
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE

ZE
 W

EE
K:

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Asbest verwijderd 
uit stallen en 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Opening 
Poëzieweek
2017

DE VERKOOP VAN JE 
HUIS VERSNELLEN?

Dan eerst met Robert Middel
bellen! 040-7111152

www.makelaarsplein.com
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www.nuenensmannenkoor.nl

MANNEN!! 

niet vergeten: 29 januari 

meezing evenement NMK 

zie website. 

Meld je aan!

NMK

Nuenense familie trots op eerste professionele dirigent van familie

Johan Smeulders              
4e generatie dirigenten
Door Gerrit van Ginkel

Johan Smeulders bezig aan het dirigeren van zijn mastersconcert aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag met de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

at was vader Ad Smeulders trots op zijn zoon Johan die afgelopen week 
slaagde voor zijn Masters tijdens een door hem gedirigeerd Masterconcert in 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

De Marinierskapel der Koninklijke 
Marine, behorend tot de top 3 van de 
wereld harmonieorkesten, stond ge-
durende 50 minuten onder leiding van 
Johan Smeulders en daarmee behaal-
de hij zijn Masters.
Met een knipoog zou hij later zeggen 
dat hij de eerste professionele dirigent 
is van de familie Smeulders.

Zonnige ijspret

Schaatsen!
Door Edwin Coolen

indelijk: er kon weer worden geschaatst. Het was al een paar jaar 
geleden dus iedereen keek er naar uit. En dat was te merken aan de 
drukte, afgelopen zondag op en rond de ijsbaan tegenover de molen.

De Stichting Oud Prinsen Goede Doe-
len, oprichters van de ijsbaan, en ande-
re vrijwilligers hebben nog tot en met 
zaterdag aan de baan gewerkt om zon-
dag open te kunnen gaan. Er is zelfs een 
speciaal ijshockeyveldje in het midden 
aangelegd. Gelukkig niet voor niets. 
Schaatsers en andere belangstellenden 
hebben de hele zondag kunnen genie-
ten van het ijs en de gezelligheid, de 
warmte van het kampvuur, eten, drin-
ken en muziek. En de stralende zon. 
Ook bracht Vrouwe Jura nog een fees-
telijk bezoekje aan de ijsbaan.
Helaas kon er door de ongunstige 
weersomstandigheden maar één dag 

worden geschaatst. Het ijs was zon-
dagavond te slecht om met water bij te 
kunnen spuiten en zo op te lappen. Er 
moet een nieuwe laag water op wor-
den gezet om goed ijs te krijgen.

De afgelopen dagen is dus weer hard 
gewerkt door de oud-prinsen om de 
ijsbaan in orde te krijgen. Of en wan-
neer die open kan, ligt vooral aan het 
weer. Zie voor de laatste stand van za-
ken de facebookpagina van de oud-
prinsen (ijsbaan oud-prinsen nue-
nen). Kijk ook eens bij de Lokale 
Omroep Nuenen voor live-beelden 
van de ijsbaan (omroepnuenen.nl).

E

Foto LAVfotografie

Nog een paar 
dagen tot BAM!
Voor degenen die de posters niet heb-
ben zien hangen, voor degenen van wie 
we het e-mailadres niet hebben, en voor 
degenen die ’t Eenoodje niet op Face-
book volgen, komende zondag staat in 
het teken van 33 jaar BEER and MUSIC!
Iedereen is van harte welkom om het 
33 jarig jubileum van S.C. ’t Eenoodje 
mee te komen vieren in Feestcentrum 
Berkenbosch op aanstaande zondag 
29 januari van 14.00-20.00, de deuren 
zullen om 13.30 openen.

Oud leden en trouwe fans
Graag maken wij een mooie collage 
van 33 jaar Eenoodje. Breng dus een 
mooie foto mee van jouw Eenoodje 
moment voor op ons prikbord. Oud 
leden zijn ook van harte welkom om 
een instrument uit de mottenballen te 
trekken en mee te nemen. Voor het ju-
bileum hebben we namelijk een aantal 
gouwe ouwe uit de kast getrokken. 
Voor partijen wordt gezorgd.

Overgrootvader Janus was in Nuenen 
al een begrip en leidde onder meer het 
Kerkkoor. Zoon Wout was in wille-

keurige volgorde wethouder in de Ge-
meente Nuenen, dirigent van diverse 
fanfares en koren en een begrip in de 
duivensport.
Zijn zoon Ad was onder meer naast 
dirigent en muzikant van de roem-
ruchte Roosdoncker Muzikanten, di-
rigent bij St. Nicasius in Heeze en mu-
zikant en dirigent bij Brassband de 
Vooruitgang in Nuenen. Naast een af-
geronde conservatoriumopleiding 
was Ad dirigent bij diverse opleidings-
orkesten.
Zoon Johan die inmiddels in de voet-
sporen treedt van zijn vader, opa en 

overgrootvader is trots op zijn behaal-
de resultaat en denkt dat deze regio 
goed is om als betaald dirigent aan de 
slag te kunnen.
Zijn werkruimte bij zijn vader thuis in 
Nuenen houdt hij voorlopig aan voor 
het instuderen van partituur.

Hij begon 10 jaar geleden op het 
Conservatorium in Tilburg met een 
vier jarige studie op euphonium. 
Daarna volgde een vierjarige Ba-
chelor opleiding directie in Den 
Haag die hij Cum Laude afsloot. Met 
daarna de twee jarige directie mas-
tersopleiding met bovenvermeld re-
sultaat.

Nuenen kan trots zijn op hun dirigen-
ten die al gedurende 4 generaties lei-
ding geven aan allerlei top fanfares, 
muziekgezelschappen en koren op 
uitzonderlijk hoog niveau uit de hele 
regio.



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 

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 

Donderdag 26 januari  2017Rond de Linde  Nr. 4

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Wekelijks halen we de PMD zak op.    
Hang de zak op tijd maar zeker niet te vroeg buiten!   
Samen houden we uw buurt schoon.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

sticker, kijkt u dan even of het uw zak is die is blijven hangen en kijk 
thuis even wat er niet in thuis hoort. Mocht u het lastig vinden om 
te beoordelen wat er niet in hoort, gebruikt u dan www.afvalschei-
dingswijzer.nl, hier kunt u aangeven welk afval u heeft, daar ziet u 
in welke bak het materiaal mag. 

Ook op de afvalkalender, afvalkalender.nuenen.nl vindt u alle in-
formatie over afval scheiden en inleveren in Nuenen.

TEXTIEL INZAMELING HUIS AAN HUIS 
VRIJDAG 27 JANUARI
Op vrijdag 27 januari wordt huis aan huis textiel opgehaald. U ont-
vangt hiervoor een speciale zak. Natuurlijk kunt u ook altijd naar 
een van de ruim 20 textielcontainers die in Nuenen staan. 

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 15	januari	2017	 Erasmusstraat	2,	5671	VH	-	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW);
•	 22	januari	2017	 Herikhof	8,	5672	BV	-	het	plaatsen	van	een	
   erfafscheiding (BOUW).

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

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 18	januari	2017,	Beekstraat	36B,	5673	NA	-	het	vernieuwen	van	

het dak (BOUW). 

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

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:	carnavalsvereniging	De	Wetters	voor	het	organiseren	

van carnavalsactiviteiten in Nederwetten, waaronder de carna-
valsoptocht op 27 februari 2017 in het centrum van Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Heilig	Kruisgilde	voor	het	organiseren	van	een	kof-
ferbakverkoop op zondag 23 april 2017 op het gildeterrein aan 
Lankveld.

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 onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 17	januari	2017	 Egelantierlaan	31,	5672	XJ,	5674	SL	-	het	
   verbouwen van de woning (BOUW);
•	 20	januari	2017	 Hoekstraat	72A,	5674NP	-	het	oprichten	van	
   een woonhuis (BOUW).
  
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 Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, Sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek 
worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

DOE OOK MEE AAN NLDOET    
OP 10/11 MAART!
Op 10 en 11 maart 2017 vindt de grootste vrijwilligersactie van ons 
land	weer	plaats.	Vorig	jaar	staken	maar	liefst	350.000	Nederlanders	
de handen uit de mouwen om vele duizenden klussen te klaren. In 
onze provincie werden meer dan duizend klussen door zo'n 30.000 
Brabanders aangepakt. Op initiatief van het Oranjefonds zetten 
talloze enthousiaste vrijwilligers zich belangenloos in: repareren van 
speeltoestellen, opknappen van sportfaciliteiten of meedoen aan 
een verwendag bij een zorginstelling - alles is mogelijk!

Zelf een klus oppakken
Op www.nldoet.nl	kun	je	ook	een	klus	aanmelden.	En	er	staan	al-
lerlei hulpmiddelen klaar om te downloaden die helpen om je eigen 
NLdoet-klus op te pakken en lokaal bekendheid te geven (draaiboe-
ken, checklists, posters, logo's enz.).

Financiële bijdrage
Ook dit jaar kan een een financiële bijdrage (maximaal € 400,-) bij 
het Oranje Fonds worden aangevraagd. Let op: de aanvraag moet 
vóór 31 januari bij het Oranje Fonds binnen zijn. Kijk voor meer 
informatie op www.nldoet.nl

UITNODIGING VERGADERING
Dorpsraad Gerwen / Agenda
Soort:  Openbare vergadering
Datum:  dinsdag 31 januari 2017
Locatie:  SSCA `D’n Heuvel ,̀ Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang: 20.00 uur

Agendapunten
1 Opening door de voorzitter
2	 Vaststelling	agenda
3 Gastspreker ; Presentatie afval beleid Gemeente Nuenen
4 Digitaal dorpsplein 
5 Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
6 Busverbindingen door Kern van Gerwen
7	 Vragen	‘half	uurtje’	(via	website	www.digitaal-dorpsplein-
 gerwen.nl aanvraag indienen)
8 Rondvraag
9 Sluiting

STICKER OP DE PMD-ZAK?   
EVEN CHECKEN WAT ERIN ZIT!
Zoals u wellicht in de media hebt gezien, wordt er strenger gecontro-
leerd op het PMD-afval wat wordt aangeboden bij de sorteerfabriek. 
Als er verkeerd plastic in de zak zit wordt de hele zak afgekeurd. 
Daarom moeten we er samen voor zorgen dat we afval netjes scheiden. 
Wanneer de inzamelaar zakken met materiaal tegenkomt dat er niet 
in thuis hoort, neemt hij de zak niet mee en plakt er een sticker op.

Tempex en hard plastic
Hierbij gaat het vaak om tempex en 

harde plastics die in een PMD-zak 
aanwezig zijn. Dit zijn materialen die 
soms verward worden met verpak-
kingsmateriaal, wat wel in de 
PMD-zak mag. Harde plastics en 
tempex kunt u wel gratis brengen 
naar de milieustraat, denk hierbij 
aan een wasmand, speelgoed, een 
oude prullenbak of kleerhangers. 

Wanneer u na de ophaaldag voor 
PMD nog zakken ziet hangen met een 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
LANGLAAR 4A
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 12 januari 
2017 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevings-
vergunning voor de activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ (artikel 
2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) en ‘het gebruiken van gronden of bouw-
werken in strijd met een bestemmingsplan’ (artikel 2.12 lid 1, onderdeel 
a, onder 3º Wabo). Dit voor het uitbreiden van de woning (legalisatie) 
op het perceel plaatselijk bekend Langlaar 4a, kadastraal bekend ge-
meente Nuenen, sectie B, nummer 3905. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer N-HZ-2015-0107. De omgevingsvergunning is gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.
Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen is onderstaande ver-
plichting in de omgevings-vergunning opgenomen.

•	 De	opgenomen	beplanting	in	het	“compensatievoorstel	legali-
sering	woning	en	bijgebouwen	fam.	Van	den	Hurk	Langlaar	4a”	
dient gehandhaafd te worden. 

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 27 januari 2017 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het ge-
meentehuis. U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. 
De plannen zijn ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruim-
telijkeplannen.nl.
De omgevingsvergunning kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVLanglaar4a-D001 

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

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

ten geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij 
het college kenbaar te hebben gemaakt;

Voor	de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.	Het	
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank 
Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt 
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. Het beroepschrift schorst de werking van de omgevings-
vergunning niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een be-
roepschrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, 
treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek 
is	beslist.	Het	verzoek	moet	worden	ingediend	bij	de	Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in s-Hertogenbosch, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 Gondelierhof	4	,	5673	KM	 het	plaatsen	van	een	dakkapel	
      aan de zijkant van de woning, 
      verlengd tot 15 maart 2017. 

BESLUIT OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluiten	op	grond	van	de	APV	en	Bijzondere	wetten:
•	 aan	de	heer	J.	Woudstra	is	een	vergunning	verleend	voor	het	in-

nemen	van	een	standplaats	op	het	Vincent	van	Goghplein	tot	
en met juni 2017 i.v.m. de verkoop van burgers en wedges op 
elke donderdagmiddag/avond (verzenddatum 23 januari 2017)

•	 aan	jongerenkoor	Jocanto	is	een	loterijvergunning	en	een	onthef-
fing verleend i.v.m. de organisatie van een korenfestival op 28 
januari 2017 in de Regenboogkerk aan Sportlaan 5 (verzend-
datum 24 januari 2017);

•	 aan	 carnavalsvereniging	 De	 Dwersklippels	 zijn	 toestemming,	
vergunningen en ontheffingen verleend i.v.m. de organisatie van 
het carnaval in Nuenen, zoals tienertent, klippelvebranding, 
optocht etc. in de periode van 24 tot en met 28 februari 2017 
(verzenddatum 25 februari 2017).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter 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.



 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

             Feest bij uw Echte Bakker
Acties week 4 : geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 januari 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood 
Fijn volkorenbrood met zonnepitten, 
lijnzaad & sesamzaad 
2x halve € 1,95

 heel € 189_____________________________________________________

Kruimel-Roomvlaai
Half € 4,50 

 heel € 795_____________________________________________________

Jubileumcake
Frisse cake met stukjes sinaasappel 
& chocolade
 
  € 395_____________________________________________________

NIEUW! 
Gildegoud
Meergranenbrood met extra vezels 
en  minder koolhydraten

   € 225

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Heel veel lekkers
uit eigen keuken!!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 slavinken ......................4,00
Carpaccio Misto
100 gram  ................................................2,60
Gemarineerde
Biefstuk Puntjes
100 gram  ................................................1,50
Lams Rack
100 gram  ................................................3,25
Heerlijke Carpaccio van Runderhaas!
Met gratis pijnboompitten 
en parmazaanse kaas!!!

100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Gebr. Gehakt, samen 3,25

weekaanbiedingen 
donderdag 26 januari t/m woensdag 1 februari

Frieslanders 
 2 kilo 0,99
Knolselderij      
pan klaar   per stuk 0,99
Blauwe druif pitloos      

1/2 kilo 1,99
Kanzi appel     

hele kilo 1,99
Mexico salade
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

VOLVO 245 2.1 ESTATE
BENZINE  |  HANDGESCHAKELD  |  KM. 51348 MILES

  AFGIFTEDATUM: 6 MAART 1981  |  PRIJS OP AANVRAAG

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

Nuenen-Noord 
(Tussen Weverstraat en Lissevoort ± 290 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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

SPECIAL

TOP!!!

SUPER
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 PUZZELHOEKWeek 4

Kruiswoord

Horizontaal: 1 pl. in Marokko 6 zeerover 12 rennen 13 deel v.e. breuk 
15 pl. in Noord-Brabant 16 vaas 18 elektrocardiogram 19 Engels bier 20 deel v.d. 
bijbel 22 buideldier 25 en dergelijke 26 katoenvezel 29 priem 30 staat in Amerika 
32 slingerplant 34 torenomgang 36 roofdier 37 stekken 39 eens 41 voordat 
43 strelen 45 televisiestation 47 verbouw 49 de jongste 50 bijna 52 trekdier 
53 ampère 55 jong dier 56 boogbal 58 pl. in Gelderland 59 geestelijk lied 
61 adellijke vrouw 63 rangtelwoord 64 schoft.

Verticaal: 1 snack 2 indien 3 namelijk 4 zot 5 bijbelse reus 7 oorspronkelijk 
bewoner van Peru 8 kraakbeenvis 9 assistent-econoom (afk.) 10 Japans 
parelduikster 11 kweken 12 deel v.h. lichaam 14 motief 17 middag 
18 pl. in Gelderland 21 deel van Duitsland 23 reeds 24 torenomgang 27 welvaart 
28 schatten 30 Franse schilder 31 riv. in Frankrijk 33 liefkozing 35 opstootje 
38 vaartuig 40 vette rook 41 wisselborgtocht 42 graveren 44 behoeftige 
omstandigheid 46 te weten 48 pl. in Utrecht 50 zoutig 51 land in Afrika 54 voor 
55 zangstem 57 voormalige Belgische omroep 58 bijbelse figuur 60 slee 
62 aan zee.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

R O S S I G R U M O E R

T I M I N I T I E U S E Z

O S C A R E E M F L A U W

M E L K S T E I L O U Z O

B E U A L E N O C R E E

E B A Z A R I B I Z A L

V U R K

F B E U R S J A C H T P

R I O R A T U S A A L A

A M O K G E N R E A P I N

M A N E T K E I E S S E N

E G E N K E L S P E L V E

E E R V O L T I R A D E

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

Oplossingen wk 3
N E S R E P F A H K R N

O L L E C D R O O W E G

E O O T O V R E E M D N

S P F T S G P A E K E A

T H C I W E G Z A E R G

R E D L L L E D E H C S

I F E G P O E B E C L T

E T R O B R S R G U I H

M A T N S E F O M L N C

F E I P M S K M F P C E

N N E U T J E E T E H R

E L N C E L K E R N N R

HOOGTEMETER

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.

ALTSTEM
BEGERIG
BESSEN
CYSTE
DEALER
ECARD
GEBERGTE
GELEI
GETALLEN
GODSSPRAAK
GRILL
KNOTJE
KOGGE
KUSTWEG
KWEKER
LOONKOSTEN
LUMINEUS
OUDERS
PAARS
PARMA
SPEURDER
STORM
TONNETJE
TWEED
VERLOF
VISUM
VLUCHTAUTO

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 8 4
4 6 7

1 5 8
6 3 7

9 4
8 9 2 6

9 8 1
5 7 6

3 1

week 2, Dhr. A. Korsten, Lieshout.

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl

Onze vacature:
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een relatiebeheerder / financieel adviseur.

Ons bedrijf
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat, administratieve 
dienstverlening, belastingadvies, loonadministratie en begeleiden financiering (o.a. Credion en banken) voor 
voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. Voor nadere informatie zie: www.jvandewinkel.nl

Onze filosofie
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staan bij ons kantoor hoog in het vaandel, zodat wij goed op de hoogte 
blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel mogelijk te 
optimaliseren. 

Wij zijn op zoek naar: 
Een no-nonsense ervaren relatiebeheerder / financieel adviseur met een afgeronde opleiding op HBO-niveau, richting 
bedrijfseconomie / accountancy en een relevante werkervaring. In deze functie ben je uiteindelijk verantwoordelijk 
voor je eigen cliëntenportefeuille en heb je veel contacten met zowel cliënten als collega’s. Wij verwachten dan ook dat 
je communicatief vaardig en een echte teamspeler bent. Verder ben je stressbestendig, flexibel, ondernemend, 
klantvriendelijk en ga je geen uitdagingen uit de weg en plan je samen met de cliënt zijn toekomst.
Het takenpakket omvat onder meer:

• Het beheren van een eigen cliëntenportefeuille en het onderhouden van de gewenste contacten
• Het leveren van een commerciële bijdrage ter behoud en uitbreiding van het klantenbestand
• Het ondersteunen bij en uitvoeren van adviesopdrachten
• Uiteraard ben je bekend met het samenstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften
• Als je daarnaast ook nog over automatiseringskennis beschikt is dat een pré

Ons aanbod
Voor deze uitdagende functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor kenmerkt zich door een 
informele werksfeer en prettige werkomstandigheden.

Jouw reactie
Jouw reactie, schriftelijk of per mail, kun je richten aan de directie van ons bedrijf. Voor nadere informatie betreffende 
de functie kun je contact opnemen met de heer C. Ekas, bereikbaar op het vermelde telefoonnummer of e-mail: 
cekas@jvandewinkel.nl

Nog 4 weken tot Carnaval
Over een maand is Dwèrsklippelgat weer een feit. De échte 
carnavalsvierders zijn inmiddels druk bezig met hun nieuwe 
outfit en de carnavalswinkel in Nuenen wordt steeds meer 
bezocht. De eerstvolgende evenementen zijn de Pronkzit-
tingen op 10, 11, 17 en 18 februari in Het Klooster.

Pronkzitting  2017C.V. de Dwersklippels10, 11, 17 en 18 februari 2017

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  Theaterzaal het Klooster in NuenenEntree: Zaal € 12,50  en Balkon € 5,-

Kaartverkoop
Alleen via het internet:www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

ProgrammaMet o.a. Dansgardes, Blaospoepers, Oud Prinsen, Jasper van Gerwen, van Binsbergen Trio, S.C. 't Eenoodje,Marco Swiggers, Andy Marcelissen,Harrie Sijbers, KUUB
en Rob Scheepers!

Presentatie Femke Arts
& Mirte Peters

www.dwersklippels.nl

Pronkzitting 2017
10, 11, 17 en 18 februari 2017. Aan-
vang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
Theaterzaal het Klooster in Nuenen.
Entree: Zaal € 12,50 en Balkon € 5,-

Kaartverkoop
Alleen via het internet: www.dwers-
klippels.nl/kaartverkoop

Programma
Met o.a. Dansgardes, Blaospoepers, 
Oud Prinsen, Jasper van Gerwen, van 
Binsbergen Trio, S.C. ‘t Eenoodje, Mar-
co Swiggers, Andy Marcelissen, Harrie 
Sijbers, KUUB en Rob Scheepers! 

Presentatie Femke Arts & Mirte Peters 
www.dwersklippels.nl

 
 
LET OP: BEVAT AFBEELDING 
 
 
Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!	  
	  
Op	  19	  oktober	  heeft	  carnavalsvereniging	  De	  Dwèrsklippels	  op	  haar	  ledenvergadering	  een	  nieuw	  bestuur	  
gekozen.	  Met	  als	  plan	  de	  carnaval	  in	  Nuenen	  voor	  iedereen	  attractiever,	  dynamischer	  en	  eigentijdser	  te	  
maken:	  Carnaval	  2punt0.	  In	  een	  wekelijkse	  column	  houden	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ontwikkelingen,	  
activiteiten,	  nieuwtjes	  en	  leuke	  weetjes.	  
	  
In	  1958	  had	  Nuenen	  zijn	  eerste	  Prins	  Carnaval,	  te	  weten	  Wim	  d’n	  Uste,	  alias	  Wim	  van	  Stekelenborg.	  Later	  
dat	  jaar,	  op	  11-‐9-‐1958,	  is	  de	  carnavalsvereniging	  in	  Nuenen	  opgericht.	  Met	  als	  doel	  het	  in	  standhouden	  en	  
bevorderen	  van	  de	  carnavalsactiviteiten	  voor	  de	  gehele	  Nuenense	  gemeenschap.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  
binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  200	  leden	  actief	  om	  alle	  activiteiten	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Dat	  is	  
gigantisch	  en	  daarvoor	  zijn	  wij	  hen	  zéér	  dankbaar.	  Met	  een	  begroting	  van	  boven	  de	  100.000	  EUR	  laten	  we	  
zien	  één	  van	  de	  meest	  toonaangevende	  carnavalsverenigingen	  in	  de	  regio	  te	  zijn.	  We	  zien	  echter	  ook	  dat	  
tijden	  en	  behoeftes	  veranderen.	  Daar	  gaan	  we	  meer	  op	  inspelen.	  
	  
Onze	  slogan	  is	  vanaf	  nu	  ‘Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!’.	  Dit	  zal	  centraal	  staan	  bij	  alle	  
beslissingen	  die	  er	  vanaf	  nu	  genomen	  gaan	  worden.	  Onze	  hoofdtaak	  is	  het	  faciliteren	  van	  zoveel	  mogelijk	  
dingen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  carnaval.	  We	  gaan	  vernieuwen	  waar	  dat	  een	  verbetering	  is	  en	  zullen	  u	  meer	  
gaan	  informeren	  over	  alle	  activiteiten.	  Veranderen	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  in	  het	  verleden	  niet	  goed	  
gebeurde.	  Integendeel.	  Er	  heerst	  veel	  respect	  en	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  tot	  hier	  zijn	  steentje	  heeft	  
bijgedragen.	  De	  huidige	  tijdsgeest	  vraagt	  echter	  om	  aanpassingen	  en	  wij	  willen	  als	  carnavalsvereniging	  
graag	  onze	  regionale	  voortrekkersrol	  daarin	  waarmaken.	  
Carnaval	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  feest.	  Sinds	  oudsher	  zorgt	  dit	  rituele	  feest	  voor	  verbroedering	  en	  speelt	  dit	  
sociaal	  gezien	  een	  enorme	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeenschap.	  Over	  de	  oorsprong	  hiervan	  kom	  ik	  in	  1	  van	  
mijn	  volgende	  columns	  terug.	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente,	  in	  de	  personen	  van	  burgervader	  Maarten	  Houden	  en	  wethouder	  Joep	  Pernot,	  laten	  tot	  
nu	  toe	  zien	  volop	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  hoe	  we	  sámen	  tot	  verbeteringen	  kunnen	  komen.	  En	  dat	  woordje	  
‘sámen’	  is	  van	  groot	  belang.	  Of	  u	  nu	  verenigingslid	  bent	  of	  niet,	  jong	  of	  oud,	  ook	  uw	  tips	  en	  ideeën	  horen	  
we	  graag:	  secretaris.dwersklippels@upcmail.nl	  
Ook	  als	  u	  graag	  een	  actieve	  rol	  zou	  willen	  vervullen	  of	  een	  nieuwe	  activiteit	  wilt	  organiseren,	  roepen	  wij	  u	  
op	  zich	  bij	  ons	  te	  melden.	  Sámen	  gaat	  het	  ons	  lukken!	  	  
	  
Tot	  op	  het	  volgende	  feest,	  in	  de	  volgende	  column	  of	  op	  social	  media.	  
	  
Ron	  van	  der	  Voort	  	  
voorzitter	  CV	  De	  Dwèrsklippels	  

2punt0 

Schaatsbaan
Na vele inspanningen vanuit de Stich-
ting OudPrinsen Goede Doelen en an-
dere vrijwilligers, was het afgelopen 
zondag genieten geblazen op de ijsbaan 
van Nuenen. Naar schatting meer dan 
3000 bezoekers genoten volop van de 
sfeer onder een strak blauwe lucht. 
Mooier kon de ambiance niet zijn met 
de prachtige Nuenense landerijen en 
de molen als decor op de achtergrond. 
Onder het genot van muziek, een hapje 
en een drankje kwam Nuenen bijeen. 
Op de ijsbaan werd ijshockey gespeeld 
door de jeugd en er werden rondjes ge-
schaatst door schaatsliefhebbers. Rond 
het kampvuur werd nog lang na gebor-
reld. Dat dit evenement enorm leeft in 
Nuenen werd alleen al duidelijk door 
Facebook. Het berichtje dat de ijsbaan 
open zou gaan, werd in minder dan 24 
uur zo’n 500 keer gedeeld door andere 
mensen op hun eigen Facebook pagina, 
waardoor het bereik enorm groot 
werd. Op de dag zelf ontplofte Social 
media bijna door de vele foto’s en film-
pjes die met enthousiaste teksten ge-
plaatst werden door bezoekers.
Dat carnaval verbroedert werd hiermee 
weer eens duidelijk gemaakt. Een geweldi-
ge sfeer zonder enig incident. Iets om trots 
op te zijn. Met dank aan de organisatie. Nu 
maar afwachten of de weergoden het deze 
winter nog een keer gaan toestaan. Houd 
daarvoor de media in de gaten.
 

Brunch op carnavalszondag
Op de zondag tijdens carnaval wordt 
er een brunch georganiseerd in de tent 
op het Van Goghplein. Een mooi eve-
nement waarvoor entreekaarten nodig 
zijn. Voor kinderen t/m 15 zijn de 
kaarten € 7,-, daarboven € 9,50,-. Om-
dat Jumbo Ton Grimberg in het cen-
trum van Nuenen een belangrijke bij-
drage levert aan deze brunch, zullen de 
kaarten ook daar te verkrijgen zijn. En 
uiteraard op de website van de Dwèrs-
klippels.

Pleun Bierbooms
Er valt nog meer mooi nieuws vanuit 
Dwèrsklippelgat te melden. Pleun 
Bierbooms is wederom door naar de 
volgende Liveshow van The Voice of 
Holland. Wekelijks reizen mensen uit 
Nuenen af richting Hilversum om 
hierbij aanwezig te zijn. Dat dit leeft, 
werd ook duidelijk bij de ijsbaan, waar 
het een veel besproken onderwerp 
was. We wensen haar wederom alle 
succes met de volgende show.

Bestuur CV De Dwèrsklippels

Start op ‘t Stedelijk
Het Stedelijk College Eindhoven heeft een breed on-
derwijsaanbod. Je kunt er terecht voor opleidingen 
van alle niveaus. Onze school aan de Henegouwen-
laan geeft onderwijs op gymnasium-, atheneum-, ha-
vo- en mavoniveau en op alle afdelingen ook tweeta-
lig onderwijs. De moderne vmbo-school aan de Oude 
Bossche Baan biedt alle vormen van voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) aan, de mavo 
en de Eerste Opvang Anderstaligen. 

Onze school staat voor uitstekend onderwijs, voor on-
derwijs dat leerlingen helpt zich te ontwikkelen tot 
sterke studenten in de Brainportregio. Sterk in de oplei-
ding die ze volgen, maar ook sterk in de maatschappij. 
Onze school staat ook voor vernieuwing. Vernieuwing 
betekent vooruit kijken, nieuwe onderwijsvormen be-
denken, digitaal lesgeven, prewetenschappelijk onder-
wijs aan onze WON-Akademie of niet-alledaagse les-
sen volgen als filosofie en Chinees. We beschouwen 
onze leerlingen als wereldburgers. Dat doen we op 
school, maar ook daarbuiten. Je kunt bijvoorbeeld mee-
doen aan allerlei internationale activiteiten, zoals uit-
wisselingen (eventueel met een maatschappelijk op-
dracht zoals in Peru, India, China en Indonesië), inter-
nationale stages en projecten.
Maar er is meer, zoals het Horizonprogramma en het 
LifeTech onderwijs op de locatie Oude Bossche Baan. 
Onderwijs dat aansluit bij de topsectoren in de Brain-
portregio, hiervoor werken we nauw samen met het be-
drijfsleven. Onze moderne school is hier helemaal op 
ingericht met praktijkpleinen voor Techniek, Econo-
mie en Zorg & Welzijn. Ook zijn er speciale praktijklo-
kalen voor de Horizongebieden.

Voor meer informatie: www.stedelijkcollege.nl 

Toneelkleding in de verkoop 
Toneelvereniging De Lindespelers, musicalgroep Kapsones en jongeren-
koor Jocanto zijn de afgelopen drie jaar gehuisvest geweest op de Speel-
vloer, een door henzelf verbouwde locatie aan de Geldropsedijk in Nuenen. 
Het huurcontract is per 1 april door verhuurder Helpt Elkander opgezegd. Er 
gaat dus weer verhuisd worden, al is het nog onduidelijk waarnaartoe.

Om de toekomstige verhuizing te ver-
gemakkelijken willen de Lindespelers 
en musicalgroep Kapsones afstand 
doen van een groot deel van de voor-

raad toneelkleding en accessoires. Er 
wordt daarom een verkoop en een vei-
ling georganiseerd. Er is een ruim aan-
bod aan sprookjeskleding, scienceficti-

onkleding, uniformen, (kinder)carna-
valskleding, feestkleding en dagelijkse 
kleding.

De verkoop is op zaterdag 4 februari 
aan de Geldropsedijk 50A in Nuenen 
van 11.00 uur tot 16.00 uur met de vei-
ling tussen 12.30 uur en 14.00 uur. 

Zie ook www.lindespelers.nl en 
www.musicalgroepkapsones.nl

Foto John van den Elsen zeldzame Fazant-
haan in Nuenen
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “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.”

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.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Dokter Lieveld vertelt...

Menstruatiepijn: Serieus genomen  
door de menstruatiechallenge?
Heeft u Humberto Tan onlangs op tv gezien? Gillend van de ‘menstruatie’-
pijn…Hij deed de menstruatiechallenge: hij liet een apparaatje op zijn buik 
aanbrengen, dat stroomstootjes afgeeft. Deze roepen een pijn op, die zou lij-
ken op de pijn die een vrouw voelt als ze ongesteld is. Humberto schreeuwde 
het uit, terwijl het apparaatje nog maar op halve kracht stond…Hij vertelde 
dat hij nu beter begreep hoe ernstig en ingrijpend menstruatiepijn kan zijn. 

Bij meer dan de helft van de vrouwen 
is de menstruatie pijnlijk. Je kunt last 
hebben van buikpijn, maar ook hoofd-
pijn en misselijkheid komen veel voor. 
Daarnaast zijn er nogal wat vrouwen 
die lijden aan het premenstrueel syn-
droom (PMS). Deze klachten ervaar je 
meestal in de week vóór je menstrua-
tie: de ovulatie is dan net achter de rug 
en de hoeveelheid hormonen in je li-
chaam daalt. Je kunt dan bijvoorbeeld 
last krijgen van psychische klachten: 
dat je sneller dan normaal emotioneel 
wordt, geïrriteerd raakt of je gedepri-
meerd voelt. Je kunt ook last hebben 
van slapeloosheid, pijnlijke borsten, 
vocht vasthouden, huidproblemen 
en/of hoofdpijn. Een kenmerk van PMS 
is, dat de klachten meestal verdwijnen 
zodra de ongesteldheid inzet.
De meeste vrouwen klagen niet over 
menstruatiepijn of PMS. Het: ‘hoort er 
gewoon bij,’ en: ‘ik ben geen zeurpiet,’ 
zeggen ze vaak. Toch is er een groot 
aantal vrouwen waarbij de pijnen en 
krampen zo hevig zijn dat ze de ge-
wone dagelijkse dingen niet of maar 
ter nauwernood voor elkaar krijgen, 
omdat de pijn eigenlijk: ‘niet te har-
den is.’ 

Tot een jaar of tien geleden, wisten we 
eigenlijk niet waardoor menstruatie-
pijn nu precies veroorzaakt werd. Dr. 
Elisabet Stener is een van de weten-
schappers die daar achter kwam. Ze is 
researchgroepleider in Stockholm aan 
een van de beroemdste medische uni-
versiteiten ter wereld. Zij was een van 
de eersten die aantoonde dat men-
struatiepijnen in feite spierpijnen van 
de baarmoeder zijn. Het lichaam gaat 
rond de menstruatie meer hormonen 
aanmaken, onder andere prostaglan-
dines. Daardoor kunnen spierkram-
pen en spierpijn in de onderbuik ont-
staan. Verder liet ze zien dat 
acupunctuur de pijn en zelfs het op-
treden van menstruatiepijn effectief 
kan bestrijden. Ook de WHO adviseert 
acupunctuur bij menstruatiepijn, PMS 
en andere hormonale klachten. 

8-daagse reis naar Oostenrijk  
Lingenau, Bregenzerwald
KBO Nuenen organiseert in 2017 een 8-daagse reis naar Het Bregenzerwald 
in Oostenrijk en wel van 8 juni t/m 15 juni. Het Bregenzerwald ligt in het 
westen van Oostenrijk, waar twee culturen gelijkmatig in elkaar overgaan. 
In het verleden werd het gebied bewoond door Zwitsers, maar tijdens het 
vaststellen van de grenzen kwam het gebied bij Oostenrijk. Met deze reis 
laten wij u kennismaken met de tradities en culturen.

Lingenau ligt in de regio Bregenz, 
zuidoostelijk van de Bodensee en is 
centraal gelegen voor het maken van 
mooie excursies.

U logeert in Hotel Gasthof zum Löwen.
Alle kamers zijn voorzien van bad/
douche, föhn, wc, safe, telefoon en tv.
Verschillende kamers beschikken over 
een balkon. 
Het hotel beschikt over een lift, stube, 
bar, receptie, lounge, en twee gezellige 
terrassen.
In het sfeervolle restaurant staat ’s mor-
gens een uitgebreid ontbijtbuffet klaar 
en ’s avonds wordt er een 3-gangen keu-
zemenu geserveerd.
De reissom voor deze 8-daagse reis be-
draagt € 659,-p.p.
(toeslag 1-persoons kamer € 70.- p.p.)

Bij de reissom is inbegrepen:
•	 Vervoer	per	luxe	touringcar
•	 Verzorging	op	basis	van	halfpension
•	 Welkomstdrankje
•	 Gratis	Wi-Fi
•	 Excursies	(inclusief	entreegelden)
 o.a rit met Mellaubahn, dagtocht 

onder leiding van de chef, Heimat-
avond, boottocht over de Bodensee, 
bezoek Sennerei.

•	 Afscheidsdiner

Niet inbegrepen:
De evt. reis- en/of annuleringsverze-
kering.

Op vrijdag 3 februari om 10.00 uur, 
wordt bij de KBO in Het Trefpunt een 
presentatie gegeven over deze reis. U 
kunt zich dan ook aanmelden.

Drieëntwintigste   
Gerwense Boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven organiseert voor de drieëntwintigste maal de in-
middels bekende Gerwense boekenmarkt.

De praktijk heeft bewezen dat de tweeën-
twintig voorgaande markten in een dui-
delijke	 behoefte	 hebben	 voorzien.	Wel-
nu, boekenliefhebbers, goed nieuws voor 
u. Op zondag 29 januari zal deze boeken-
markt gehouden worden!
Duizenden boeken heeft de Drumfan-
fare weer verzameld. Boeken van de 
meest uiteenlopende kwaliteit en in-
houd. Vele stalletjes staan in de diverse 
zalen geplaatst met daarop keurig ge-
rangschikt het genre boeken zoals o.a. : 
Kinderboeken, Hobby- Romans- De-
tectives en nog veel meer. Maar ook 
LP’s en CD’s !
In de verwarmende zalen kunt u op uw 
gemak uw keuzes maken en tevens ge-

nieten van een heerlijk kop koffie of 
frisdrank tegen een alleszins betaalba-
re prijs.

Op zondag 29 januari is iedereen, van-
af 10.00 uur, van harte welkom! De 
toegang is gratis en voor betaalbare 
prijzen kunt u prachtige boeken kopen 
en Drumfanfare Jong Leven kan met 
de opbrengst weer de benodigde mid-
delen aanschaffen. 
Locatie: D’n Heuvel 11 in Gerwen. De 
boekenmarkt duurt tot 15.00 uur. 
Voor info: secretariaat@drumfanfare-
jongleven.nl.

VV De Bastaarden: Hans Voets Meervoudig kampioen van NL

Lezing bij Vogelclub Nuenen
Op donderdagavond 2 februari organiseert VV De Bastaarden een lezing 
over de Vogels in onze omgeving. Deze lezing wordt gegeven door Theo van 
de Mortel. Dit is een zeer ervaren natuurfotograaf die u aan de hand van 
tientallen dia’s door onze natuur leidt. Natuurlijk zullen de vink putter en 
sijs de revue passeren maar ook bijvoorbeeld het goudhaantje dat geregeld 
in onze tuinen zit maar zelden echt wordt waargenomen.

Tevens kunt u de leden van de Bastaar-
den vragen stellen over het houden van 
vogels van allerlei pluimage. Of het nu 
gaat om een kanarie of kwartel zij staan 
u graag te woord. Maar ook van de 
moeilijkere vogelsoorten hebben onze 
leden veel kennis en kunnen daar ook 
uw vragen over beantwoorden. Kortom 
vele goede redenen om op 2 februari 
naar deze lezing van de Bastaarden te 
komen.
Dat onze leden zeer veel weten over de 
door hun gekweekte vogels is de afge-
lopen weken wel gebleken. Hans Voets 
werd in Apeldoorn meerdere keren 
Nederlands kampioen.
Hans, die ook bekend is van zijn zaak 
in vogelbenodigdheden aan de Hastel-
weg	 in	Eindhoven,	wist	met	 zijn	mo-
zaïek kanaries maar liefst 10 prijzen in 

de wacht te slepen. Dit is echt een fan-
tastische	prestatie.	Er	waren	 in	Apel-
doorn maar liefst 15.000 vogels te zien 
en te horen.
Antoon Thijhuis viel in Spanje in de 
prijzen tijdens de wereldkampioen-
schappen. Hij werd derde in de klasse 
bruine eumo mozaïek. In het Spaanse 
Almeria werden deze wereld kam-
pioenschappen gehouden en waren 
zelfs meer dan 20.000 vogels van in-
zenders over de gehele wereld te zien.
Kortom voor alle geïnteresseerden kan 
dit een hele mooie avond worden. De 
avond begint om 20.00 uur locatie café 
Rene, Parkstraat Nuenen. De toegang 
is geheel gratis.
Mocht u nog vragen hebben of andere 
info willen kunt u altijd bellen naar de 
vogelvereniging. Tel. 040-2837670.

Asbest verwijderd uit stallen en 
‘boerderij Bunthof’ in Gerwen
 
Afgelopen dagen zijn asbestverwijderaars en slopers in actie gekomen aan 
Ter Warden in Gerwen. Daar is het ‘gevaarlijke’ asbest verwijderd uit de stal-
len en ook uit de boerderij van voormalig eigenaar Jan Bunthof. Vandaar dat 
in Gerwen gesproken wordt over ‘boerderij Bunthof’. De slopers staan klaar 
om alle opstallen van het erf te verwijderen. Aan Ter Warden wordt het pro-
ject ‘Gerwen Zo!’ ontwikkeld, een project voor de bouw van zo’n zeventig 
woningen.
 
Volgens projectontwikkelaar Harry van 
Lieshout was het oorspronkelijke idee 
om de oude boerderij te behouden. De 
koper zou dan in de gelegenheid wor-
den gesteld om het oude pand te reno-
veren. Dat bleek economisch gezien 
geen	haalbare	kaart.	Want	bij	de	gron-
dige inventarisatie van de opstallen en 
de boerderij kwam asbest aan het licht. 
Daarom wordt boerderij Bunthof ge-
sloopt. De toekomstige koper mag wel 
een nieuwe boerderij bouwen in de 
vorm van het oorspronkelijke pand.

De aanwezige asbest wordt verwijderd uit de stallen bij boerderij Bunthof. Foto’s Cees van Keulen

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Lawen Stark Band 
Het blues seizoen 2017 in Nuenen 
start op zondagmiddag 29 januari 
met de Lawen Stark Band uit België. 
Café Schafrath biedt hier voor weer 
haar gezellige podium aan.

Deze band combineert een eigentijdse 
mix van swingblues, vroege Rhythm & 
Blues en Rock & Roll met een typische 
dosis Lawen Stark. Originele en eigen 
songs zijn te horen tijdens dit knallen-
de optreden en voor degenen die wil-
len swingen. Mis deze show niet!

Ook in 2017 komen er weer diverse 
goede blues bands naar het blues po-
dium in Café Schafrath. 
Zo is het elke maand raak van februari 
tot en met april. Het voorjaar wordt af-
gesloten met het Blues’m buitenfesti-
val op eerste Pinksterdag (4 juni).

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath	 te	 Nuenen.	Wilt	 u	 hiervan	
op de hoogte blijven. Meld u dan aan 
voor de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl.
Datum:	 29	 januari.	 15.30	 uur.	 Entree	
gratis. Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Voorspeelavond   
Showkorps O&V 
succes
Afgelopen vrijdagavond was het weer 
zover, knikkende knieën, zwetende 
handjes, en een hele rij muziekstan-
daards met lesboeken die klaarston-
den. De voorspeelavond voor de leer-
lingen van Showkorps O&V | Nuenen 
kon weer van start.
Tijdens deze eerste voorspeelavond 
van dit jaar presenteerde de vereniging 
een divers programma met leerlingen 
van	verschillende	niveaus.	Enkele	mu-
zikanten gaan bijna op examen en en-
kele muzikanten hebben pas sinds sep-
tember 2016 les op het door hun geko-
zen instrument. Ook waren er 
leerlingen bij die al meespelen met het 
grote korps en verder gaan voor hun B 
examen.
De avond werd geopend door een van 
de examenkandidaten op dwarsfluit, 
gevolgd door optredens op hoorn, 
trombone, alt saxofoon, trompet en 
snaredrum. Tenslotte werd de avond 
afgesloten door het leerlingenorkest 
onder leiding van drum major Carine 
Bartholomeus.

‘Het lied van de Zee’ 
voor Akkers
Op zondagmiddag 22 januari was 
het eindelijk zo ver: Vissersvrou-
wenkoor De Walnoten was naar Ba-
kel gekomen om de bewoners te 
vermaken met hun zeeliedjes. Het 
optreden vond plaats in het voor-
malig Sint Jozefsheil waar de bewo-
ners van Akkers tijdelijk verblijven 
in verband met de verbouwing van 
het zorgcentrum in Nuenen. 

Voor deze besloten middag waren al 
spoedig de stoelen bezet door bewo-
ners, hun vrienden en verwanten. Het 
koor zong vele liedjes waarvan het ver-
moeden bestond dat de liedjes bekend 
zouden zijn van vroeger. De liedjes 
werden inderdaad door verschillende 
aanwezigen met enthousiasme meege-
zongen. Bij de minder bekende liedjes, 
waarvan sommige meerstemmig en in 
andere talen, werd aandachtig geluis-
terd en werden met een warm applaus 
beloond. Veel aandacht was er ook 
voor de kostuums die de dames van 
het koor dragen en speciaal voor en-
kele zangers die hun outfit gecomple-
teerd hadden met echte vissersvrou-
wenklompen.	Er	kan	worden	terugge-
zien op een gezellige middag waarbij 
ook de vrolijkheid niet ontbrak. 
Dit optreden was het tweede dat werd 
gefinancierd uit de opbrengst van de 
actie Steuntje-in-de-Rug 2016 van de 
Rabobank. 
Het koor dat graag de meerstemmige 
liederen zingt, bestaat uit 27 zangeres-
sen en heeft nog ruimte voor een alt en 
enkele sopranen. Informatie is te vinden 
op de website: www.vissersvrouwen-
koordewalnoten.nl 
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Nieuw! Teken- en schildercursus 
voor de jeugd bij Atelier Van Gogh
“Hier kunnen ze zich helemaal uitleven in tekenen en schilderen”, zegt Peter 
Linnartz, docent kunsteducatie. “We zijn als stichting Atelier Van Gogh druk 
bezig onze activiteiten uit te breiden in de richting van cursussen voor de 
jeugd van 8 tot en met 12 jaar op vrijdagmiddag.

Aan de hand van leuke opdrachten 
wordt kennis gemaakt met verschil-
lende technieken en materialen. Elke 
les is een frisse start met een nieuwe 
opdracht. Op speelse manier wordt 
aandacht besteed aan begrippen uit de 
teken- en schilderkunst, zoals diepte 
suggereren, kleuren mengen, compo-
sitie, zelf een stilleven opstellen en 
landschap, dieren of portretten schil-
deren. 

Na het geven van een gezamenlijke op-
dracht gaat ieder kind zelfstandig aan 
de slag en wordt het individueel bege-
leid bij de uitwerking. Van de kinderen 
wordt verwacht dat zij affiniteit met 
tekenen of schilderen hebben. Hun 
fantasie mag op de vrije loop worden 
gelaten. Het is aan Peter om de beste 
creatieve oplossingen in deze jeugdige 
cursisten naar boven te halen.

Als docent heeft hij jarenlange erva-
ring in het overbrengen van teken- en 
schildervaardigheden.
Ook heeft hij diverse lessen meegelo-
pen met collega’s die voor deze leef-
tijdsgroep cursussen aanbieden. “Ik 
vind het zelf erg leuk te merken dat 
deze groep heel leergierig is en dat kin-
deren op deze leeftijd heel geconcen-
treerd bezig kunnen zijn. Ze willen 
echt wat van je leren en kijken een 
beetje tegen je op, want je bent een 
kunstenaar. Dat geeft mij dan weer de 
mogelijkheid ze echt wat mee te geven 
van dit mooie vak voor hun toekomst.”

Peter geeft les op vrijdagmiddag van 
16.00 tot 17.30 uur en verwacht te 
starten op 27 januari. Het cursusgeld 
bedraagt € 85,- voor 12 lessen, voor 6 
lessen € 47,50. Er is subsidie beschik-
baar vanuit de gemeente en er kan een 
kind-gebonden subsidie aangevraagd 
worden via www.leergeldnuenen.nl

Meer informatie vinden en aanmelden 
kan op www.ateliervangogh.nl of bel 
Peter Linnartz: 06-12 79 19 27. Weet je 
het nog niet zeker? Kom dan gerust 
eens een kijkje nemen!

Ontspanningsavond voor de 
gasten van de Zonnebloem Nuenen
Op 18 januari was de eerste ontspanningsavond in 2017 voor de gasten van 
de Zonnebloem afdeling Nuenen. De activiteitencommissie had voor deze 
avond het zangkoor LYRIKON uitgenodigd.

Nadat iedereen aan een kopje koffie/
thee zat en men de gasten en vrijwilli-
gers een voorspoedig 2017 had toege-
wenst, kon het optreden beginnen. De 
koorleden kwamen op een vrolijke ma-
nier de zaal binnen lopen wat meteen 
tot een ontspannen sfeer leidde.
Het repertoire was zeer divers. Er wa-
ren verschillende luisterliedjes met 
prachtige tekst. Het was dan ook echt 
stil in de zaal. Het koor zong ook gezel-
lige meezingers, zowel in het Engels als 
in het Nederlands, daar werd door de 
gasten prima op gereageerd en men 
zong en deinsde volop mee.
Diverse gasten gaven een extra com-
pliment aan de koorleden van Lyrikon. 
Zij hadden een heerlijke avond gehad. 
De eerste activiteitenavond van 2017 
was voor iedereen een succes.

Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke over-
tuiging. Rotary is een wereld-omvatten-
de vriendschapsorganisatie met een 
levenshouding: dienen. 
Bij Rotary betekent dat iets van jezelf te 
willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 1,2 
miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 35 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Nuenense watertank
in Kenia
De Rotary Nuenen heeft samen met 
het Blue Planet harp Ensemble o.l.v. hun 
voorzitter Inge Frimout-Hei gezorgd voor 
2 waterputten in Kenia. Deze waterput-
ten zijn betaald uit de opbrengst van het 
concert Whispering Caves. Beide wa-
tertanks zijn onderdeel van een unieke 
samenwerking van Nederlandse Rotary 
clubs en Rotary Club Nakura in Kenia. De 
intensieve samenwerking tussen Rotary 
Clubs zorgt voor een directe controle op 
een juiste besteding van de gelden. Van 
beide watertanks heeft Rotary Nuenen 
foto’s ontvangen. Hierop staan de naam 
van de Rotary en de coördinaten waar 
de watertank staat. Ook de plaatselijke 
bevolking levert een bijdrage en wel in 
de vorm van spaargeld en in natura, zo-
als bijvoorbeeld arbeid, zand en stenen. 
Door deze eigen bijdrage heeft de tank 
voor hen een extra waarde (het gevoel 
van ownership). Watertanks van 10 jaar 
oud zijn nog steeds in bedrijf. 

Kenia
Kenia is een arm land. Buiten de grote 
steden is er geen waterleiding. Heel 
vaak zijn de plaatsen, waar water kan 
worden gehaald, ver van de woonplaat-
sen van de bevolking gelegen. Dit leidt in 
een samenleving, waar auto’s en ander 
vervoer uitzonderingen zijn, tot voet-
tochten van soms 2 à 3 uur heen (2 à 
3 uur terug) om water te halen. Het zijn 
de moeders en dochters die dit moeten 
doen. Dankzij de aanwezigheid van veilig 
drinkwater naast hun woning krijgen de 
bezitters van een watertank niet alleen 
een gezonder leven, maar ook meer tijd 
voor school of andere activiteiten. Door 
de betere gezondheid is er meer tijd voor 
het bewerken van een grotere moestuin. 
De extra productie kan worden verkocht, 
waardoor het inkomen toeneemt.

De bouw van de watertank
De constructie van de watertank is sim-
pel en robuust; hij wordt gemaakt van 
beton gewapend met kippengaas. Er kan 
10 m3 water in, wat genoeg is om het 
gehele jaar door te kunnen beschikken 
over drinkwater voor maximaal 25 per-
sonen. Het water in de tank is regenwa-
ter, dat via een dakgoot en regenpijp in 
de tank belandt.

Wat doet de bevolking zelf
Ook de plaatselijke bevolking levert een 
bijdrage en wel in de vorm van spaar-
geld en in natura, zoals bijvoorbeeld ar-
beid, zand en stenen. Door deze eigen 
bijdrage heeft de tank voor hen een ex-
tra waarde (het gevoel van ownership). 
Mede door hun eigen investering zorgen 
zij er ook zelf voor dat de waterput blijft 
functioneren. Watertanks van 10 jaar 
oud zijn nog steeds in bedrijf.

Stichting Vrienden van het 
Blue Planet Harp Ensemble 
Lenny Berkers, voorzitter van de Stich-
ting Vrienden van het Ensemble en ook 
Rotary lid, waardeert het zeer dat niet 
alleen familie en vrienden, maar ook an-
dere Nuenenaren de concerten van het 
ensemble trouw bezoeken en enthou-
siast zijn en ook nog graag een bijdrage 
geven aan een goed doel. “De waterput 
is dus van Nuenen” voegt Lenny Berkers 
toe, “dat Inge en ik beiden lid zijn van Ro-
tary Nuenen stimuleert zeker om moge-
lijkheden te creëren ook iets extra’s te 
doen voor mensen die onze hulp hard no-
dig hebben. Zo hebben we eerder ook de 
stichting leergeld Nuenen ondersteund. 
We hebben weer een nieuw project in 
voorbereiding.“ 

Korenfestival    
Jongerenkoor Jocanto 
Jongerenkoor Jocanto presenteert op 28 januari korenfestival ‘Meer dan zingen 
alleen’ in de Regenboog aan Sportlaan 5 te Nuenen. Samen met Midòre, Brigida 
Anúna en Black Curtains belooft het een afwisselende avond te worden met di-
verse stijlen muziek én een loterij! Een entreekaartje kost € 5,- en geldt ook met-
een als lot voor de hoofdprijzen! De andere prijzen zijn te winnen met de lote-
rijkaartjes van € 2,- per stuk (bij aankoop van elke 5 lootjes, de 6e gratis). Bestel 
uw kaartjes en lootjes onder vermelding van uw naam en straat via promoteam@
jocanto.nl. Betaling contant aan de deur. Er zijn maar 150 plaatsen beschikbaar en 
op=op! De deuren gaan open om 18.30 uur en het festival opent om 19.00 uur. 
Meer informatie over o.a. de prijzen? Surf dan naar www.jocanto.nl. Wij hopen u 
zaterdagavond te verwelkomen.

Wintertje aan de Broekdijk
Onze fotograaf Cees van Keulen uit Gerwen 
legde een paar winterse tafereeltjes vast aan de 
Broekdijk in Nuenen. Bomenrooibedrijf Kuijpers 
heeft een aantal populieren geveld en de stam-
men opgestapeld. Pas op met klimmen! 

Stella en Lisa, nieuwe 
inwoners in onze gemeente…..
Onze fotograaf zag weer opvallende geboortekaartjes in onze gemeente. In 
een voortuin in Nederwetten het geboortebord van Stella, en Lisa is gebo-
ren in de Barisakker. Stella en Lisa, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar 
de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de re-
dactie weten: redactie@ronddelinde.nl. Dan kunnen wij onze fotograaf op pad 
sturen om het tafereel te vereeuwigen. 

Coöperatie OnsNet Nuenen breidt 
Wifi- en glasvezelnetwerk verder uit
Samen met haar partners (IT-Pro en OnsBrabantNet) heeft de Coöperatie 
OnsNet Nuenen het Free-Wifi netwerk in het centrum weer verder uitge-
breid. Toegevoegd aan het netwerk zijn Het Klooster en het Van Gogh-kerk-
je. Beide belangrijke locaties voor Nuenenaren, maar ook voor de vele gas-
ten die Nuenen bezoeken. 

Het Free-Wifi Nuenen netwerk heeft 
nu een dekking vanaf het Van Gogh-
kerkje tot en met de Jumbo Ton Grim-
berg, inclusief het Vincentre, Het 
Klooster en het hele Park. Binnenkort 
zullen ook vele winkels en enkele hore-
cabedrijven in de Parkstraat aangeslo-
ten zijn op het Free-Wifi netwerk.

Ook glasvezel voor Boord
Naast het uitbreiden van Free-Wifi 
heeft de coöperatie samen met de 
NEMN (de exploitatiemaatschappij 
van het Nuenense netwerk) ook een 
plan gepresenteerd aan de bewoners op 
Boord (55 woningen) om ook daar het 
supersnelle glasvezelnetwerk aan te 
leggen. Tijdens een drukbezochte be-
wonersavond op 16 januari jl. waren de 
eerste reacties positief. Snel internet is 
niet meer weg te denken in onze mo-
derne maatschappij en wordt steeds be-
langrijker, zo niet onmisbaar, voor huis-

houdens en bedrijven. Bij voldoende 
deelnemers (80%) kan de aanleg nog dit 
jaar van start gaan. Voor de Coöperatie 
OnsNet Nuenen en de bewoners een 
unieke kans om, voor een redelijk be-
taalbaar bedrag, glasvezel in huis te 
krijgen. Zeker nu partijen als KPN de 
investeringen in glasvezel in Nederland 
steeds vaker bevriezen of zelfs stopzet-
ten (zoals recent is gebeurd in Eindho-
ven). De coöperatie is blij met de posi-
tieve samenwerking met de bewoners 
en de gemeente Nuenen en hoopt dat 
samen met de plannen van MABIB 
voor de rest van het buitengebied in ge-
heel Nuenen snel internet kan worden 
aangeboden.

Bestuur Coöperatie OnsNet Nuenen vlnr: Roelof Janssen, Willem Ligtvoet, Stefan Prinsen, 
Dave Hellings
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Opening Poëzieweek 2017
Door Nannie van den Eijnden

Met Gedichtendag gaat traditiegetrouw de laatste donderdag van januari de 
Poëzieweek van start. Deze dag, sinds 2000 georganiseerd door Poetry Inter-
national Rotterdam, is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Er zijn 
overal activiteiten en ook de media klinken die dag een stuk poëtischer.

31 januari mini-symposium 
OUD = IN
Anno 2017 leven we in een tijdperk waar meer dan de helft van de Nederlan-
ders een leeftijd van boven de 50 heeft bereikt en het aantal gepensioneer-
den stijgt met de dag. Een beeld dat zeker heel kenmerkend is voor de ge-
meente Nuenen, dat als meest vergrijzende gemeente in Noord-Brabant 
zijn populatie ouderen alsmaar ziet groeien.

Veel ouderen blijken prima in staat 
om tot op hoge leeftijd en soms met 
(een beetje) hulp, voor zichzelf te zor-
gen en zelfstandig te blijven wonen. 
Maar…zijn de woningen van nu wel 
geschikt voor deze groep ouderen en 
is er wel voldoende hulp beschikbaar 
als het in de toekomst misschien ietsje 
minder gaat? Hoe staat het met de be-
reikbaarheid van onze voorzieningen, 
met de infrastructuur en met de so-
ciale controle? Zijn er wel mogelijk-
heden voorhanden om fit te kunnen 
blijven, bijvoorbeeld door aangepast 
sporten bij de verschillende vereni-
gingen? Het zijn vragen die bij velen 
leven.
In 2016 heeft een werkgroep zich over 
deze problematiek gebogen en heeft 
met een manifest OUD = IN de toe-
komstige dilemma’s in kaart gebracht 
en naar gewenste oplossingen ge-
zocht. Dit manifest wordt uitgebreid 
besproken tijdens een mini-symposi-
um op dinsdag 31 januari in Het 
Klooster van 19.30 - 22.00 uur. Onder 
de bezielende leiding van dagvoorzit-
ter Pieter van Wijk, oud huisarts in 
Nuenen, zullen diverse sprekers hun 
visie op de ouder wordende samenle-
ving geven en zijn er mogelijkheden 

tot discussie. Een van de sprekers is 
Prof. Dr. Tinie Kardol, hoogleraar aan 
de faculteit Psychologie en Educatie-
wetenschappen van de vrije universi-
teit Brussel, waar hij de leerstoel Ac-
tive Ageing bekleedt. Hij doet onder-
zoek naar de behoeften van ouderen 
en is bestuurder van de stichting 
Vughterstede die in de gemeente 
Vught verzorgingshuiszorg, verpleeg-
huiszorg, thuiszorg en huishoudelijke 
diensten aanbiedt aan thuiswonende 
ouderen.
Bent u ook geïnteresseerd in hoe in 
Nuenen het vraagstuk van de toe-
komstige vergrijzing kan worden 
aangepakt? Kom dan luisteren en 
discussieer mee. Uw aanwezigheid 
en uw inbreng worden zeer gewaar-
deerd. U kunt u aanmelden via:
www.konseye.nl/oud-in/
Dinsdag 31 januari 19.30 - 22.00 uur, 
Het Klooster, Park 1 Nuenen.

Dansles voor Stijldansen,       
Rock and Roll en Salsa in Nuenen

Een van de wedstrijd dansers Maarten en 
Ashley

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

In deel 28 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een kijkje 
op Coll, nabij de grens met Tongelre. Renny van de Laar schilderde het zicht 
op de Collse watermolen in de sneeuw. Aan de Nuenense zijde van de Klei-
ne Dommel stond het huisje van Anna Huijs. Er gaan vele verhalen rond over 
dit karakteristieke Nuenense vrouwtje. De waarheid is te lezen in het boek 
Nuenen op het randje, op pagina 231.

Hoezo verlaging van de woonlastendruk 
in Nuenen? 
Was u ook zo opgetogen en blij, toen u vorige week in het Eindhovens Dagblad van 18 ja-
nuari onder de kop ‘Gemeentebelastingen schieten alle kanten op’ las, dat de gemeente 
Nuenen voor het komend jaar voor haar inwoners de woonlastendruk ( OZB, afvalstoffen-
heffing en rioolbelasting) met 6,3 % heeft verlaagd? Doch het is je inwoners blij maken met 
een dooie mus, want je hoeft geen goede rekenaar te zijn dan wel een hoge opleiding ge-
had te hebben om te kunnen constateren dat Nuenen nog steeds de hoogste woonlasten-
druk per inwoner in de regio Zuidoost Brabant heeft. Ook landelijk scoort Nuenen nog 
steeds als een van de duurste gemeenten. En dan kan men wel uitdrukkelijk noemen dat 
Nuenen met 6,3 % , samen met Deurne 6,7%, het beste scoren met het verlagen van de 
woonlasten in 2017, toch moet de Nuenense huiseigenaar en -huurder nog altijd in de re-
gio het diepst in de buidel tasten om de jaarlijks hoge gemeentelijke belasting op te hoes-
ten. Voor de huiseigenaar is dat gemiddeld € 948,- en voor de huurder gemiddeld € 456,- 
per jaar. Nog altijd betalen zij enkele honderden euro’s meer dan de Eindhovense inwoner 
(€ 602) en die van Son en Breugel (€ 593,-) voor hun gemiddelde woonlasten. En dan te be-
denken dat deze beide gemeenten mogelijk in de race zijn om straks herindelingspartner of 
fusiepartner voor Nuenen te worden. Derhalve hebben beide gemeenten een pluspunt om 
als aantrekkelijke inlijvingspartner dienen voor Nuenen. Maar los van dat alles wordt de 
Nuenense belastingbetaler weer eens blij gemaakt met een dooie mus. Verlaging van de 
woonlasten: hoezo? 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Topconcert 
door Italiaanse 
gipsyjazz-
gitaristen  
Het eerste gipsyjazz-concert van 
het nieuwe jaar is een gedenkwaar-
dige muziekavond geworden in café 
de Stam in Gerwen. Gerwenaar Pau-
lus Schäfer speelde met het Dario 
Napoli Trio de sterren van de hemel. 
De jonge en talentvolle gitarist 
Chatte Grunholz trad in de voetspo-
ren van Paulus met een grandioos 
gastoptreden. 

De Italiaanse gitarist en componist 
Dario Napoli kwam woensdagavond 
18 januari met zijn trio naar concert-
café de Stam en liet de ruim zeventig 
concertgangers horen wat hij in zijn 
mars heeft. Het Dario Napoli Trio be-
staat uit Tommaso Papini op ritmegi-
taar, Alex Carreri op bas en natuurlijk 
uit de naamgever zelf.

Applaus in de Stam
De muziekliefhebbers genoten van de 
vertolking van de gipsyjazz door het 
Dario Napoli Trio en er klonk veelvul-
dig applaus op in het lokale café dat 
langzaam maar zeker bekendheid 
krijgt in de regio en ver daarbuiten op 
het gebied van de gipsyjazz (www.sin-
timusic.nl). Een concert in de Stam 
biedt het publiek een mooie kans om 
de gipsygitaristen van dichtbij te vol-
gen. Het blijft bijzonder om deze top-
musici in Gerwen te mogen verwel-
komen. En een kenner voegde daar 
ongevraagd aan toe: “Een dergelijk 
programma zou niet misstaan op het 
wereldpodium van North Sea Jazz 
Festival, waar een veelvoud aan entree 
wordt gevraagd.”

CD-opname
De Italianen waren in onze provincie 
om in de Energy Studio van Jos van 
den Broek in Mariaheide een cd op te 
nemen. Het eerste optreden van de 
muzikanten was in Gerwen, daarna 
gaven zij ook concerten in Antwerpen 
en Volkel.

Het Italiaanse trio met gastmuzikant in 
concert-café de Stam (v.l.n.r.): Tommaso 
Papini, Dario Napoli, Paulus Schäfer en 
Alex Carreri….(foto Cees van Keulen)

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

wijk Lieshout
(omg. Dorpsstraat, Hertog Janstraat ± 350 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

Dichterscollectief Nuenen organi-
seert een poëziemiddag bij Auberge 
Vincent aan het park. Een twintigtal 
taalkunstenaars uit de regio draagt 
voor uit eigen werk. Uit ons dorp: Ca-
tharina Boer, Klaas de Graaff, Luuk 
den Hartog, Pauline Jansen, Fred 
Lambert, Helma Michielsen en Anne-
mieke Soethout. Afkomstig uit Eind-
hoven: Jacob Bisschops, Anne-Karine 
Dijkstra, Hans Marijnissen, Pierre 
Maréchal, Ruud van Neerven, Angela 
Polderman en Bernadette Winter-
Houben. Uit Son en Breugel: Willem 
Berkers, Stan Mooij, Theo Smit en 
Catharine Witvliet. Hun gedichten 
zijn omlijst met de kleurrijke schilde-
rijen van Marianne Schellekens. Tij-
dens deze middag houdt Rond de Lin-
de een interview met Catharina over 
haar nieuwe dichtbundel ‘De spiegel 
van hirundine’ en met Marianne over 
het schilderij dat zij op haar verzoek 
voor de omslag maakte. 
Het dichterscollectief in Nuenen wil 
poëzie een nieuwe impuls geven en 

een bron van inspiratie en motivatie 
zijn. Klaas de Graaff, Pauline Jansen, 
Fred Lambert, Helma Michielsen en 
Annemieke Soethout komen zes keer 
per jaar bij elkaar om hun thematische 
gedichten of vrije werk te verbeteren 
door elkaar opbouwende feedback te 
geven. Daarnaast willen ze twee keer 
per jaar een activiteit met de biblio-
theek organiseren, brengen dichtbun-
dels uit en nemen deel aan exposities. 

De poëzie van Klaas, Helma en Catha-
rina was tussen kerst en nieuwjaar te 
bewonderen naast de schilderijen van 
Marianne met het thema ‘Licht’ in de 
gang tussen de Clemenskerk en de pa-
rochie aan het park. Het vervolg hier-
op, de expositie ‘Licht II’, vindt plaats 
bij Vormingscentrum De Sprong in 
Geldrop tot en met 27 februari. 

Zie de website voor het complete over-
zicht en gedichten.
www.ronddelinde.nl 
www.poezieweek.com

Dansschool Hellendoorn start dinsdag 31 januari weer met open lessen bij 
Café Zaal René te Nuenen (bij de markt) voor jong en oud. Van 5 tot 87 jaar 
(oudste leerling).

Drie generaties van dansleraren staan 
garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele 
dansen, waarbij een gezellig avondje 
uit centraal staat.
Of het nu gaat om Stijldansen nieuwe 
stijl, Salsa, Rock and roll, Hustle, Swingso-
lution, Breakdance, Hip hop, Streetdance 
of Zumba, voor ieder wat wils.

De lessen worden verzorgd in:
Helmond, Mierlo, Nuenen. Someren: 
eigen dansschool, De Kempen; Val-
kenswaard, Bergeijk, Hapert, Bladel, 
Reusel, Vessem, Lage Mierde.
Nieuw: nu ook lessen en workshops 
aan huis, voor mensen die een te druk 
schema hebben.
Met wekelijks gezellige dansavonden 
om het geleerde in praktijk te brengen 
of gewoon lekker dansen (ook voor 
niet leden, vraag ons dansboekje aan).
Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook. Dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijd-
bonden, zowel voor ballroom en latin 
als streetdance en hip hop, gezien de 
vele 1ste plaatsen een goede keus.
Ben je verhinderd, je kunt de hele 
maand februari nog instromen.

Lessen op alle dagen v.d. week ook in 
eigen danscentrum te Someren Boe-
renkamplaan 43.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club.
Van beginners tot en met topklasse. 
Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs.
Dansen wanneer het u uitkomt.
Wij verzorgen danslessen op alle da-
gen van de week, waardoor u geen 
dansles hoeft te missen. Bij voorbeeld 
bij onregelmatige diensten. U zit niet 
vast aan een bepaalde dag. Er zijn gra-
tis inhaal lessen.
Heeft u geen partner? Dansschool 
Hellendoorn heeft inmiddels een re-
putatie op het gebied van alleengaan-
den dansclubs.

Workshops
Buurtverenigingen, Bedrijven, Scho-
len, Vrijgezellenfeesten of andere 
groepen die een leuke workshop wil-
len zoals Salsa, Night fever, Rock and 
Roll, Stijldansen, Zumba, etc. kun-
nen op locatie of in onze dansschool 
terecht.

Ook privéles of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden, ook bij u 
thuis. 
Tot ziens bij de grootste en gezelligste 
dansschool van Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt u bellen naar W. Hellendoorn, 
06-55140501. Of kijkt u op www.dans-
schoolhellendoorn.nl voor het com-
plete programma.



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: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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 op-
gegeven, worden NIET GEPLAATST 
indien niet vooruit betaald is. Er 
volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

TUINAANLEG EN RE-
NOVATIE. Klein machinaal 
grondwerk. www.lapagonda-
tuinen.nl Tel: 06-19702668.

LEVgroep AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK NUENEN 
zoekt een vrijwilliger met 
interesse in juridische zaken 
die asielzoekers en sta-
tushouders wil begeleiden 
tijdens hun asielprocedure, 
gezinshereniging of natura-
lisatie. Voor meer informatie: 
LEVgroep: afdeling vluch-
telingenwerk Nuenen. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922

UW WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922

UW WONINGINRICHTER
www.profita.nl

*per ligplek.

Actie is geldig van 16 december 2016 t/m 5 februari 2017. 

www.profita.nl

Auping WinterSale

*De actie geldt van 17 december 2016 t/m 29 januari 2017. 

De wintermaanden zijn hét moment om je slaapkamer 
comfortabel en gezellig te maken. Wat je ook zoekt, Auping 
heeft altijd een warm winterdekbed, comfortabel kussen, 
stijlvol dekbedovertrek of compleet bed of boxspring dat 
perfect bij jouw slaapkamer past. Kom snel naar de show-
room van Profita, profi teer nu van 15% voordeel op het 
hele assortiment* en slaap nog lekkerder deze winter!

15%
voordeel

op het gehele Auping
assortiment*

Begin het nieuwe 
jaar uitgerust. 

Nú vanaf € 175,--  
KORTING 

op matrassen, 
bedbodems en 

bedden!*
North Continental

Het vlakke Continental model bestaat uit drie lagen: 

een bodem, een matras en een oplegmatras

Bijvoorbeeld Continental 180 x 200 met een 9 cm 
topper deluxe en hoofdbord standaard 
Reguliere prijs bedsysteem  € 5.500,-- 
Korting o.b.v. € 350,-- per ligplek €      700,--
Actieprijs    € 4.800,--

Kom
 proefliggen 

in de winkel

De beste nachtrust 
begint bij TEMPUR®

Zondag 29 januari geopend 11.00 - 17.00 uur Zondag 29 januari geopend 11.00 - 17.00 uur

laatste 
weekend

laatste 
week

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

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

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

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

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

MEGAVLOOIENMARKT 
29 januari 220 kramen 
bomvol. Tennishallen Eind-
hoven Noord. Vijfkamplaan 
12 Eindhoven. 9.00-16.00 
uur. € 2 p.p. 06-20299824.

VERLOREN: Achterklep 
aanhanger, zondag 22 jan. 
tussen Breugel en Neder-
wetten. Tel. 06-83519912 
of 06-12151474.

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

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

Heeft uw 
organisatie 

een organisatie- 
of  management-

probleem?

Bel of mail 
Van Ravestijn 

Consultancy B.V.

040-2568863 of 06-23023870
info@vanravestijnconsultancy.nl
www.vanravestijnconsultancy.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

STRESS, ANGST, ONZEKERHEID of 
wil je een BEWUSTER LEVEN ? 

 

BE HAPPY NOW 
1 februari introductie avondworkshop 

MINDSET * ZELFKENNIS * MEDITATIE 
VERNIEUWEND LEVEN 

WWW.MARIELOUISEBILLEKENS.NL  

MB coaching & trainingen | Info@marielouisebillekens.nl | tel: 0652002293 

De Pinckart 42, NUENEN
040 - 283 63 83
info@printendruk.com

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk
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No taxation     
without representation
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Voor het begin van de Amerikaanse vrij-
heidsoorlog was dit de leus van de dertien staten richting Engeland. Inmiddels 
leven we in 2017 en de commissie Demmers met de Commissaris van de Ko-
ning hanteren andere en verkeerde uitgangspunten. Fusie met Son en Breugel 
en overdragen van bevoegdheden naar Eindhoven. Het begin van een politie-
ke proeftuin in zuidoost Brabant? Wie zal het zeggen, maar duidelijk is wel dat 
het menige beroering heeft veroorzaakt in dit deel van de provincie. 

Nieuw boek van     
Don Croonenberg uit Nuenen 
Afgelopen week is het boek 'Twee harten in driekwart' verschenen, geschre-
ven door Don Croonenberg uit Nuenen. Dit boek valt in de categorie Romans.

Lijst Pijs is van mening dat een fusie 
tussen Nuenen en Son en Breugel vol-
doet aan 2 x niks = niks. Vanaf het be-
gin is Lijst Pijs duidelijk geweest met 
haar standpunt dat Nuenen als zelf-
standige gemeente geen bestaansrecht 
meer heeft als gevolg van allerlei oorza-
ken. De fractie Lijst Pijs is dan ook blij 
dat de gemeenteraad van Nuenen uit-
eindelijk tot hetzelfde inzicht is geko-
men en nu aan de slag moet. De raad 
heeft Nuenen in de etalage geplaatst en 
deze dient er verzorgd uit te zien. Vele 
(en vaak pijnlijke) dossiers dienen afge-
werkt te worden om te voorkomen dat 
er nog meer lijken uit de kast vallen. 
Het KAFI-rapport, Eeneind-West, de 
Luistruik, deal met Helpt Elkander, Het 
Klooster om er maar enkele te noemen. 
In de toekomst zal Nuenen deel uit 
gaan maken van een regio waar een 
grootschalige aanpak nodig is om toe-
komstbestendig te worden en te blij-
ven. Infrastructuur, bedrijventerrei-

nen, werkgelegenheid, (sociale) wo-
ningbouw en andere zaken vergen een 
aanpak die voor een kleine gemeente 
niet meer te doen is. De vijver moet 
groter worden. Nu al is het een pro-
bleem voor elke politieke groepering 
om geschikte kandidaten te vinden. 
Ook begint het besef bij de politiek 
door te dringen dat de burgers het ver-
trouwen zijn kwijtgeraakt en dat niet 
alleen in Nuenen. 
Lijst Pijs wil, zo snel als mogelijk fuse-
ren met Eindhoven. Veel fracties zijn 
de mening toegedaan dat het geen 
kunst is om groot te worden, maar een 
grotere kunst is om klein te blijven. 
Helaas gaat dit niet meer op en is dit 
achterhaald. Wees duidelijk naar de 
burgers en doe dit snel want de dead-
line van 1 juli 2017 is er eerder als je 
denkt en daarna beslist geen enkele 
Nuenenaar meer over ons mooie dorp.

Lijst Pijs

De toekomst van uw pensioen 
Maakt u zich wel eens zorgen over uw pensioen? Of wilt u weten wat er de 
komende jaren gaat veranderen met de pensioenen? 

Nuenens Belang gaat door
Er is nog veel werk aan de winkel. Denk aan ouderen. Bij Nuenens Belang 
geldt Oud=Serieus en niet Oud=in. Zorg voor aangepaste woningen met 
alarmsystemen. Denk ook aan jongeren die voor betaalbare woningen niet 
aan de bak komen en Denk eveneens aan huiseigenaren die met torenhoge 
OZB tarieven opgezadeld worden. De hoogste woonlasten van de 21 ge-
meenten in Zuid-Oost-Brabant. 

PEER houdt themabijeen-
komst in Het Klooster
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor P E E R, de eerste van een se-
rie thema/discussiebijeenkomsten die de komende tijd wordt georgani-
seerd op initiatief van de landelijke politieke partijen in Nuenen. P E E R 
staat hierbij voor Politiek en Meer.

In de raadszaal van Het Klooster kun-
nen op zondag 12 februari a.s. van 
15.00 - 17.00 uur alle geïnteresseerden 
meepraten en meedenken over het 
thema duurzaamheid en arbeid. De 
zaal is geopend vanaf 14.30 uur. 
Tijden veranderen en dit vraagt om 
vernieuwing en bezinning op onze 
leef-, werk- en woonomgeving, milieu, 
economie en samenleven. Tijdens de 
georganiseerde bijeenkomsten ont-
moeten geïnteresseerden elkaar infor-
meel omtrent een thema.

Onze denkkracht wordt deze keer ge-
prikkeld door onze Nuenenaar Piet 
van Elswijk, die al jaren ijvert voor een 
‘economie op mensenmaat’. Voor meer 
informatie hierover zie de website 
www.economieopmensenmaat.nl 
Hans-Martin Don, lid van de Eerste 
Kamer, zal de discussie in goede banen 
leiden.
Tussendoor is er ruimte voor muziek 
waarbij het podium openstaat voor lo-
kaal talent, deze keer voor de jonge 
Nuenense harpiste Kyra Frimout.

Nuenens Belang doet daarom op 21 
maart 2018 mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen met de volgende 
speerpunten:
•	 Verhoging	 persoonsgebonden	 bud-

get (huishoudelijke hulp)
•	 Woonlasten	burgers	omlaag.
•	 Subsidie voor bijscholing en opleiding 

van vrijwilligers/mantelzorgers bij de 
Nuenense seniorenverenigingen.

•	 Wegwerken	van	schrikbarend	tekort	
aan betaalbare huurwoningen voor 
starters en senioren, om te voorko-
men dat jongeren niet meer binnen 
Nuenen kunnen blijven en senioren 
zonder aangepaste woningen zitten.

•	 Armoedebestrijding,	minima.
•	 Snelle	oplossing	kwestie	Soeterbeek,	

laat de bewoners van Nederwetten 
niet in de steek! 

•	 Stop	de	exploitatieverliezen	van	Het	
Klooster. Vanaf 1998 tot heden vele 
miljoenen in bodemloze put. Deze 

miljoenen hadden beter besteed 
kunnen worden aan de minima, 
huishoudelijke hulp en woonlasten-
verlaging van de huiseigenaren.

•	 Aankoop	dorpswerkplaats.
•	 Geldropsedijk verkeersluw maken. 

Busbaan niet openstellen voor auto-
verkeer.

•	 Leefbaarheid	 Eeneind.	 Woonkern	
heeft al verkeers- en lawaai overlast 
en sluipverkeer genoeg van Hel-
mondweg, spoorweg, Collse Hoef-
dijk en Collseweg.

•	 Huisartsenpost	en	apotheek	in	Nue-
nen Zuid.

Jacques Leemans
Voorzitter Nuenens Belang

Marie-Louise Billekens terug in Nuenen      
als Mindset & Vernieuwend coach

Begeleiding naar zelfinzicht en 
een vernieuwend bewuster leven
We leven in een tijd van grote veranderingen. Geijkte benaderingen en op-
lossingen schieten vaak tekort. Het is tijd voor vernieuwing en een vernieu-
wende aanpak op alle terreinen van het leven. Het is tijd om weer te gaan 
dromen en toe te laten wat zich wil ontvouwen!

Na jarenlang in de beauty-branche ge-
werkt te hebben, heb ik het roer omge-
gooid. Door vele tegenslagen-gebeur-
tenissen ging ik Rock bottom. Mijn 
persoonlijke kracht vond ik terug door 
te ontdekken wie ik werkelijk ben. Het 
inzicht in mezelf. Dit proces boeide me 
zo enorm dat ik toegepaste psycholo-
gie studie’s en mindset trainingen ben 
gaan volgen en er mijn professionali-
teit van heb gemaakt.
Zonder inzicht kun je géén enkel pro-
bleem bij de wortel aanpakken.
Mijn kracht in coaching is de chaos in 
gedachten te verminderen, men het in-
zicht te geven wie ze authentiek zijn, 
patronen te doorbreken en hun zelf-
verzekerdheid te versterken. Inmid-
dels heb ik vele cliënten, veelal met een 
burn-out, succesvol begeleid. Ik werk 
vanuit de kennis opgedaan tijdens 
mijn studies én uit eigen ervaringen.

Op 8 februari start mijn trainingspro-
gramma’ BE HAPPY NOW ‘onderde-
len die aan bod komen zijn:
Mindset-Zelfinzicht en Vernieuwend 
Leven. Deze bewuste levenswijze is 
succesvol gebleken bij stress, angst en 
onzekerheid. Vanaf april zal er maan-
delijks een follow-up workshop ge-
houden worden zodat men in de flow 
van dit life-changing proces kan blij-
ven. Zit jij al lekker in je vel maar wil je 

leren om ‘bewuster’ in het leven te 
staan, ook dan ben je van harte wel-
kom.

Ben je nieuwsgierig naar mij en mijn 
visie op het leven, kom dan naar de in-
troductie avondworkshop op 1 februa-
ri. Entree is € 25,- deze krijg je retour 
bij het boeken van de uitgebreide trai-
ning of coachingsessie. 
Uitgebreide informatie vind je op mijn 
website www.marielouisebillekens.nl

Marie-Louise Billekens terug in Nuenen

Café René 10 jaar
Op 2 februari 2007 opende ik de deur 
van mijn eigen café en waagde de 
sprong in het diepe. Nu zijn we 10 jaar 
verder en ik open nog steeds bijna el-
ke morgen dezelfde deur en dit gaan 
we vieren op 3, 4 en 5 februari.

We beginnen op vrijdag 3 februari met 
het feest duo ‘two for you’. Deze twee 
ras muzikanten zullen garant staan 
voor een spetterende avond met mu-
ziek uit de vorige maar ook uit deze 
eeuw. Van disco tot house, van smart-
lap tot rock dus voor ieder wat wils.
Zaterdag 4 februari hebben we Ferry 
de Lits en Danny Canters vast kunnen 
leggen. Deze 2 zangers hebben hun 
sporen verdiend in het Nederlandsta-
lige segment en zij zullen zorgen dat 
het dak eraf gaat in Café René tijdens 
deze avond. De avond wordt verder 
van muziek voorzien door DJ Timo die 
de ‘lege’ stukken opvult.
Zondag 5 februari hebben we nog twee 
artiesten op ons podium en wel Dave 
Joosten en onze niemand minder dan 
Mark ‘Elvis’ Elbers die dit 10 jarig jubi-
leum weekend afsluiten en er een 
avond van maken zodat je op maan-
dagmorgen denkt van ‘oh was het maar 
niet zo gezellig geweest dan was ik eer-
der naar huis gegaan’.

Alle avonden beginnen om 20.30 uur 
en alle avonden hebben gratis toegang 
bij Café René aan de Parkstraat 3 in 
Nuenen.

Voorzichtig met verhuur
Het verhuren van je eigen woning aan bijvoorbeeld toeristen neemt - zeker in 
populaire steden - grote vormen aan. In Amsterdam zijn al regels gesteld aan 
het maximum aantal dagen/nachten dat je je huis mag verhuren. Op die manier 
hoopt men te veel overlast voor de buren te voorkomen. Over de vraag of dat 
gaat helpen en hoe hard deze regels voor de zogenoemde ‘short stay’ zijn, lopen 
de meningen flink uiteen.
Geschillen zijn er ook over het verhuren van je eigen appartement aan toeris-
ten. Bij een appartementengebouw wordt het gebouw gesplitst in zogenoem-
de appartementsrechten. De eigenaren van die appartementsrechten zijn sa-
men eigenaar van het volledige gebouw en organiseren zich in een Vereniging 
van Eigenaren (VvE). 
Onlangs heeft de Rotterdamse rechtbank een duidelijke uitspraak gedaan in 
een zaak tussen de eigenaar van een appartement en de betreffende VvE. Het 
tegen betaling aan derden in gebruik geven van het woonappartement voor 
steeds korte periodes kan volgens de rechter worden aangemerkt als bedrijfs-
matige exploitatie, omdat het in feite commerciële verhuur betreft. Dit is in 
strijd met de splitsingsakte - gebaseerd op het modelreglement uit 1983 - waar-
in de bestemming van het appartementsrecht uitdrukkelijk als woonbestem-
ming is aangegeven. 
Verhuur voor een lange periode behoort weer wel tot de mogelijkheden, om-
dat men de huurder dan een gebruikersverklaring kan laten ondertekenen. 
Daarin verbindt de gebruiker zich te houden aan het huishoudelijk reglement, 
het modelreglement en de besluiten van de VvE. Hier blijft de woonbestem-

ming in tact. Bij verhuur voor enkele dagen aan een toerist is 
dat anders. Het laten ondertekenen van een gebruikers-

verklaring is dan praktisch onuitvoerbaar, meende de 
rechtbank. Tevens is de mogelijkheid tot het aanspre-
ken van huurders op schade en overlast beperkt. Het 
gevoel van veiligheid van de andere bewoners is 
daarmee in het geding. Daarom werd de VvE in het ge-
lijk gesteld.
In de praktijk lopen de uitspraken van rechters nogal 

uiteen. Wie wil gaan verhuren moet in ieder geval goed 
nagaan wat er precies in de splitsingsakte staat en of het 

modelreglement is toegepast. Voorzichtig met ver-
huur, is altijd een goede raadgeving. Voorkom ieder 
geval dat ‘short stay’ tot langdurig juridisch steek-
spel leidt.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Het CDA-Nuenen c.a. nodigt u uit voor 
een bijeenkomst op 10 februari in Hel-
mond met CDA-Tweede Kamerlid Pie-
ter Omtzigt, een autoriteit op het ge-
bied van pensioenen. 

Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 
zal Pieter Omtzigt ingaan op de AOW, 
de levensverwachting en de stijging 
van de pensioenleeftijd en gaat hij 
graag met u in gesprek over de vragen 
en zorgen die u heeft. 

Ook neemt hij u mee in zijn oplossin-
gen voor een toekomstbestendig en 
solide pensioenstelsel.

De bijeenkomst vindt plaats in de Ca-
caofabriek, Cacaokade 1, Helmond 
aanvang 12.00 uur, nog geen kwartier-
tje rijden van Nuenen. U bent van har-
te welkom om naar deze bijeenkomst 
te komen. Aanmelden is niet nodig. 

CDA-Nuenen c.a. 

De Bevers   
van scouting  
Rudyard Kipling 
leren knopen
De kinderen van 5 tot en met 7 jaar 
worden bij Scouting 'Bevers' ge-
noemd. Bij de bevers ligt de nadruk 
op het spelen en leren in de natuur. 
Ze doen samen met andere kinde-
ren leuke spelletjes in een veilige 
omgeving. Zo leren ze spelender-
wijs samen te werken onder leiding 
van deskundige vrijwilligers.

Afgelopen weekend stond voor de Be-
vers, de allerjongste leden van scouting 
Rudyard Kipling, in het teken van het 
leren knopen. Dit is een heel belangrijk 
onderdeel, waar best veel aandacht aan 
wordt besteed. Waarom is het zo be-
langrijk om goed te kunnen knopen als 
je lid bent van een scouting? Omdat je 
zonder de juiste knopen niet kunt pio-
nieren. En wat is dan pionieren? Pio-
nieren is het bouwen met hout en touw. 
Zo kun je je eigen driepoot pionieren, 
die je boven een vuurtje kunt zetten 
met een ketel of een pan er aan. Maar je 
kunt ook veel grotere dingen pionie-
ren. Zo zijn de leden van Rudyard Kip-
ling inmiddels experts geworden in het 
pionieren van een keuken, wat heel 
handig is als je op kamp gaat midden in 
het bos. Je zult er versteld van staan 
wat je allemaal zelf kunt maken met 
hout en touw. Voor de echte liefheb-
bers staat op de website van Scouting 
Nederland zelfs de beschrijving van 
een Rietveldstoel die helemaal is opge-
bouwd uit hout en touw. Nadat alle Be-
vers voldoende hadden geoefend in het 
knopen was het tijd voor ontspanning. 
Marshmallows en een vuurtje gaan al-
tijd perfect samen. Genieten geblazen. 
Lijkt het je ook leuk om op zaterdag-
middag mee te komen doen met de Be-
vers? Kijk dan snel op www.rudyard-
kipling.nl voor de mogelijkheden. 

Inloopuur NNvR
Op vrijdag 27 januari houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiënten het 
maandelijkse inloopuur in het Elkerliek 
ziekenhuis op locatie Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting. U kunt zonder afspraak tus-
sen 13.00-15.00 uur binnenlopen.
Meer informatie is te vinden op de 
website: www.ruginfo.nl

Samenvatting:
Fausto is op leeftijd geboren en moet 
elke ochtend aan het leven wennen. 
Dochterlief Victoria, 118 centimeter 
hoog, is gefascineerd door het mense-
lijk lichaam. Samen reizen ze van zuid-
Spanje naar een plaatsje aan de Engel-
se kust om een doodskist af te leveren 
voor een man die ze niet kennen.
Twee harten in driekwart is een fanta-

sievolle vertelling over de maat van de 
wereld, vaak anders dan de maat van het 
geluk. Een bende meeuwen, grofgebek-
te schoften zijn het, vliegt met Fausto en 
Victoria mee en levert satirisch com-
mentaar op het mensengeslacht.

Titel: Twee harten in driekwart.
Auteur: Don Croonenberg.
ISBN: 9789402232806
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

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.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

de parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. Maand februari: Sportpark 

Wettenseind, Wettenseind EMK

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m 28 januari 
woe t/m zaterdag

Solo-expositie Wil Crooymans, Holland Art 
Gallery, Kleine Berg 49 Eindhoven

Donderdag 26 januari
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 
Bibliotheek. Videomontage met Première 

Elements. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 26 januari
09.30 uur Schuif even aan tafel bij…

Theo Bemelmans
Trefpunt-zaal van Het Klooster

Donderdag 26 januari
14.00-17.00 uur Poëzieweek, 

Dichterscollectief Nuenen 
Souterrain Auberge Vincent, Park 69 Nuenen

Vrijdag 27 januari
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

Zaterdag 28 januari 
Dwèrsklippelday

Het centrum Nuenen

Zaterdag 28 januari 
11.00-11.30 uur èn 12.00-12.30 uur: 

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen in de Bieb

Zaterdag 28 januari 
19.00 uur Concert Jongerenkoor Jocanto

i.s.m. Zanggroep Midòre, Brigida Anúna Koor
De regenboogkerk

Zaterdag 28 januari 
21.00 uur Back to the 70’s, 80’s & 90’s

Café René

Zondag 29 januari
10.00-15.00 uur De Gerwense Boekenmarkt

Gemeenschapshuis D’n Heuvel 
Heuvel 11 Gerwen

Zondag 29 januari
10.30 uur Meezing evenement 
met het Nuenens mannenkoor
De Watermolen van Opwetten, 

Opwettenseweg 203 te Nuenen

Zondag 29 januari
12.30 uur Bellydance Open Stage

Het Klooster Nuenen

Zondag 29 januari
14.00 uur-20.00 uur 

BAM! 33 jaar Beer and Music
Feestcentrum Berkenbosch, Nuenen

Zondag 29 januari
15.30 Sunny Blues Nuenen

Café Schafrath

Zondag 29 januari
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

30 januari t/m 4 februari
Landelijke collecte De hersenstichting

Dinsdag 31 januari 
19.30–22.00 uur 

Mini-symposium OUD = IN 
Het Klooster, Park 1 Nuenen

Dinsdag 31 januari 
20.00 uur Openbare vergadering 

De Dorpsraad Gerwen 
Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 2 februari
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 
Bibliotheek. Wachtwoorden opslaan met 

LastPass. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 2 februari
20.00 uur Filmavond 

zaal De Koekoek, Dorpsstraat, Lieshout

Donderdag 2 februari
20.00 uur Lezing VV de Bastaarden 

over vogels in onze omgeving
Café René, Parkstraat Nuenen

Zaterdag 4 februari
11.00-16.00 uur 

Toneelkleding in de verkoop 
Geldropsedijk 50A in Nuenen

Vrijdag 3 februari
20.30 uur Café René 10 jaar: 

feest duo ‘two for you’
Café René aan de Parkstraat 3 in Nuenen

Zaterdag 4 februari
19.00 uur Après-Ski Party Flachauer

Café Ons Dorp

Vrijdag 3 februari
10.00 uur Presentatie reis naar

Oostenrijk-Lingenau-Bregenzerwald
Trefpunt KBO Het Klooster

Zaterdag 4 februari
20.30 uur Café René 10 jaar: 

Ferry de Lits en Danny Canters 
Café René aan de Parkstraat 3 in Nuenen

Vrijdag 3 februari
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 29 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 28 januari 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 29 januari 11.00 uur: Jef van 
Nuenen; Marie van den Reek-Bijster-
veld; Cor Vermeulen; Paul Perrée; Nell 
Schoenmakers-Bressers (vanwege ver-
jaardag); Toos van Kessel; Harrie en 
Annie Verwegen; Ien Vermeulen-Kars-
makers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden An-
toon van der Linden, Drosserstraat 1 
in Eindhoven en John Beunis, Schout 
Curtiuslaan 16. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De actie Kerkbalans 2017 loopt van 21 
januari t/m 5 februari. Ook dit jaar ho-
pen we op uw steun te mogen rekenen. 
Uw financiële bijdrage is voor onder-
steuning van uw eigen parochie. Bij 
voorbaat heel hartelijk dank voor uw 
deelname.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Bea Schenkels; Harrie van der Put-
ten en Bet van der Putten-van Duijn-
hoven.

Mededelingen
De actie Kerkbalans 2017 loopt van 21 
januari t/m 5 februari. Ook dit jaar ho-
pen we op uw steun te mogen rekenen. 
Uw financiële bijdrage is voor onder-
steuning van uw eigen parochie. Bij 
voorbaat heel hartelijke dank voor uw 
deelname.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 januari 11.00 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Thea Maas-Köhnen, vanwege sterf-
dag; Piet en Miet Donkers en Jeanne 
Donkers; Berend Geurts; Wilhelmina 
Schepers-van Hoof.

Mededelingen
Vorige week zijn in onze parochie 
overleden:
Berend Geurts van de Heilig Kruis-
laan, op 54 jarige leeftijd; Wilhelmina 
Schepers-van Hoof van De Akkers, op 
87 jarige leeftijd.
Wij wensen familie en vrienden heel 
veel troost en sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies.
 
De opbrengst van de collecte van afge-
lopen zondag tijdens de Oecumenische 
viering te Gerwen heeft € 217,35 opge-
leverd. Met dank aan alle gulle gevers.

De actie Kerkbalans 2017 loopt van 21 
januari t/m 5 februari. Ook dit jaar ho-
pen we op uw steun te mogen rekenen. 
Uw financiële bijdrage is voor onder-
steuning van uw eigen parochie. Bij 
voorbaat heel hartelijk dank voor uw 
deelname.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 29 januari: ds. W. de Leeuw. 
Aanvang 10.00 uur. Voor de kinderen 
is er kindernevendienst. De collecte 
is voor het Educatiefonds Vluchtelin-
gen Nuenen. Op dinsdag 31 januari 
kunt u weer eten bij Samen aan Tafel. 
Opgave - uiterlijk zaterdag 28 januari 
- via samenaantafel@pgn-nuenen.nl. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur, waar iedereen 
welkom is voor koffie en ontmoeting 
met anderen. U kunt zo binnenlopen. 
Onze kerk is elke zondag geopend. 
Voor overige activiteiten: zie de web-
site of ons publicatiebord aan de ge-
vel van De Regenboog.

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 26 jan. 17.30 Lof; 18.30 uur H. 
Mis, H. Polycarpus, bisschop en martelaar. 
Vrijdag 27 januari. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes Chrysostomus, bisschop 
en kerkleraar. 
Zaterdag 28 januari. 08.30 uur H. Mis, 
H. Petrus Nolascus, belijder; gedach-
tenis van H. Agnes, maagd en martela-
res. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 29 jan. Vierde zondag na Drie-
koningen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 30 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Martina, maagd en martelares. 
Dinsdag 31 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Bosco, belijder. 
Woensdag 1 februari. 07.15 uur H. Mis, 
H. Ignatius, bisschop en martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Lieve familie, vrienden en kennissen
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor uw medeleven na het 

overlijden van onze

Gerard Bax
De vele kaarten met lieve woorden, telefoontjes, bloemen en de overweldigingende 

belangstelling bij de crematie, hebben ons ontroerd en geven troost in deze moeilijke tijd.
Het is voor ons een fijne en een dankbare herinnering dat Gerard in zijn leven zoveel 

voor anderen heeft betekend.

Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap en liefde. 
 Dineke
 Noortje en Tom
Nuenen, 22 januari 2017 Geeske, Deny en Lynn 

Contact 
gezocht voor 
Wereldgebedsdag
De viering is dit jaar voorbereid door 
vrouwen uit de Filippijnen. Het we-
reldgebedsdagcomité Nuenen c.a. wil 
daarom (voor haar viering op 3 maart) 
in contact komen met Filipijnse men-
sen, of met mensen die op de Filippij-
nen gewoond en/of gewerkt hebben. 
Graag contact opnemen met Dieuwer-
tje Kaper d.kaper@onsnet.nu of tel: 
040 36 83 778.

Dankbetuiging
Het tragische overlijden van onze zoon Berend was een geweldige klap voor ons.
De verslagenheid en het medeleven van zovelen heeft ons overdonderd.
We zijn alle mensen die in de afgelopen week kaarten of Facebookberichten 
stuurden erg dankbaar. 
De massaal aanwezige mensen bij de afscheidsdienst in de kerk in Gerwen, waren 
een grote steun voor ons. In het bijzonder willen wij de muzikanten bedanken die 
van de dienst een indrukwekkend afscheid hebben gemaakt.
Wij moeten verder, maar de betrokkenheid en het medeleven die wij deze week 
hebben ervaren geeft ons veel troost en steun.

Familie Geurts 

Zelfhulpgroep 
alleen-gaande 
vrouwen
 
De ‘Zelfhulpgroep alleen-gaande vrou-
wen’ is voor alle alleenstaande vrouwen 
die graag met andere in contact komen 
om hun netwerk uit te breiden en zich-
zelf te versterken. Voor de zelfhulp-
groep alleen-gaande vrouwen zijn wij 
op zoek naar een alleen-gaande dame 
die samen met de andere contactper-
soon van de groep als ‘begeleidster’ de 
kartrekker van de groep wil zijn. Een 
zelfhulpgroep komt samen met gelijk-
gestemde en gaat op basis van gelijk-
waardigheid en wederkerigheid met el-
kaar in gesprek over verschillende the-
ma’s. In een zelfhulpgroep vind je 
herkenning en erkenning voor de on-
derwerpen die je bezig houden. Wat in 
de groep besproken wordt blijft binnen 
de groep en daarmee staat de privacy 
van de deelnemers voorop.
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met: Stichting Zelfhulp Net-
werk Zuidoost Brabant, Eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl, 040 2118328. 
www.zelfhulpnetwerk.nl

Geef aan de collectant    
van de Hersenstichting
Van 30 januari t/m 4 februari vraagt de Hersenstichting weer uw steun. Vele 
enthousiaste collectanten gaan in Nuenen weer op pad. Zij zamelen geld in 
voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit 
te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroer-
te, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er 
komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half mil-
joen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden en 
hersenaandoeningen te genezen. Om 
dit te bereiken laten we onderzoek 
doen, geven we voorlichting, voeren 
we vernieuwende projecten uit en 
werken we aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef 
daarom aan de collectant. 
U kunt ook uw gift overmaken op 

IBAN: NL18 INGB 
0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting Ne-
derland, Den Haag. 
Hartelijk dank voor 
uw steun. 
Meer informatie
kunt u vinden op 
www.hersen- 
stichting.nl
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SPORT
NKV  KORFBAL
Zaterdag 28 januari 
NKV 3 - Ready ’60 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .20
Zondag 29 januari
NKV 2 - DOT (O) 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
NKV 1 - Dordrecht 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .15

VOETBAL
RKVV Nederwetten
Zondag 29 januari
Nederw . 1 - HVV Helmond 1  .  .  . 14 .30
Acht 7 - Nederwetten 2  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten Da 1 - ZSC Da 1  .  . 12 .15

RKGSV GERWEN
Zondag 29 Januari
Milheezer Boys 1 - RKGSV 1   .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - DOSL 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
RKGSV 3 - RKVVO 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
N . Woensel Vr 1 - RKGSV VR 1   .  . 12 .00

RKSV NUENEN 
Zondag 29 januari
Steensel 3 - Nuenen 10   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 2 - UNA 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR2 - Boekel Sport VR1 12 .00
Nuenen 3 - ODC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
UNA 7 - Nuenen 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Best Vooruit 5 - Nuenen 8  .  .  .  .  .  . 12 .00
Quick - RKSV Nuenen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Fortuna W . VR1- Nuenen VR1   .  . 14 .00
Nuenen 12 - Geldrop 8  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

Programma Nuenense WielerVrienden bij 
internationale Veldcross Hoogerheide
Het eerste bezoek in 2017 aan een wielerevenement van de Nuenense Wiel-
erVrienden (NWV) is een sportieve en gezellige dag geworden. Het allereer-
ste uitstapje betrof de UCI Cyclo-Cross World Cup in Hoogerheide, in onze 
eigen taal de Grote Prijs Adrie van der Poel genoemd. Bij drie wedstrijden 
stond Oranje op de eerste plaats op het erepodium. Op de Brabantse Wal, de 
heuvelrug op de grens van onze provincie met Zeeuws-Vlaanderen, was 
door de vorst een snel parcours van 3100 meter ontstaan. 

De snelle Mathieu van der Poel (nr. 16) pakt de koppositie bij de start van de internationale 
veldcross in Hoogerheide….

Joris Nieuwenhuis won de wedstrijd 
voor beloften (onder 23 jaar) met over-
macht en hij werd ook eindwinnaar 
van de wereldbeker bij zijn categorie. 
De kersverse Nederlands kampioene 
Marianne Vos liet er geen twijfel over 
bestaan wie de grote favoriet is voor de 
wereldtitel aanstaande zaterdag in het 
Luxemburgse Bieles. ‘Vosje’ won de 
dameswedstrijd met overmacht. Haar 
landgenoot Lars van der Haar werd 
winnaar bij de profs omdat Mathieu 
van der Poel het wat rustig aandeed. 
De Nuenense wielerfans genoten van 
de sportieve strijd en brachten ook een 
bezoek aan wielercafé Boulevard, de 
thuishaven van de supportersclub Ma-
thieu en David van der Poel. 

Interesse in NWV?
Belangstellenden voor de Nuenense 
WielerVrienden kunnen contact opne-
men met bestuurslid Jan van Maasak-
kers op 06 14509970. De wielervrien-
den hebben twee busreizen gepland: 
zondag 16 april (eerste Paasdag) naar 
Valkenburg voor de Amstel Gold Race 
en zaterdag 1 juli naar de Grand Dé-
part in Düsseldorf, de start van de 
Tour de France. NWV-leden zijn ver-
zekerd van een stoel in de bus naar ge-

noemde wielerevenementen. Lidmaat-
schap kost vijftig euro. De Wieler-
Vrienden spreken ook onderling af 
voor het bezoeken van interessante 
wielerwedstrijden, zoals afgelopen 
zondag de Grote Prijs Adrie van der 
Poel in Hoogerheide. Eind vorig jaar 
werd in café de Stam het eerste Wieler-
café van de NWV gehouden. Dat le-
verde meteen een druk bezochte eer-
ste bijeenkomst op en veel lof voor de 
organisatie van een dergelijk sportcafé 
in onze gemeente. 
 

Marianne Vos in actie in de Nederlandse 
kampioenstrui… (Foto’s Cees van Keulen)

Wielersport

Mooie overwinning Hans van 
de Reek 13de Rik wedstrijd
Was er de vorige weken al een sfeervolle ambiance in de kaart arena van de 
RKSV Nuenen ook deze week kon de organisatie met een tevreden blik terug 
zien op weer een zeer geslaagde avond rikken. De organisatie had weer ge-
zorgd voor een goed gevuld prijzenpakket en om half negen werd aangevan-
gen met de eerste speelronde. Met de terugkeer van weer enkele spelers van 
de oude garde kon weer gesproken worden van een zeer geslaagde avond.

Rikken

Bij het opmaken van de stand na de 
eerste speelronde voor de pauze was 
het Hans van de Reek die met een 
mooie score van negentig punten 
ruim afstand nam van de overige 
deelnemers. Op grote afstand werd 
hij gevolgd door Henny Noyen met 
65 punten. Na de pauze en de nieuwe 
tafel indeling werd er door diverse 
spelers nog geprobeerd om de ba-
kens te verzetten maar zonder resul-
taat en aan de reacties tijdens de 
tweede ronde was wel te merken dat 
de onderlinge strijd heftig was en al-
les in het werk gesteld werd om nog 
tot een goede score te komen. Na de 
balans opgemaakt te hebben was het 
toch Hans van de Reek die met de 90 
punten uit de eerste ronde verdiend 
winnaar werd, voor de nummer twee 
uit de eerste ronde Henny Noyen. 
Nummer drie van deze avond werd 
Ria Hurkmans die met verdienstelijk 
spel en 61 punten zich als enige da-

me tussen al het mannelijke geweld 
in de prijzen wist te spelen. De 
hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Janes Tuhumury.

 Uitslag vrijdag 29 januari
1 Hans van de Reek  90 punten
2 Henny Noyen  65 punten
3 Ria Hurkmans  61 punten
4 Jan Bertelink  58 punten
5 Bennie de Louw  56 punten
6 Nico van der Linden  50 punten
7 Harold van Bree  50 punten
8 Frans de Brouwer  47 punten
9 Henny van der Velden  47 punten
10 Peter de Louw  46 punten
 
Vrijdag 27 januari is weer de volgende rik 
avond bij de supportersclub RKSV Nue-
nen aanvang 20.15 uur en ook dan is 
weer iedereen van harte welkom om deel 
te nemen, zowel leden als niet leden, er-
varen of onervaren. Alle rikkers zijn van 
harte welkom. Locatie ‘Oude Landen’ 
Pastoorsmast 14. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.
 

Pieter Struik benoemd tot  
Ere-Voorzitter van BC Nuenen
Na ruim 28 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van badminton-
club Nuenen, droeg Pieter Struik op 30 September 2016 de voorzittersha-
mer over aan Bas Vink. 

ESBV Panache-H3 - BCL-H1 3-5

Badminton Club Lieshout 
behaalt moeizame zege
Het eerste herenteam van Badminton Club Lieshout heeft een lastige uitwed-
strijd gehad tegen het laag-geklasseerde Panache. In Eindhoven werd, na een 
aantal erg spannende partijen uiteindelijk wél met 3-5 gewonnen. Echter, 
door de drie verliespunten is de ‘koplopers-voorsprong’ van het mannenteam 
in de tweede klasse wél wat teruggelopen.

Erevoorzitter Pieter Struik (Links, in rood) 
neemt zijn ‘Ereshirt’ in ontvangst uit han-
den van de nieuwe voorzitter, Bas Vink.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 27 Januari is er GEEN kien-
avond in het Dorpshuis in Lieshout. 
Dit in verband met een Klets- en ar-
tiestenavond van CV de Raopers.

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’
Zondag 12 februari kan iedere liefhebber meedoen aan de veldtoertocht 
‘Dak van Brabant’ met vertrek vanuit Nuenen. ‘Dak van Brabant’ is een 
mountainbiketocht voor ATB-ers. Deelnemers vertrekken bij de NKV-kanti-
ne op sportpark Wettenseind. Er is keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilome-
ter met de mogelijkheid om het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen. 
 
Hoogste punt 60 meter
Het Dak van Brabant is met 60 meter 
het hoogste punt in de provincie 
Noord-Brabant. Honderden ATB-ers 
nemen jaarlijks deel aan dit goed ge-
organiseerde evenement dat ook be-
kend staat om de gezellige sfeer. De 
tocht wordt georganiseerd door Toer-
club Nuenen onder de vlag van de Ne-
derlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 
 
Spectaculaire afdalingen
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, via 
fietspaden en halfverharde landwegge-
tjes. Het hoogste punt van het ‘Dak van 
Brabant’ ligt op het Landgoed Gulber-
gen tussen Nuenen en Geldrop-Mierlo. 

In het parcours zitten steile klimmetjes 
en spectaculaire afdalingen. Halfweg 
de routes krijgen deelnemers soep, 
thee en koek aangeboden. Bij de finish 
is een afspuitplaats voor fietsen en 
kunnen deelnemers douchen.
 
Inschrijven
Er wordt zondagmorgen 12 februari 
gestart vanaf het inschrijfpunt op 
sportpark Wettenseind tussen half 
negen en tien uur. Inschrijven kost 
drie euro voor deelnemers met NT-
FU- of KNWU-pasje en voor niet-le-
den een euro extra, inclusief verzor-
ging op de pauzeplaats. Voor meer 
informatie over het Dak van Brabant: 
www.tcnuenen.nl

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

Uitslag rikken 
RKVV Nederwetten
1e prijs Louis Staals  101 pt
2e prijs Wim Raaijmakers  86 pt
3e prijs Coen van Gastel  79 pt
4e prijs Han Huijbers  72 pt
5e prijs Jack v/d Broek  69 pt

De volgende kaartavond is op vrijdag 
2 februari aanvang 20.30 uur in het 
Piet Renders paviljoen.

NKV blijft koploper na 
winst op Voltreffers 
22-17 
Door Samira Veringa

NKV heeft zondag goede zaken ge-
daan in de strijd om het kampioen-
schap. De formatie uit Nuenen won 
in de thuiswedstrijd van Voltreffers 
uit Oosterhout en behield zo de nog 
altijd ongeslagen status. NKV gaat 
momenteel, met name door het sco-
rende vermogen binnen de gehele 
ploeg, alleen aan de leiding in klas-
se 4L met een voorsprong van 4 
punten op haar directe concurrent.

De wedstrijd werd geopend met een 
doorloopbal van pupil van de week: Laia 
Brunsveld uit NKV E2.
Waar NKV in de heenwedstrijd in Oos-
terhout furieus uit de startblokken 
kwam en direct een comfortabele voor-
sprong wist te pakken, begon de thuis-
wedstrijd een stuk aarzelender. NKV 
liep met scores in beide vakken welis-
waar uit naar een 5-1 voorsprong, maar 
daarna zakte NKV met name in verdedi-
gend opzicht wat weg en bleef de marge 
steeds gelijk tot aan een 12-8 ruststand.
Het spelbeeld na rust wijzigde niet en 
zodoende konden beide ploegen om en 
om flink verder scoren. Het was met na-
me de arbitrage die een hoofdrol opeiste 
door maar liefst 16 (!) strafworpen, net-
jes verdeeld over beide ploegen, toe te 
kennen. Mede hierdoor kon NKV pas in 
het tweede gedeelte van de tweede helft 
de wedstrijd op slot gooien, waarbij 
Chantal Messerschmidt en Kelly Slaats 
een comfortabele tussenstand van 22-13 
op het bord zetten. Enigzins geholpen 
met wederom een aantal strafworpen, 
maar ook goede schoten, konden de be-
zoekers nog wat terug doen tot een uit-
eindelijke stand van 22-17.
Volgende week kan NKV een zeer be-
langrijke stap zetten richting het kampi-
oenschap wanneer het KC Dor-drecht, 
de nummer twee uit de poule treft. Deze 
wedstrijd wordt gespeeld op zondag 29 
januari in Sporthal de Hongerman en 
start om 17.15 uur.

Badminton

Tijdens een bijzondere ALV werd Pie-
ter bedankt voor zijn jarenlange tome-
loze inzet voor de club en ontving hij 
naast een klein aandenken ook een 
waardecheque.
Maar het meest symbolische cadeau, 
ontving Pieter tijdens de algemene le-
denvergadering. Daar werd hij, in het 
bijzijn van veel van onze leden, nog-
maals bedankt voor de vele functies 
die hij heeft bekleed binnen de club. 
Van jeugdtrainer tot competitieleider, 
van penningmeester tot voorzitter. In 
deze laatste functie heeft hij jarenlang 
richting gegeven aan het beleid van de 
club. Jaren geleden heeft dat geleid tot 
5 kampioenschappen in de eredivisie 
van het badminton. Een prestatie waar 
de club nog steeds trots op is!

Pieter kreeg voor deze enorme presta-
tie, onder luid applaus, naast een op 
maat gemaakt t-shirt ook het erevoor-

zittersschap toegekend. Een eretitel 
die recht doet aan zijn inspanningen 
die hij leverde voor de club! 

In de afsluitende dubbelpartijen was 
vooral de partij van Ruud van Vijfeij-
ken en Laurence Roijackers boeiend. 
In de eerste set was de ultieme score 
van 30-29 nodig om een winnaar aan 
te wijzen. Ook de tweede set was ui-
terst spannend en werd met 20-22 ge-
wonnen, waardoor een derde set nodig 

was: die werd uiteindelijk jammerlijk 
verloren (21-14). Bert Manders en Je-
roen van der Heiden hadden minder 
moeite en een minder spannende par-
tij. Met 8-21 en 7-21 was het verschil 
veel te groot om er een leuke wedstrijd 
van te maken en werd de eindstand 
dus met 3-5 opgemaakt.

Liederentafel:  wij blijven zingen 
En u mag zelf (na de pauze) het repertoire bepalen. Zondag 29 januari kunt u 
weer heerlijk zingen in café Schafrath. We gaan dan al weer het 11de jaar in met 
onze liederentafel en wel met een (weer) vernieuwde bundel. Maar liefst zo'n der-
tig (van de honderd) songs zijn aangepast dan wel vervangen. Zo gaan we de uit-
daging met Cor aan om La Montanara in het Italiaans te zingen. Uiteraard blijven 
we ook onze Nederlandse en Brabantse liederen trouw. Kom met ons meezingen 
op zondag 29 januari vanaf 20.30 uur in café Schafrath. 
Tot dan. Marianne, Hans, Daan, Toos, Harold en nog vele anderen.



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

zondag 29 januari
geopend
12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Norma jubileum 40 
Boxspring 
- CombiSpring Matras met stabiel ligcomfort over de 

- Latex topper voor optimale drukverdeling, onder

- Draadloos elektrisch verstelbaar met extra sterke

- Luxe achterwand en stoffering.
- Maat: 160/180 x 200/210.

VLAK
140/160/180 x 200/210 cm nu € 1499,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140/160/180 x 200/210 cm    nu € 2499,- 

gehele breedte. 

steuning en ventilatie.

motor.

voor

2499,-

Hoekbank Celino

Hoekbank Marino
Uitgevoerd in zachte ribstof. Exclusief sierkussen.
Breedte 268x217 cm.

voor

1499,-

2x relax

500,-

oo

voor

999,-

bestaand uit een 
1.5+arm - bar - 1.5 - hoek - 1.5 - 1.5+arm
in de stof torana 67 zonder relaxen 1499,-
2x elektrische relaxen extra 500,- + 1499 = 1999,-

TOPPRESTATIES 
DOOR KWALITEIT

BENZINEMOTORZAAG
MS 170

€ 199,--
i.p.v. € 244,--

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55  • 5738 AB Mariahout
0499 423131 •

Een aandeel in elkaar

financieeladvies.dommelstreek@rabobank.nl of (040) 280 75 00

Loop binnen tijdens het inloopspreekuur op maandag of donderdag
van 15.00 tot 20.00 uur in ons Ontmoetingscentrum, Laan der Vier
Heemskinderen 7 in Geldrop. Of maak een afspraak:

Een hypotheek bij Rabobank begint met kosteloos oriënteren

Meer informatie en voorwaarden: www.rabobank.nl/hypotheek

Hypotheek
binnen een
week

Niels, Petra
en Dirk lopen

hard voor u

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

Nuenen-Zuid 
(Het Puyven ± 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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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