zondag 14 februari 
EMK 1 - Wilhelmina Boys 1 . . . . . 14.30
EMK 2 - Geldrop 3 . . . . . . . . . . . . . 11.00
SV Valkenswaard 3 - EMK 3  . . . . 10.00
UNA 6 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Bladella 6 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . 09.45
EMK 6 - Nuenen 9 . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - Nederwetten 4 . . . . . . . . 11.00
Acht VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . . . 14.30

RKGSV
Zondag 14 februari 
RKGSV 1  - Elsendorp 1  . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2  - ZSC 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3  - WODAN 10  . . . . . . . . 11.00
Acht 7  - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Pusphaira VR3  - RKGSV VR1  . . . 12.00

NKV Korfbal
Zondag 14 februari 
Sperwers 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . 11.15
Wion 4 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . . . 14.10

Kienen in 
Nederwetten
De Nederwettense VrouwenVereniging 
organiseert op woensdag 17 februari 
a.s. een kienavond in Dorpshuis “De 
Koppelaar”, Koppel 5 te Nederwetten. 
Het kienen begint om 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn van harte welkom.

PVGE-Nuenen is al weer een club rijker

De oldtimerclub Nuenen Classics 
is 1 februari van start gegaan 
Jan Kop (grondlegger van onze motorclub Veteranen) had een tijdje gele-
den aangegeven een oldtimerclub op te willen richten. Na de publicatie in 
onze Nieuwsbrief van januari jl. en een publicatie in Rond de Lind, werd de 
informatie avond op 1 februari druk bezocht. 

Eerst werd door de club coördinator 
namens het bestuur (vooral voor de 
belangstellenden die nog geen lid van 
de PVGE zijn) een korte informatie ge-
geven over de PVGE in het algemeen 
en specifiek over de manier waarop 
clubs georganiseerd dienen te worden.
Vervolgens kwam Jan Kop aan het 

woord. Jan gaf aan wat volgens hem de 
bedoeling zou kunnen zijn van een old-
timerclub: Een keer per maand op een 
doordeweekse dag gezamenlijk toer-
tochten maken en een keer per maand 
bij elkaar komen om aan de hand van 
diverse thema`s betreffende oldtimers 
met elkaar te overleggen. Door de aan-
wezigen werd met veel enthousiasme 
hierop gereageerd. Ook allerlei andere 
ideeën kwamen aan bod. Genoeg ani-
mo en interesse om deze club van start 
te laten gaan. Voorlopig worden circa 
22 personen lid van deze club. 

Zondag14 februari in Nuenen

Veldtoertocht Dak van Brabant
Zondag 14 februari kan iedere liefhebber meedoen aan de veldtoertocht 
Dak van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Dak van Brabant is een moun-
tainbiketocht voor ATB-ers die tussen 08.30 en 10.00 uur op hun fiets stap-
pen bij de NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. En niet 
vergeten: het is ook Valentijnsdag! 
 
Deelnemers kunnen kiezen uit drie 
routes: 30, 40 en 50 kilometer met de 
mogelijkheid om het Dak van Bra-
bant te beklimmen. Het Dak van Bra-
bant is met 60 meter het hoogste punt 
in de provincie Noord-Brabant. 
Vooral dankzij de gezellige sfeer ne-
men sportieve fietsers deel aan dit 
evenement.

Spectaculaire afdalingen
De routes lopen langs weilanden en 
over bospaden, via fietspaden en over 
halfverharde landweggetjes. Het Dak 
van Brabant is te vinden op het Land-
goed Gulbergen, gelegen tussen Nue-
nen en Geldrop-Mierlo. In het parcours 
zitten steile klimmetjes en spectaculai-
re afdalingen.

De organisatie is bij de ervaren Toer-
club Nuenen in prima handen en ge-
beurt onder de vlag van de Nederland-
se Toer Fiets Unie (NTFU). Halfweg 
de routes krijgen deelnemers soep, 
thee en koek aangeboden. Bij de finish 
is een afspuitplaats voor fietsen en 
kunnen deelnemers douchen.

Inschrijven
Er wordt zondag 14 februari gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind tussen half negen en tien 
uur. Inschrijven kost drie euro voor 
deelnemers met NTFU- of KNWU-
pasje en voor niet-leden een euro ex-
tra, inclusief verzorging op de pauze-
plaats. Voor meer informatie over het 
Dak van Brabant: www.tcnuenen.nl

Winterwandeling 
met IVN Nuenen
De traditionele winterwandeling 
gaat op zondag 14 februari door de 
Papenvoortse Heide. Een unieke 
manier om de natuur te ervaren in 
de winterse stilte. In dit seizoen is 
goed te zien hoe bomen zich voor-
bereiden op de lente. 

De Papenvoortse Heide is een geva-
rieerd natuurgebied. Begin 1900 be-
plant met bomen voor de houtproduc-
tie en het vastleggen van stuifzand. Dit 
gebied is uitstekend geschikt voor een 
winterse wandeling langs mooie ven-
nen en vele soorten naaldbomen. De 
laatste jaren is er flink gerooid in de 
bossen; daaraan zal de nodige aan-
dacht en uitleg gegeven worden want 
veel mensen vinden het er nu romme-
lig. De lengte van de wandeling be-
draagt ongeveer 3 kilometer. Goede 
waterdichte schoenen wordt sterk aan-
bevolen. Vertrek: 14.00 uur te voet 
vanaf de volkstuinen aan de Papen-
voortsedijk, Nuenen. Info: tel. 040-
2906123 of www.ivn.nl/nuenen

BCL-H1/Bavaria met Wouter van Vijfeijken, Jeroen van der Heiden, Laurence Roijackers, 
Ruud van Vijfeijken en Bert Manders.

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant in Nuenen (foto: Cees van Keulen).

Informatie avond ‘Ontspannen met 
Zhineng Qigong’ in Bibliotheek 
Op dinsdagavond 23 februari om 20.00 uur komt Willemien van der Linden 
in de Bibliotheek in Nuenen, vertellen over Zhineng Qigong (‘tsjieneng tsjie-
koeng’). Dit is een Chinese bewegingsleer gericht op gezondheid. Zhi bete-
kent: wijsheid, intelligentie; Neng betekent: mogelijkheden/potentieel; Qi 
betekent: energie; Gong betekent: dagelijkse oefening. Zhineng Qigong be-
tekent dus: dagelijks tijd en aandacht besteden aan het ontwikkelen van je 
mogelijkheden om optimaal te functioneren.

Zachte rek- en strekoefeningen
Je kent ze wel de beelden uit China van 
grote groepen mensen die buiten, in 
het park, samen in stilte hun sierlijke 
oefeningen doen. Begin jaren 60 van 
de vorige eeuw veranderde Qigong van 
een elitaire kunst tot een algemene da-
gelijkse oefening voor miljoenen men-
sen. Het resultaat was dat een nieuwe 
generatie Qigong ontstond. Zhineng 
Qigong is er daar één van.

Het gaat om zachte rek- en strekoefe-
ningen, waarvan je energie gaat stro-
men. En door de bewegingen raakt je 
hoofd leeg en je lichaam lenig. Je her-
senen worden gestimuleerd en je im-
muunsysteem wordt versterkt. Door 
de concentratie blijf je toch ook ge-
makkelijk in het ‘hier en nu’. 
Deze bijzondere vorm van lichaams-
beweging kun je tot op hoge leeftijd 
blijven beoefenen. Zowel thuis in je 
eentje, als in groepsverband. Door het 
regelmatig te doen, houd je lichaam en 
geest gezond.
Natuurlijk laat Willemien van der Lin-
den deze avond de bezoekers ook een 
beetje in beweging komen. Gewoon 
om eens te ervaren hoe soepel en heil-
zaam Zhineng Qigong kan zijn.

Je reserveert heel soepel een kaartje via 
de website van de Bibliotheek, of via 
http://no.nl/AanmeldenKaartjes. Ze 
kosten € 3,- en op vertoon van een gel-
dige Bibliotheekpas krijg je € 1,- kor-
ting. We zien je dan op 23 februari om 
20.00 uur in de Bibliotheek aan de Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 18 in Nue-
nen (achterkant van gemeentehuis).

Kienen in Lieshout
 
A.s. vrijdag 12 februari houdt de KVL 
uit Lieshout weer een kienavond met 
mooie prijzen.   Vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof.  Zaal open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Iedere maandag 
inloopspreekuur wonen 
speciaal voor starters
Je eerste huis kopen is al spannend genoeg. Daarom wil je je zeker voelen over 
keuzes die je maakt. Ben je op zoek naar je eerste huis, of heb je je droomhuis 
wellicht al gezien en wil je weten of het financieel haalbaar is? Loop dan maan-
dag even bij Rabobank Dommelstreek binnen tijdens het inloopspreekuur wo-
nen voor een gratis oriëntatiegesprek. Het inloopspreekuur vindt iedere 
maandag plaats in het Ontmoetingscentrum van Rabobank Dommelstreek, 
Laan der 4 Heemskinderen 7 te Geldrop van 15.00 tot 20.00 uur. 

Eerstvolgend inloopspreekuur: maan-
dag 15 februari. Kom op maandag 15 
februari naar het inloopspreekuur en 
krijg een gratis oriëntatiegesprek met 
een van onze financieel adviseurs. 
Loop 15 februari tussen 15.00 en 20.00 
uur zonder vooraf een afspraak te ma-
ken binnen in ons Ontmoetingscen-
trum in Geldrop. 
Bent je niet in de gelegenheid om op 

maandag naar het inloopspreekuur te 
komen? Dan ben je van harte welkom 
op een ander moment. Wij maken 
graag een afspraak voor een gratis ori-
entatiegesprek met één van onze fi-
nancieel adviseurs of onze wooncoach 
Inge Walstra. Neem hiervoor contact 
op via telefoonnummer (040) 280 75 
00 of per e-mail via financieeladvies.
dommelstreek@rabobank.nl
 



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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

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

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

10% KORTING
op totaalprijs

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

Tegen inlevering van deze advertentie.

Winteractie

Wegens verhuizing unieke 
uitverkoop tot wel 70%! 

Galerie de Kei in Nuenen gaat verhuizen naar de Sonseweg 39 in Best, 
op het terrein van ‘t Boshuys en het museum Bevrijdende Vleugels.

Exclusieve Schilderijen en sculpturen bieden wij nu wegens verhuizing 
eenmalig aan tot wel 70% korting. 

Wees er dus snel bij!

De uitverkoop start vanaf 12 februari a.s. op de Opwettenseweg 74 in Nuenen.
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en zondag van 14.00 – 17.00 uur. 

PHILOMENA (FILM) 
Cultuur Overdag | € 6,50 

10.30U
. 

RAPALJE 
Celtic Folk Night | € 20,00 

20.15U
. 

NIET SCHIETEN 
Kusje erop? | € 18,50 

20.15U
. 
20.15U

. 

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

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

20.15U
. 

26 
02 

24&25 
02 

19 
02 

18 
02 

16 
02 

www.hetklooster.org 

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