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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Zeker en vast 
Vlaams culinair 
genieten ‘bij Iete’

Schuif even 
aan de KBO 
tafel bij… 
Toon Gevers

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Jeroen Bosch
 in de 
Bibliotheek

Nieuw in Nuenen:     
B. Schilderwerken
Door Josine Janssen

Bij mij aan tafel zit Brechtje van Leuken, 19 lentes jong en dit jaar gestart met 
haar eigen onderneming: B. Schilderwerken. Al van kinds af aan wist ze dat 
ze later schilder wilde worden. Cees Meulendijks, een familievriend, die bij 
hen in huis samen met zijn medewerker Willie Brusselaars aan het schilderen 
was, de gezellige sfeer en het feit dat het schilderen meteen een mooi resul-
taat gaf, was voor haar de aanleiding om voor het schildersvak te kiezen. 

Brechtje van B. schilderwerken, een Nuenense startende ondernemer.

In groep 8 van de basisschool had ze 
een ‘snuffelstage’ bij Cees, het was het 
schilderen in een op te leveren appar-
tement. Werkend in haar witte overal-
letje was ze laaiend enthousiast over 
de werkzaamheden die gedaan moes-
ten worden en wist ze zeker: “dit wil ik 
later ook gaan doen”. De schilder in 
haar was definitief geboren. Maar van-
af de basisschool was het niet mogelijk 
om naar een Schildersschool over te 
stappen. Een andere opleiding moest 
gekozen worden. Dat werd het Cen-
trum voor Ondernemersonderwijs, 
beter bekend als De Rooi Pannen. Tij-
dens haar aannamegesprek werd haar 
gevraagd wat ze later wilde worden, 
haar antwoord, het had niet anders 
kunnen zijn, was ‘schilder’. Toch werd 
ze op die school aangenomen en 4 jaar 
later, met diploma op zak, kon ze ein-
delijk naar de Schilder^sCOOL in 
Nuenen. Een 2 jarige opleiding waar-
bij werken en leren gecombineerd 
wordt. In die 2 jaar heeft ze stage gelo-
pen bij Schellens Schildersbedrijf uit 
Nuenen en na de schoolperiode is ze 
ook bij dit bedrijf in dienst getreden. 
Ze heeft daar veel geleerd, zeker ook 
van haar eigen fouten. 

Maar wat haar deze periode het meest 
heeft gebracht, is het bewustzijn dat 
ze graag zelf in contact komt met de 
klant en in samenspraak bekijkt wat 
het beoogde resultaat moet zijn. Door 
te blijven afstemmen met de klant en 
vakwerk af te leveren waarbij de op-
drachtgever tevreden is over het gele-
verde werk geeft haar voldoening. 
Om dat te kunnen bereiken, realiseer-
de ze zich dat ze voor zichzelf moest 
beginnen. 
____________________________________

“Ik wilde altijd al 
schilder worden”.
____________________________________

Ook haar ouders hadden al geruime 
tijd in de gaten dat een eigen bedrijf 
het meest geschikt was voor Brechtje 
om haar kwaliteiten tot bloei te laten 
komen. Gelukkig kan Brechtje steu-
nen op haar ouders die voor haar de 
administratie verzorgen. Op die ma-
nier kan ze zich helemaal focussen op 
haar ‘ding’: het schilderen. Er is ooit de 

wens geweest dat Brechtje bij Cees 
Meulendijks zou gaan werken maar 
helaas is Cees, haar grote voorbeeld, 
op 11 mei jl. overleden. Gelukkig kan 
ze nog altijd voor raad en daad bij Wil-
lie terecht. Ze haalt haar materialen bij 
DecoHOME Meulendijks aan De 
Berg. Op die manier zijn haar klanten 
altijd verzekerd van kwalitatief goede 
verf en dus een beter resultaat.
Brechtje verzorgt binnen- en buiten-
schilderwerk bij particulieren en be-
drijven in omgeving Nuenen.

Neem samen met LEVgroep 
deel aan NLdoet 2016
  
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizen-
den organisaties in het land, NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelo-
pen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 mil-
joen mensen deelgenomen.

Wilt u een dagdeel als vrijwilliger hel-
pen of heeft uw organisatie nog een 
leuke klus? Kijk dan op: www.nldoet.
nl en doe mee!
Op deze website kunt u klussen aan-
bieden of reageren op een klus om te 
helpen in o.a. Nuenen c.a.

Op dit moment zijn er in Nuenen Nl-
doet-klussen te vinden bij:
Scouting Rudyard Kipling, de Crijns-
school, Voedselbank, Ver. Wooninitia-
tief Nuenen, Scouting Panta Rhei, St. 
Dorpswerkplaats, St. Leergeld, Basis-
school de Wentelwiek en Speeltuin de 
Kievit. 

Vanuit LEVgroep willen wij dit initia-
tief ondersteunen door: organisaties 
te adviseren die een klus aan willen 
bieden; mensen (individueel of als 
groep) te helpen om tijdens NL Doet 
een passende klus te vinden.
Wilt u gebruik maken van onze onder-
steuning, neem dan contact op met: 
Ismene Borger. E-mail: ismene.bor-
ger@levgroep.nl of 06-43119415.

John Geven Studio’s start  
met Kookles voor Beginners
Op dinsdag 5 april gaat deze cursus van start. De kooklessen, die 6 weken 
op dinsdagavond worden gegeven, zijn bedoeld voor mensen die de begin-
selen willen leren van het koken met alledaagse ingrediënten. Daarbij wor-
den verschillende bereidingstechnieken aangeleerd. We laten je ervaren 
hoe leuk en eenvoudig koken kan zijn. Vooral waar je op moet letten om 
een mooie maaltijd op tafel te zetten. Samen discussiëren we over je erva-
ringen in de keuken.

Laat je meeslepen in het enthousiasme 
en de creativiteit van onze chefkok.
In de beginnerslessen, behandelen we 
de volgende thema’s:
•	 Aardappels
•	 Groenten
•	 Vlees
•	 Pasta/rijst
•	 Eierenbereiding
•	 Vis
Ook kijken wij naar wat je zelf zou wil-
len leren. Het omgaan met de produc-
ten die je dagelijks tegenkomt in je ei-
gen keuken:

Alle	deelnemers	gaan	zelfstandig	aan	
de slag of je werkt in groepen met de 
verschillende technieken, bereidingen 
& toepassingen op een product.
Na deze cursus willen wij ook een ver-
volgcursus starten, zodat je steeds 
meer en beter wegwijs raakt in de we-
reld van het koken en uiteindelijk 
meerdere gangen zelfstandig kunt be-
reiden.
 
Waar & wanneer
Data: de volgende dinsdagen: 5 april, 
12 april, 19 april, 26 april, 10 mei en 17 
mei. Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur. De 
kosten voor deze 6 sessies zijn € 175,- 
all-in. Maximaal 15 personen kunnen 
aan deze workshop deelnemen. Loca-
tie: John Geven Studio’s, Spegelt 45-
47, 5674 CE Nuenen, T 040-283 1231.
Meld je aan via:
info@johngevenstudios.nl

Naast haar schildersactiviteiten is ze 
als jonge meid actief bij het Gerwense 
voetbal in het team Dames 1, wandelt 
ze graag met de hond, speelt ze gitaar, 
kookt en bakt ze graag en op vrijdag, 
na een week hard werken, is ze te vin-
den met vrienden en vriendinnen in 
Café Ons Dorp. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met B. Schilderwerken door 
te bellen naar 06-19202001. 
B. Schilderwerken voor het Beste re-
sultaat!

NLdoet 2016

Sunny Blues Nuenen   
presenteert:

Harp Mitch    
& The Bluescasters
Zondag 21 februari swingende Blues 
onder leiding van een van de beste 
bluesharp spelers van Nederland. Harp 
Mitch deelde zelfs met Rod Piazza al 
het podium. Met zijn Bluescasters 
speelt hij West-Coast jump en New 
Orleans Blues. Dit viertal (internatio-
naal) ervaren en gepassioneerde blues 
muzikanten speelt het dak eraf dus!! 
Dancing Guarantee!!!

Datum:	 21	 februari.	 Aanvang:	 15.30	
uur. Entree gratis. Locatie: Cafe Schaf-
rath, Park 35 te Nuenen. www.sunny-
bluesnuenen.nl

1e openbare 
Dorpsraadver-
gadering Gerwen 
Op 23 februari komt de Dorpsraad 
weer bijeen in een openbare verga-
dering om inwoners van Gerwen bij 
te praten. Om 20.00 uur staat de 
koffie klaar in SSCA ‘Den Heuvel’, 
Heuvel 11 te Gerwen. 

De onderwerpen die aan bod komen 
zijn onder andere het bouwen van wo-
ningen in Gerwen, het omgaan met 
het groen in ons dorp. De bereikbaar-
heid van Zuid Oost Brabant waarbij 
gesproken wordt over een alternatief 
voor de ‘Ruit’. Tevens brengen wij u op 
de hoogte van de plannen met betrek-
king tot een glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van Gerwen. Wethouder 
Jansen is aanwezig om op deze onder-
werpen de zienswijze van de gemeen-
te toe te lichten.
De volledige agenda kunt u vinden op 
het digitale dorpsplein van Gerwen.
Daar kunt u ook agendapunten in-
brengen, het zogenaamde ‘vragen 
halfuurtje’, waar de dorpsraad dan 
eventueel een antwoord op heeft.

Rob	Appelhof,	Voorzitter	Dorpsraad.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl



Rond de Linde  Nr. 7 Donderdag 18 februari 2016

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

vervolg op pagina 5

vErGaDErinG DorpsraaD 
nEDErwEttEn
Op 23 februari vergadert de Dorpsraad weer in SSCA Den Heuvel, 
start 20.00 uur.

De agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling agenda
3. Notulen vergadering 15 september 2015
4. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters) o.a. glasvezel buitengebied
5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
6. Afval clusteren
7. Gastspreker:  Wethouder Martien Jansen
 Presentatie: plannen m.b.t. bereikbaarheid Z.O. Brabant (alter-

natief voor de Ruit)
 Verdere onderwerpen: bouwen in Gerwen en groenvoorziening 

in Gerwen
8. Vragen ‘half uurtje’ (via website www.digitaal-dorpsplein-ger-

wen.nl aanvraag indienen)
9. Rondvraag
10. Sluiting

aanGEvraaGDE     
omGEvinGsvErGunninGEn
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

• 6 februari 2016  Herikhof 1, 5672 BT, 5671 HT –
   het plaatsen van een erfafscheiding en
   overkapping (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: Stichting Van Goghmert i.v.m. de organisatie van de 
Van Goghmert op zondag 12 juni 2016 in de straten Parkstraat, 
Park, Berg en Vincent van Goghstraat in het centrum van Nue-
nen;

• Aanvrager: Stichting Jeugdrekreatie Nuenen i.v.m. de opening 
van de speeltuin aan de Kerkstraat op zondag 24 april 2016.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

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

• 11 februari 2016 Berkenbos 8A, 5672 AK – het tijdelijk
    wijzigen van het gebruik ten behoeve van
   de vestiging van een kringloopwinkel 
   (RO, afwijken van de bestemming).  

aFvalwEEtJE

Op 24 en 25 februari wordt de restafvalcontainer opgehaald. 
Let u erop dat u de container op tijd aan de weg zet en dat hij 
niet overvol zit (en dus het deksel nog dicht kan). 
 Anders loopt u het risico dat uw container niet geleegd wordt.

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 mevrouw I. Braeken is een vergunning verleend voor de uit-

oefening van het horecabedrijf aan Parkstraat 2B i.v.m. de over-
name van een bestaand horecabedrijf (verzenddatum 11 februa-
ri 2016);

• aan Stichting Samen Verder is een vergunning verleend voor het 
houden van een collecte in de periode van 28 maart 2016 tot en 
met 2 april 2016  (verzenddatum 11 februari 2016);

• aan Showkorps O&V is een vergunning verleend voor het houden 
van de jaarlijkse steunkaartenactie in de periode van 11 tot en 
met 16 juli 2016 (verzenddatum 11 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.
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KOOLHYDRAAT-ARM

BROOD – nieuw recept - 

5 tot 6 maal minder koolhydraten, 

eiwitrijk, E-nummer- 

en lactose vrij 

400 grams

t/m 23 februari
2 WEKEN GELDIG

1,70
TARWEBOLLETJES

4 stuks

2 WEKEN GELDIG

t/m 23 februari

1,00
KERSENFLAPPEN
1,60 per stuk     

t/m 23 februari2 WEKEN GELDIG

5 halen
4 betalen

weer even tijd voor
slank

op de
plank

HERTOG HENDRIKSTR. 14, SINT-OEDENRODE  –  LIESHOUTSEWEG 26, NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST  -  NUENEN -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen



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 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 Kwaliteit 
maakt het verschil

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Voor de best 
belegde broodjes!!!

4 Tartaartjes + 
4 Room schijven
samen ................................................6,95
4 Varkens Oesters
"met champignon roomsaus" .6,50
Winter Wrap
per stuk ............................................2,75
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau   
100 gr. Kip salade ..............gratis
Ham Gehakt 
Wellington 
per stuk ............................................1,75
Gevulde Paprika
100 gram ..........................................1,15

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Snijbonen panklaar
1/2 kilo 1,99

Courgettes
2 stuks 0,99

Verse vijgen 
2 stuks1,49

Broccoli salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 18 t/m woensdag 24 februari

Clementine Nadorcott 
    hele kilo 1,99

Acties week 7: geldig maandag 15 t/m zaterdag 20 februari 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Godfrieds meergranen
een smakelijk licht meergranenbrood
op de vloer gebakken    € 189
_____________________________________________________

Heerlijke Donuts
overgoten en gedecoreerd met
diverse soorten chocolade      4+1 gratis
_____________________________________________________

Suikerbrood 
Brabants of Fries (met kaneel) 

   nu slechts € 200
_____________________________________________________

Chocolade Marmercake
vanille en chocoladesmaak 
door elkaar gedraaid      € 325
_____________________________________________________

Iedere vrijdag en zaterdag

Appelflappen        3+1 gratis

KOOPJE

KOOPJE

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”
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Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

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

CULINAIR GENIETEN MET 
STREEKGERECHTEN UIT CHINA!!!

VOOR AZIE LIEFHEBBERS, FIJNPROEVERS EN LEVENS-
GENIETERS ORGANISEERT RESTAURANT “NEW ORIENTAL” OP 

VRIJDAG 26 FEBRUARI HET CHINEES - SPECIALITEITEN-BUFFET.

Speciaal voor u zal chef-kok C. K. Vong deze avond diverse specialiteiten 
uit China gaan bereiden. Diverse streken uit China zullen deze avond 
passeren... Peking keuken, Shantung/Mongoolse keuken, Szechuan keuken, 
Cantonese keuken, Shang Hai keuken.

WIJ SERVEREN U EEN MET CHINESE PASSIE DOOR ONZE KEUKENBRIGADE 
EEN RUIM KEUZE BUFFET MET VERSCHILLENDE SMAAK EXPLOSIES!!

De prijs bedraagt slechts...
€ 20.00 per persoon

(exclusief de drankjes)

U kan en mag onbeperkt genieten van dit lopend specialiteiten-buffet, 
voor dit bedrag.
De soep en het nagerecht worden bij u aan tafel uitgeserveerd, daar-
na kunt u zelf een ruime keuze maken aan het lopend-buffet.
De drankjes worden in rekening gebracht. 

Geniet u mee van deze Chinese luxe? Reserveer dan nu meteen bij een 
van de medewerkers of bel 040 - 284.03.33

Graag tot ziens op vrijdag 26 Februari 2016 vanaf 18.30 tot 21.00 uur 
staat ons buffet voor u opgesteld in ons sfeervol restaurant!

Graag dan wel even een belletje of reserveren aub.

Met warme en vriendelijke groet,   -    Tjoi Kien   -    Zài Jiàn

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

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

New Oriental
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 PUZZELHOEKWeek 7

8 2 1
4 5 6

1 6 9
1 4 5

8 9 7
3 5 2 4

5 1 4
6 5 7 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 prijs 6 vleesgerecht 12 verlegen 13 inkomen 15 keukengerei 
17 oosterlengte 19 pers. vnw. 20 insecteneter 22 vlaktemaat 23 een zekere 
25 jaartelling 26 kreupel 28 enthousiast 30 lof bewijzen 31 verbouw 
33 goede eigenschap 35 soort hert 36 keg 38 soort 40 naam 43 bijbelse figuur 
45 drinkgerei 47 inwendig orgaan 49 troefkaart 50 wens 51 honingdrank 
52 doelpunt 54 karaat 55 Japans bordspel 57 gebarenspel 58 vervoermiddel 
60 brandstof 62 rust 63 middagslaapje.

Verticaal: 2 afwezig 3 hoge berg 4 zangnoot 5 tweetal 7 Engels bier 
8 compagnon 9 vragend vnw. 10 griezel 11 tragedie 14 toon 16 papegaai 
18 pret 19 dienstbode 21 roem 24 nummer 27 vent 28 vleugel 29 stellig 
30 landbewerking 32 lidwoord 34 voorzetsel 37 kledingstuk 38 gezicht 
39 peulvrucht 40 nakomeling 41 grens 42 deel v.d. voet 44 vogel 
46 onzes inziens 48 water in Utrecht 53 werkschuw 54 varkenshok 
56 vrouwelijk dier 57 verkeerd 59 buisverlichting 61 Frans lidwoord.

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

Z E S D E S M O E S

L E N T E A E I S E R

G A T E E R S T P E R

E S T P R E M I E R A G A

S S S N S R E D I A

P O R T R E T E N V E L O P

A R E E R E

A F K O M S T S O L D A A T

L L T I O T E E F A

F O K P R O T E S T E V A

A R T E M E L T A A L

A A I E N E E N K E L

U N I E K C R O S S

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

Oplossingen wk 6
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

GEMEENTEHUIS

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.

AFGAAN
AFNEMEN
ASBAK
AUTOWAS
BAKEN
COHESIE
FLOEPEN
GEHOOR
HACIENDA
HALSTER
HARDLOPER
HAVER
KAART
KATVIS
KLEUMEN
NATJE
NOORD
OSMOSE
PAPYRUSPLANT
PERRON
PLAATS
RECORDPOGING
RUBENS
STOEP
TAIGA
TORRETJE
VADER

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

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 5, A. van Lierop, Nuenen.

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

Wereldgebedsdag 
2016 vanuit Cuba
Ieder jaar op de eerste vrijdag in 
maart, laten vrouwen uit een ander 
land weten hoe de situatie er voor 
vrouwen en kinderen is, en hoe zij 
door hun geloof kracht vinden om 
hun levenssituatie aan te kunnen. 
Dit jaar zijn het vrouwen uit CUBA 
die hun levens met ons delen.

In Nuenen horen we van hen tijdens 
een viering die ’s middags om half 3 ge-
houden wordt in de Kapel in ‘De Ak-
kers’, Margot Begemannstraat 9.
Dit is een oecumenische viering. En 
duurt een uur. Als er mensen zijn die 
artikelen uit Cuba hebben, en ze ons 
willen laten zien, dan kan dat. Neem 
dan van tevoren even contact met ons 
op. Als u van tevoren al eens naar de 
liederen wil kijken dan kan dat ook. 
Stuur even een mail en we geven het 
aan u door.
Behalve dat er gebeden wordt, is er 
ook een collecte voor de Voedselhulp 
voor ouderen en gehandicapten op 
Cuba. Want de armoede is groot. Ook 
helpen zij en delen zij medicijnen en 
toiletartikelen uit.
KOM! En neem een ander mee.

Vrijdag 4 maart. Aanvang: 14.30 uur. Ka-
pel in ‘De Akkers’ Margot Begemann-
straat 9. www.wereldgebedsdag.nl

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk omgeving Berg
(± 160 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

per direct

Heemlezing over ‘De Plashoeve’
Op donderdag 25 februari om 20.00 uur geeft Paul van de Wiel, de huidige 
eigenaar van ‘De plashoeve’ tevens heemlid, een lezing over zijn hoeve. Hij 
heeft de geschiedenis van zijn hoeve vanaf 1050 uitgezocht. De heemkun-
dekring ‘’t Hof van Liessent’ organiseert deze avond. 

Zelf antwoordt hij op de vraag of de 
heemkundekring hem geholpen heeft: 
"Nou en of! In de heemkamer zijn veel 
boeken te vinden over Lieshouts verle-
den, onder andere van André Knoop 
en Gerard Merkelbach. Bovendien 
hebben ze me de weg gewezen naar de 
archieven in Eindhoven en Den Bosch. 

En Henk Verbakel, die toen voorzitter 
was, kon me veel over de boerderij ver-
tellen omdat zijn vader er geboren is." 
Jarenlang heeft Paul de archieven uitge-
plozen. Na vijf jaar was hij zover dat hij 
zowat alles gelezen had wat er over ‘De 
Plashoeve’ te vinden is. Bekend was dat 
deze boerderij rond 1050 was gesticht, 

De Plashoeve, een monumentale langgevelboerderij, bouwjaar 1050 te Lieshout. 
(foto Leo van den Heuvel).

maar niet waar die precies lag. Te be-
ginnen met 1624 weet Paul wie er ge-
woond hebben en hoe het die mensen 
verging. Ze hadden een hard bestaan. 
De kindersterfte was hoog en veel vrou-
wen stierven in het kraambed. Er kwa-
men vreemdelingen naar het dorp die 
een beroep deden op de armenkas. 
Soms was het zo onveilig dat er elke 
nacht wacht gelopen moest worden, 
onder andere vanuit de Plashoeve.
Veel echte Liessentsen kennen de be-
woners van de Plashoeve van de laatste 
60 of 70 jaar en weten ook dat de boer-
derij in 1970 is gerestaureerd. Daar zal 
Paul veel foto's van laten zien, net zoals 
van de rest van de geschiedenis van de 
Plashoeve. Een boeiend onderwerp 
over het eigen Lieshout. Zie verder: 
https://nl.wik ipedia.org/wik i/
Plashoeve_(Lieshout) 

Biologisch tuinieren zoekt nog mensen

‘Je snijdt het af       
en je eet het thuis op’
‘Op een mooi plekje in Nuenen, de voormalige diaconietuin aan de Roos-
doncken, kweken we groenten, fruit, kruiden en bloemen. Voor elkaar en 
met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan boerenkool, andijvie, knoflookbieslook, 
pompoenen, boontjes, dahlia's, aardappels, uien, komkommers, veldsla, 
courgettes, prei, basilicum, lathyrus, bessen en nog zoveel meer’, zegt Anne-
lies Steehouder namens de Biologische tuin Nuenen.

Vanaf het begin, bijna 40 jaar geleden, 
werd gekozen voor biologisch tuinie-
ren, waarbij het omgaan met de bo-
dem en het bodemleven een hele be-
langrijke plaats inneemt. De inzichten 
daarin zijn wel gegroeid en veranderd. 

Zo wordt gezaaid met bodembedek-
kers om kaal land zoveel mogelijk te 
vermijden. Ook zijn er gewassen die 
nog laat kunnen worden geoogst. En in 
plaats van te spitten, wordt er gewerkt 
met grelinettes: spitvorken om het bo-
demleven zo weinig mogelijk te versto-
ren.  De composthopen hebben ook 
een belangrijke plek in het systeem en 
hebben hun eigen compostmeester. 
Daar voelen de pompoenplanten zich 
erg thuis.

Annelies: ‘We hebben hier allemaal 
een taak in, die past bij wat ieder kan 
en wil. Het is zowel ontspannend als 
inspannend, want er zitten ook pittige 
klussen bij. Maar we helpen elkaar en 
het gaat ons erom dat we met plezier 
samenwerken en zeker ook om het 
daarna te kunnen verdelen en eten.’
‘De Biologisch tuin Nuenen is eigenlijk 
een biologische groepstuin, waar we in 
een goede sfeer met elkaar tuinieren 
en daar ook lekker van kunnen oog-
sten. Je snijdt het af en je eet het thuis 
op. We hebben gezamenlijke ochten-
den om te tuinieren; op woensdag- en 
zaterdagochtend. Natuurlijk kan niet 
iedereen altijd, maar je treft op die 
ochtenden vaak een flinke groep men-
sen, die enthousiast aan het werk zijn.’

De Biologische tuin Nuenen heeft nog 
plek voor een paar mensen om mee te 
komen tuinieren. Voor interesse en 
meer info zie: http://biologischetuin.
biologischetuin-nuenen.nl

Jazzy Vibes in Brasil  
bij de Weverkeshof
Jazzy Vibes is een Italiaans-Hollands 
duo met gitaar & zang. Met de voor-
stelling, Jazzy Vibes in Brasil spelen ze 
muziek om bij weg te dromen naar het 
zwoele Brazilië van Jobim & Astrud en 
mee te swingen in een vrolijke sfeer 
van de Samba en Musica Popular Bra-
sileira. De nummers worden in een 
kleinkunstachtige manier aan elkaar 
verbonden, waardoor het publiek be-
grijpt waar de nummers over gaan. 
Met prachtig gitaarspel, een heldere 
zangstem en Brasilian spirit gaan ze de  
heupen los laten gooien en het publiek 
heel actief betrekken bij de muziek.
 
Gitaar/zang : Giuseppe Coppola
Zang/percussie: Marjoleine ten Cate
Zondag 21 februari 14.00 uur, Wever-
keshof, toegang gratis.
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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:

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

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

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

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

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

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

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Transparant verbinden……
Carnaval heeft bij flink wat mensen flink wat roet in het eten gegooid. Ook 
een griepje opgelopen? Een weekje onder de wol, een medicijnkuurtje af 
maken en alles komt weer goed. Dat dacht SP-wethouder Paul Weijmans 
ook, mooi niet dus. Zijn portefeuille vindt hij uitgekleed terug ten gemeen-
tehuize. Wie is er verantwoordelijk voor de thuiszorg, de langdurige zorg, de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Wie het weet mag het zeggen…Don-
derdagavond 18 februari komt de gemeenteraad weer in vergadering bij-
een in Het Klooster. De carnavalssnippers zijn opgeruimd, nu is er weer werk 
aan de winkel.  

Het college van burgemeester en 
wethouders is voor veel gemeente-
lijke zaken verantwoordelijk. Dat 
clubje bestond tot voor kort uit vijf 
mannen. Er was een kwartet wet-
houders in actie onder supervisie 
van primus interpares, eerste burger 
Maarten Houben. In de volksmond 
B&W genoemd, het college van bur-
gemeester en wethouders. Nu ge-
kortwiekt tot een kwartet, met als 
wethouderstrio: Joep Pernot, Mar-
tien Jansen en Henk Pero.  De ge-
meenteraad is de baas in onze ge-
meente. En wie is verantwoordelijk 
voor de bestuurlijke chaos in onze 
gemeente? Wie het weet mag het 
zeggen….

Ik weet veel, maar niet alles. Nogal 
wat problemen zijn de plaatselijke 
politieke kopstukken boven het 
hoofd gegroeid. VVD-fractieleider 
Chris Eeuwhorst roept hardop: Neen, 
nu even niet. Geen tijd, we wachten 
tot Gaby terug is van vakantie. Dat 
staat te lezen in het Eindhovens Dag-
blad. Er is niks aan het handje, we-
gens vakantie is de VVD even geslo-
ten. Zoeken jullie het maar uit, 
zonder ons.

Burgemeester Maarten Houben gaf in 
zijn transparante nieuwjaarstoespra-
ken zijn motto prijs: verbinden! Dat 
wordt dus transparant verbinden. Het 
zou zo maar een nieuwe cursus van 
de plaatselijke EHBO kunnen zijn….

Een eenvoudig EHBO-setje is niet toe-
reikend om alle wonden te helen. 
Even een paar zaken op een rijtje: de 
onderste steen moet nog steeds bo-
ven komen in de KAFI-kwestie (2 
maart rechtszaak), wat te doen met 
ontslagen ambtenaren zoals Erwin 
Boot en anderen, herstel verstoorde 
relatie gemeentebestuur / woning-
bouwvereniging Helpt Elkander, hoe-
veel euro’s gaan de uitspraken van de 
rechtbank de gemeente kosten?

Tenslotte, tijdens Carnaval heb ik aar-
dig wat grappen en grollen gehoord 
over onze gemeentebestuurders. Niet 
alles is voor herhaling vatbaar. Vooruit, 
eentje dan. Wie kent Paul Weijmans? 
Dat is toch die man die zo prachtig pi-
ano speelt in het Van Gogh-kerkje? 
Dat was lachen met Carnaval, maar nu 
zit Paul in de put. In de Witte Put. En 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zit 
diep in de put!     

Jeroen Bosch in de Bibliotheek
Op dinsdagavond 8 maart neemt kunsthistoricus dr. Ger Jacobs u mee op 
enthousiaste wijze, naar de wonderlijke wereld van Jeroen Bosch. Naar een 
tijd die misschien wel erg veel lijkt op onze eigen tijd. 

Duivelse figuren, afschrikwekkende 
monsters, engelen en heiligen in een 
mysterieze omgeving waar illusie, hal-
lucinatie en nachtmerrie hoogtij vie-
ren, komen terug naar de plaats waar 
ze 500 jaar geleden tot leven zijn ge-
wekt. Jeroen Bosch schilderde ze niet 
op zijn panelen om er lekker bij te kun-
nen griezelen, maar hij gebruikte die 
wonderlijke gedrochten om de grote 
thema’s van zijn tijd op een onnavolg-
bare wijze te laten zien: de verleiding 
en de zonde, de hypocrisie en de on-
verschilligheid, de rekenschap en de 
straf. Het waren de kenmerken van een 
maatschappij in verwarring; de over-
gang tussen de middeleeuwen en de 

renaissance. De heldere middeleeuwse 
relatie tussen de mens, zijn omgeving 
en de Schepper schudde op zijn grond-
vesten. 

U bent welkom in de bibliotheek vesti-
ging Nuenen van 20.00-22.00 uur. Re-
serveer vast een kaartje voor de lezing, 
via de Agenda op de website van Bi-
bliotheek Dommeldal. Op vertoon van 
een geldige lenerspas krijgt u € 1,- kor-
ting op de toegangsprijs van € 5,-.

Kunt u er niet bij zijn op 8 maart? Kom 
dan op 22 maart naar vestiging 
Geldrop, waar Prof. Theo Bemelmans 
komt vertellen over Jeroen Bosch. 
Meer informatie op:
 www.bibliotheekdommeldal.nl

Het Jeroen Bosch 
jaar, door   
Theo Bemelmans
Op maandag 29 februari tussen 
20.00-22.00 uur geeft Theo Bemel-
mans een inleiding in het werk van Je-
roen Bosch. De presentatie vindt 
plaats bij het Academisch Genoot-
schap Eindhoven, Parklaan 93. Vooraf 
aanmelden via www.ag-eindhoven.
nl, lezing Jeroen Bosch. Lidmaat-
schap AG niet vereist, toegang gratis. 

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

Unieke lezing:  
Visioenen van 
Jeroen Bosch
Nuenen heeft méér te bieden dan Vin-
cent van Gogh, want Brabant viert in 
2016 het Jeroen Bosch jaar! Jheroni-
mus (Jeroen) Bosch is één van de 
meest invloedrijke Nederlandse schil-
ders ooit. Door zijn letterlijk ‘fantasti-
sche’ figuren en onnavolgbare 
visioenen is hij één van de meest intri-
gerende schilders ooit, met een 
hoogst origineel en wonderlijk oeu-
vre. In 2016, vijfhonderd jaar na zijn 
dood, komen veel van Bosch’ werken 
voor één keer terug naar Den Bosch, 
voor de internationale en grootste 
overzichtstentoonstelling ooit: Jhero-
nimus Bosch - Visioenen van een ge-
nie, van 12 februari tot 8 mei in het 
Noordbrabants Museum. 

Bij deze gelegenheid bieden de Protes-
tantse Gemeente Nuenen en Parochie 
Heilig Kruis in Nuenen een lezing aan 
over het werk van Jeroen Bosch. Dr. 
Charles Caspers, historicus en stafme-
dewerker van het Titus Brandsma In-
stituut in Nijmegen, zal ons meene-
men in de wonderlijke wereld van Je-
roen Bosch. 

Caspers zal onder andere vertellen 
over het thema goed en kwaad in het 
werk van Bosch. Bosch was geïnspi-
reerd door de Moderne Devotie, een 
spirituele beweging in de Middeleeu-
wen die terug wilde naar de oorspron-
kelijke boodschap van het evangelie. 
Hoe heeft deze spiritualiteit Jeroen 
Bosch beïnvloed, en wat kunnen wij 
ervan leren voor onze tijd? 
En in het kader van het jaarthema van 
de Nuenense kerken, ‘Leven van ver-
wondering’: kunnen ook wij onze fan-
tasie de vrije loop laten als we verwon-
derd in het leven staan?

De avond vindt plaats op woensdag 24 
februari in kerkelijk centrum De Re-
genboog, Sportlaan 5 in Nuenen. U 
bent vanaf 19.45 van harte welkom 
voor koffie of thee. De lezing begint 
om 20.15 en duurt tot uiterlijk 21.30. 
Toegangsprijs € 3,- of met een abon-
nement.

'As I Left My Father's House'   
nu ook in Nuenen
'As I Left My Father's House', winnaar van de Compassieprijs 2011, zal op za-
terdag 27 februari om 20.00 uur worden vertoond in de kerkelijk centrum 
De Regenboog in Nuenen. 

Deze bekroonde voorstelling van New 
Dutch Connections gaat over twee 
vluchtelingen en een oorlogswees. Zij 
vertellen over de hartverscheurende 
situaties waarmee zij te maken kregen 
door oorlog, geweld en extremisme. 
Maar ook over de levenskracht en 
hoop die zij putten uit hun geloof en 
uit het leven van Abraham, Mozes, 
Mohammed en Jezus. Hun indruk-
wekkende verhalen, vanuit verschil-
lende culturele achtergronden en reli-
gies, ontroeren, schokken, verbinden 
en geven stof tot nadenken. 

Tijdens de voorstelling, die in het Ne-
derlands is, zit het publiek om de spe-
lers heen. Zo blijft het publiek niet op 
afstand, maar wordt als vanzelf onder-
deel van het verhaal. Na afloop kan 
men in gesprek gaan met de spelers. 
Dit gesprek is nadrukkelijk onderdeel 
van de avond. Het biedt ook de moge-
lijkheid tot ontmoeting tussen Nuene-
naren en de in Nuenen wonende of 
verblijvende (ex)-vluchtelingen, die 
uitgenodigd zullen worden deze voor-
stelling bij te wonen. 

'As I Left my Father's House' wordt ge-
organiseerd door de Protestantse Ge-
meente Nuenen in samenwerking met 
negen andere Protestantse Gemeentes 
in Peel en Kempenland.

‘As I Left my Father’s House’ werd 
sinds 2010 reeds meer dan 160 maal 
opgevoerd. Met de voorstelling pro-
beert Bright O. Richards, zelf voorma-
lig vluchteling uit Liberia en creatief 
brein achter de voorstelling, bruggen 
te slaan tussen Oude en Nieuwe Ne-
derlanders.
Daarnaast ontwikkelde hij tevens het 
empowerment-traject 'Ondernemen 
in je Eigen Toekomst' voor jonge 
vluchtelingen. Dit traject is gericht op 
persoonlijke ontwikkeling en het (her)
ontdekken van talenten. Dankzij dit 
traject kunnen zij, in afwachting van 
hun status en soms ook uitgeproce-
deerd, zich blijven ontwikkelen en een 
netwerk van betrokken mensen om 
zich heen creëren. In 2014 hebben al 
meer dan 100 jonge asielzoekers in 
verschillende regio’s van het land dit 
traject gevolgd. 
www.asileftmyfathershouse.nl
www.newdutchconnections.nl 
www.ondernemeninjeeigentoe-
komst.nl

‘As I Left my Father’s House’: zaterdag 
27 februari. Tijd: 20.00 uur. Inloop 
vanaf 19.30 uur. Locatie: Kerkelijk 
Centrum De Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen. Toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is van 
harte welkom om de kosten te dekken.

Parkhof frituur rijker
10 Februari opende Toon en Lies van Hoof de deuren van een nieuwe friet-
zaak aan de Parkhof te Nuenen. De frietzaak is uit gerust met de modernste 
bakapparatuur waar de friet op ambachtelijke wijze wordt bereid en vervol-
gens vers wordt voorgebakken om een smakelijk product te kunnen serve-
ren. Wij wensen Toon en Lies goede zaken toe.
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Bestuurscrisis in Nuenen: hoe nu verder?
De zoveelste bestuurscrisis in Nuenen verontrust mij zeer.
De voortslepende integriteitskwesties en het daaruit voortkomende en vooral aanhou-
dende onderlinge wantrouwen, zowel in raad als college, leidt zo langzamerhand voor de 
Nuenense burgers tot een onaanvaardbare bestuurssituatie.
Zoals ik uit de pers begrijp, volgt het hogere gezag, de provincie, de ontwikkelingen op de 
voet. Het is te hopen, dat dit gezag op korte termijn ingrijpt en tot een bindende oplossing 
komt.
Als een goede oplossing pleit ik als burger van Nuenen met stemrecht voor een samenvoe-
ging met Eindhoven.
Dit heeft een aantal duidelijk meetbare voordelen:

De OZ-belastingen zijn in Eindhoven in doorsnee lager.
Voor een aantal door het rijk naar de gemeenten overgedragen taken (WMO,etc) heeft 
Nuenen zelfstandig niet voldoende kwaliteit in huis. Vandaar de schaalvergroting, opge-
tuigd in de samenwerking in de Dommedal met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Deze 
schaalvergroting kan kwalitatieve meerwaarde krijgen bij inschaling bij de betreffende 
infrastructuur in Eindhoven.

De ontwikkeling van Nuenen West is financieel en organisatorisch een blok aan het been 
van de gemeente.
In Eindhoven is men toegerust op het ontwikkelen van grote bouwlokaties, wat risico's lijkt 
te verminderen.

Ik begrijp ook wel, dat er nog een hoop water door de Hooydonkse Beek moet, maar bur-
gers, gemeentebestuur, provinciebestuur, doe iets.

Jip Stevens, Molvense Erven 204, Nuenen

Lichtflitsen
Het is carnavalsdinsdag en de regen valt met bakken uit de lucht. Het ziet er grauw uit bui-
ten en carnavalsgeluiden heb ik vandaag nog maar mondjesmaat gehoord op deze laat-
ste carnavalsdag. Voor onze deur op het Vincent van Goghplein staat een grote tent voor 
jongeren. Afgelopen dagen dreunde de muziek hier, de jongeren hadden plezier en wer-
den goed bewaakt en in de gaten gehouden. Ik denk tot geruststelling van vele ouders. Ge-
meente Nuenen toonde een prachtige samenwerking met de ouders van opgroeiende 
kinderen. Mijn complimenten.
Maar er gebeurden ook een hoop vervelende zaken. Grote spanningen rond Syrische 
vluchtelingen, Turkije, Rusland en Russische bombardementen, westerse bombardemen-
ten, vluchtelingen, die over de grens met Turkije willen, maar niet over die grens kunnen en 
in een valkuil zitten. Kortom een ‘kokende situatie’.
Verder rellen bij voetbal, waarbij een pop, voorstellend de keeper van Feyenoord Kenneth 
Vermeer, aan het hek van de tribune hing. Een walgelijke situatie.
Maar toch, toch waren er gelukkig ook ‘lichtflitsen’ voor ons allemaal.

D.d. 3-2-2016 president Obama bezoekt een moskee in Baltimore en daar zegt hij het vol-
gende tegen de moslims daar: ‘you fit in here, right here. You ‘re right where you belong- 
you are part of American too. You are no Muslim or American. You are Muslim and Ameri-
can’.
Vertaald: Je past hier. Je hebt gelijk waar je hoort, je bent ook van Amerika. Je bent geen 
Moslim of Amerikaan. Je bent Moslim en Amerikaan.
bron: go.wh.gov/Mosque Visit.

Een tweede lichtflits is een lied van de Syrische vluchtelinge Shaza Hayek. Zij zingt op Syri-
sche wijze het lied van Claudia de Breij: ‘Mag ik dan bij jou zijn. Zij zingt: Als er oorlog komt, 
mag ik dan bij jou schuilen.’
Bron: You tube.

De derde lichtflits komt uit Maastricht. Daar bedachten ze het volgende: geen betere ma-
nier om asielzoekers en Nederlanders elkaar te laten leren kennen dan samen te gaan car-
navallen. Dus reden ‘de vluchtelingenprins’ Ali de Eerste en zijn Raad van Elf mee in de op-
tocht. Reaktie van Prins Ali de Eerste: ‘Alle angst viel van me af. Ik kreeg echt het gevoel er 
bij te horen. En als ik ooit terugga, vier ik carnaval in Damascus.’
Bron: AD 8 Februari 2016.

Moedgevende lichtflitsen, toch!
Henny Stege, Vincent van Goghplein 111, Nuenen.

Maria
Met ontzetting zag ik o.a. in uw krant de foto van de winnende grote groep van de Schôn 
Vrouwkes 2016 ‘Maria sexy als ik dans’. Vijf dames, verkleed als de H. Maagd Maria, in de 
traditionele kleuren wit (maagdelijkheid) en blauw (trouw), compleet met aureool. Onder 
de openvallende wijde gewaden is echter een afbeelding van een sexy en schaars gekleed 
vrouwenlichaam zichtbaar.

In het katholieke Brabant en wereldwijd bij de katholieken is de H. Maagd Maria het toon-
beeld van o.a. kuisheid, zuiverheid, ingetogenheid en nederigheid. Maagd vóór, tijdens en 
na de geboorte van Jezus, Gods Zoon. Bovendien door diezelfde Zoon onder het kruis ge-
geven tot Moeder aan de apostel Johannes en daarmee aan ons allemaal.

Hoeveel mensen koesteren niet een innige devotie voor deze lieve hemelse Moeder, die al 
zovelen met geestelijke en tijdelijke zaken terzijde heeft gestaan, heeft getroost en onder-
steund. Kijk eens naar de prachtige jaarlijkse processie Valkenswaard-Handel, naar de 
kaarsjes die altijd bij haar beeltenis in kapelletjes en kerken worden opgestoken (denk 
maar aan O.L.Vrouw van Den Bosch), naar de vele pelgrims die Lourdes heeft gehad en 
nog altijd heeft. 

Wat een onsmakelijke keuze is deze act dan; een belediging van de Moeder van God en 
daarmee van God zelf en tevens van alle mensen die Maria hoog achten en haar eren. En 
de jury drukt er dan ook nog eens goedkeurend haar stempel op met zelfs een 1e prijs! On-
begrijpelijk!

Waarom wordt er zó gespot met Maria? Omdat het ‘maar’ voor carnaval is, voor de lol en 
omdat alles maar moet kunnen? Zouden deze vijf dames het óók gewaagd hebben voor 
de leuk, voor carnaval, als (sexy) Aïsha’s verkleed te gaan, de lievelingsvrouw van Moha-
med? Ik denk het niet! Waarom gelovigen onnodig kwetsen? De ‘lol’ legitimeert niet alles!

Dames en jury, om uw smaad aan het adres van ons aller lieve hemelse Moeder enigszins 
te repareren hebben we in onze kerk een oefening van eerherstel gehouden, dat mag u 
best weten.

Marielle Verbeek, Jacobushoek 24 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 brievenGroenLinks loopt 
niet weg voor haar 
verantwoordelijkheid
Het zal niemand ontgaan zijn dat er beroering is ontstaan in de Nuenense po-
litiek. De SP wethouder Paul Weijmans heeft zijn ontslag aangeboden en de 
SP heeft zich daarop teruggetrokken uit de coalitie. Het ging niet goed met 
Paul Weijmans in het college. Het betrof een verschil van inzicht over hoe de 
zaken aangepakt zouden moeten worden en een “incompatibilité d’ hu-
meur”. Dit soort zaken, die in het persoonlijke vlak liggen, kunnen gebeuren 
en doorgaans worden ze op een verstandige manier opgelost zonder dat de 
betrokkenen worden beschadigd. De SP heeft echter van deze persoonlijke 
kwestie een politieke zaak gemaakt, met alle nare consequenties van dien. 

Het is moeilijk om ons tegen alle be-
schuldigingen te verdedigen, want 
daarmee zouden wij een onverkwikke-
lijke discussie kunnen starten. Eén 
ding ontkennen wij echter met klem: 
dat er sprake zou zijn van een integri-
teitskwestie. Zoals ook uit de verkla-
ring van de SP blijkt, zou de directe 
aanleiding tot de breuk het verzoek 
van de SP wethouder zijn geweest om 
bij de besluitvorming over een dossier 
betreffende Nuenen West een schrifte-
lijke garantie in te bouwen met betrek-
king tot integriteit. Hoe verzin je het! 
Een wethouder die eist van zijn colle-
ga’s, die bij hun aantreden gezworen 
hebben dat zij altijd integer zullen han-
delen, dat zij schriftelijk moeten ver-
klaren dat zij dat ook in een bepaald 
dossier zullen doen. Dit was de drup-
pel die de emmer deed overlopen.

Maandag 1 februari jl. constateerden de 
vier fractievoorzitters van de coalitie, 
dus inclusief die van de SP, dat de situa-
tie in het college niet te repareren viel. 
Binnen de coalitie was echter de sfeer 
zowel programmatisch als in het per-
soonlijke vlak voortreffelijk en wij be-
loofden elkaar, wat er ook zou gebeu-
ren, dat wij elkaar stevig zouden vast-
houden. De volgende dag kondigde de 
SP aan dat hun wethouder zijn ontslag 
zou aanbieden. Dat kwam niet als een 
verrassing, maar toen zij daarna vertel-

den dat zij zelf uit de coalitie zouden 
stappen, sloeg het in als een bom. Ik zal 
niet ontkennen dat het mij diep heeft 
geraakt. Kort samengevat kwam de ver-
klaring van de SP erop neer dat zij geen 
verantwoordelijkheid meer wil nemen 
voor de Nuenense politieke situatie.

GroenLinks is ook nieuw in de Nuenen-
se politiek, maar hoe anders staan wij er 
in. Toen wij de verkiezingen ingingen 
met de leus “Het moet anders”, beseften 
wij goed dat het niet gemakkelijk zou 
worden en dat het een kwestie van lange 
adem zou zijn. Maar wij kregen de kans 
mee te doen in de coalitie en een wet-
houder te leveren en wij hebben die 
kans met beide handen aangegrepen. 
Dat was dè manier om invloed uit te oe-
fenen en het heeft ook z’n vruchten af-
geworpen. De bestuurscultuur is sterk 
verbeterd en wij hebben onze inbreng in 
commissies en werk- en adviesgroepen 
die bezig zijn met zaken die er echt toe 
doen. Natuurlijk gaat het niet altijd zo-
als wij het ons hebben voorgesteld en 
wij worden regelmatig geconfronteerd 
met teleurstellingen. Dat hoort erbij. 
Maar in het belang van Nuenen nemen 
wij onze verantwoordelijkheid. Voor 
ons is weglopen geen optie.

Boudewijn Wilmar, 
Fractievoorzitter 

GroenLinks Nuenen c.a.

Boeken- en 
Platenbeurs
In het weekend van 27 en 28 fe-
bruari wordt voor de 25e keer de 
boeken- en platenbeurs gehouden 
in de Odaschool, Laan ten Bogaer-
de 7 te Sint-Oedenrode. Openings-
tijden 10.00 tot 17.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt één euro. 
Voor kinderen is het gratis. Op ver-
toon van de gele flyer ontvangt u 
gratis een kop koffie. De flyer kunt u 
downloaden vanaf de website www.
boeken-en-platenbeurs.nl. 

Al jaren staat deze beurs bekend om de 
prima sortering in 30 categorieën, maar 
zeker ook om haar hoge kwaliteit tegen 
lage prijzen. Een groot deel van de meer 
dan 50.000 onderwerpen gaat de deur 
uit voor € 1,50 of zelfs € 0,50. Op de ge-
prijsde afdeling vindt u fotoboeken 
over de natuur, architectuur, landen, 
steden, W.O. I en II. Vooral de catego-
rieën Brabantica en Kunst zijn ook dit 
jaar erg goed voorzien. Bij de geprijsde 
romans vindt men ook boeken van re-
cente datum en zijn de ongeprijsde ro-
mans op alfabet gesorteerd. Bij de afde-
ling Specials  en Snuffeldoos vindt men 
vaak zeer bijzondere boeken.

Niet alleen boeken
Er zijn vele legpuzzels, gezelschaps-
spelen, strips, losse tijdschriften maar 
ook complete jaargangen op de beurs 
aanwezig. Wederom zijn er nieuwe 
landkaarten van de provincies en nieu-
we geschiedenisschoolplaten te koop. 
Op de muziekafdeling is het meren-
deel van de klassieke en populaire lp’s 
en cd’s te koop voor slechts € 1,-.
Op zondag vanaf 14.00 uur hoeft men 
maar de helft van de prijs te betalen 
voor boeken en artikelen op de com-
plete muziekafdeling. Op zondag spe-
ciaal aanbod bij grotere afname.
www.boeken-en-platenbeurs.nl

Inloopuur NL Ver. 
van Rugpatiënten
Op vrijdag 26 februari houdt de Ne-
derlandse Vereniging van Rugpatiën-
ten weer het maandelijkse inloopuur 
in het Elkerliek ziekenhuis op locatie 
Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting.
U kunt zonder afspraak tussen 13.00-
15.00 uur binnenlopen.
Meer info is te vinden op de website 
van de vereniging: www.ruginfo.nl

Zorg verandert,   
wat betekent dat voor u?
Thema middag 
in Bibliotheek 
Dommeldal Geldrop
Bij wie moet ik zijn voor zorg of on-
dersteuning? Wat gebeurt er met de 
zorg die ik nu heb? Waarom krijg ik 
minder hulp? Welke professionele 
zorg kan ik nog krijgen?

Van wie krijg ik ondersteuning als mijn 
ondersteuner weggaat, of als de zorg-
aanbieder stopt? Wie kan mij helpen? 
U heeft het vast gemerkt! De zorg ver-
andert. Maar hoe zit het nu precies?
Met veel voorbeelden en illustraties 
gaan Bibliotheek Dommeldal en de 
organisatie Zorg Verandert dat uitleg-
gen. Op maandagmiddag 7 maart, van 
14.30-16.30 uur. In het Taalpunt, op 
de Verdieping, in de Bibliotheek van 
Geldrop. We doen dat in makkelijk 
Nederlands. Speciaal voor mensen 
die moeite hebben met lezen, of met 
het opnemen en onthouden van in-
formatie. Dus ook voor anderstaligen, 
en ouderen. De toegang is gratis. En 
de koffie en thee ook.
Kent u iemand voor wie deze bijeen-
komst belangrijk kan zijn? Bijvoor-
beeld uw buren, vrienden, of mede-
landers? Vertelt u het dan dóór aan 
hen. Of, nóg beter, kom samen met 
uw buurvrouw/man, vriend(in), fami-
lie of maatje! Want samen kun je ge-
woon meer onthouden!
Op tijd aanmelden, betekent dat u ze-
ker bent van een (gratis) plekje en een 
kopje koffie. Aanmelden kan via 
http://no.nl/AanmeldenKaartjes

Snellere beoordeling en    
veilig vervoer voor verwarde personen
In de regio Eindhoven bestaat al geruime tijd de behoefte om het vervoer en 
de beoordeling van verwarde personen te verbeteren. Bij de politie komen 
veelvuldig noodmeldingen binnen waarbij verstoring van de openbare orde, 
of andere vormen van overlast, veroorzaakt worden door personen die moge-
lijk verward zijn. Voor deze mensen, bij wie vermoedelijk een psychiatrische 
aandoening een rol speelt, is een snelle en gerichte beoordeling essentieel.

Politieberichten

Politie Oost-Brabant en GGzE starten 
vanaf medio februari met een pilot om 
gedurende drie maanden op zaterdag-
avond een rapid responder met psy-
cholance in te zetten. Doel hiervan is te 
komen tot een snelle beoordeling en 
interventie op locatie en waar nodig 
het vervoer van deze kwetsbare men-
sen menswaardiger te maken en ze snel 
naar een geschikte locatie te brengen.

Psycholance
GGzE beschikt over een psycholance; 
een speciale ‘ambulance’ waarin ver-
warde personen veilig vervoerd kun-
nen worden zonder direct dwang- en 
drangmiddelen in te moeten zetten. 
Ook biedt dit voertuig meer keuzemo-
gelijkheden voor de cliënt. De ervarin-
gen die GGzE in de afgelopen maanden 
met de psycholance op eigen terrein 
heeft opgedaan zijn heel positief.
 
De pilot
Gedurende drie maanden wordt de ra-
pid responder met psycholance ingezet 
op de zaterdagavond. De werkwijze is als 
volgt: Een politieagent, een psychiater 
en een sociaal psychiatrisch verpleeg-
kundige bemensen een onopvallende 
politieauto die het noodhulpteam van 
de politie volgt, een zogenaamde rapid 

responder. Als de situatie veilig is, kan 
dit team eventueel ter plaatse de beoor-
deling doen. De psycholance volgt op 
gepaste afstand en blijft standby om, in-
dien nodig, de cliënt naar een geschikte 
locatie te vervoeren. De psycholance 
wordt bij inzet bemenst door een chauf-
feur (beveiliger GGzE), de sociaal psy-
chiatrisch verpleegkundige van de cri-
sisdienst van GGzE en politie. Ook wor-
den medewerkers van de meldkamer bij 
de politie bijgestaan door hulpverleners 
van GGzE om snel te kunnen inschatten 
of inzet van de rapid responder en psy-
cholance noodzakelijk is. Deze intensi-
vering van de samenwerking tussen po-
litie en GGzE levert een bijdrage aan 
verbetering van zorg voor verwarde 
mensen en bevordert slagvaardig han-
delen van de hulpverleningsdiensten 
door bundeling van kennis en vaardig-
heden van betrokken medewerkers.
 
Evaluatie
Deze pilot past in de visie die in het 
landelijke ‘Plan van aanpak verwarde 
personen’ is vastgelegd. Na de proef-
periode van drie maanden evalueren 
de betrokken partijen deze pilot. Op 
basis daarvan wordt gekeken of, en zo 
ja op welke wijze, deze manier van ver-
voer zal worden gecontinueerd.

Diersporen op Strabrechtse Heide 
zoeken met IVN Geldrop
Diersporen zijn het onderwerp van een excursie over de Strabrechtse Heide op 
zondag 21 februari. Om 14 uur kunnen natuurliefhebbers op stap met natuur-
gidsen van IVN Geldrop. Deelname is gratis. Startplaats is aan de Strabrechtse-
heideweg, 100 m na het viaduct over de A67.

Het startpunt van deze excursie ligt 
net buiten Geldrop, ten zuiden van 
de wijk Coevering. Om 14 uur is het 
vertrek vanaf de Strabrechtseheide-
weg, zo'n 100 meter na het viaduct 
bij de Bosrand. Kinderen zijn bij de-

ze wandeling welkom, honden niet. 
De excursie duurt ongeveer ander-
half uur. Voor meer activiteiten van 
IVN Geldrop zie http://ivn/afdeling/
geldrop. IVN Geldrop is ook op face-
book en twitter.
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Schuif even aan de KBO tafel bij… 

Toon Gevers
Na de geslaagde muzikale presentatie van zijn passie voor de Jazzmuziek 
door Nuenenes oud-burgemeester Willem Ligtvoet in ‘De Schuif’ van janua-
ri, wordt de lezing van februari groots ingevuld met de kleinste natuur.
 
Geboren en getogen Nuenenaar Toon 
Gevers heeft de laatste kwart eeuw zijn 
plezier in knutselen op een unieke ma-
nier weten te combineren met zijn lief-
de voor de natuur en zijn talent voor 

fotografie. Op donderdagochtend 25 
februari zal Toon het publiek van ‘De 
Schuif ’ trakteren op een echt bijzon-
dere inkijk in de wonderen van de 
kleinste natuur. 
 
De miniatuurwereld van rupsjes en 
torretjes, van vlinders en bijen, van 
wespen en de mugjes, het is een com-
plete geheime wereld in het klein, die 
we vaak maar half doorgronden, om-
dat we er met onze grote mensenogen 
zo weinig van zien.
Met engelengeduld heeft Toon Gevers 
deze mini samenlevingen in al hun sta-
dia van de seizoenen en van de voort-
planting bestudeerd en middels prach-
tig fotowerk zichtbaar gemaakt. Met 
zijn gevoel voor knutselen zette Ge-
vers allerlei speciale insectenhotels, 
broedkastjes, vlindervitrines en insec-
tenbroedplaatsen in elkaar, vaak met 
glazen buisjes en kijkraampjes, om dag 
in dag uit, week in week uit, vaak het 
hele jaar rond, hun gedrag en voort-
planting te kunnen bestuderen en 
vastleggen met zijn hoogst gevoelige 
fotoapparatuur. 
 

Als enthousiast IVN er maak hij al 25 
jaar studie van deze onbekende dier-
soorten en hij zal uw verwondering we-
ten te wekken met zijn presentatie van 
zo’n onverwacht stukje natuur. Al jaren 
terug liet Toon Gevers veel kinderen 
middels IVN natuurtochten kennis ma-
ken met de grote en de kleine natuur. 
Inmiddels is hij een veel gevraagd inlei-
der, die geregeld voor groepen zijn pre-
sentaties verzorgd. Ook deze keer zal 
hij zowel leken als ingewijden weer we-
ten te verbazen omdat hij met zoveel 
liefde en geduld zo’n onvermoed stukje 
natuur weet bloot te leggen.

Schuif dus even aan de KBO tafel bij …
Toon Gevers. Hij heeft zoveel moois 
met u te delen. 

Donderdagochtend 25 februari om 
09.30 uur. Waar: Zaal Het Trefpunt 
van Het Klooster in Nuenen. Zowel 
voor KBO leden als voor niet-leden 
kosteloos toegankelijk. Alleen het kop-
je koffie of thee mag u zelf afrekenen.

Warme douche     
voor de dierenambulance
 
Tijdens de carnavalsvakantie bij Kids Society Erica, waarin we veel geplande 
activiteiten beleven, maakten we op donderdagmiddag iets bijzonders en 
uiteraard ongeplands mee met de kinderen. 

Een gewonde vogel, een mooie grote 
ekster, hipte rond over het speelplein 
en werd daarbij regelmatig beloerd 
door een poes uit de buurt. Meerdere 
eksters kwetterden hulpeloos om hem 
heen maar de zielenpoot kwam niet 
verder dan kleine sprongetjes maken. 
Hierop hebben we de ekster opgepakt 
en in een bak gezet ter bescherming 
van zichzelf.
De kinderen, maar ook wij als pedago-
gisch medewerkers, hadden het alle-
maal met het beestje te doen. Kinde-
ren wilden niet mee naar huis voordat 
ze wisten wat er met het arme dier ge-
beuren ging. Daarop besloten wij de 
dierenambulance om advies te vragen.
 
Deze laatste was gelijk bereid om naar 
Nuenen te rijden en het arme beestje 
op te halen. De kinderen kregen uitge-

breid uitleg over wat er met het beestje 
aan de hand was en dat hij naar het Vo-
gelrevalidatiecentrum in Zundert ver-
voerd zou gaan worden. "Als de vogel 
opgelapt en weer helemaal de oude is 
wordt hij vrij gelaten", stelden zij ons 
gerust. De kinderen hingen aan de lip-
pen van het ambulancepersoneel en 
krijgen mee dat ook dieren recht heb-
ben op aandacht en respect. Op de 
vraag of we op de hoogte gehouden 
willen worden van de toestand van de 
vogel reageerden de kinderen enthou-
siast positief.
 
De volgende dag kwam een kind gelijk 
naar ons toe om te vragen of we al iets 
gehoord hadden.
 
De dierenambulance heeft wat ons be-
treft de Warme Douche verdiend!

Veel belangstelling voor de gewonde ekster.

In 2015 onderzocht Rabobank Dommelstreek de vitaliteit in 
Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Dit onderzoek gaf in-
zicht in vraagstukken in onze regio en tot nieuwe initiatie-
ven van betrokken burgers, bedrijfsleven, instellingen en overheid. 
Zo zorgen we samen voor een plezierige omgeving om te wonen, werken en recreëren. 

In deze rubriek leest u maandelijks over de voortgang van één van de projecten waar een 
team enthousiast mee aan de slag is gegaan. Deze maand een ander woonproject.

Care BnB
Door Nannie van den Eijnden

Architect Hans van Niedek en conceptontwikkelaar Willem van Abkoude 
zien het voor zich: de positieve eigenschappen van een bed and breakfast 
(bnb) gecombineerd met tijdelijke zorg. “Het idee ontstond doordat mijn 
schoonouders mantelzorg nodig hadden, samen wilden blijven en de kinde-
ren niet in de buurt woonden. De vraag rees hoe we dit konden oplossen” 
vertelt Willem. 

Samen Vitaal

Hij maakt samen met Hans deel uit van 
de denktank ‘Spring’. De trend is dat de 
levensverwachting hoger wordt en de 
levensduur langer, waardoor de pen-
sioenleeftijd op termijn verder zal op-
schuiven. Het aantal werkenden tussen 
50 en 75 jaar zal daarmee substantieel 
toenemen. “Wij nemen de omstandig-
heden, kwaliteiten en beperkingen van 
deze leeftijdscategorie als uitgangs-
punt om te zoeken naar passende con-
cepten die wonen, werken en (mantel)
zorg combineren. We zoeken flexibele, 
gastvrije ruimtes die we kunnen inzet-
ten rond mantelzorg. Om te verhuren 
en onderling uitwisselen. 

Mijn vader, bijvoorbeeld, woont nu al-
leen in huis en heeft ruimtes over, 
waar hij niets mee kan. Als die ruimtes 
anders zouden zijn georganiseerd, 
zou ik daar een dag kunnen werken en 
zou hij minder alleen zijn. We willen er 
een positief, interactief verhaal van 
maken, dat vitaliseert. Veranderingen 
zien wij als kans. We willen onze ver-
beelding aan het werk zetten, daar 
krijgen we energie van!” vertelt Hans 
enthousiast. Hij was als architect be-
trokken bij de brainstormsessies van 
de Rabobank rond het thema ‘Wonen’.

“Onze ideeën zijn algemeen van op-
zet en kunnen lokaal toepasbaar wor-
den gemaakt. In Geldrop is het Sint-
Anna ziekenhuis een aanwezige, 
logische partner,” licht hij toe. “Daar 
komen mensen uit de regio naar toe. 
De partner van iemand die in het zie-
kenhuis ligt hoeft niet steeds in de 
sfeer van het ziekenhuis te blijven, 
maar kan dichtbij in een ‘bnb’ vertoe-
ven”. 

Hans en Willem willen nu dit concept 
verbinden met een locatie en het na-
der visualiseren. “Wij stellen projec-
ten samen, maar hoeven geen partij 
te zijn in het realiseren van onze con-
cepten. We roepen mensen op om 
gebouwen waarvan zij denken dat 
die hiervoor geschikt zijn aan ons 
door te geven. Ook zoeken we men-
sen met hart voor de zorg, die willen 
bijdragen. Naarmate ons plan con-
creter wordt, kunnen meer professio-
nele zorgpartijen meedenken en 
meedoen!” 

Wilt u meer informatie over Samen Vi-
taal? Ga dan naar www.rabobank.nl/
dommelstreek
Een aandeel in elkaar.

Gerrit en Riek Hoffmann   
50 jaar getrouwd
Op 18 februari 1966 gaven Gerrit en Riek Hoffmann elkaar het jawoord. En 
nu, vijftig jaar later op 18 februari 2016, zijn ze 50 jaar getrouwd.

Pap en mam, als kinderen en kleinkin-
deren vinden we dit geweldig en zijn 
we harstikke trots op jullie. We willen 
jullie hier van harte mee feliciteren.
Jullie zijn fantastische, lieve ouders en 
grootouders. We zijn blij dat we een zo 
groot deel van die 50 jaar met jullie 
hebben mogen meemaken. Al die keren 
dat jullie langs de lijn hebben gestaan, 
alle momenten dat jullie er voor ons 
zijn geweest: echt te veel om op te noe-
men. Maar daarom des te mooier dat 
we deze dag met jullie mogen vieren. 

Al vijftig jaar delen jullie samen lief en 
leed. Een hele lange tijd, en morgen 
staan we daar met zijn allen bij stil. Ge-
niet ervan, van elkaar en van alle men-
sen met wie jullie dit mooie moment 
mogen vieren. Maak er een prachtig 
feest van. 

Bedankt voor alle mooie jaren. Veel 
geluk & gezondheid voor de komende 
jaren.
Tom, Daan, Famke en Luuk
Ellen, Tessa, Gunther en Rob.

Gerrit en Riek Hoffmann vieren hun gouden bruiloft

Country dansen in Lieshout
Carnaval en vakantie zijn weer vooorbij dus weer tijd voor countrydansen. Ko-
mend weekend organiseert The Black Longhorn weer de maandelijkse Country 
Dance Party op CD muziek. Dit gebeurt op zaterdagavond 20 februari. We dan-
sen in de grote zaal van het Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire line- en part-
nerdansen worden achter elkaar gezet door Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Volop genieten dus en alleen kijken mag ook. 
Aanvang is 20.00 uur.
We hopen weer op een grote opkomst op zaterdag 20 februari bij The Black Long-
horn: Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. 
Meer info: www.blacklonghorn.nl of email: info@blacklonghorn.nl.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 21-02 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Nieuwe	voorzitter	Dorpswerkplaats
•	 Milieuprijs	2015	voor	gemeente	Nuenen
•	 Nuenense	Rockband	Rauw	Vlis
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg	en	Vorsterdijk,	afl.4
De	tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	kunt	u	zien	om	11.00	uur,	14.00	uur,	17.00	
uur,	19.00	uur,	21.00	uur,	23.00	uur	en	01.00	uur.
Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-
opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

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

Met KBO   
Nuenen naar    
de Dolomieten
De KBO Nuenen organiseert een 
8-daagse reis naar Zuid-Tirol, Italië van 
19 juni t/m 26 juni. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Deze vakantiebestem-
ming ligt in de regio Alto Adige ofwel 
Südtirol, waarvan het grootste deel 
Duitstalig is. U logeert in Hotel Wieser, 
in het centrum van Stilfes. 

De reissom voor deze 8-daagse reis be-
draagt	€	629,-	p.p.	(toeslag	1-persoons-
kamer	€	70,-	p.p.).
Bij de reissom is inbegrepen: •Vervoer	
per	 luxe	 touringcar;	 •Verzorging	 op	
basis	van	halfpension;	•Gratis	gebruik	
van zwembad, sauna en stoomcabine; 
•Gratis	Wi-Fi;	•Excursies	(inclusief	en-
treegelden);	•Afscheidsdiner.
Niet inbegrepen: De evt. reis- en/of 
annuleringsverzekering.
Voor informatie over of opgave voor 
deze reis kunt u contact opnemen met 
tel. 2832040 of 2906252.

Lezing Ad van Gool: 

hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten vooral een man-
nenkwaal? Zeker niet! Er overlijden 
zelfs meer vrouwen dan mannen aan 
een hart- of vaataandoening. Hart- 
en vaatziekten zijn bij vrouwen de 
belangrijkste doodsoorzaak. Wie 
meer daarover wil weten is welkom 
op 22 februari in den Heuvel. 

WLG organiseert dan tijdens de weke-
lijkse Inloop een lezing waar Ad van 
Gool tekst en uitleg daarover zal geven. 
Voorlichter Ad van Gool weet als geen 
ander wat gezondheid betekent. Gebo-
ren met een hartafwijking stond zijn 
leven in het teken van zijn hartkwaal. 
Alles maakte hij mee op het gebied van 
de cardiologie, tot hij zes jaar geleden 
een harttransplantatie onderging. 
In zijn voorlichting vertelt Ad van Gool 
naast nuttige informatie ook zijn in-
drukwekkende levensverhaal. Twee 
dingen staan en stonden voor hem cen-
traal. Op de eerste plaats weet hij uit er-
varing dat als je goed bent voor je hart, 
het hart goed voor jou is. 'Discipline in 
mijn leefstijl heeft mij het leven gered', 
zegt hij. Verder is het volgens hem zaak 
om als je toch wat aan het hart komt te 
mankeren, dan te kijken naar de dingen 
die je wél kunt. En die blijven er genoeg 
over, is zijn ervaring. Een hondje met 
drie poten hobbelt immers ook met de 
anderen mee. 
Wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van hart- en vaatziekten werd in 
het verleden vooral gedaan bij man-
nen. De kennis uit onderzoek bij man-
nen geldt niet altijd zomaar ook voor 
vrouwen.  Mannen en vrouwen zijn 
verschillend, ook op het gebied van 
hart- en vaatziekten. Het is van belang 
op de hoogte te zijn van die verschillen, 
want de signalen die het lichaam geeft 
als vooraankondiging zijn ook anders.

Maandag 22 februari is de Inloop open 
om	 13.30	 uur.	 De	 lezing	 begint	 om	
14.00	uur	en	is	gratis	toegankelijk.	Lo-
katie: Den Heuvel in Gerwen.
Meer	informatie	via	0641102625.	Wilt	
u op de hoogte blijven van wat er in 
Gerwen gebeurt en/of wat WLG orga-
niseert en aanbiedt ga dan naar http://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
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GaultMillau 'Talentvol Gastvrouw van het Jaar'    
opent eigen restaurant in Nuenen c.a.

Zeker en vast Vlaams culinair 
genieten ‘bij Iete’
De officiële opening moet nog plaatsvinden, maar gisteren (woensdag 17 
februari) verwelkomde - de in Vlaanderen geboren maar al geruime tijd in 
Nuenen c.a. woonachtige - Iete Braeken (32) reeds haar eerste gasten bij 
‘bij Iete’, de nieuwste parel aan het Nuenense gastronomische firmament.

In de afgelopen jaren heeft Braeken - 
als maître-sommelier - de nodige erva-
ring opgedaan in de beste restaurants 
van Nederland: het meest recent bij De 
Lindehof** en, tot voor kort, Sense 
Restaurant* in 's-Hertogenbosch. Deze 
jarenlange ervaring combineert de in 
2011 nog met de prestigieuze Gault-
Millau-award Talentvol Gastvrouw van 
het Jaar onderscheiden Nuenense, per 
heden nu dus in haar eigen culinaire 
Walhalla aan de Parkstraat 2b: een 
sfeervol ingericht restaurant met 
Vlaamse invloeden. Naast een klassie-
ke menukaart, genieten Braekens gas-
ten ook van fameuze gerechten uit de 
vermaarde  Vlaamse cuisine, waaron-
der Vlaamse stoof, Gentse waterzooi 
alsmede goeie  Vlaamse garnalenkro-
ketten en -cocktails. Voor de nóg ex-
quiser ingestelde smaakpapillen, ser-
veert de gebrevetteerde keukenbrigade 
van Bij Iete onder andere foie gras, oes-
ters, mosselen of een op klassieke wijze 
bereide dagverse kreeft.

Wijn-spijs
Als vanzelfsprekend bent u bij het 
nieuwe restaurant van de gecertifi-
ceerd vinologe ook aan het juiste culi-
naire adres waar het een uitstekend 
glas huiswijn of - desgewenst - ietwat 
exclusievere prestigewijnen betreft. 
Braekens wijnkennis zal niet alleen re-
sulteren in een optimale wijn-spijs 
combinatie, alle geschonken wijnen 
worden desgewenst namelijk ook ver-
gezeld van smaakvolle amuses. Kort-
om, of u nu aanschuift voor een lunch 
of diner of enkel gezellig wilt borre-
len... ‘bij Iete’  staat garant voor een 
even gezellige als sfeervolle middag of 
avond.

Openingstijden
‘bij Iete’ verwelkomt haar gasten op 
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 11.00 uur en 21.00 uur. 's Zon-
dags hanteren Braeken en haar mede-
werkers aangepaste openingstijden: de 
gaspit wordt dan ontstoken tussen 

‘bij Iete’, nieuwe parel aan het Nuenense gastronomische firmament.

16.00 uur en 21.00 uur. De woens- en 
donderdagen staan in Braekens agenda 
in principe als wekelijkse rustdagen 
omcirkeld, maar reservaties (minimaal 
tien gasten, red.) worden op voornoem-
de twee dagen reeds op voorhand geho-
noreerd. Wilt u op de hoogte blijven 
van de laatste noviteiten - waaronder 
wijnproeverijen en -cursussen alsmede 
mogelijkheden tot het transformeren 
van de professionele keuken van Bij Iete 
tot uw eigen kookstudio - rondom het 
unieke concept van één van 's lands 
meest talentvolle smaakpuristen? Surf 
dan naar www.facebook.com/Bij.Iete of 
bel voor meer informatie en/of reserve-
ringen naar (040) 845 26 04.

Omgeving Andriesplein  
wordt brandveiliger
De Buurtvereniging Omgeving Andriesplein (BOA) gaat de komende maan-
den aan de slag om de brandveiligheid in de woningen te verbeteren. Zij 
doet dat in samenwerking met het project Nuenen (Brand)veilig, dat sinds 
een paar jaar in onze gemeente loopt op initiatief van de Gemeente Nue-
nen en de Brandweer, met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfred-
zaamheid te verhogen. Het project wordt ook wel aangeduid met het 
‘rookmelderproject’.

Elk jaar zijn er in Nederland ongeveer 
6000 woningbranden en daarbij vallen 
tussen 45 tot 60 slachtoffers. Het ne-
men van brandveiligheidsmaatregelen, 
zoals het plaatsen van rook-melders en 
het hebben van een vluchtplan, kan tot 
vermindering van het aantal slachtof-
fers leiden. Reden genoeg dus om daar 
(extra) aandacht aan te besteden.

Eigen vrijwilligers opgeleid door de 
Brandweer
Bij de bewoners, die zich opgeven voor 
deelname, wordt door vrijwilligers een 
brandrisico-inventarisatie uitgevoerd 
aan de hand van een checklist, wordt 
verder advies gegeven en worden, in-
dien noodzakelijk of gewenst, vervol-
gens een of meerdere rookmelders ge-

plaatst. De brandrisicocheck is gratis, 
de rookmelders worden tegen een ge-
reduceerd tarief geleverd en gratis ge-
plaatst. De vrijwilligers komen uit de 
eigen wijk en worden opgeleid door de 
Brandweer. 

Huis-aan-huis-Enquête
Op alle adressen in de wijk (bij leden 
en niet-leden van de BOA) wordt op 
18 of 19 februari een brief bezorgd, 
waarin het project uitvoerig wordt 
toegelicht. Daarbij zit een enquête, 
door middel waarvan men zich (vóór 5 
maart) kan aanmelden voor deelname. 
Vervolgens ontvangen alle deelnemers 
eind maart een bericht, waarin wordt 
aangegeven welk team van vrijwilligers 
zij kunnen verwachten. Er wordt ge-
werkt in een team van twee vrijwilli-
gers. Zij zullen zich legitimeren en zijn 
met hun rode jacks met logo ‘Nuenen 
(Brand)veilig’ duidelijk herkenbaar. 
De feitelijke uitvoering vindt plaats in 
de maanden april en mei van dit jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie wordt verwezen 
naar de website: www.boa-nuenen.nl 
of door een e-mail te sturen aan: rook-
melder@boa-nuenen.nl.

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

In de 4e aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ 
een uitstapje naar het randje van Refeling, waar aan de Oude Landen een 
wijk is verrezen met bijzondere namen, zoals Van Heijstlaan, Boschhoeve, 
Wastronahof, Dirigenthof en Gondelierhof. Deze namen houden de herin-
nering levend aan de verdwenen hengstenhouderij die van 1917 tot 1981 
op deze locatie was gevestigd. Beroemd was de hengst Gondelier die met 
springruiter Henk Nooren in 1972 Nederlands kampioen werd. Op de foto 
uit 1930 staat de voorzijde van de Boschhoeve, die aanvankelijk aan een 
zandweg door de akkers lag. Na het verdwijnen van deze weg kwam de 
boerderij met de achterkant aan de openbare weg te liggen, de huidige 
Oude Landen.
Het volledige verhaal staat in het boek Nuenen op het randje op pagina 190 
en verder.

Stichting Leergeld Nuenen c.a. 
dankt haar gulle gevers
Stichting Leergeld Nuenen wil alle sponsoren en gulle gevers in 2015 heel har-
telijk danken voor hun financiële bijdrage. Met dit geld hebben ze weer een 
aantal kinderen van gezinnen, die zich bij Leergeld meldden, kunnen helpen. 

Hulp op het gebied van sport, cultuur, 
welzijn en onderwijs. Voor circa 230 ac-
tiviteiten van kinderen (4 -18 jaar) kon-
den ze in 2015 een bijdrage geven voor 
bijzondere kosten: voor de aanschaf van 
schoolmateriaal, het deelnemen aan een 
sportclub, deelname aan excursies, het 
deelnemen aan culturele activiteiten, of 
het behalen van een zwemdiploma A. 
Daarnaast beschikt Leergeld voor deze 
kinderen ook over goede tweedehands 

fietsen en opgeknapte PC’s. Per kind 
kunnen we op dit moment € 250,- per 
jaar besteden. Maar dit betekent dat - 
ondanks alle hulp - niet aan alle hulp-
vragen voldaan kan worden. 

Gulle Nuenenaren en sponsoren: heel 
hartelijk DANK dat u stichting Leer-
geld Nuenen een warm hart toedraagt. 
Weet dat uw hulp nodig is en nodig 
blijft, ook in de komende (school) ja-
ren. De stichting constateert dat het 
aantal hulp vragende gezinnen de laat-
ste tijd weer wat toeneemt. Om aan al-
le hulpvragen te voldoen is uw finan-
ciële hulp zeer welkom. Stichting Leer-
geld Nuenen zorgt er dan voor dat 
Nuenense kinderen niet uitgesloten 
worden van schoolse en buitenschool-
se activiteiten, Want het motto van 
Leergeld is: ALLE KINDEREN MO-
GEN MEEDOEN! 

Wilt u doneren aan Stichting Leergeld 
Nuenen, dan kan dat op bankreke-
ningnummer NL55 RABO 0109 1308 
55 t.a.v. Stg. Leergeld Nuenen c.a. Al-
vast hartelijk dank !
www.leergeldnuenen.nl 

Samen lekker eten 
in ‘De Eetkamer’
Als je ouder bent en vaker alleen zit 
te eten is ‘De Eetkamer’ in Gerwen 
een maandelijks verwenmoment. 
Elke eerste dinsdag van de maand 
om 12.00 uur een heerlijk verse 
maaltijd van 3 gangen met koffie of 
thee na, en dat voor maar € 5,-.

Omdat er een aantal mensen is afge-
vallen door overlijden of ziekte is er 
weer plaats om hieraan deel te nemen. 
Woon je in Gerwen en ben je 65 jaar of 
ouder en alleenstaand, kom dan gezel-
lig mee eten. Als je een keertje geweest 
bent wil je het waarschijnlijk nooit 
meer overslaan.
Aanmelden en verdere informatie bij:
Ans Engelen 2837726. Nell Daams 
2832706. Mieke van de Griendt 2833180. 
Dimphy Bovers 2834707.
De eerst volgende maaltijd is op dins-
dag 1 maart a.s. Wel even van te voren 
aanmelden.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Totale 
winter collectie

- Laatste dagen - 

Alles 
70% korting

 

Vlaamse stand-up 
in Het Klooster
Niet één, maar twéé avonden Vlaam-
se stand-up in Het Klooster. De Bour-
gondische Belgen III komen naar 
Nuenen. Bert Gabriëls, die een pre-
view gaf tijdens de presentatieavond 
in mei, is er ook bij! Woensdag 24 en 
donderdag 25 februari zijn ze te zien 
in Het Klooster.

De succesproductie ‘De Bourgondische 
Belgen’ is alweer toe aan haar derde 
editie. De Vlaamse comedians zien we 
steeds vaker op de Nederlandse podia, 
festivals en televisie. En niet zonder re-
den: ze zijn van zeer hoog niveau!

Dat ze ons konden laten lachen is dus al 
bewezen. Speciaal voor deze editie 
komt Joost van Hyfte mee als M.C. naar 
Nederland. Hij is kok en comedian, 
want ook op het gebied van eten valt er 
nog wel wat te leren van deze Bourgon-
diërs. Op het podium kokend kondigt 
hij de sterke Vlaamse stand-uppers aan. 
Een onvervalste avond Bourgondisch 
genieten! 

De voorstellingen zijn op woensdag 24 
en donderdag 25 februari te zien in 
Het Klooster. De voorstelling begint 
om 20.15 uur en toegangskaarten voor 
de voorstelling kosten € 19,50. Kaarten 
kunt u bestellen via onze website www.
hetklooster.org of u kunt van maandag 
tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur telefonisch reserveren via 
het telefoonnummer 040 -284 33 99.



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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

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.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

Zondag 21 februari  
geopend 11.00 - 17.00 uur

ZIT U GOED?
5 jaar garantie

€3.080,--
in leder zoals getoond

in stof v.a.
€1.099,--

in stof vanaf 
€1.479,--

€2.174,--
stof gr.6

10 armleuningen
7 poten
2 zithoogtes
2 zitdieptes

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

BOEKEN EN PLATEN-
BEURS, voor de 25e keer, 
Oda School, Laan ten Bo-
gaerde 7, te Sint-Oedenro-
de. Openingstijden op za-
terdag 27 en zondag 28 fe-
bruari van 10.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is 1 
euro. www.boeken-en-
platenbeurs.nl

Tweedehands  speelgoed, 
baby en kinderkledingbeurs. 
Ruim 120 kramen. 6 maart: 
Dreef in Aarle-rixtel & 13 
maart: Bongerd in Breugel, 
van 11.00-14.00 uur. Nog 
enkele kramen vrij. www.
kinderkledingbeurs.net

G A R A G E B O X  T E 
HUUR: Rietgorshof, per 1 
maart. Naast Jo van Dijkhof, 
Nuenen-Zuid. 06-2013 26 40.

Gaat u verbouwen en zoekt 
u tijdelijke vervangende 
woonruimte voor 1 of 2 
maanden. Aangeboden: ge-
heel gemeubileerde woning 
in Nuenen-Zuid. Tel 06-2013 
26 40.

VIOLISTEN/ALTVIOLISTEN GEVRAAGD: 
Het ensemble classique, een amateur symfonieorkest is op zoek 
naar VIOLISTEN EN ALTVIOLISTEN. We spelen muziek van Beet-
hoven, Mozart, Schubert maar ook moderne en populaire stukken. 
We repeteren om de twee weken op vrijdag van 13.30 tot 16.00 
uur in Acht (Eindhoven). 

Meer informatie op onze website: www.ensembleclassique.nl
Contact kunt u opnemen met Paula Raaijmakers tel. 06-27317801 paula.
raaijmakers@planet.nl of met een van de bestuursleden (zie website).

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

WELLNESS

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

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

* ACNE WEG ERMEE!!! 
Diverse vakkundige behan-
delingen om acne te behan-
delen.  Tijdig behandelen 
voorkomt het ontstaan van 
littekens .Erkend door zorg-
verzekeraars. Tevens thuis-
verzorgings- en voedings-
adviezen. Puistjes weg met 
GLADSKIN, bij ons verkrijg-
baar!!
    
* SPECIALIST IN ONT-
HAREN, 30 JAAR ERVA-
RING, nieuwste technieken, 
beste resultaten, Diodelaser, 
electrisch ontharen, voor 
grijze en witte haren, har-
sen. Erkend door zorgverze-
keraar!!  Aarzel niet, bel voor 
gratis consult!
   
*LAST VAN ONTSIE-
RENDE KALK OF SCHIM-
MELNAGELS ? behande-
ling met Laser therapie. Ge-
zonde nagels zonder gebruik 
van schadelijke medicijnen. 
Al na enkele maanden een 
mooi resultaat!! (mits thuis-
adviezen opgevolgd worden.)

OPROEP: Op zaterdag 6 
februari tussen 13.30 en 
15.00 uur is er tegen mijn 
grijze Citroën C3 gereden. 
Deze stond geparkeerd op 
het parkeerterrein achter de 
Albertheijn in Nuenen. Mijn 
auto is hierbij flink bescha-
digd. Indien u iets gezien 
heeft of een kenteken heeft 
genoteerd gelieve contact 
op te nemen met telefoon-
nummer 040-7510696. 
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Beste Dwèrsklippels en Dwèrsklippelinnekes,

Mi carnaval komme wij tot leven, 
dat was ons motto
En dat hebben we geweten: we zijn tot leven gebracht én gekomen en heb-
ben vol genoten van alles wat het Nuenense carnaval ons te bieden heeft. 
Wat een voorrecht was het om carnaval in ons dorp eens van deze kant te 
mogen meemaken, want wat worden er een hoop prachtige evenementen 
georganiseerd: de Pronkzittingen, Seniorencarnaval, Skon Vrouwkesavond, 
Concours Ludique, Prima DOA-bal, de Carnavalsmis, de optocht, Ameezing, 
Concert Carnavalesk, kindercarnaval, de tienercarnaval in de tent, de 
brunch, het Theeconcert, en nog veel veel meer. 

Boerenbruiloftsfeest    
in Raopersgat
 
LIESHOUT - De trouwstoet vertrok maandagmorgen met carnaval om 10.15 
uur bij de Raopershoeve aan de Molenstraat. De weergoden waren het 
bruidspaar Raymundus en Antonia van den Elsen - van der Aa, hun getuigen 
Ceesje en Marianneke Boekweit en de vele deelnemers aan de trouwstoet 
zeer goed gezind. De borreltjes die de kasteleins in het dorp en bij verzor-
gingshuis Franciscushof aanboden konden droog en zelfs onder een voor-
jaarszonnetje worden genuttigd.

Op Prinsenhof werd het gezelschap 
zeer gastvrij ontvangen. Na de tradi-
tionele balkonscene bij Gerda en ex-
prins Martien d’n Twidde en de massa-
le polonaise rond de hoftuin, vertrok 
de stoet naar de trouwlocatie in het 
Raopershuis waar de petazzie met 
worst al klaar stond.
Protocollair is Prins carnaval ‘voogd 
van het trouwlustige stel’ en geeft al 
dan niet zijn toestemming voor het 
huwelijk. Voordat trouwambtenaar 
Grardje d’n Baecker het huwelijk kon 
voltrekken, moesten toch nog wel en-
kele akkefietjes worden afgehandeld. 
De ludieke inzegening werd op voor-
treffelijke wijze vormgegeven door de 
Afrikaanse kapelaan ‘Kunta Kinte’ 
(Pierre Heesakkers) die hiervoor met 
zijn koster Kinte Kunto en koorleden 
naar Raopersgat waren afgereisd. Er 
was komische en hilarische interactie 
met de zaal. De collecteopbrengst be-
stemde het bruidspaar voor actieteam 
‘Walk a (s)mile for Joshua’ dat geld in-
zamelt voor hun familielid en vriend 
Joshua die chronische lyme heeft.
Na de inzegeningsceremonie volgden 
optredens van de dansmariekes, fa-
milie van   het bruidspaar, de Frans-
mariekes, een ‘jeugdliefde’ en Ut Aaw 
Herremenieke.   Gerry en Teun van 
Hoof werden als jubilerend boeren-
paar (11 jr) door voorzitter Henk in 

het zonnetje gezet. Na de receptie 
was het boerenbal met gastoptredens 
van Prinses Mariëlle en haar familie 
op accordeon en ‘Da is ‘t’. John van 
Kaathoven leidde deze 38e  boeren-
bruiloft als presentator weer in goede 
banen en veldwachter Gerrit van 
Kaathoven wist het publiek met tus-
sentijdse berichtgevingen over zijn 
bevindingen te amuseren.

Allemaal mogelijk gemaakt door vele 
enthousiaste carnavalsvierders, ver-
enigd in De Dwèrsklippels. Een prach-
tige club die aan de achterkant keihard 
werkt om carnaval voor iedereen mo-
gelijk te maken in Nuenen. Dat mag 
ook wel eens gezegd worden!
Wij zijn erg goed begeleid voorafgaand 
aan en tijdens de carnaval. Daarvoor 
zijn we veel dank verschuldigd aan veel 
mensen, onder wie de Prins Keuze 
Commissie, de Raad van Elf (Presi-
dent: Maykel van Gerwen en Groot-
vorst: Lambert van Gelooven), die er-
voor zorgden dat we overal op tijd aan-
wezig waren, de dames van de Raad 
van Elf, maar natuurlijk ook de hele 
vereniging, alle dansmarietjes die ons 
vergezelden bij diverse evenementen 
en voor ons de benen nog wat hoger in 
de lucht gooiden. Maar natuurlijk kon-
den we geen carnaval vieren zonder 
hulp van ouders, familie, vrienden en 
buurtgenoten die hand- en spandien-
sten verleenden om ons carnaval te 
kunnen laten vieren. Verder willen wij 

onze Meugelijk Moakers ook enorm 
bedanken. Zonder jullie allen was dit 
niet mogelijk geweest.
En kei bedankt aan jullie, Dwèrsklippels 
en Dwèrsklippelinnekes, want zonder jul-
lie waren wij natuurlijk nergens. Bedankt 
dat jullie overal enthousiast en prachtig 
uitgedost aanwezig waren. Bedankt dat 
jullie dit prachtige feestje met ons wilden 
meevieren. We zijn trots dat we voorop 
hebben mogen lopen deze carnaval voor 
en mét jullie. Bijzonder trots zijn we op 
onze buurt, Boord. Trots op hun hulp en 
enthousiasme en natuurlijk op de prachti-
ge wagen en pakken waarmee ze de op-
tocht liepen én wonnen. 
Mi carnaval komme wij tot leven, en 
nu begint het gewone leven weer. We 
hebben onze pakken terzijde gescho-
ven en de draad weer opgepakt. Maar 
we kunnen nog lang teren op deze fan-
tastische carnaval die we dankzij jullie 
allen hebben mogen beleven!
Bedankt!

Prins Naturijn 
en zijn drie Piekfijne adjudantes

De stad als magneet
De stad heeft weer aantrekkingskracht. Dit geldt in sterke mate voor Amster-
dam en Utrecht, maar ook Eindhoven ontwikkelt zich als een magneet. Die oe-
fent flinke aantrekkingskracht uit op studenten, internationale kenniswerkers, 
ondernemers en investeerders. De ontwikkeling van een gebied als de High 
Tech Campus, de uitstraling van ASML (weliswaar in Veldhoven, maar toch), een 
zelfbewuste en goed presterende TU/e, de positionering van Eindhoven als de-
signstad, het draagt allemaal bij aan het Brainport-effect.

Eindhoven is sinds enkele jaren in Zuid-Nederland the place to be, en niet alleen 
om te werken, maar ook om te wonen. Dus er is een grote invloed op de wo-
ningmarkt. We merken het bij de verkoop van nieuwbouwprojecten aan de Bay-
euxlaan, in het Joriskwartier, de Schrijversbuurt en Strijp R. De stad is weer ‘in’ en 
dan bedoel ik in dit geval niet de nieuwbouwwijken aan de buitenrand (die na-
tuurlijk ook bij de stad horen) maar de echte binnenstedelijke wijkjes. Hoe dich-
ter bij het centrum, hoe beter, lijkt het wel.

En - zo blijkt uit onderzoek - het zijn niet alleen jongeren die de stad waarderen, 
ook jonge gezinnen blijven in toenemende mate in de stad wonen. Zij bepalen 
daar nu soms het beeld met de bakfietsen waarmee ze hun kinderen naar 
school brengen. Wel even relativeren: er zijn ook veel gezinnen die toch een 
voorkeur houden voor een grondgebonden in een wat ruimere groensituatie.

Tegelijkertijd zie je het aantal (relatief welgestelde) oude-
ren in de stad toenemen. Meer dan vroeger blijven ze 
hangen of trekken er naar toe. Gezien de demografi-
sche ontwikkelingen is met zekerheid te stellen: naast 
de bakfiets zal in de toekomst ook de rollator vaker te 
zien zijn in de stad. Dit zal tevens leiden tot nieuwe 
woonwensen. Er zijn al allerlei studies naar nieuwe mo-
gelijkheden en andere woonconcepten verschenen. 

Soms bouwen die voort op het verleden, zoals de her-
nieuwde aandacht voor hofjes, straks als woonplaats voor 

ouder wordende trendsetters. Het zou goed zijn als 
ook Eindhoven zich gaat voorbereiden op die uitda-
ging van de toekomst.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Sponsorzwemactie   
Stichting Knipoog uit de Hemel
20 zwemmers in de leeftijd van 6 tot 42 jaar kwamen eind december in actie om 
geld in te zamelen voor de Stichting Knipoog uit de Hemel. Doel van de actie was 
om geiten te kunnen kopen voor pariaboeren in India. Er werd in totaal € 2400,- 
bij elkaar gezwommen, dat is goed voor 19 geiten.

TV de Lissevoort: en dat is 4!
Eerder kondigden we het al aan: in de ‘vrijdagavond competitie dames dubbel 
35+’ met een strijd om het kampioenschap tussen de teams van TV de Lissevoort 
3 en 4. Allebei nog een wedstrijd in te halen op vreemde bodem. Lissevoort 3 
speelde afgelopen vrijdag haar wedstrijd; Lissevoort 4 doet dat vrijdag a.s.

Tennis

De dames zijn gaan rekenen; het was 
tenslotte heel erg spannend. Lisse-
voort 4 stond op 20 punten en Lisse-
voort 3 op 19 punten. Ervan uitgaande 

dat Lissevoort 3 komende week met 
4-0 wint (moet nog wel gebeuren na-
tuurlijk!), moest tenminste een over-
winning op Bladel aan 3-1 behaald 

worden. Dan zouden beide teams een 
totaal van 23 punten hebben. Dan telt 
het onderling resultaat en dat zou Lis-
sevoort 4 kampioen maken. Lissevoort 
4 liet er echter geen enkele twijfel over 
bestaan en wonnen hun wedstrijd af-
gelopen vrijdag met 4-0, waardoor zij 
nu op 24 punten staan en dat is niet 
meer in te halen. Als Lissevoort 3,  vol-
gende week 1 punt binnenhaalt zijn ze 
sowieso tweede. Want Bladel blijft dan 
op 19 punten staan. 
Dames van harte gefeliciteerd met het 
kampioenschap en ook alvast met de 
2e plaats. Ga het maar samen goed vie-
ren bij het Snerttoernooi van komende 
zaterdag 20 februari.
Al met al heeft TV de Lissevoort in de 
wintercompetitie van de KNLTB met 
19 teams deelgenomen, waarvan nu 
dus 4 teams kampioenen werden. Een 
mooi resultaat. 
De namen op de foto van links naar 
rechts: Annemiek de Groot, Nicole Kier-
kels, Meia Maathuis, Tanja Bröcheler, 
Laura van de Molengraft.

Veiling BKR kunstcollectie  
Gemeente Tilburg 

Uitvoering door 
Kunsthandel   
Art Dumay
De Gemeente Tilburg heeft begin ja-
nuari 2016 besloten haar voormalige 
collectie BKR-kunstwerken ter ver-
koop aan te bieden via Kunsthandel 
Art Dumay uit Nuenen. De BKR kunst-
collectie heeft jaren inhoud gegeven 
aan de culturele identiteit van de ge-
meente Tilburg, maar is nu toe aan 
een volgende fase; afstoting en toe-
gankelijk maken van deze collectie 
aan buitenstaanders. Derhalve wor-
den er meer dan 600 werken afgesto-
ten en per opbod verkocht via de 
veilingsite www.catawiki.nl.

Uitvoering en begeleiding door er-
varen partij 
Als ervaren speler in de verkoop van 
BKR-werken neemt Kunsthandel Art 
Dumay (Park 75, Nuenen) de uitvoe-
ring van de verkoop voor haar reke-
ning. Eerder begeleidde Art Dumay 
al, met succes, de verkoop van de 
voormalige BKR kunstcollectie van de 
Gemeente Nuenen en Gemeente 
Eindhoven. 

Online veiling
De werken worden gefaseerd aange-
boden op Catawiki.nl. Catawiki orga-
niseert online veilingen voor verza-
mel- en kunstobjecten. Onlangs haal-
den zij 75 miljoen aan investeringen 
binnen. Een jaar geleden ontving Ca-
tawiki al tien miljoen van Accel Part-
ners, dat eerder onder meer in Face-
book stapte. De meer dan 600 kunst-
werken worden in 3 fases aangeboden, 
onder de noemer Moderne kunst na 
1960: 12-20 februari, 19-28 februari, 
4-12 maart. De link naar de eerste vei-
ling: http://veiling.catawiki.nl/mo-
derne-kunstveiling-na-1960

Opbrengst veilingen
Na aftrek van alle kosten voor deze 
verkooptrajecten zullen de resterende 
baten aan de Gemeente Tilburg wor-
den overgedragen. Dit geldt ook voor 
de niet verkochte werken. Deze wor-
den geschonken aan de Tilburgse 
non-profit organisatie Mooi-zo-
Goed-Zo.
www.artdumay.nl Cabarettalent Aron Elstak   

in Het Klooster
Aron Elstak is te vinden in ons theater met zijn nieuwe show ‘Met de moed 
der wanhoop’. Met zijn goede timing en originele teksten neemt hij u mee 
door de zoektocht naar zijn helden. Aron Elstak is donderdag 3 maart te zien 
in Het Klooster. 

Aron is in de war. In de war door men-
sen die maar wat roepen. In zijn nieuwe 
voorstelling 'Met de moed der wan-
hoop' gaat hij op zoek naar zijn per-
soonlijke helden en trekt hij ten strijde 
tegen de schurken. Welke mensen laat 
je invloed hebben op je leven? Tegen 
wie kijk je op en op wie kijk je neer? 
Aron heeft helden nodig. Hij zoekt ze in 
het paradijs, in oorlog, in de waan van 
alledag, in zichzelf en in u. Onderweg 
passeert hij vele intieme liedjes, bizarre 
gedachtekronkels en over-the-top-ty-
petjes. Zwetend, zwoegend en kwets-

baar op weg naar succes. Met de moed 
der wanhoop. Met zijn vorige program-
ma 'Keurig Klote' bereikte hij de halve 
finale van cabaretfestival Cameretten. 
De voorstelling is op donderdag 3 
maart te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling kos-
ten € 16,-. Kaarten kunt u bestellen via 
onze website www.hetklooster.org of u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 040 -284 33 99.
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 UITGAANSAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand Februari
Zondag 9.00 uur 
WSV-wandeling

ingang van het EMK terrein aan het Wet-
tenseind.

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

Tot en met 5 mei 
9.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’
na de zondagsmissen en tijdens de ope-
ningstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

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 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein 
 Eenbes Brede School ‘de Dassenburcht’

(ingang Jacob Catsstraat 1-3)

Donderdag 18 februari
10.00 uur Voorlichting- en informatiebijeen-

komst Inkomsten Belasting 2015/2016
 ’t Trefpunt in 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 Kienavond 
 Dorpshuis Lieshout

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 rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
‘Oude Landen’Pastoorsmast 14 Nuenen

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

Het Klooster

Zaterdag 20 februari  
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis Lieshout

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          

Zondag 21 februari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Harp Mitch & The Bluescasters
 Cafe Schafrath, Park 35 te Nuenen

Maandag 22 februari 
14.00 uur Lezing Ad van Gool: 

hart- en vaatziekten 
 Den Heuvel in Gerwen

Dinsdag 23 februari
20.00 uur Informatie avond ‘Ontspannen 

met Zhineng Qigong’  
Bibliotheek in Nuenen

Dinsdag 23 februari 
20.00 uur Openbare vergadering Dorpsraad 

‘Den Heuvel’, Heuvel 11 te Gerwen

Woensdag 24 februari 
20.15 uur Vlaamse stand-up 

De Bourgondische Belgen 
Het Klooster

Woensdag 24 februari 
20.15 uur Lezing 

‘Visioenen van Jeroen Bosch’
Kerkelijk centrum De Regenboog

Sportlaan 5 in Nuenen

Donderdag 25 februari
9.30 uur Schuif even aan tafel bij …

Toon Gevers
Zaal Het Trefpunt, Het Klooster in Nuenen

Donderdag 25 februari
9.30 uur Computercafé

On-line Veiligheid
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 februari 18.30 uur: Abdij-
viering, volkszang, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 21 februari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 20 februari 18.30 uur: Harrie 
en Tonia Reijnders - Smulders.
Zondag 21 februari 11.00 uur: Theo 
Kuijpers; Frans Leltz; Leo Verhappen; 
Nell Schoenmakers-Bressers; Barth 
Roovers; Jan Bouw; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij-
van de Kam; overleden ouders Piet de 
Greef en Nel de Greef-Bankers; Peter 
Laermans; Guido Landman; Hans van 
de Griendt (vanwege verjaardag); Fons 
Stienen; Gerard van Roosmale (vanwe-
ge verjaardag en sterfdag); Piet Rooij-
akkers; Harrij van der Velden; overle-
den ouders Duijmelinck-Bollen; Tonny 
Verdonschot-Koppen; Henk Deenen; 
Pastoor van Oosterhout; An en Frans 
van Gestel (vanwege verjaardag Frans).

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Saar San-
ders uit Eindhoven. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie is overleden Corry 
Weijers-Nelen, Spotvogelstraat 39. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Dinsdag 23 februari: Vesperdienst om 
19.00 uur, gevolgd door een thema-avond 
die om 19.30 uur begint. Onderwerp van 
zowel vesperdienst als thema-avond is de 
brief van paus Franciscus aan alle wereld 
burgers, bekend onder de naam Laudato 
Si. De paus roept daarin op tot zorg voor 
ons gemeenschappelijk huis: de aarde. 
Zowel vesperdienst als thema-avond 
worden gehouden in de huiskamer van 
de pastorie Park 55 Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 februari 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; René Raaijmakers.

Mededeling
Dinsdag 23 februari: Vesperdienst om 
19.00 uur, gevolgd door een thema-
avond die om 19.30 uur begint. On-

derwerp van zowel vesperdienst als 
thema-avond is de brief van paus Fran-
ciscus aan alle wereld burgers, bekend 
onder de naam Laudato Si. De paus 
roept daarin op tot zorg voor ons ge-
meenschappelijk huis: de aarde. Zowel 
vesperdienst als thema-avond worden 
gehouden in de huiskamer van de pas-
torie Park 55 Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Piet van Dijk; Bert en Marie Maas-Re-
lou en Hans van Rooij; Huub van den 
Oever, vanwege verjaardag.

Mededeling
Dinsdag 23 februari: Vesperdienst om 
19.00 uur, gevolgd door een thema-
avond die om 19.30 uur begint. On-
derwerp van zowel vesperdienst als 
thema-avond is de brief van paus Fran-
ciscus aan alle wereld burgers, bekend 
onder de naam Laudato Si. De paus 
roept daarin op tot zorg voor ons ge-
meenschappelijk huis: de aarde. Zowel 
vesperdienst als thema-avond worden 
gehouden in de huiskamer van de pas-
torie Park 55 Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 21 februari, 10.00 uur: kerke-
lijk werker P. Flach. Dit is de tweede 

zondag van de veertigdagentijd, op 
weg naar Pasen. Er is kinderneven-
dienst en voor de oudere jeugd is er 
jongerenviering. De collecte gaat naar 
het Educatiefonds Vluchtelingen in 
Nuenen. 
Dinsdag 23 februari kunt u weer eten 
bij Samen aan Tafel, waarbij iedereen 
van harte welkom is. Opgeven uiterlijk 
zaterdag 20 februari bij samenaanta-
fel@pgn-nuenen.nl. 
Woensdag 24 februari gaat de oecu-
menische thema-avond over de spi-
ritualiteit van Jeroen Bosch. Entree: 
€ 3,-.

Donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U bent van harte 
welkom voor een kop koffie of voor ge-
woon een ontmoeting met anderen. 
Verdere info: zie de website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 18 februari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de vasten; 
gedachtenis van H. Simeon, bisschop 
en martelaar. 
Vrijdag 19 februari 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de vasten; 18.00 
uur H. Kruisweg.
Zaterdag 20 februari 08.30 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de vasten.
Zondag 21 februari 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, Tweede Zondag van de 
vasten. 
Maandag 22 februari 18.30 uur H. Mis, 
Sint Petrus’ Stoel; gedachtenis van de 
vasten. 
Dinsdag 23 februari 18.30 uur H. Mis, 
H. Petrus Damianus, bisschop en kerk-
leraar. 
Woensdag 24 februari 07.15 uur H. 
Mis van de vasten. 
 

Christian science
Aanstaande Zondag 21 Februari is 
het onderwerp van onze dienst: 
“Gemoed”.

De leidraad bij het uitwerken van dit 
thema is een tekst uit Mary Baker Ed-
dy’s Wetenschap en Gezondheid met 
Sleutel tot de Heilige Schrift : 
“De onsterfelijke mens was en is het 
beeld of de idee van God, namelijk de 
oneindige uitdrukking van het onein-
dige Gemoed, en de onsterfelijke mens 
is samenbestaand en samen-eeuwig 
met dat Gemoed.“ 
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB)
U bent hartelijk welkom.  
www.christianscience.nl

Stille Omgang te Amsterdam:

“Jezus - gelaat van Gods barm-
hartigheid - genadebrood voor u”
In de nacht van 12 op 13 maart heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Om-
gang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middel-
eeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 133 jaar. 

Uit de Overlevering: Deze processie is 
midden veertiende eeuw ontstaan als 
gevolg van de geschiedenis van een zie-
ke man die in de Kalverstraat woonde. 
Nadat deze zieke de hostie (het Heilig 
Brood) had ontvangen, werd hij onwel. 
De zieke man kon de hostie niet binnen 
houden. Het braaksel kwam in het 
haardvuur terecht met het wonder-
baarlijke vervolg, dat de hostie de vol-
gende ochtend ongeschonden in de as 
van deze haard werd aangetroffen. De 
hostie werd door de verzorgsters van de 
zieke in een kist opgeborgen en de 
plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit 
gebeurde tot drie keer toe. De laatste 
keer werd de hostie in een officiële pro-
cessie naar de parochiekerk overge-
bracht, de huidige Oude Kerk. Dit Eu-
charistisch wondernheeft bekendheid 
gekregen onder de naam Mirakel van 
Amsterdam (1345). Sinds 1881 gedenkt 
de Stille Omgang in het centrum van de 
stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en 
duisternis door een nachtelijke pelgri-
mage langs de route van 1345 en door 
Eucharistievieringen voor of na de Om-
gang. De deelnemers weten zich al bid-
dend en mediterend verbonden met Je-
zus Christus die zich aan alle mensen 
van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg. Zij vieren in een Amster-
damse kerk de Eucharistie. Uniek aan 
deze pelgrimstocht die door het cen-
trum van de stad trekt, zijn de stilte, het 
ontbreken van uiterlijk vertoon, het 
duistere uur en de zwijgende verbon-
denheid van de duizenden christenen. 

Opstapplaatsen o.a. in Nuenen en 
Nederwetten
Vanuit de regio Eindhoven verzorgt de 
kring Eindhoven e.o. de reis van en 
naar Amsterdam. Touringcars worden 
ingezet, die op zaterdag 12 maart 

’s  avonds omstreeks 21.30  uur zullen 
vertrekken vanaf een aantal opstap-
plaatsen o.a. in Nuenen en Nederwet-
ten. De deelnemers vieren eerst samen 
de Eucharistie in de Krijtbergkerk te 
Amsterdam, onder leiding van Pastoor 
J. Goris, geestelijk directeur van het 
gezelschap en pastoor te Eindhoven. 
Daarna gaan de deelnemers naar het 
Spui. Hier begint de Stille Omgang om 
ca. 02.00 uur, en duurt zo’n drie kwar-
tier. Omstreeks 03.00 uur is de terug-
reis naar Eindhoven e.o. voorzien, zo-
dat de deelnemers rond vijf uur weer 
thuis zullen zijn. 
Deelnamekosten bedragen € 14,- per 
persoon (dit is inclusief de jaarlijkse 
contributie à € 3,-). Bent u geïnteres-
seerd om deel te nemen aan de Stille 
Omgang, dan kunt u zich tot 5 maart 
a.s. aanmelden bij de plaatselijke broe-
dermeester: Theo van den Tillaart 040 
283 6039.

Op de website www.stille-omgang.nl 
vindt u alle informatie over het Mira-
kel en de route van de Stille Omgang. 

Inloop-  
ochtend    
PVGE
Voor iedereen van 50-plus is er elke 1e 
donderdag van de maand vanaf 10.30 uur 
Koffie inloopochtend van de PVGE Nue-
nen. Locatie: Kwetternest, Mantelmeeuw-
laan 12. U bent van harte welkom.
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SPORT
Programma

Zwemmen

WielersportVoetbal

RKSV Nuenen
Zondag 21 februari 
Beerse Boys 1 - Nuenen 1   .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - Dongen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Spoord . Boys 2 - Nuenen 3   .  .  .  . 11 .45
Hapert 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Braakhuizen 3  .  .  .  .  . 12 .00
Brabantia 5 - Nuenen 6  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - Unitas'59 5  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
RPC 4 - Nuenen 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 9 - Pusphaira 4  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Woenselse Boys 7 - Nuenen 10 10 .00
Nuenen 11 - Brabantia 13   .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen VR1 - Buitenveldert VR2  . 12 .00
Nuenen VR2 - SSS'18 VR2  .  .  .  .  .  . 10 .00
Pusphaira VR1 - Nuenen VR3  .  .  . 10 .00

EMK
Zondag 21 februarI
SV Valkenswaard 1 - EMK 1   .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - Oirschot V . 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 3 - Woenselse Boys 2  .  .  .  .  . 11 .00
Wilhelmina Boys 3 - EMK 4 .  .  .  .  . 12 .00
DVS 3 - EMK 5    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
HSE 1 - EMK 6    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 7 - SV Valkenswaard 9   .  .  .  . 11 .00

RKVV Nederwetten
Zondag 21 februari
Nederwetten 1 - PVV 1   .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Bergeijk 7 - Nederwetten 2  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 3 - Tuldania 4   .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - Boxtel 7   .  .  .  .  . 12 .00
RKGSV Da1 - Nederwetten Da2  11 .00

RKGSV Gerwen
Zondag 21 februari 
Boerdonk 1 (zon) - RKGSV 1   .  .  . 14 .30
DVS 2 (zon) - RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RKGSV 4 (zon) - Braakhuizen 6  . 11 .00
Braakhuizen 5 (zon) - RKGSV 3  . 13 .00

NKV
Zaterdag 20 februari 
Ready ’60 2 - NKV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .15
SDO (V) 6 - NKV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .15
Zondag 21 februari 
DKB 2 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Ready ’60 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .20

Goede start langebaan 
seizoen Z&PV Nuenen
Een wedstrijdseizoen bij het zwemmen is net als bijvoorbeeld atletiek (in-
door en outdoor) in 2 delen te splitsen. Gaat het in de maanden september 
t/m januari vooral om de kortebaan (25m bad), van februari t/m juli worden 
de belangrijkste wedstrijden op de langebaan (50m bad) gezwommen. Een 
eerste test voor de zwemmers van Z&PV Nuenen was afgelopen zondag bij 
de limietwedstrijd in Eindhoven, de eerste wedstrijd op de langebaan van 
dit seizoen.
 

Hoewel de eerste helft genoeg spekta-
kel bood speelde Nuenen onder haar 
kunnen. Koploper HVCH had optisch 
een veldoverwicht. De beste kansen 
waren echter voor Nuenen. De spitsen 
Ron Jansen en Noël Jansen misten bei-
de een dot van een kans. Als klap op de 
vuurpijl miste Sander Egmond zelfs 
vanaf de 11 meter stip. Nauwelijks twee 
minuten later kreeg ook HVCH een 
penalty toegewezen. Aanvoerder Roy 
Vissers zette zich achter de bal maar 
zag tot zijn ontsteltenis dat Nuenen 
keeper Danilo Verus met een katachti-
ge sprong de bal uit zijn doel ranselde. 
Op het half uur werd door de bezoe-
kers een uitbraak over rechts alsnog 
bekroond met de openingstreffer. Sa-
muel Eleanora was Lars van Stipdonk 
te snel af en gaf een afgemeten voorzet. 
Voor aanvoerder Roy Vissers een koud 
kunstje de score te openen, 0-1. 
Nuenen startte furieus in de tweede 
helft en na 90 seconden zien we een 
eerste flits van Yevghenny Marceli. In 
de eerste helft onzichtbaar kreeg hij nu 
van Noël Jansen een uitgelezen kans 
aangeboden om de stand in evenwicht 

te brengen. Zijn poging werd ten koste 
van een hoekschop verijdeld. 
Nuenen kreeg gaandeweg duidelijk de 
overhand. Door een prachtige dieptebal 
werd Yev Marceli gelanceerd en spoed-
de zich alleen richting keeper Rob van 
Erp. Yev dreigde zelf af te ronden maar 
schoof de bal naar de meegelopen Noël 
Jansen. Deze werd fel op de huid gezeten 
maar schoof beheerst de gelijkmaker 
binnen, 1-1. Het Nuenen publiek kreeg 
de smaak te pakken en moedigde de 
thuisclub hartstochtelijk aan. Het resul-
taat een aantal gevaarlijke hoekschop-
pen die echter niet tot doelpunten leid-
den. In de 80ste minuut stuurde Yevg-
henny Marceli invaller Luuk Tielemans 
op links de ruimte in. Een strakke voor-
zet volgde die door Coen Jansen prima 
werd ingekopt, 1-2. In het restant van de 
wedstrijd poogde HVCH de gelijkmaker 
te scoren maar wist zich nauwelijks een 
kans te creëren. Over het geheel geno-
men was Nuenen de terechte winnaar.

Programma: Volgende week staat het 
lastige duel bij Beerse Boys op het pro-
gramma.

Aanvoerder Coen Jansen kopt de winnende goal in. (foto: John van den Elsen).

Nog nauwelijks bijgekomen van de 
NJJK kortebaan eind januari stelden 
een aantal zwemmers direct hun 
eerste limieten voor de NJJK lange-
baan van komende juni veilig. Bram 
Zwetsloot slaagde daarin op de 100 
en 200school, Merel Phaff bereikte 
haar doel op de 50vlinder en 200rug. 
Op die laatste afstand was ook Milan 
Meurs succesvol, terwijl Robin 
Goossens geen moeite had met de li-
mieten op de 50 en 100school. He-
laas bleven de limieten voor Jelmer 
North nog net buiten bereik, maar 
zijn 400vrij, 400wissel en 200vrij le-
verde wel allemaal persoonlijke re-
cords op.
 
In de categorie persoonlijke records 
waren er nog een aantal opvallende 
prestaties te vermelden. Zo wisten 

Susan Teijken (1995) en Ruud van 
Heerbeek (1993) hun PR’s op de 
50/100vrij en 50/100school bij te stel-
len. Voor Susan stonden die tijden al 
uit 2011, voor Ruud waren het verbe-
teringen van tijden uit 2014. Ook Flo-
re Meulendijks, Loes Kolenberg, Di-
an van Leeuwen en Frans Slaats te-
kenden voor meerdere persoonlijke 
records, waarbij Frans vooral trots 
was op zijn 1.16.09 op de 100school. 
Daarop haalde hij sinds jaren weer 
een limiet voor de Brabantse Kampi-
oenschappen.

Komend weekend staat er voor 1 
zwemmer van Z&PV Nuenen nog een 
belangrijke wedstrijd op de kortebaan 
op het programma. Dan zwemt Chris 
Verhoeven (2004) bij de Jaargangfina-
les in Leiden.

EMK - Wilhelmina Boys  0-1
Door Jacques Ribot

Op een zwaar bespeelbaar veld nam EMK het deze middag op tegen Wilhel-
mina Boys (WB) uit Best. In het begin van de wedstrijd was het aftasten van 
beide teams. 

Supportersclub vergadert en 
benoemd Pierre Steegs tot erelid
 
De supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ hield afgelopen vrijdag haar 
jaarvergadering. Nadat in 2015 het 60 jarig bestaan is gevierd met o.a. het 
Nederlands Kampioenschap voor de jeugd, had deze 61e jaarvergadering 
ook een feestelijk tintje. 

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Familie de Louw nadrukkelijk 
aanwezig op 15de rik avond
Na een onderbreking van een week vanwege het carnaval werd afgelopen 
vrijdag weer begonnen met het rikken bij de supportersclub van de RKSV 
Nuenen. Er hadden zich weer een groot aantal deelnemers gemeld en de 
sfeer zat er vrij vlug weer goed in. Was er twee weken terug nog een winnaar 
met grote voorsprong, deze week waren de verschillen niet zo groot.

In de 9e minuut werd een doorkopbal 
van Tommie van Elst bij de eerste paal 
naast getikt. In de 16e minuut werd 
een voorzet vanaf rechts bij de 2e paal 
ingeschoten door een WB speler en 
keek EMK tegen een 0-1 achterstand 
aan. Het had in de 18e minuut nog er-
ger kunnen worden maar uitblinker 
aan EMK zijde Guus Lippens stond 
op de doellijn en werkte de bal weg. In 
de 2e helft was de eerste kans voor 
EMK. Uit een voorzet van Ronnie 

Jansen kopte Giel van Korven de bal 
naast. In de 79e minuut werd een in-
zet van Ronnie Jansen van de doellijn 
gehaald door een WB speler. In de 
blessuretijd werd er door een WB 
speler nog hands gemaakt op de doel-
lijn na een kopbal, maar dit werd niet 
waargenomen door de scheidsrechter. 
Door dit verlies zakt EMK naar de on-
derste regionen en het zal nog alle zei-
len bij moeten zetten voor klasse be-
houd.

Spelers hebben moeite om op de been te blijven op het drassige veld.

Na de pauze werd 2016 behandeld met 
verkiezingen en huldigingen.
Bij de bestuursverkiezingen werd af-
scheid genomen van Pierre Steegs, 32 
jaar bestuurslid, waarvan 26 jaar 2e se-
cretaris en 9 jaar penningmeester. 
Naast het gebruikelijk afscheidspre-
sentje werd Pierre Steegs ook be-
noemd tot erelid van supportersclub 
‘De Lieshoutse Wielrenners’. Voorzit-
ter Carlo Klomp spelde hem het zilve-
ren clubinsigne op.  Marcel van de 
Meulengraaf komt nieuw in het be-
stuur.
Er waren drie gouden jubilarissen, Jo 
Scheepers, Theo van Berlo en Harrie 
Verhagen. Zij ontvingen een jubileum-
speld. Ook drie robijnen (40 jaren) ju-
bilarissen, Hennie Scheepers, Henk 
van Berlo en Gerda van Berlo, werden 

het herinnering schild en bloemen 
aangeboden. Paul Hendriks is 25 jaar 
lid en is het 150ste lid dat als zilveren 
jubilaris werd gehuldigd. Het herinne-
ringsbord was voor Paul.
Secretaris Leo van Berlo werd ook nog 
verrast. Voor zijn 40 jarig bestuurslid-
maatschap/secretaris ontving hij de 
Vrijwilligerspenning van de Gemeente 
Laarbeek.
Het programma werd voorgesteld en 
de vijfdaagse voor de schooljeugd is 
van 18-22 april het eerste evenement.  
De jeugdronde van Lieshout is op 17 
april. Zondag 15 mei (1e Pinksterdag)
is de 61e  Grote Bavaria-Ronde van 
Lieshout. De data voor het veldritsei-
zoen komen later aan de orde.
De avond werd afgesloten met een 
kaartavond. 

V.l.n.r. Harrie Verhagen (gouden jubilaris), Pierre Steegs (erelid), Theo van Berlo (gouden 
jubilaris), Leo van van Berlo (vrijwilligerspenning).
 

Voor de pauze was het Peter de Louw 
die met een mooie score van 82 punten 
de leiding nam. Dit was ook mede te 
danken door een enorme miskleun 
van Antoon Hurkmans die in het laat-
ste spelletje van de eerste ronde een 

verkeerde beslissing nam en zo het uit-
zicht op de leiding zag verdwijnen.
Dat de familie de Louw veel goede rik-
kers heeft was over het algemeen wel 
bekend en dat ze met vele aanwezig 
waren was wel te merken in de uitslag. 
Was het voor de pauze nog Peter de 
Louw die de leiding nam, na de pauze 
ging de rest van de familie er nog eens 
goed voor zitten en uiteindelijk was 
het Bennie de Louw die met goed en 
gewaagd spel met 94 punten de leiding 
overnam en met de eerste prijs aan de 
haal ging, voor de leider van voor de 
pauze Peter de Louw die de tweede 
prijs in de wacht wist te slepen. Num-
mer drie werd Antoon Hurkmans die 
met 72 punten zich staande wist te 
houden tussen het familie geweld.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Narda Kuijpers.

Uitslag vrijdag 29 januari 2016
 1 Bennie de Louw  94 punten
 2 Peter de Louw  82 punten
 3 Antoon Hurkmans 72 punten
 4 Bernard de Louw  69 punten
 5 Annie de Louw 69 punten
 6 Narda Kuijpers  66 punten
 7 Jacqueline de Louw 65 punten
 8 Hub Marquenie  65 punten
 9 Frits Roijakkers 58 punten
10 Nelly de Louw  58 punten

Vrijdag 19 februari a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen. Aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren rikkers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen.
Voor informatie bellen naar 06 
10289797 of 06 40320419.

Kienavond in 
Lieshout!
Vrijdag 19 februari aanstaande organi-
seert Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout weer de bekende en gezellige 
kienavond. Naast het kienen is er een 
mooie loterij. Ook maakt u kans om de 
jackpot te winnen. Kom kienen en win 
een van de prachtige prijzen. De zaal is 
open om 19.00 uur en aanvang is om 
20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom bij deze 
avond in het Dorpshuis.

RKSV Nuenen wint    
van koploper HVCH   2-1 
Door John van den Elsen

Het duurde tot de 56e minuut in de tweede helft maar dan heb je ook wat. 
Een serie hoekschoppen lag ten grondslag aan een heus offensief van de 
thuisclub. Met ondersteuning van het publiek behield Nuenen op karakter 
de drie punten in eigen huis.



Op tijd bestellen is op tijd genieten in het voorjaar, aanbieding geldig tot 
en met  18 maart 2016 

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl 

Openingtijden: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Overige  tijden op afspraak  
DLC zonwering  Spegelt  102 5674 CD Nuenen tel. ; 040-2857790 
MONTEUR GEZOCHT, 
Interesse sollicitatie schrif teli jk naar bovenstaand adres 

*Bij aankoop van een nieuw terrasscherm merk    
Sunmaster inclusief elektrische bediening merk Somfy 

  Geen BTW op type Sun-eye* Geen Btw op type Sun-Basic*  

Geen Btw op Type Suncar II 
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