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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

NKV 1 
blijft op koers 
voor 
kampioenschap

VERKOOPADVIES?

Bel dan Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com
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In memoriam Jan van Nunen

Spreekbuis van een kleine gemeenschap

De dorpsraad van Nederwetten 
nader belicht
Door Caroline van Nes

ederwetten telt zo’n achthonderdvijftig zielen. Een mooi dorp, met veel 
ruimte. Het kleine aantal inwoners weet zich goed vertegenwoordigd 
door een dorpsraad die hun belangen met veel inzet en enthousiasme 

behartigt. Voorzitter Piet Renders en secretaris Jan Friso Groote vertellen wat 
de dorpsraad van Nederwetten allemaal doet en voor de mensen betekent.

“We zijn een adviesorgaan van het col-
lege”, begint Piet. “Het college van de 
gemeente Nuenen benadert ons als ze 
advies nodig hebben over dingen die 
Nederwetten aangaan en andersom 
benaderen wij hen ook zelf als dat no-
dig is.” Jan Friso vult aan: “We bespre-
ken eens per anderhalve maand wat er 
allemaal leeft en omgaat in het dorp en 
dat spelen we door aan de gemeente 
Nuenen. De burgemeester zien we 
twee keer per jaar en sommige wethou-
ders vaker, het ligt er aan wat er speelt. 
De samenwerking met de gemeente is 
heel constructief.” In de dorpsraad zit-
ten momenteel zeven mensen, een 
goede doorsnee van de Nederwettense 
bevolking. Elke vier jaar worden er ver-
kiezingen gehouden, de opkomst is al-
tijd erg hoog. Ook de openbare dorps-
raadvergaderingen worden bezocht 
door zeker tachtig tot negentig men-
sen. “Dat geeft wel aan dat de dorps-
raad en het werk dat we doen, gezien 
en gewaardeerd wordt”, aldus Piet.

Nieuwbouw
Een van de dingen waar de dorpsraad 
nauw bij betrokken is geweest, is het 
ontstaan van de nieuwbouwwijk Es-
rand. Jan Friso vertelt: “Er is een stre-
ven om naar twaalfhonderd inwoners 
te groeien. Een van de dingen die heel 
bijzonder is aan Nederwetten is dat we 
nog steeds een dorpsschool hebben en 
om die open te houden, is het zaak dat 
er voldoende jonge mensen zijn.” De 
wijk bestaat vijf jaar, jongeren hebben 
zelf bij de gemeente op de stoep ge-
staan omdat ze betaalbare nieuwbouw 
wilden in Nederwetten, er kwam niks 
vrij. Piet: “De gemeente heeft dat goed 
opgepikt en is ermee aan de slag ge-
gaan en er zijn nu vijfenvijftig nieuwe 
woningen gebouwd. De dorpsraad 
maakt zich hard voor nog meer van dit 
soort wijken.” Ook de multifunctione-
le accommodatie, waar onder andere 
de school in gehuisvest is, is er geko-
men mede door de inspanningen van 
de dorpsraad. 

De Dorpsraad van Nederwetten Vlnr: Henri Schouten, Theo van den Tillaart, Ruud Jan-
sen, Piet Renders, Jan Friso Groote, Linda Nouwens en Leo Evers

Jan was voorzitter van onze wijnclub 
‘De jongens van de wijn’. Een 20 jaar ge-
leden ontstaan clubje van vrienden, 
zeer geïnteresseerd in alle aspecten van 
het edele vocht maar vooral in de con-
sumptie ervan. We volgden cursussen 
om meer te begrijpen en maakten rei-
zen naar o.a. de Champagne, Elzas, Ah-
rtal, Porto en Ribeira del Douro. Stuk 
voor stuk hoogtepunten in ons bestaan 
als wijnclub. Bezoeken aan wijnboeren, 
excursies, heerlijke diners en vooral laat 
doorzakken en ongelofelijk veel lachen 
en plezier samen. Ieder kwartaal een 
proeverij bij een van de leden thuis. Als 
voorzitter was Jan doortastend, nieuws-
gierig met grote interesse voor de wijn 
en een niet te evenaren topografische 
kennis. Met een groot gevoel voor hu-
mor wist hij ook complexe onderwer-
pen tot een goed einde te brengen. De 
jaarvergaderingen op skon vrouwkes-
avond waren onder zijn leiding al een 
beetje carnaval. Jan groeide zo in zijn rol 
dat hij door de club benoemd werd tot 
‘Voorzitter voor het leven’. Met een 
glimlach en een veelbetekenend “Ja, 
ja……” vond hij dat wel mooi zo.
Als wijnclub hebben we in Jan ook een 
echte Nuenense jongen gezien, die 

met heel veel plezier herinneringen 
ophaalde over zijn 20-jarige loopbaan 
als voetballer in het elftal van Bert 
Martens. Een echte carnavalsvierder, 
een man met veel vrienden in Nuenen, 
actief in tennis en golf. Trots was hij 
op zijn gezin. Met veel engagement en 
deskundigheid sprak hij over zijn 
werk. Zijn functie als penningmeester 
bij het WIN getuigde van een grote 
maatschappelijke betrokkenheid.

Zondagochtend 29 januari is Jan van 
Nunen in alle rust thuis, te midden 
van zijn gezin, overleden.

We verliezen in Jan een bijzonder 
dierbare vriend, een echte kameraad. 
Nog vaak zullen wij het tijdens onze 
bijeenkomsten en uitstapjes over hem 
hebben, puttend uit een rijk arsenaal 
bijzondere en altijd zeer plezierige 
herinneringen.

We wensen Wilma, de kinderen, hun 
partners en kleinkinderen heel veel 
sterkte.

Bart, Chris, Hans, Louis, Noud, Peer, 
Pieter, Toine.

Bruggetje 
Niet alleen met nieuwbouw maar ook 
met de inrichting van het bestaande 
dorp houdt men zich bezig. Er zijn hier 
en daar wandelpaden verschenen, bij-
voorbeeld langs de Soeterbeekseweg. 
En het bruggetje bij de oude toren is ge-
bouwd, het Piet Rendersbruggetje, ver-
noemd naar de vader van de huidige 
voorzitter, prominent inwoner, die veel 
voor het dorp betekend heeft. “Heel bij-
zonder,” zegt Piet, “het is ook een heel 
mooi bruggetje, sowieso een mooi na-
tuurgebied daar, je wandelt van daar uit 
zo naar Eindhoven en ook veel wande-
laars uit Eindhoven komen hier naar-
toe.” Jan Friso gaat door: “Wat veel 
mensen misschien al vergeten zijn, is 
het fietspad tussen Nederwetten en 
Breugel, dat hield eerst halverwege op 
en dan moest je over de klinkers verder. 
Dit gaf veel discussie en het was een van 

de eerste dingen waarvoor de dorps-
raad in actie kwam, dat was in 2003.”

Soeterbeekseweg
Een belangrijk en actueel onderwerp 
waar de dorpsraad zich momenteel 
mee bezig houdt, is de eventuele af-
sluiting van de Soeterbeekseweg. “In 
2012 is de weg even afgesloten ge-
weest”, vertelt Piet. “Dit werd al gauw 
ongedaan gemaakt maar de Kosmos-
laanbewoners willen de afsluiting 
weer terug, die zeggen veel last te heb-
ben van sluipverkeer. Er wordt een 
verkeerstelling gedaan dit voorjaar om 
te kijken waar al het verkeer dat uit 
Nuenen komt, blijft. Wij hebben veel 
contact met de gemeente Nuenen om 
duidelijk kenbaar te maken dat wij de 
Soeterbeek niet afgesloten willen heb-
ben. Vanuit Nederwetten is er anders 
geen directe weg naar Eindhoven 

meer. En wij willen groeien, een inte-
ressant dorp zijn onder de rook van 
Eindhoven, dus het is een heel belang-
rijk punt voor ons. Zo zijn er nog tal-
loze andere belangrijke onderwerpen 
waar wij ons mee bezig houden, wij 
zijn als dorpsraad een spreekbuis voor 
de Nederwettenaren.” 
www.nederwetten.org

N

Nuenen zit er weer 
lekker warmpjes bij!
Aanstaande zaterdag (4 februari) 
vindt er weer een ‘Bruisende Zater-
dag’ plaats in het Winkelhart van 
Nuenen. Dit wordt georganiseerd 
door leerlingen van het Nuenens 
College in samenwerking met Win-
kelhart van Nuenen. 

Deze Bruisende Zaterdag staat het 
thema ‘Winter’ centraal. 
Leerlingen hebben onder andere een 
lekkere winter barbecue voor u klaar 
staan bij Keurslager Evert Tebak, waar 
heerlijke stukjes vlees genuttigd kun-
nen worden. 
Daarnaast wordt er gezorgd voor lek-
kere warme chocolademelk bij Jumbo 
Ton Grimberg. 
U kunt ook samen met de leerlingen 
heerlijke wafels bakken met slagroom 
bij Albert Heijn. 
De Bruisende Zaterdag start om 11.00 
uur en eindigt om 16.00 uur. 
We hopen u allen te zien op 4 februari 
in het Winkelhart van Nuenen. 
Hopelijk tot dan!!

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Cultuur Overdag één jaar

Feest bij film ‘X+Y’!
Het is nog maar één jaar geleden dat de eerste activiteit van Cultuur Overdag 
werd georganiseerd. Om dit heuglijke feit te vieren zal de filmvertoning op 
dinsdag 14 februari een extra feestelijk tintje krijgen. Kom en laat u verrassen!

De Britse film ‘X+Y’ gaat over een 
licht autistisch genie, de relatie met 
zijn toegewijde leraar en zijn eerste 
liefde tijdens een Wiskunde Olympia-
de in Taiwan.
Na de plotselinge dood van zijn vader 
trekt de licht autistische Nathan zich 
terug in zijn eigen wereldje. Anderen 
houdt hij op een afstand; het enige dat 
hij begrijpt is wiskunde. Een leraar 
ontdekt zijn talent voor cijfers en be-
zorgt hem een plek in het Britse team 
voor de Internationale Wiskunde 
Olympiade. Als lid van dat team, dat 
ook nog eens een grote kans heeft de 
Olympiade te winnen, lijkt Nathans 
leven voorgoed te veranderen.
De film op 14 februari begint om 10.30 
uur; de foyer is open vanaf 10.00 uur. 
Toegangsprijs voor de film (inclusief 
een kopje thee of koffie) is € 6,50. 
Kaartjes zijn te koop aan de receptie 
van Het Klooster (Park 1), iedere 
werkdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Cultuur Overdag gaat op Cultuur 
Avonduur! 
De komende maanden biedt Cultuur 
Overdag niet alleen films, maar ook 
een optreden/lezing (2 april: Wim Da-
niëls) en een toneelvoorstelling (26 
maart: Opgeruimd door theatergroep 
Greppel). 
Ook is het gelukt, dankzij de samen-
werking met Het Klooster, op 21 april 
een optreden te regelen van Gerard 
van Maasakkers & Frank Cools. De 
voorstelling start om 20.00 uur. Daar-
mee is het voor Cultuur Overdag het 
eerste Cultuur Avonduur!
Kaarten voor de voorstelling van Van 
Maasakkers zijn inmiddels te koop aan 

de receptie van Het Klooster. U kunt al-
leen contant betalen. Telefonisch re-
serveren (040-2843181) is mogelijk.
Op de hoogte blijven van alle activitei-
ten van Cultuur Overdag? Schrijf u in 
om de nieuwsbrief te ontvangen. Re-
gistreer u als abonnee via:
www.cultuuroverdag.nl



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 
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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

Wanneer wordt mijn container 
leeggemaakt? Raadpleeg uw 
afvalkalender, niet zichtbaar 
dan graag een melding maken.
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AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 24	januari	2017	 	 Boord	37,	5674	NB	-	het	uitbreiden	van	
    een berging (BOUW).

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

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

•	 27	januari	2017	 	 Park	5,	5671	GA	-	het	oprichten	van	een	
    bijgebouw (BOUW en RO, afwijken van 
    de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, Sector bestuurs-
recht,	 Postbus	 90125,	 5200	 MA	 ‘s-Hertogenbosch,	 een	 verzoek	
worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

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:

•	 Park	7	en	9,	5671	GA	 het	oprichten	van	twee	woonhuizen,
    verlengd tot 10 maart 2017.   

MEDEDELING OMTRENT BELEIDSREGELS
Op 29 november 2016 heeft het college van de gemeente Nuenen 
c.a., besloten onderstaande beleidsregels vast te stellen. 

Het doel van de beleidsregel is de beoordelingsruimte van het col-
lege op grond van wettelijk voorschrift in te vullen.

Deze beleidsregels dienen in acht te worden genomen bij de aanvraag 
van subsidie. 

Het besluit ligt ter inzage bij het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. Voor de inzage op het gemeentehuis, dient u een af-
spraak te maken. De beleidsregel is tevens te raadplegen via de 
landelijke website www.overheid.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met I. Sleegers, be-
reikbaar via i.sleegers@nuenen.nl

Subsidieregeling (artikel 5 lid 2 ASV Nuenen)

Burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a.:

overwegende, dat artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverorde-
ning gemeente Nuenen c.a. 2016 (later ASV Nuenen) regelt dat 
het college bij ‘subsidieregeling’ de wijze van verdeling van het 

beschikbare bedrag binnen het door de raad vastgestelde subsi-
dieplafond bepaalt;

dat artikel 9 ASV Nuenen een aantal verplichte weigeringsgron-
den kent, en een aantal optionele weigeringsgronden;

dat het college zichzelf bij beleidsregel kan beperken in de bewe-
gingsruimte die de verordening biedt;

gelet op het bepaalde in de ASV Nuenen;

b e s l u i t :

navolgende beleidsregels vast te stellen:

COLLECTE
Deze week wordt er gecollecteerd door de Hersenstichting.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 9 februari 2017 
vanaf 19.30 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stukken 
staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in 
het	Gemeentehuis.	U	kunt	via	deze	link	ook	de	raadsvergadering	live	
volgen en na afloop terugkijken.

Onderwerpen:
Hamerstukken
•	 Benoemen	burgercommissielid
•	 Vaststellen	bestemmingsplan	‘Kapperdoes-tuincentrum’
•	 Ontwerp	 Regionaal	 Risicoprof iel	 Veiligheidsregio	 Brabant-

Zuidoost 2017
Bespreekstukken
•	 Bomenbeleidsplan
•	 Bomenverordening
•	 Vaststellen	van	het	bestemmingsplan	‘Mauritsgaarde	4’
•	 Kader	Grondprijzen	en	Exploitatiebijdragen	2017
•	 Plan	van	aanpak	van	de	begeleidingsgroep	bestuurlijke	toekomst

Tijdens de openbare raadsvergadering kunt u gebruikmaken van 
het inspreken. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679 of email griffie@nuenen.nl

UITNODIGING VERGADERING
Dinsdag	7	februari	komt	de	wijkraad	Eeneind	in	openbare	vergade-
ring	bijeen	in	’t	Enodegebouw,	Eeuw	Driessestraat	1.
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van 
harte welkom. www.eeneind.net/wijkraad.html

SAMEN DOEN WE MEER!   
DOE MEE  AAN DE LANDELIJKE  
OPSCHOONDAG OP 25 MAART
Zwerfafval. Het ontsiert het straatbeeld, is slecht voor het milieu, 
het is een grote ergernis én het kost ons allemaal veel geld. De ge-
meente Nuenen wil samen met haar inwoners zwerfafval aanpakken. 
Er	is	ieder	jaar	een	landelijke	opschoondag.	In	heel	Nederland	gaan	
inwoners op 25 maart aan de slag om zwerfafval op te ruimen. De 
gemeente Nuenen biedt wijkverenigingen en scholen ondersteuning 
aan als zij een opschoondag in hun wijk of op school organiseren. 

De gemeente Nuenen heeft een draaiboek beschikbaar waar ideeën 
in staan om een opschoondag in de wijk of op school te organiseren. 
Wat is de beste starttijd? Hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mo-
gelijk mensen meehelpen? Wat hebben we allemaal nodig om een 
opschoondag in de wijk te houden? Alles is te vinden in het draai-
boek. Kijk ook eens op de website van Nederland schoon. 

De gemeente Nuenen faciliteert de wijken en scholen bij de op-
schoondag met hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen. 
De volle zakken met afval worden op afspraak door de gemeente 
opgehaald. Dit alles in het kader van Samen doen we meer! Samen 
zorgen we voor een schoon Nuenen.

Voor vragen of het aanvragen van het draaiboek kunt u een e-mail 
sturen naar gemeentenhuis@nuenen.nl onder vermelding van op-
schoondag 2017 of belt u met 040 263 1631. Na aanmelding neemt 
de gemeente contact met u op. Heeft u zich nog niet aangemeld, 
doe dit dan voor 28 februari. 

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

 

1. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op mindervalide 
 inwoners

Beleidsregel 1
In afwijking van artikel 9, vierde lid, onder f van de ASV Nuenen, 
blijft bij de beoordeling van een subsidieaanvraag die specifiek ge-
richt zijn op mindervalide inwoners het eigen vermogen van de 
aanvrager buiten beschouwing.

Begripsomschrijving
Mindervalide inwoners: mensen met een lichamelijke, verstande-
lijke, visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en 
autisme en chronisch zieken.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de 
begroting. Het doel van deze beleidsregel is de deelname van gehan-
dicapten enerzijds te verhogen door verenigingen en organisaties te 
stimuleren om (structureel) aanbod voor mindervaliden te realise-
ren. 

2. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op kwetsbare inwoners

Beleidsregel 2
In afwijking van artikel 9, vierde lid, onder f van de ASV Nuenen, 
blijft bij de beoordeling van een subsidieaanvraag die specifiek ge-
richt zijn op kwetsbare inwoners het eigen vermogen van de aan-
vrager buiten beschouwing.

Begripsomschrijving
Kwetsbare inwoners: een kwetsbare inwoner is een persoon die (fi-
nancieel) niet zelf is tot maatschappelijke participatie.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de 
begroting. Het doel van deze beleidsregel is de deelname van acti-
viteiten voor inwoners die daar financieel zelf 
niet toe in staat zijn. 

3.  Beleidsregel: maximum redelijke verhouding

Beleidsregel 3
De hoogte van te verlenen subsidie, als bedoeld in artikel 9 lid 4 
onder	g	ASV	NUENEN,	staat	niet	meer	in	een	redelijke	verhouding	
tot	het	aantal	deelnemers	aan	de	activiteiten,	als	het	maximum	van	
€ 100,00 per deelnemer en/of lid wordt overschreden.
Dit	maximum	geldt	niet	bij	organisaties	waar	de	gemeente	overeen-
komsten	mee	heeft	gesloten.	Een	dergelijke	overeenkomst	derogeert	
aan deze beleidsregel.

Begripsomschrijving
Redelijke verhouding: het toegekende subsidiebedrag moet in rede-
lijke verhouding staan tot het aantal leden en/of deelnemers. 

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel betreft een nadere specificering van wat wordt ver-
staan onder een “redelijke verhouding”, en is van toepassing op alle 
programma’s van de begroting. Het doel van deze beleidsregel is het 
bedrag	te	beperken	tot	een	absoluut	maximum	per	deelnemer/lid.	
 

4. Beleidsregel: regionale en landelijke organisaties in relatie tot 
 eigen vermogenspositie

Beleidsregel 4
Bij een subsidieaanvraag van een regionaal of landelijk overkoepe-
lende organisatie, wordt het “eigen vermogen” in de zin van artikel 
9,	 vierde	 lid,	 onder	 f	 van	 de	ASV	 NUENEN	 vastgesteld	 door	 het	
Nuenense aandeel in de regionale of landelijke organisatie te bepa-
len. Op deze wijze wordt per geval een eigen vermogen naar rato 
berekend voor Nuenen.

Begripsomschrijving
Regionale of landelijke organisatie: een organisatie die voor een 
bepaald gebied werkzaamheden verricht, ook buiten de gemeente-
grens van Nuenen. 

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle aanvragen van een re-
gionale of landelijke organisatie. 
Het doel van deze beleidsregel is dat het eigen vermogen naar rato 
wordt berekend voor Nuenen.



 

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

             
50 jaar jubileum Echte Bakkersgilde

Acties week 5 : geldig maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried's meergranen
Meergranenbrood boordevol pitten & zaden 
2x halve € 1,95
 heel € 189_____________________________________________________

Cerise Flambée vlaai
Banketbakkersroom, gebonden kersen 
afgebrand met schuim
Half € 7,50
 heel € 1395_____________________________________________________

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

De beste Kwaliteit
met Passie klaar gemaakt!

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

Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden ..............6,95
4 Houthakker-
steaks .........................................6,95
Carpaccio Misto
100 gram  ................................................2,60
Italiaanse 
Biefstuk Rol
100 gram  ................................................1,95
100 gr. Filet Americain +
100 gr. Beenham +
100 gr. Eier salade, samen .....5,00
4 Gegrilde
Kippenpoten  .............5,00

weekaanbiedingen 
donderdag 2 t/m woensdag 8 februari

Broccoli 
 1/2 kilo 0,99
Mango      
pan klaar   per stuk 1,49
Wokgroenten speciaal      

1/2 kilo 1,95
Champignons    

per bakje 0,79
4-Seizoenen salade
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

KOOPJE

KOOPJE

UIT EIGEN

KEUKEN

SPECIAL

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

ZATERDAG 4 FEBRUARI
11.00 - 16.00 UUR
Geldropsedijk 50A, Nuenen

Kijk voor een aantal foto's op
www.musicalgroepkapsones.nl

CARNAVALSKLEDING
TE KOOP!

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Hartevelt 
Jonge Jenever 1lt. €9,99 

Sheridan’s 
Koffielikeur 0,5lt. €11,95 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Club Privado 
Baron De Ley 

Rioja,  Spanje, 100% Tempranillo, 
4 maanden op eiken vaten gerijpt  

5+1 gratis per stuk nu €8,50 
Acties geldig van 2 t/m 23 februari  

CARNAVAL OPENINGSTIJDEN
ZATERDAG: Gewoon geopend ZONDAG: Alleen afhaal 12 .00 - 20 .00 uur!!!!

MAANDAG EN DINSDAG: Gesloten . Iedereen alvast een fijne carnaval toegewenst.

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU FEBRUARI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)
3) SATÉ AJAM (2 STUKS)
4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) LONG HA TJAP YU PIEN
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET 'DEEP FRIED' UIT 
 DE KLEINE WOK, IN EEN ZACHT ROMIGE LICHT PIKANTE SAUS 

VAN KREEFT EN CHINESE GARNALEN, MET UI EN PAPRIKA
6) FOE YONG HAI 
 MET VARKENSVLEES EI-OMELET GEVULD MET GROENTEN, 
 VARKENSVLEES EN STUKJES HAM IN EEN VOLLE ROMIGE 

ZOETE TOMATENSAUS
7) SZECHUAN KAI PIEN
 PLAKJES MAISKIPFILET OP SZECHUANESE WIJZE BEREID IN 

EEN PIKANTE KNOFLOOK-SOJA-MUSHROOM SAUS EN 
 ROOSJES BROCCOLI MET DIVERSE ANDERE GROENTEN

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

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!
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Nieuwe inwoners in onze 
gemeente…..
Weer opvallende geboortekaartjes in voortuinen van onze gemeente. In de Eras-
musstraat in Nuenen is een meisje geboren met de naam: ELIF. Elif is de eerste 
letter van het Arabische alfabet. De trotse ouders zijn Janneke en Ömer Zengin.
Kai is de zoon van Suzi en Jacco Hoogendoorn en dit gezin woont aan de Dora 
Ebbenhof in Gerwen. En in De Vroente in Nuenen is broertje Teije geboren.
Kai, Elif en Teije: welkom in onze gemeente!
Ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie weten via: 
redactie@ronddelinde.nl. Of mail zelf een foto met toelichting.

Samen je eigen voeding verbouwen: 
biologisch, vers en lekker!
Op een mooi plekje in Nuenen, de voormalige diaconietuin, kweken we 
groenten, fruit, kruiden en bloemen. Voor elkaar en met elkaar.

We kiezen al sinds het begin, bijna 40 
jaar geleden, voor biologisch tuinieren, 
waarbij het omgaan met de bodem en 
het bodemleven een belangrijke plaats 
inneemt. Hierdoor zorgen we voor ge-
zonde voeding, terwijl we de aarde niet 
uitputten.
De inzichten hierin ontwikkelen zich 
nog steeds en we nemen die zoveel 
mogelijk mee in onze manier van wer-
ken. Onze composthopen zijn dan ook 
belangrijk en hebben hun eigen com-
postmeester.
We kiezen er ook voor om samen te 
werken. Daarom hebben we gezamen-
lijke ochtenden om te tuinieren; op 
woensdag- en zaterdagochtend. Na-
tuurlijk kan niet iedereen altijd, maar 
regelmatig op tenminste een van deze 
ochtenden aanwezig zijn, vinden we 
belangrijk om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen.
We hebben allemaal een taak, die past 
bij wat ieder kan en wil, waarbij voor 
elke gewasgroep een aantal mensen 
verantwoordelijk is. Ieder jaar spreken 
we af, wie bij welk gewas gaat werken.
Het moestuinieren is zowel heerlijk 
ontspannend als flink inspannend, want 
er zitten ook echt pittige klussen bij. 
Ook het weer zit niet altijd mee! Maar 

Deze pompoenen waren (o.a.) de oogst 
van 2016!

Nog een keer de ijsbaan...
Mooie stukjes in deze krant over de IJsbaan Oud Prinsen en hartverwarmen-
de reacties via de social media en op de ijsbaan zelf. Dat heeft ons als Oud 
Prinsen goed gedaan. Zelf hebben wij ook geweldig genoten. Het was de 
dagen voorafgaand aan de zondag van de ijsbaan hard werken. Eerst veel 
twijfel of het wel voldoende door zou zetten met de vorst…. zetten we er 
extra water op of juist niet ….. enz., enz. Uiteindelijk is op zaterdag vroeg in 
de ochtend besloten door te zetten. Het had die nacht ervoor behoorlijk ste-
vig gevroren, en de vooruitzichten voor de zondag waren prima: mooi, zon-
nig weer. En dan is het te jammer om niet open te gaan.

Het principe van de Oud Prinsen bij de 
ijsbaan is: iedereen heeft gratis toe-
gang tot de ijsbaan, en de netto op-
brengst van de koek en zopie is voor 
een of meerdere goede doelen in de ge-
meente Nuenen. We zijn daarbij voor-
al ook dankbaar naar al onze sponso-
ren, want zonder hun medewerking is 

het realiseren van een ijsbaan niet mo-
gelijk, of er zou dan in ieder geval veel 
minder geld overblijven voor het goe-
de doel. En we willen het mes graag 
aan twee kanten laten snijden: veel ijs-
plezier voor Nuenenaren en veel geld 
overhouden voor de goede doelen. Die 
sponsoren waren:

•	 A.	Jansen	b.v.,	Son	voor	beschikbaar	stellen	van	het	aggregaat	incl.	diesel
•	 Bomenrooibedrijf	Kuijpers,	Son,	voor	de	houtsnippers
•	 De	Verhuurspecialist,	Nuenen,	voor	de	tafels	en	banken
•	 ETB	Van	Keulen	b.v.,	Nuenen,	voor	de	technische	ondersteuning
•	 Freyja	Fence	b.v.,	Nuenen	voor	levering	van	de	hekken	tbv	de	fietsenstalling
•	 Gaslascentrum	b.v.,	Eindhoven,	voor	levering	van	gas
•	 Gemeente	Nuenen	voor	de	medewerking
•	 Jumbo	Ton	Grimberg,	Nuenen,	voor	de	extra	service	bij	de	catering
•	 Kookstudio	John	Geven,	Nuenen,	voor	de	keuken-inventaris
•	 LAV	Fotografie	Bart	Verkuijlen,	Nuenen,	voor	de	prachtige	foto’s
•	 LON,	Nuenen,	voor	de	webcam
•	 Schapenhouderij	Rob	Adriaans,	Eindhoven,	voor	het	maaien	en	klepelen	van	

de begroeiing
•	 Schellens	Schildersbedrijf	b.v.,	Nuenen,	voor	de	kassawagen
•	 Seerden	Industriële	Verpakkingen	b.v.,	Nuenen,	voor	het	stookhout	
•	 Stichting	Ezeltjesdag	Nuenen	voor	de	tent
•	 Van	 Grinsven	 Grondboringen	 en	 Bronbemaling	 b.v.,	 Wilbertoord,	 voor	 de	

bronbemaling en het beschikbaar stellen van de diesel.

Hopelijk hoeven we niet opnieuw 4 jaar te wachten tot er weer voldoende natuur-
ijs ligt voor de ijsbaan….
 

Statiegeld   
voor   
Global Exploration
Ik	ben	Gaby	Sondagh,	(15	jaar)	en	ik	
zit in 4VWO van het EckartCollege. 
Komende zomer ga ik met 22 anderen 
op stage naar Thailand en Cambodja. 
Dit is in samenwerking met Stichting 
Global	Exploration.	Onder	het	motto	
‘Together	One	World’	zullen	we	daar	
in contact komen met leeftijdsgeno-
ten en we zullen veel van elkaar en el-
kaars culturen leren. Ook zullen we 
samen de handen uit de mouwen ste-
ken. We gaan bijvoorbeeld bomen 
planten, gebouwen opknappen, lessen 
geven en nog veel meer!
Voor de projecten waar we gaan hel-
pen is geld nodig. Daarom vraag ik u 
om hulp. De hele maand februari kunt 
u uw statiegeldbonnen doneren bij 
Albert	Heijn	op	Hoge	Brake	8	in	Nue-
nen. Hartelijk bedankt.

Ons Tejater   
gaat terug naar 
 de zestiger jaren 
met Black Sell
Na het succes van vorig seizoen, or-
ganiseert Ons Tejater weer een mu-
ziekavond. En natuurlijk muziek uit 
de sixties! Ga uit je dak met Black 
Sell!

Black	 Sell,	 een	band	met	 allemaal	 le-
den die wonen of gewoond hebben in 
Vinkel, staat garant voor een mooi en 
gevarieerd avondvullend programma. 
Een avond waarin goud-van-oud-mu-
ziek centraal zal staan. Wie heeft er 
niet mooie herinneringen aan Apache, 
Ben	ik	te	min,	San	Francisco,	en	House	
of the rising sun? En wilt u het wat wil-
der:	 Brown	 eyed	 girl,	 Jumping	 Jack	
flash, en Hello Josephine komen ook 
voorbij.

De zaal in Ons Tejater is weer helemaal 
ingericht om optimaal te kunnen dan-
sen of rustig te genieten. En u mag een 
drankje tussendoor halen. De eerste 
consumptie krijgt u trouwens van Ons 
Tejater!

De avond begint om 20.30 uur in het 
Dorpshuis in Lieshout. De muziek be-
gint	om	20.45	uur.	U	bent	dan	vast	ge-
installeerd! En rekent het thuisfront 
erop, dat u vroeg thuis bent? Mooi 
niet!!	Black	Sell	gaat	tot	tegen	één	uur	
door.

Zaterdag 4 februari om 20.30 uur in het 
Dorpshuis	 in	Lieshout.	 Entree	 €	 7,50,	
inclusief een consumptie. Kijk op www.
vierbinden.nl/onstejater.
Wilt u de band beter leren kennen, kijk 
dan op: www.blacksell.nl

Verkenners van scouting  
Rudyard Kipling bouwen katapulten
De verkenners van scouting Rudyard Kipling hebben dit weekend verschrik-
kelijk hard gewerkt aan het bouwen van katapulten waarmee uiteindelijk 
aardappelen afgeschoten zouden kunnen worden.

Voordat het echte bouw werk kon be-
ginnen, moesten de verkenners eerst 
weer even hun kennis van het pionie-
ren opfrissen. Pionieren is het bouwen 
met slechts hout en touw en als je er 
goed in bent dan kun je de mooiste 
bouwwerken maken. Tijdens de kam-
pen worden er hele keuken gepionierd, 
maar ook een simpele driepoot kan 
reuze handig zijn om een pan boven 
het vuur te hangen.

Deze week moesten er dus katapulten 
worden	gebouwd.	Uiteindelijk	is	het	ge-
lukt om twee prachtige bouwwerken te 
maken, die ook daadwerkelijk de aard-
appelen hoog en ver konden schieten.
Lijkt het jou ook leuk om te leren pio-
nieren en aardappelen te schieten met 
eigen gemaakte katapulten? Kijk dan 
op	 www.rudyardkipling.nl	 voor	 de	
mogelijkheden. Iedereen is welkom bij 
de scouting, van jong tot oud.

Gerwen wordt geknipt!
Enkele jaren geleden heeft de gemeente Nuenen 40 wilgen gepoot aan de 
Huikert. Tijd om ze voor de eerste keer te knotten. Zaterdag is het zover, 3 
jaar geleden gepoot dus tijd om hen voor de eerste keer kaal te maken. De 
Knotgroep van het IVN-Nuenen gaat dit met de nodige voorzichtigheid on-
dernemen. Met goed onderhoud en de nodige voorzichtigheid moeten deze 
wilgen het eind van deze eeuw kunnen halen.

Zaterdag is het weer een knotdag en 
gaat de actieve groep van het IVN aan 
de slag aan de randen van Gerwen. 
Een wilg hoef je niet te planten, die wil 
zo graag groeien dat een tak in de 
grond steken voldoende is en hij zal in 
de meeste gevallen gaan wortelen en 
groeien. Dit kleine klusje zal in de loop 
van de ochtend afgerond worden en 
verhuizen de Knotters naar de Dun-
gense kant. Hier staan jong en oud 
door elkaar. Jonge wilgen gepoot in fe-
bruari	2014	en	oudere	exemplaren	van	
zeker 70 jaar levenservaring. Maar 
door de knotters geheel gelijkwaardig 

behandeld en onderhouden. Werk 
hebben is geen kunst maar werk hou-
den en daar zorgt De Knotgroep voor. 
Binnen	de	groep	heet	dit	niet	werken	
maar gezellig samen bezig zijn in de 
natuur. Ook eens ervaren? Dat kan, 
kom	 zaterdag	 voor	 09.00	 uur	 naar	 ’t	
Klooster of rechtstreeks naar de Hui-
kert. Zelf zorgen voor stevige schoe-
nen, werkhandschoen en indien mo-
gelijk een helm. De Knotgroep zorgt 
voor het gereedschap, koffie en soep. 
Meer informatie mail naar Knotgroep. 
IVNNuenen@gmail.com of bel 040-
2836323.

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

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

bij grote klussen helpen we elkaar.
We nodigen een paar mensen uit om 
met ons mee te komen tuinieren. Op 
onze site www.biologischetuin-nue-
nen.nu vind je meer informatie, ook 
om contact met ons op te nemen.
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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

Italiaanse ijssalon geeft 
warmte aan hobbycentrum
Rond de jaarwisseling sluit ijssalon Italia in de Vincent van Goghstraat een 
aantal weken. Het is daar nu onwerkelijk rustig. Geen lange rijen, geen ter-
ras met mensen die in de zon van een lekker ijsje of sorbet genieten. Voor 
Sandra en Loet van Lieshout, eigenaren van de Italiaanse ijssalon, is dit de 
tijd van het jaar om ze laten zien dat ze Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
een warm hart toedragen. 

Hoe ze dat doen? De Nuenense stich-
ting mag nu weer een aantal weken ge-
bruik maken van de etalage van hun 
ijssalon om de hobbyactiviteiten die je 
in Nuenen kunt beoefenen te promo-
ten. Zo gaat het al een paar jaar. Het 

Nuenense hobbycentrum stelt deze te-
rugkerende, warme geste van de lokale 
ijssalon uiteraard zeer op prijs!
Kort voor de jaarwisseling ging Ad van 
Rooij, bestuurslid van het hobbycen-
trum en afkomstig uit de tentoonstel-
lingswereld, weer aan de slag in de eta-
lage in de Vincent van Goghstraat. 
Ook nu is daar dus weer een miniten-
toonstelling te zien die een indruk 
geeft van wat je in het Nuenense hob-
bycentrum allemaal kunt doen onder 
het motto ‘van en aan elkaar leren’. 
Loop er maar eens langs! 

Gastvrouw
Tijdens de 'winterslaap' van haar ijssa-
lon is Sandra van Lieshout ook actief 
als gastvrouw bij Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats aan het Park. Ze 

Nuenen:        
Wassenaar van het zuiden….
Links en rechts wordt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ook 
wel aangeduid met: Wassenaar van het zuiden! Er zijn nogal wat overeen-
komsten tussen die twee gemeentes. En dan bedoel ik niet alleen de kapita-
le huizen, prachtige paarden en grote bolides.  Voorbeeldje: beide plaatsen 
beschikken over een molen (Windlust in Wassenaar en Roosdonck in Nue-
nen), een museum (Voorlinden in Wassenaar en Vincentre in Nuenen) en een 
college van één burgemeester en vier wethouders. In onze provincie werden 
vroeger Waalre en soms ook Vught in één adem genoemd met Wassenaar, 
maar de laatste tijd krijgt Nuenen steeds meer die eretitel. Wat zijn de gelij-
kenissen tussen beide gemeentes? Een kleine greep hieruit.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Nuenen en Wassenaar tellen beide 
rond de 25.000 inwoners en in beide 
gemeenteraden zitten drie D66-leden 
en één PvdA-raadslid. De verwach-
ting is dat bij de komende verkiezin-
gen in beide gemeentes de VVD en de 
PVV hoge ogen gaan gooien.

Wassenaar heeft een mooie dorps-
kern met ruime winkelstraten en 
daaromheen een bosrijke omgeving 
met veel villa's en landhuizen. Er wo-
nen nogal wat vermogende bewo-
ners en adellijke families. Ook koning 
Willem-Alexander en koningin Máxi-
ma hebben er hun optrekje. Het land-
goed Duinrell is in gebruik als bunga-
lowpark.

Nuenen is landelijk gelegen in het 
groene middengebied tussen de ste-
den Helmond en Eindhoven. Nuenen 
kent ook inwoners die op goede voet 
staan met het koninklijk huis en vroe-
ger woonde er ook veel adel, denk 
maar eens aan de straatnamen in het 
villapark rond het gemeentehuis. Het 
oude gemeentehuis aan Papenvoort 
15 is in 1930 gebouwd als ‘buitenplaats’ 
voor Baron van Hardenbroek van de 
Kleine Lindt. En een paar Nuenense 
burgemeesters met de titel ‘Jonkheer’: 
jhr.mr. Van Rijckevorsel en jhr.mr. Smits 
van Oyen. Nuenen wil van het Land-
goed Gulbergen een recreatiegebied 
maken met een bungalowpark.

Nuenen is een welvarende woonge-
meente. De wevers en boeren uit de 
tijd van Vincent van Gogh zijn ver-
dwenen. Een plaatselijke friettent luis-
tert naar de naam Aardappeleters. 
Nuenense fijnproevers eten niet daar, 
maar prikken een vorkje in het lokale 
sterrenrestaurant. Als je in de Nue-
nense lanen en dreven goed luistert 
hoor je de makelaars en topbestuur-
ders roeptoeteren: Nuenen is het 
Wassenaar van het zuiden! 

KBO Senioren Orkest Nuenen c.a. 
huldigt Christ Stoop 
Op 23 januari 1992 is Christ lid geworden van Het KBO Senioren Orkest Nue-
nen. Tijdens een wekelijkse repetitiemiddag (op maandag 26 januari ) werd 
Christ verrast met een huldiging. Hij was 25 jaar lid bij het K.B.O. Senioren 
Orkest Nuenen c.a. 

Christ is zijn muzikale opleiding be-
gonnen toen hij 12 jaar oud was bij de 
toenmalige Harmonie ‘Oefening en 
Volharding’ Nuenen-Eeneind en kreeg 
daar een opleiding op de Corhoorn. 
Christ is lid gebleven totdat de Har-
monie door allerlei vervelende om-
standigheden uiteen viel. Er werd toen 
met de tamboers van de Harmonie een 
drumband opgericht waar hij be-
stuurslid van werd en hij na uitbrei-
ding van de drumband de Basklaroen 
ging blazen.
Toen hij daar een aantal jaren lid van 
was, werd Christ ook lid van de Fanfa-
re ‘Eendracht maakt Macht’ in Boekel. 
Hij ging wekelijks naar de repetitie en 
reed mee met de dirigent die in Ger-
wen woonde. Hij speelde bugel en is 
lange tijd lid geweest.
De Brabantse Bond van Muziekgezel-
schappen heeft Christ ook gehuldigd 
en onderscheiden voor zijn 25 jaar lid-
maatschap. In die periode was Christ 
ook lid van Fanfare ‘Ontspanning na 

Arbeid’ te Lage Mierde. Daar was hij 
ingevallen voor een muzikant die ern-
stig ziek was.
Op 26 januari kreeg Christ, na een 
korte toespraak van de voorzitter van 
het K.B.O. Senioren Orkest Nuenen 
c.a. Kees van Doorn, een mooie Oor-
konde uitgereikt en zijn echtgenote 
Corrie kreeg een mooie bos bloemen. 
Vicevoorzitter van de KBO Nuenen 
c.a., de heer Wim van Ree, had een 
presentje meegebracht voor de jubila-
ris. De middag werd beëindigd met 
een gezellig samen zijn.

Chinees Nieuwjaar     
bij KBO Nuenen
En zomaar ineens was dat het onderwerp van gesprek bij KBO Nuenen. Want 
afgelopen zaterdag vierde China en daarmee alle Chinezen wereldwijd hun 
eigen Nieuwjaar van het jaartal 4717, het Jaar van de Haan.

Het was Prof. Theo Bemelmans die het 
actuele item besprak in zijn presenta-
tie van donderdagmorgen in het kader 
van ‘Schuif even aan tafel bij…’ 
Zijn KBO lezing ging over alle ver-
schillende tijdstippen en uiteenlopen-
de verschijningsvormen van Nieuw-
jaar vieren binnen de diverse culturen 
die onze wereld rijk is.
Ons jaartal 2017 wordt lang niet overal 
als de jaartelling gehanteerd. Elke cul-

tuur heeft zijn eigen echte of fictieve 
moment in de geschiedenis gekozen 
om zijn jaartelling mee te beginnen.
Het begin van de schepping (Joden het 
jaar 5777), de verhuizing van de Profeet 
Mohammed van Mekka naar Medina 
(Moslims het jaar 1438) of de geboorte 
van Jezus (Christenen 2017 jaar geleden).
Ook de rituelen zijn overal verschillend. 
Vuurwerk en een toost bij ons, een krans 
van kaarsen op het hoofd van zingende 
kinderen in Noorwegen, het naar elkaar 
gooien van gekleurd poeder in Azië, of 
de druiven van geluk die de Madrilenen 
elkaar op elke slag van 12 uur in de 
nieuwjaarsnacht in de mond proppen. 
Een wereldwijd gelijk lopende jaartelling 
lijkt echt nog ver weg. Zo vertelde Be-
melmans dat Turkije pas sinds 1927 on-
ze jaartelling hanteert en dat zelfs Flo-
rence en Pisa, steden zo dicht bij elkaar, 
ieder ooit hun eigen jaartelling voerden.
Een belangrijk ding lijken alle nieuw-
jaarsvieringen wel gemeen te hebben: 
schoon schip maken met oud zeer en 
oude ruzies, leren van het verleden 
maar de blik op de toekomst en elkaar 
alle goeds toewensen voor de dagen 
die nog gaan komen.
En daarmee lijken we, wereldwijd, ge-
lukkig toch weer meer op elkaar dan 
dat het op sommige moeilijke momen-
ten in onze complexe wereld lijkt. 

Foto Frie Govaerts

vindt dat leuk en gezellig. Sandra, met 
een knipoog: "Ach, wat warmte kun-
nen de deelnemers van ons Nuenense 
hobbycentrum best gebruiken. Zélfs 
als die warmte uit een ijssalon komt!" 

Sandra en Loet, namens alle 344 deel-
nemers van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats: BEDANKT!!

Het weekschema en informatie over 
alle hobbyactiviteiten bij Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats vind je op 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

John Kitchens, 
bedankt    
voor de pizza’s!
Ik wil John en het personeel harte-
lijk danken. In december 2015 was 
ik samen met mijn familie in het 
Kernkwartier bezig met de actie ‘in-
pakken voor Duchenne’ toen John 
mij verraste met een prijs namelijk 
een jaar lang 2 pizza’s per week gra-
tis af te halen.

De reacties die we het afgelopen jaar 
hebben gekregen waren louter en al-
leen maar positief.
We hebben de pizza’s met veel smaak 
opgegeten en zijn dan ook van mening 
dat de beste en lekkerste pizza’s wor-
den gemaakt bij John Kitchens.

Wij wensen John en zijn team nog veel 
pizza bakgenot toe.

Groetjes van Cody en familie.

Agenda Holland 
Casino Eindhoven
Woensdag 1/2 : 14.00 - 17.00 uur Af-
ternoon Sessions met Aniek Brink.
Woensdag 1/2 : 20.00 - 00.00 uur Live 
Muziek met The Given Horse.
Zondag 5/2 : 16.00 - 22.00 uur Sunday 
Royale met The Accoustics.
Dinsdag 7/2 : 15.00 - 17.00 en 20.00 - 
22.00 uur Bingo.
Woensdag 8/2 : 20.00 - 00.00 uur Live 
Muziek met Fortuna.
Zondag 12/2 : 16.00 - 22.00 uur Live 
Muziek met Gino Politi.
Maandag 13/2 : 19.00 - 22.30 uur Win-
naarsavond Mystery Jackpot Valentijn 
Winweken.
Dinsdag 14/2 : 19.00 - 22.30 uur Win-
naarsavond Actie Tafelspelen Zet in 
op 14.
Woensdag 15/2 : 14.00 - 17.00 uur Af-
ternoon Sessions met Amanda Muller.
Zondag 19/2 : 16.00 - 22.00 uur Live 
Muziek met Sander & Desi.
Dinsdag 21/2 : 15.00 - 17.00 en 20.00 - 
22.00 uur Bingo.
Donderdag 23/2 : 20.00 - 00.00 uur 
Thursday Live met Frank Wilson & 
Petra Schreurs.
Zondag 26/2 : 16.00 - 22.00 uur Live 
Muziek met Remix Partyband.

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/eindhoven 
en/of www.facebook.com/holland 
casinoeindhoven 

Nuenense wint tweede prijs 
Raadselige Roos
Op zondag 22 januari vond in de raad-
zaal van Venray de 24e prijsuitreiking 
plaats van de Raadselige Roos, een 
poëzie- en prozawedstrijd voor Zuid-
Nederland en Nederlandstalig België.
Annemieke Soethout-Roodenburg uit 
Nuenen won met haar verhaal ‘Een onge-
wone ontmoeting’ de tweede prijs. Het is 
niet de eerste keer dat zij in de prijzen 
valt. Zowel in 2003 als in 2011 behaalde 
zij een prijs in de categorie gedichten.
Het verhaal is te lezen op de website 
annemieke-soethout.nl, evenals enke-
le gedichten en een tweewekelijkse 
blog over schrijven.
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Geert-Jan van Glabbeek verzamelt carnaval

‘Kabinet der dwèrsheden’
Door Edwin Coolen

‘Zeldzaam is de grote houten dwèrsklippel uit 1979. Daar zijn er maar een 
paar van gemaakt. Het idee was toen dat je de kleine dwersklippeltjes van 
de vijf voorafgaande jaren in kon leveren tegen één grote. Maar niemand 
leverde de kleintjes in.’

Aan het woord is Geert-Jan van Glab-
beek uit Nuenen. Hij verzamelt alles 
wat te maken heeft met het carnaval in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind: ‘Stickers, carnavalskranten, 
buttons, munten, onderscheidingen, 

singles; alles behalve kleding. Van be-
staande verenigingen, clubjes en 
dweilorkesten maar ook die niet meer 
bestaan, zoals de Waterlanders, Kw:t 
N: (spreek uit: Kwit nie), Rundumdun-
bum, De Hijsers of De Uffels om er 

maar een paar te noemen. En de on-
derscheidingen verdeel ik weer in de 
officiële, de weggevers, daartussen de 
twijfelaars en nog de gimmicks. Kabi-
net der dwèrsheden, noem ik mijn ver-
zameling.’

‘Carnaval kreeg ik van thuis uit mee. 
Wij woonden in Nuenen-zuid en vier-
den carnaval bij CV De Waterlanders. 
Die zaten in het Waterke, dat was toen 
een horecagelegenheid in het Kern-
kwartier. Daar werd ook het eerste car-
navalsontbijt georganiseerd.’
’t Waterke, Stad van Gerwen, Zaal 
Apollo, de Boschhoeve of ’t Tönneke. 
Zomaar wat namen van vroeger. Snuf-
felen door de carnavalsverzameling 
van Geert-Jan is ook een reis door de 
afgelopen 50, 60 jaar van Nuenen c.a. 
Allerlei namen van verdwenen cafés, 
mensen en verenigingen met de bijbe-
horende verhalen komen voorbij. 
‘Daar geniet ik van. Het zijn eigenlijk 
tastbare herinneringen. Ik ben nogal 
nostalgisch aangelegd’, zegt Geert-Jan. 
‘Met carnaval komt alles bij elkaar, let-
terlijk en figuurlijk. Iedereen komt bij 
elkaar om het te vieren, jong en oud, 
van alle rangen en standen. Ik kan me 
geen nare ervaringen met carnaval 
herinneren. Mijn vrouw Kirsten heb ik 
ook met carnaval ontmoet, in wat toen 
Club Vincent was.’

Dat alles krijgt vorm in zijn verzame-
ling. ‘Het begon bij mij ooit met de be-
kende houten dwèrsklippeltjes van 
carnavalsvereniging De Dwèrsklippels 
uit Nuenen, toch het symbool van het 
Nuenens carnaval. Ieder jaar kwam er 

Geert-Jan, gestoken in zijn vaste carnavalskostuum, te midden van zijn verzameling

weer een nieuwe uit en die ging ik ver-
zamelen. Vaak ben ik jaren op zoek 
naar iets en dan opeens heb ik het te 
pakken. Of er belt iemand met een 
mooie verzameling. Ik heb ondertus-
sen wel een netwerk opgebouwd. Het 
is verrassend hoe behulpzaam ieder-
een daarin is geweest! Verder struin ik 
markten, internet en beurzen af. Spul-
len van voor 1980 zijn moeilijk te krij-
gen. Ik ben overal blij mee, ook als ik 
het al heb. Dat komt altijd wel een keer 
van pas. Laatst heb ik nog een voorma-
lige jeugdprins blij gemaakt met aller-
lei spullen uit zijn jaar. Zelf had hij er 
niks meer van’, aldus Geert-Jan.

‘Mensen die eventueel nog iets voor mijn 
verzameling hebben, mogen mij ook al-
tijd benaderen. Die kunnen mailen naar: 
onderscheidingnuenen@gmail.com
Trouwens, die houten dwèrsklippeltjes 
heb ik nog steeds niet compleet. Vanaf 
1999 mis ik er nog een paar’, zegt hij la-
chend, ‘maar alles is welkom’.
Geert-Jan: ‘Het mooiste uit mijn ver-
zameling vind ik de onderscheiding 
van CV De Waterlanders, de club waar 
ik voor het eerst carnaval vierde. Die 
kreeg ik van de Raad van 11. En na-
tuurlijk alles van de jeugdprins van de 
Dwèrsklippels van vorig jaar. Dat was 
mijn zoon, Prins Bas.’

Nog 3 weken tot Carnaval
Met nog slechts 3 weken te gaan tot het weer carnaval is, hierbij een column 
met veel belangrijke informatie. 

Carnavalskrant
Afgelopen weekend is gestart met de 
verspreiding van de carnavalskrant. 
Helaas is dat nog niet overal gebeurd, 
wat wel te verklaren is. We zijn bij de 
bezorging volledig afhankelijk van 
vrijwilligers, die met een collectebus 
langs de deuren gaan voor een kleine 
bijdrage. Voor het organiseren van 
carnavalsactiviteiten zijn we hier mede 
van afhankelijk. Als u nog geen krant 
hebt ontvangen, kunt u desgewenst 
een exemplaar ophalen bij de carna-
valswinkel zolang voorradig. 

Dansgarde in de prijzen gevallen
Dat de dansgardes op een zeer hoog 
niveau dansen in Nuenen is wederom 
gebleken. Via de mini-garde en de mi-
di-garde worden de danseressen in 
vele jaren klaargestoomd voor de gro-
te garde. Deze grote garde heeft afge-
lopen week een wedstrijd met vele 
dansgardes gewonnen. We zijn dan 
ook super trots op hun bereikte eerste 
plaats. Tijdens de carnaval kunnen jul-
lie deze dans op meerdere plaatsen 
aanschouwen.

Residentie Het Klooster
Afgelopen week is tevens duidelijk ge-
worden dat er álle dagen carnaval is in 
Het Klooster, waar we als carnavalsver-
eniging zeer blij mee zijn. Hierbij de 
agenda met in ieder geval de volgende 
activiteiten:
•	 Seniorencarnaval	 op	 vrijdag	 16.30-
20.30	uur	(kaarten	verkrijgbaar	op	de	
website Dwèrsklippels)

•	 Schôn	 Vrouwkes	 Avond	 op	 vrijdag-
avond

•	 Jeugdmiddag	op	zaterdag	14.30-17.00	
uur

•	 Nuenense	Avond	op	zaterdagavond
•	 Festival	der	Feesten	na	de	optocht	op	

zondag
•	 Groepen	 1,	 2	 en	 3	 op	maandag	 van	
12.00-14.00	uur

•	 Groepen	 4	 t/m	 8	 op	 maandag	 van	
15.30-17.30	uur

•	 Polonaise	 Party	 op	 maandag	 vanaf	
19.30	uur

•	 Theeconcert	met	live	muziek	op	dins-
dag	vanaf	13.30	uur

•	 Carnavals	afsluitfeest	op	dinsdag	aan-
sluitend na Theeconcert

Kaartverkoop Seniorencarnaval
Het seniorencarnaval van CV De 
Dwèrsklippels	is	op	vrijdag	24	februari	
in Het Klooster en begint om 16.00 uur. 
Het programma bevat onder andere 
twee tonpraoters en muziek van ‘t Or-
kesje. En natuurlijk ook een nieuwe 
heerboer/barones.
De kaartverkoop hiervoor is op dinsdag 
7	en	donderdag	9	januari	van	13.30	tot	
16.00 uur in Het Klooster of te bestellen 
via de website. Na deze datum zijn de 
kaarten ook nog verkrijgbaar bij Riky 
Foederer,	 Voirt	 5	 in	Nuenen,	 tel.	 040-
2834329	(alleen	overdag).	

Kaartverkoop Brunch
Op de website van de Dwèrsklippels en 
bij Jumbo Grimberg zijn kaarten te 
koop voor de Brunch. Op zondag 26 fe-

bruari kunt u genieten van een geheel 
verzorgde uitgebreide en sfeervolle car-
navalsbrunch in de tent op het Van 
Goghplein. Entreekaarten volwassenen 
zijn	€	9,50	en	voor	kinderen	€	7,-.

Kaartverkoop Pronkzittingen
Op	10,	11,	17	en	18	februari	zijn	de	wel	
bekende Pronkzittingen. Een hilarische 
avond vol entertainment zoals meerde-
re tonpraters, dans, muziek en theater. 
Kijk op de website van de Dwèrsklippels 
voor beschikbaarheid op de diverse da-
ta. Kaarten zijn te koop voor beneden 
(Rang 1) aan lange tafels voor € 12,50 en 
op het balkon (Rang 2) voor slechts € 5,- 

Kaartverkoop Tienertent
De passe-partouts zijn al voor meer dan 
60% verkocht, wat betekent dat je snel 
moet zijn om nog aan entreebewijzen te 
komen. Een passe-partout kost € 25,- 
en losse dagkaarten zijn € 10,-. De prak-
tijk leert dat de passe-partouts snel uit-
verkocht zijn. VOL=VOL. Bestellen kan 
op	www.dwersklippels.nl/tienertent.	

Concert Carnavalesk 
Elk jaar weer een spektakel. Hier móet 
je eenvoudigweg bij zijn. André Rieu 
zou er zijn vingers bij aflikken. Zo’n 100 
muzikanten geven een overweldigend 
meezing concert. Deinend gaat de ge-
hele tent van links naar rechts. Komend 
jaar vindt dit plaats op maandagmiddag 
27	februari	in	de	tent	op	het	Van	Gogh-
plein. Entreekaarten kosten € 6,- . Zie de 
website van de Dwèrsklippels.

Schôn Vrouwkes thema 2017 
Het thema dit jaar is: ‘Bruisende Brabo 
Babes’. Een erg leuk thema wat onge-
twijfeld voor mooie kostuums gaat zor-
gen op carnavalsvrijdag. Entree gratis in 
alle cafés in Nuenen met een groots af-
sluitfeest met prijsuitreiking in Het 
Klooster.

Jongste jeugd 
Ook voor de jongste jeugd worden leu-
ke dingen georganiseerd. Zie de poster 
van Het Klooster. 

Blauw-geel-rood symboliek van Car-
naval in Nuenen 
Zoals eerder geschreven in deze column 
heeft Dwèrsklippelgat (de officiële 
naam van Nuenen tijdens carnaval) 
sinds dit jaar een eigen vlag. De kleuren 
zijn afgeleid van het oorspronkelijke 
historische wapen van Nuenen, wat 
blauw-goud-rood was. Het goud is ver-
taald	 in	 geel,	 waarmee	 de	 3-kleur	 van	
Dwèrsklippelgat geboren is. Blauw als 
kleur van het water, geel van bier en 

rood van Brabantse gezelligheid. In de 
Nuenense vlag staat geel boven blauw, 
maar Carnaval is de omgekeerde we-
reld. Daarmee is de symboliek van de 
vlag van Dwèrsklippelgat uitgelegd en 
een feit. Van boven naar beneden: 
blauw-geel-rood.

Vanaf nu officiële sjaals en emble-
men te koop
Sinds	deze	week	zijn	sjaals	in	de	3-kleur	
te koop voor € 11,- Euro bij Jumbo 
Grimberg en de Carnavalswinkel. Een 
must-have. Daarnaast zijn bij deze 
winkels eveneens emblemen te koop 
voor € 5,- , die op carnavalskleding ge-
streken kunnen worden. Een embleem 
van Dwèrsklippelgat, met daarop ui-
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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 

Het klooster, park 1  Nuenen

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
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Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
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CV De Narre-Kappen  
presenteert:

De Gerwense 
Zwamavonden 
Gezellige avonden vol met humor en 
show! Vrijdag 17 februari, zaterdag 
18 februari en vrijdag 24 februari.

De Tonpraoters: Ad Vermeulen, Alex 
Wintermans, Jasper van Gerwen en 
Erik Mulder.
Amusement Top acts: o.a. Duo 
Vreemd, Gouwe Ouwe, I’Musicall, 
Dans: Dansmarieks Showdans
Muziek: Eenoodje, Zsa Zsa Zsoe, De 
‘Narre-Kappen Tentband’

Wees er snel bij! Kaartverkoop: Voor-
verkoop woensdag 11 januari, vrije ver-
koop vanaf donderdag 12 januari bij 
Cafetaria Heuvelplein en Tuindersbe-
drijf André van Rooij.

twitter@Narrekappen 
facebook cvdenarrekappen-gerwen 
www.narre-kappen.nl

Carnaval in   
Het Klooster
Vrijdag 24/02 
•	 Senioren	Carnaval:	16.30-20.00	uur.
•	 Schon	 Vrouwkes-avond	 m.m.v.	 DJ	

Danzzit: 20.00-02.00 uur.
Zaterdag 25/02 
•	 Jeugdmiddag	 ‘Doe	 Feest!’:	 14.30-
17.00	uur.

•	 Nuenense	Avond	met	DJ	Jeroen	van	
21.00 tot 02.00 uur.

Zondag 26/02 
•	 Festival	der	Feesten	Johnny	Romein,	

Björna Swertz, Danny Terp en DJ 
Danzzit: 16.00-02.00 uur

Maandag 27/02 
•	 Party	groep	1,	2	en	3:	12.00-14.00	uur.
•	 Groep	4	t/m	8:	15.30-17.30	uur.
•	 Polonaise	Party	met	DJ	Jeroen:	vanaf	
19.30	uur.

Dinsdag 28/02 
•	 Theeconcert	met	live	muziek:	13.30-

19.00 uur.
•	 Carnavals	 afsluiter	 met	 DJ	 Jos:	

19.00-01.00 uur.

teraard de vlag afgebeeld. En een em-
bleem van Dwèrsklippel, de naam van 
een carnavalsvierder in Nuenen.

Bestuur CV De Dwèrsklippels
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Fokkema Marks Wachters notarissen | Kloosterstraat 3 | 5671 BG Nuenen 

Bij Fokkema Marks Wachters notarissen houden wij van 
duidelijkheid, net als u. Wij luisteren naar u, leggen uit in 
voorbeelden en denken met u mee.

Wij zorgen ervoor dat u achteraf niet met vragen thuis zit. 
Een bezoek aan de notaris hoeft niet vluchtig te zijn. Bij 
Fokkema krijgt u volledige persoonlijke aandacht. Wij leven 
ons in in uw speci�eke situatie en leveren maatwerk.

Dé notaris van Nuenen!

www.fokkemamarkswachters.nl 
info@fokkemamarkswachters.nl | (040) 283 13 03 

Fokkema Marks Wachters notarissen
Ontdek  zelf onze meerwaarde!

  √     Duidelijk en betrokken

  √     Persoonlijke aandacht en advies

  √     Alle specialismen in huis

  √     Snel antwoord op uw vragen

Tsjeard Fokkema
Notaris

Anne van Uden-van Dijk
Kandidaat-notaris

Mirjam Steenbakkers
Notarisklerk

Erica Hartmans
Notarieel Medewerkster

Marianne Smouter
Notarieel Medewerkster

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 4 FEBRUARI

WinkelhartvanNuenen
Meezingevenement NMK groot succes
Zondag 29 januari jongstleden vond in De Watermolen van Opwetten het 
Meezingevenement van Het Nuenens Mannenkoor (NMK) plaats. Een prettige 
locatie en een goed tijdstip, zo rond de zondagse koffietijd.

Een vijftiental mannen had gehoor ge-
geven aan de uitnodiging om mee te 
doen. En ze werden niet teleur gesteld. 
In een tijdsbestek van zo’n twee uur 
konden ze aan den lijve ervaren hoe 
het repeteren en zingen met het NMK 
er aan toe gaat.

Joep Bröcheler, de zangpedagoog van 
het NMK, begon met de aspirant zan-
gers via een gevarieerd aantal prettige 
stemoefeningen de kwaliteiten van 
hun eigen stem te laten ervaren. En 
voor de luisteraar werd direct al duide-
lijk dat er voldoende zangtalent bin-
nen deze groep aanwezig was. De een 
met meer zangervaring dan de ander, 
maar allemaal voldoende om zich met 
succes via de door het NMK gratis 
aangeboden koorschool verder te be-
kwamen, mochten ze geïnteresseerd 
zijn om door te gaan. En dat laatste 
bleek achteraf desgevraagd voor de 
meesten het geval. In elk geval vol-
doende geïnspireerd om in de komen-
de weken vrijblijvend ook eens bij de 
koorrepetities op de maandagavonden 
aanwezig te zijn.

Na een korte pauze waarin de infor-
mele sfeer tussen de ook aanwezige 
mannen (en de partners) van het NMK 
geproefd kon worden, kwamen alle 
koorleden van het NMK er zelf bij 
staan. Onder leiding van de vaste diri-
gent Paul Hotterbeekx werd samen 
met de aspirant zangers gewerkt aan 
een paar koorstukken waar het NMK 
nu mee bezig is. Paul wisselde hierbij 
af met Joep Bröcheler voor de zangpe-
dagogische puntjes op de i. Een uitge-
lezen gelegenheid om te ervaren hoe 
het er in een echte repetitie aan toe 
gaat. Al met al een zeer succesvol eve-
nement waarvan gehoopt mag worden 
dat het ook een versterking van dit 
mooie mannenkoor tot gevolg zal heb-
ben. Aan de positieve reacties van de 
nieuwelingen en het enthousiasme van 
de NMK leden zal het niet liggen.

Poëziemiddag  
heel geslaagd
Dichter en mede-organisator Klaas de 
Graaff is heel tevreden. “De planning 
liep precies volgens schema en er wa-
ren diverse dichters die wat met het 
thema ‘humor’ hadden gedaan. Daar-
mee werd het een vrolijke middag.” 
Het nieuwste gedicht van Ruud van 
Neerven uit Eindhoven zat heel knap 
in elkaar, hij noemt zichzelf ook wel 
‘rijmelaar’:

Onthutsend
`t Is toch werkelijk een affront
Hoe wij met onze taal omgaan
Ik vraag u even stil te staan
Bij een voorvoegsel als ont
Ont lijkt vaak iets te impliceren
Wat niet in werkelijkheid zo is
Ik ervaar het als een groot gemis
Duidelijkheid te moeten ontberen
Ontberen is van beren ontdoen
Met ontdoen maak je iets ongedaan
Wat al eerder is ontstaan
Maar ontstaan betekent zitten
Daarentegen is het woord ontpitten
Van elke onzekerheid ontdaan
Doch bij ontdaan hoort vaak een traan
Zoals men ook krijgt bij ontgroen
Bij een werkwoord als ontbranden
Zou men denken dat iets dooft
En ook een woordje als onthanden
Doet niet echt wat het belooft
Kijk eens goed naar het woord ontwaken
Waar je denkt dat je wakker wordt
Ben je dus juist in slaap gestort
En eigenlijk is het heel erg boffen
Als iets hevig gaat ontploffen
Onze taal schiet echt tekort
Vandaar dit vlammend taalrapport
Zie het als een leidend baken
Ontdooien is dus ook zo`n woord
Betekent eigenlijk bevriezen
Waarom niet voor ontvriezen kiezen?
Dan is het echt zoals het hoort
`t Is toch van de gekkigheid
Dat ik voedsel weg moet stouwen
Zonder het eerst goed te kauwen
Elke dag als ik ontbijt

© Ruud van Neerven

Zijn bundels zijn te koop www.uitge-
verij-heimdall.nl of in de boekhandel: 
Stijlloze gedichten (2013) en De Taal-
purist (2015). 

Verzonden vanaf mijn I-pad

Coming home...
door Elwien Bibbe

.....het is donker en we passeren vanuit Woensel de Willem Hikspoorbrug. De 
nieuwe Europalaan ligt voor ons. We zijn er al aan gewend. De weg voelt als een 
zee en de rotondes voelen als een lichte deining. Nog niet iedereen rijdt lekker 
door, maar dat komt wel goed. Pelpinda's noemt iemand de rotondes die eigenlijk 
geen rotonde zijn. En dat zou meteen wel eens het woord van 2017 kunnen wor-
den. Maar goed. Het is donker en ik mis de oplichtende lichtbakken in de verte. 
Het zijn leuke dingen. Nuenens eigen GLOW. Maar al kapot vrees ik. Ik stoot 
mijn chauffeur aan. 'Ze doen het niet meer'. In de verte is het pijnlijk donker. De 
lichtbakens voelen ook een beetje als een beloning voor lang geleden verkeerson-
gemak. Ik mis dus mijn beloning. Ik ben zo blij dat die weg nu eindelijk af is. 
Dichterbij gekomen blijkt er niks aan de hand te zijn. De lichtbak schijnt volop, 
maar er staan bosjes voor. Bij de volgende pelpinda precies hetzelfde: bosjes en bij 
de volgende ook. Alleen het paarse licht van 't Pluuke schijnt me tegemoet......
Ik doe een cc-tje aan gemeentehuis@Nuenen.nl.
Misschien kan er nog wat veranderen aan het beplantingsplan. Dan ziet Eindho-
ven de Nuenense pelpinda's weer mooi oplichten in de verte.

ClubFund actie Jumbo Ton 
Grimberg succesvol afgesloten
Afgelopen zaterdag werd de ClubFund actie van Jumbo Ton Grimberg afge-
sloten. Aan de actie deden drie Nuenense sportclubs mee: Nuvo ’68, Juventud 
en Hockeyclub Nuenen.

Met in de afgelopen tijd gespaarde 
punten vielen allerlei gepersonali-
seerde fanartikelen bij elkaar te spa-
ren. Individuele (jeugd)leden konden 
hun eigen online fanshop beheren, 
waarin hun fans (ouders, opa’s, oma’s 
enz.) artikelen zoals broodtrommels 
en stickers konden bestellen. Die ar-
tikelen kunnen afgehaald worden in 
de winkel. "Al veel enthousiaste leden 
hebben hun gepersonaliseerde clubi-
tems afgehaald”, aldus Roland Grim-
berg.

Opbrengst clubkas
Wat de actie extra interessant maakte 
voor de deelnemende clubs, was de 
premie die zij voor de clubkas ontvin-
gen op basis van het aantal gespaarde 
fanartikelen. Roland Grimberg: "De 
clubs reageerden zeer opgetogen op de 
bedragen die door de leden bij elkaar 

gespaard zijn. Het is een serieuze bij-
drage in tijden dat de subsidiekraan 
steeds verder dichtgedraaid wordt.” 
Het leverde volleybalclub Nuvo ’68 
een bedrag van € 293,15 op. Jeugdvoet-
balclub Juventud (Nederwetten-Ger-
wen) haalde € 920,36 binnen en Hoc-
keyclub Nuenen € 1.476,29.
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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 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald 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

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

DE LENTE KOMT ER 
AAN! Is mijn tuin er klaar 
voor? Bel Machiel van Roij, 
RoijAll-tuinen | 06-53981415

TE HUUR: Bedrijfsloodsen 
of opslagplaats. Twee maal 
175 m2. Tel. 040-2833052. 
Bgg. 06-41789684.

TE HUUR: in de Hovenier 
nabij het centrum van Nue-
nen: een 2-onder-1 kap wo-
ning. Huurprijs € 1050,00 
excl. Ideaal voor ouderen. 
Bel: 040-2838961.

 PUZZELHOEKWeek 5

Kruiswoord

Horizontaal: 1 speeltuintoestel 6 pl. in Zuid-Holland 11 dik en zwaar 
12 pl. in Gelderland 14 afgemat 15 en wel 17 debat 20 Nederlandse Spoorwegen 
21 rust in vrede (Eng. afk.) 23 maand 24 eikenschors 25 bijbelse figuur 27 ad acta 
28 in orde 29 wildebeest 30 woudrund 32 nauwe straat 34 lage rivierstand 
35 en volgende 37 brede sjaal 40 boom 44 werelddeel 46 oosterlengte 
47 grondtoon 48 zonderling 50 soort zeil 51 sportterm 54 droog 55 annexus 
56 verdedigend 58 ten name 59 golfterm 60 mannelijk dier 61 pl. in Flevoland 
63 traagheid 64 aardewerk.

Verticaal: 1 graansoort 2 dun 3 offerte 4 opgeld 5 godendrank 6 Grieks eiland 
7 vorstentitel 8 strafwerktuig 9 lidwoord 10 bedehuis 13 tweetal 16 vragend vnw. 
18 kunstleer 19 wijnsoort 20 nieuw (in samenst.) 22 voormalig staatsbedrijf 
24 nauw 26 stopplaats 29 schenker 31 voor 33 plechtige gelofte 36 jachtexpeditie 
37 baardje 38 gebladerte 39 pl. in Flevoland 40 leergang 41 omslag 42 wiel 
43 pl. in Zuid-Holland 45 hemellichaam 49 bedorven 51 herkauwer 52 een zekere 
53 draaikolk 56 mannetjesbij 57 vakbond (afk.) 59 per expresse 62 silicium.

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

T A N G E R P I R A A T

H O L L E N N O E M E R

O S S K A N E C G A L E

O T B K O A L A K E D

F I B E R E L S M A I N E

D L I A A N T R A N S N

P O E M A E N T E N

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

A A I E N M T V T E E L T

J R N Z O W A T L O S

A M P B I G L O B E P E

K O R A A L G R A V I N

E E R S T E R O T Z A K

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

Oplossingen wk 4
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

K U N S T Z I N N I G

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.

ANKERKABEL
ARUBA
AUTOCHTOON
BEHANGER
BEWIND
BEZOEK
CICHOREI
EIGEN
FRATER
GARDE
HEIDEBRAND
HOOFDROL
HULST
KERRIE
KOPDUEL
KWART
LEERPLAN
LEUZE
PAGEKOPJE
PATAT
PELUW
PIKHAAK
PLOERT
PUNTEREN
STAND
TERPDORP
ZEKER

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

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 9 2 8 4
5 9 7

4 7 2
3 8 1 5
8 6 1 2

2 1 7 6
4

6 3 9

week 3, Mw. C. Verhoeven, Lieshout.

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.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
•	 Telefoon	:	06	12	45	89	61
•	 E-mail:		 	

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:		 	

040	289	3943
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675
Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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 SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
nieuw adres 

per 01-04: Wettenseind 8a Nuenen

€17,95 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

Kip Ketjap
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

Kou Lou Yuk
***

Pisang goreng
***

Kroepoek
 *Bami, Nasi of Rijst

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
HEUVELHEUVEL

30 JANUARI T/M 12 FEBRUARI 2017
EINDHOVEN

WIN EEN ROMANTISCH WEEKEND PARIJS
VALENTIJN WINWEKEN

VERLOREN: Dinsdag 31 
januari een gouden kettink-
je met hanger (Pandora roze 
met goud) bij bakker of sla-
ger of parkeerterrein Park-
straat. Tel: 040-2840883.
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SPORT
Boks talent uit 
Nederwetten boekt 
Internationale 
overwinningen
Erin Dekkers 16 jaar uitkomend 
voor Golden Gloves Eindhoven is 
een aankomend talent dat nu al van 
zich doet spreken.

Na het behalen van de Zuid-Neder-
landse titel in 2016 werd ze uitgezon-
den door haar club naar het buiten-
land. 
Onder begeleiding van haar trainer P. 
Holzken wist zij met goud thuis te ko-
men uit Ierland. Ze nam daar deel aan 
de All Esker Female Cup in Dublin. 
Met 300 vrouwelijke boksers een pres-
tigieus en een van de grootste toer-
nooien in Europa.
Ondertussen schreef ze ook de Bep 
van Klaveren Memorial in Rotterdam 
op haar naam. 
Het afgelopen weekend in Thuringen 
Duitsland streed ze een zware partij 
tegen een Jugend Deutsche Meisterin 
- 60 kg. Ook deze partij wist zij win-
nend af te sluiten. 
Een bijzonder woord van dank is zeker 
op zijn plaats aan het Summa Sport 
College Eindhoven voor hun medewer-
king om dit alles mogelijk te maken en 
die dit ontluikend talent alle mogelijk-
heden biedt zich verder te ontwikkelen.

De Nuenense Korfbal Vereniging NKV
feliciteert alle kinderen met het 
behalen van hun zwemdiploma.

Kom kijken of korfbal iets voor jou is en train 4x gratis mee.
Aanmelden: stuur een mail met je naam en telefoonnummer
naar lenl@nkvkorfbal.nl

DIPLOMA B: Dana v Vroenhoven, Ghenino Stuiver, Gijs Sanders, Hamza Hourani, 
Jessie Woltring, Joep v Nuenen, Julia v Gompel, Julian vd Berg, Lois Bukkems, 
Marleen Maertens, Mick Meuwissen, Nina Bogers, Patrick Dawoud, 
Pim-Sofie Rooijackers, River ter Beke, Romi Huiskes, Sepp Lavrijsen, 
Thijs v Gestel, Tjeerd vd Heijden, Vic Gubbels en Sanne Pennings.  

DIPLOMA C: Alicia Staa, Anouk Swinkels, Elyn Janssen, Isa Verkuyten, 
Lisanne Habets, Lizzy Hemme, Loes Vogels, Milan Kliebisch, Thijmen v Baal, 
Tom v Rijsingen en Daan v Uden.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD 
VAN LACO 
SPORTCENTRUM NUENEN

powered by

+31(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.laco.eu

DIPLOMA A: Camilla v Hoof, Claire Bogers, Daniël Nepota, Fleur v Beek, 
Jesse Wetzer, Jimmy v Hoof, Julian Leeuwenberg, Lionne Koks, Loek Hovers, 
Louk Roozendaal, Luna Gommers, Luna Vestjens, Mats Nisselrooij, 
Niels vd Biggelaar, Thijmen Verberne, Ties Bossema, Ties Sanders, 
Ties Fidder, Elin de Heus, Jayro Kuijken en Jozsef Wansink.  

ZATERDAG 28 JANUARI

Waterkip smaakt goed    
op zaterdagavond
Op een late zaterdagavond speelde ZP&V Nuenen heren 1 tegen de Barne-
veldse Water Kippen in het dorp dat bekend staat om zijn kippen en eieren. 
Er werden geen eieren gegeten, maar de kippen werden wel geslacht.

Waterpolo

De twee teams stonden voor de wed-
strijd op de vierde en vijfde plaats van 
de landelijke waterpolo competitie. 
Beide teams hadden de afgelopen twee 
wedstrijden verloren en de uitslag van 
deze wedstrijd zou bepalen welk team 
op de vierde plaats zou komen en welk 
team naar het rechterrijtje zou ver-
dwijnen.
Nadat in de eerste periode de strijd ge-
lijk opging, nam Nuenen in de 2e pe-
riode door goed spel met 2-6 duidelijk 
de leiding. Dat werd allerminst gemak-
kelijk gemaakt door de verrassende be-
slissingen van de scheidsrechters die 
om de meest onduidelijke redenen spe-
lers een 20 seconde straf gaven. Alhoe-
wel het geen harde wedstrijd was, werd 
18 keer een speler eruit gestuurd. Dat 

leverde een zeer rommelige wedstrijd 
met matig spel van beide zijden. Het 
was goed dat Sjimmie Dirkx van het 
tweede team mee deed want bij Nue-
nen stonden 4 spelers op scherp (reeds 
twee keer er uit gestuurd) en mocht 1 
speler zelfs niet meer het veld in. 

Toch was Nuenen de betere partij en 
onder andere door twee zeer fraaie 
doelpunten van Mart Vermeulen, die 
zijn vakantie voor deze wedstrijd een 
dag had uitgesteld, wist Nuenen deze 
wedstrijd met 7-11 te winnen. Daar-
door klom Nuenen zelfs weer naar de 
derde plaats.
Volgende week komt de koploper naar 
Eindhoven en kan Nuenen laten zien 
dat deze winst niet incidenteel was.

Bram Zwetsloot drievoudig 
Nederlands Kampioen
Bij de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen heeft Bram 
Zwetsloot van Z&PV Nuenen drie gouden medailles in de wacht gesleept. In 
de categorie junioren 3 (jongens geboren in 2002) was hij overtuigend de 
sterkste op de 50, 100 en 200m schoolslag. Met 30.75, 1.07.68 en 2.28.25 
verbeterde hij bovendien ruim zijn eigen persoonlijke en clubrecord die hij 
net 2 weken had neergezet.

Zwemmen

De zwemmers uit Nuenen presteer-
den sowieso spectaculair sterk, want 
op totaal 50 starts werd 33 keer een 
top 10 klassering behaald en evenzo-
veel persoonlijke records. Dat laatste 
leverde de zwemmers op zondag-
avond een door de sponsor, Femia 
Gordijnenatelier, betaalde Mac Do-
nalds op, want bij meer dan 25 per-
soonlijke record zou hij de rekening 
betalen. Een mooi aandeel in die PR’s 
was er voor Flore Meulendijks (2004) 
met nieuwe toptijden op de 50, 100 en 
200school en 200wissel. Milan Meurs 
(2002) greep 6 maal een nieuw PR, op 
de 50, 100 en 200vrij, de 100rug en 
200wissel en voor Jelmer North 
(2002) was er een PR op de 1500m. 
Helaas moest Chris Verhoeven (2004) 
bij zijn eerste NJJK na 1,5 dag ziek af-
haken, maar hij krijgt komende zomer 
nieuwe kansen op de lange baan. Daar 
kan Bram proberen ook op de vrije-
slag afstanden voor de medailles te 

gaan, nu kwam hij met tweemaal een 
6e plaats op de 100 en 200vrij nog net 
tekort voor het podium.

Voor de jeugd en paralympische 
zwemmers bij het NJJK geldt dat zij in 
de ochtendsessie hun afstanden 
zwemmen en de snelste 10 naar de fi-
nale mogen die in de middag plaats 
vindt.
Merel Phaff wist dit zesmaal voor el-
kaar te krijgen en zwom in die finales 
ook nog 4 PR’s. Paralympische zwem-
ster Diede Struijk (2004) kwam in 11 
starts tot 10 top 10 klasseringen en 
wist zich in alle 7 haar finales nog-
maals te verbeteren ten opzichte van 
haar tijden in de series en haar per-
soonlijke records.

NJJK ploeg van Z&PV Nuenen

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
februari de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
U kunt mailen naar het secretariaat, 
secretariaat-wsv@outlook.com.
Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.nl

RKGSV Dames presenteren: 

Drie   
Weekskes   
Vurraf
Kun je niet meer wachten tot carnaval? 
Kom dan op vrijdag 3 februari naar de 
kantine van RKGSV! Een groot Pré 
Carnavals feest genaamd Drie weeks-
kes Vurraf. DJ Nick draait de nieuwste 
carnavalshits. De kantine is omgeto-
verd in de carnavalssferen. Serpenti-
nes, confetti, niks ontbreekt bij deze 
pre carnaval avond. Maar natuurlijk 
zijn er ook lekkere drankjes!! Wie o wie 
drinkt er de meeste meters weg? Het is 
natuurlijk de bedoeling dat je wel ver-
kleed komt, dus trek je carnavalskle-
ding maar vast uit de kast. Voor dege-
ne met de leukste/ origineelste outfit 
staat een mooie prijs klaar. Iedereen is 
natuurlijk welkom om er een mooi 
feestje van te maken! De deuren gaan 
om 20.30 open. Het adres is:v
De polder 1 5674 TS Gerwen. 

Nieuwe openings-
tijden De Vlinder
Kledingwinkel Vrouwencentrum De 
Vlinder is met ingang van 7 februari 
ook voortaan op dinsdagochtend ge-
opend. Nieuwe openingstijden:
Dinsdagochtend van 09.30 uur tot 
11.30 uur en donderdagochtend van 
12.00 tot 15.30 uur. Adres: de Lui-
struik, Sportlaan 12, Nuenen.
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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 februari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
EMK terrein aan het Wettenseind

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m 4 februari
Landelijke collecte De hersenstichting

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

Vrijdag 3 februari
20.15 uur Rik avond supportersclub RKSV 
Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 3 februari
10.00 uur Presentatie reis naar

Oostenrijk-Lingenau-Bregenzerwald
Trefpunt KBO Het Klooster

Vrijdag 3 februari
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 3 februari
20.30 uur Café René 10 jaar: 

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

Vrijdag 3 februari 
20.30 uur Pré Carnavals feest: 

Drie weekskes Vurraf
kantine van RKGSV! De polder 1 Gerwen

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

Zaterdag 4 februari
09.00 uur IVN knotdag 

Verzamelen bij Het Klooster

Zaterdag 4 februari
11.00-16.00 uur 

Toneelkleding in de verkoop 
Geldropsedijk 50A in Nuenen

Zaterdag 4 februari
19.00 uur Après-Ski Party Flachauer

Café Ons Dorp

Zaterdag 4 februari
20.30 uur Café René 10 jaar: 

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

Zaterdag 4 februari
 20.30 uur Black Sell
Dorpshuis in Lieshout

Zondag 5 februari
14.00 uur Schieten tegen de Prins

De Schutsherd, Gerwen

Zondag 5 februari
14.30-16.30 uur Optreden ‘Lyrikon’

Jo van Dijkhof

Zondag 5 februari
19.30 uur Taizévesper 

Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Zondag 5 februari
20.30 uur Café René 10 jaar: Dave Joosten 

en Mark ‘Elvis’ Elbers  
Café René aan de Parkstraat 3 in Nuenen

Maandag 6 februari
14.00-17.00 uur Mylene Party

Jo van Dijkhof

Maandag 6 februari 
15.30-17.00 uur WLG knutselmiddagen 

 in Den Heuvel, Gerwen

Dinsdag 7 februari
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen
wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

Donderdag 9 februari
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Gmail & Outlook.com
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo 

van Berckellaan 18, Nuenen

10 t/m 12 februari
2e Nuenen Dart Masters
Eetcafé Goesting, Nuenen

Vrijdag 10 februari
20.00 uur 1e Pronkzitting 

CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Zaterdag 11 februari
20.00 uur 2e Pronkzitting 

CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Zondag 12 februari
ATB Toertocht ‘Dak van Brabant’

Inschrijven tussen 8.30-10.00 uur bij 
Clubhuis NKV. Wettenseind 20. Parkeren 
kan op het parkeerterrein van Intratuin

Met veel verdriet, maar ook met diepe bewondering 
voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, 
delen wij u mede dat in haar vertrouwde omgeving 
is ingeslapen onze lieve moeder en oma

Bep Namink
partner van Walther Lucassen †

Eindhoven, 7 juni 1939                         Nuenen, 26 januari 2017

Erik en Ilse
Jim
Fleur

Astrid en Walter
Tatiàna en Bas
Ricardo en Saskia
Quintin
Layla

Arthur en Anouk
Romy
Britt
Julia

Correspondentieadres:
Zuiderklamp 61
5672 HB Nuenen

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van 
ons mam op donderdag 2 februari om 11.00 uur in de aula van 
het crematorium, Somerenseweg 120 te Heeze.

Na afloop ontmoeten wij u graag bij de Watermolen van Opwetten, 
Opwettenseweg 203 te Nuenen, waar gelegenheid is de familie 
te condoleren en haar leven te vieren.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 februari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers: pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 5 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgan-
gers: pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 4 februari 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 5 februari 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Francien van der Linden-Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Willy Spaanjaars; 
Jan van Deurzen (nms. de buurtbewo-
ners); Frans Thijssen (vanwege ver-
jaardag); Jo Relou-van Happen; Jeanni 
van Lierop-van Eijk; overleden ouders 
Johan Scheepens en Doca Scheepens-
van Hoof; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen; Jos Bex; Anna en Nard 
Rooijakkers.

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

Vorige week woensdag is na een korte 
ziekteperiode Fran Hamilton overle-
den. Tot oktober vorig jaar was Fran 
dirigent van het gregoriaans koor, 
waarna hij door de parochie feestelijk 
is uitgeluid. Het leven van Fran stond 
geheel in het teken van muziek. In 
Nuenen is hij bijna 40 jaar dirigent ge-
weest van het gregoriaans koor, eerst 
in de Andrieskerk en daarna in onze 
Clemenskerk. Ook was hij tot de slui-
ting van de Andrieskerk dirigent van 
het gemengd koor daar. En met zijn 
motettenkoor heeft hij hier regelmatig 
de vieringen opgeluisterd. Bij het 
40-jarig bestaan van het gregoriaans 
koor in 2015 heeft hij voor zijn grote 
bijdrage aan de kerkmuziek een pause-
lijke onderscheiding ontvangen: Pro 
Ecclesia et Pontifice. 

In onze parochie is op zondag 22 ja-
nuari overleden: Frans Poppe. 
Frans Poppe is vanaf de oprichting van 
de Andriesparochie (1963) tot aan de 
sluiting van de Andrieskerk eind 2003 
lid geweest van het gemengd Andries-
koor en vanaf 1975 van het gregori-
aans koor. Tevens was hij vanaf 1971 
organist in de Andrieskerk. Die func-
ties heeft hij tot 2008 voortgezet in de 

Clemenskerk van Nuenen. Hij heeft 
twee maal een onderscheiding van de 
Gregoriusvereniging ontvangen, eerst 
bij zijn 25-jarig jubileum de zilveren 
eremedaille en bij 50-jarig jubileum de 
eremedaille in goud.
Twee dagen na het overlijden van 
Frans is ook zijn vrouw Virginie Poppe 
overleden. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroeple-
den. 

Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; 
Harry Verschuuren; Jan Teunisse en 
familie.

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

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 februari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties 
Berend Geurts; Wilhelmina Schepers-
van Hoof; Janus v.d. Water.

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

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 5 februari: ds. M. Kroon uit 
Best. Dit is de eerste uit een serie van 
drie carrouseldiensten. Aanvang 10.00 
uur. Er is kindernevendienst en jonge-
renviering. De collecte is voor Kerk in 
Actie, werelddiaconaat. Elke donder-
dag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-
ren. U kunt zo binnenlopen. Onze kerk 
is elke zondag geopend. In de loop van 

de week zijn er diverse activiteiten. U 
kunt die vinden op de website of ons 
publicatiebord aan de gevel van De Re-
genboog.

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 2 februari. Feest van Maria 
Lichtmis. 17.30 Lof; 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Opdracht van Jezus in de 
tempel. Kaarswijding en processie. 
Vrijdag 3 februari. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus, gedachtenis van H. Blasius, bis-
schop en martelaar; na de Mis de Bla-
siuszegen. 

Zaterdag 4 februari. 08.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Andreas 
Corsini, bisschop en belijder. Daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 5 februari. Vijfde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Na de hoogmis kinder- en 
Blasiuszegen. 
Maandag 6 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Titus, bisschop en belijder en H. 

Dorothea, maagd en martelares. 
Dinsdag 7 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Romualdus, abt. 
Woensdag 8 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes van Matha, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 februari is in het Van 
Gogh Kerkje weer een Taizé-vesper, 
met als thema ‘het zout der aarde’. 
Waarom is die kleine toevoeging aan 
ons eten, dat het anders smaakt? 
Waarom en hoe onderscheid je jezelf 
van anderen? Ook nu aan het begin 
van een nieuwe week een moment om 
hierbij stil te staan. Even een tijd van 
bezinning en momenten vinden van 
overdenken en meditatie. Deze mo-
menten van stilte zijn er tijdens de ves-
per, naast een aantal gezongen medita-
tieve liederen uit Taizé. Deze liederen 
uit Taizé zijn eenvoudig en mooi van 
melodie. Door deze melodieën een 
aantal keren achter elkaar te zingen, of 
door er alleen maar naar te luisteren, 
ervaar je verstilling en kom je tot rust. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:

Dinsdag 7 februari kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang 20.00 uur. Ook niet leden zijn 
van harte welkom.
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SPORT
NKV KORFBAL
Zaterdag 4 februari 
NKV 3 - DOT (O) 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .20
Zondag 5 februari
Ten Donck 2 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Fortuna ’68 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 

VOETBAL
RKSV NUENEN
Vrijdag 3 februari
Nuenen 8 - Best Vooruit   .  .  .  .  .  .  . 20 .00
Zaterdag 4 februari
Nuenen VE1 - RPC VE1   .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 5 februari
Nuenen 1 - Halsteren   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR1 - Maarssen VR1   .  .  . 14 .30
Rood Wit V 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  . 12 .00
Mifano 2 - Nuenen 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
DOSL VR1 - Nuenen VR3  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 5 - UNA 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Geldrop 5 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Nuenen 7 - Braakhuizen 6   .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - Unitas’59 7   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Hoogeloon 3 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 10 - Steensel 3   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Unitas’59 10 - Nuenen 11   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 12 - HSE 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 4 februari
RKGSV vet - Nederwetten vet   . 15 .00
Zondag 5 februari
RKGSV 1 - RKPVV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - Hoogeloon 2   .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
RKGSV 3 - RPC 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Brabantia 8 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

EMK NUENEN
Zaterdag 4 februari
Nijnsel/TVE Reclame 1 - EMK 1  19 .00
Wilh . Boys VE 2 - EMK VE 1   .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 5 februari 
Acht 2 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
De Valk 3 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Oirschot Vooruit 3 - EMK 4   .  .  .  .  . 11 .30
EMK 5 - Pusphaira 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - Geldrop 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Pusphaira VR 2 - EMK VR 1   .  .  .  .  . 12 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 4 februari 
RKGSV Vet . - Nederwetten   .  .  .  .  . 15 .00
Zondag 5 februari 
Irene 1 - Nederwetten 1   .  .  .  .  .  .  . 14 .30
SBC 10 . - Nederwetten 2   .  .  .  .  .  . 12 .30
Nederw . 3 - Valkenswaard 7   .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 . - Wilh . Boys 7   . 11 .00
Bladella Da 1 - Nederw . Da 1   .  .  . 9 .45

ProgrammaNKV 1 blijft op koers   
voor kampioenschap
Zondag 29 januari speelde NKV 1 tegen KC Dordrecht 1. Het was een duel 
tussen de nummer 1 en 2 van de poule, alhoewel de nummer 2 ‘al’ op een 
achterstand van 4 punten stond. Voor Dordrecht de laatste kans om nog aan 
te haken, voor NKV 1 kans om op 6 punten verschil te komen. Waarmee NKV 
alles in eigen hand heeft en goede vooruitzichten heeft om het kampioen-
schap binnen te halen.

De eerste ontmoeting tussen NKV 1 
en Dordrecht 1 was de spannendste 
wedstrijd voor NKV in het huidige 
zaalseizoen, een fel Dordrecht heeft 
het NKV toen behoorlijk lastig ge-
maakt. Wat resulteerde in een wed-
strijd die er om ging en een uiteinde-
lijke 16-18 overwinning voor NKV. 
NKV wist dat het scherp moest begin-
nen en ging met een goede focus de 
wedstrijd in.

Met een volle tribune ging de strijd ge-
lijk op tot 3-3, NKV zat goed in de 
wedstrijd met dynamisch spel en uit-
gespeelde kansen liepen ze al snel uit 
tot 7-4. Deze goede lijn werd voortge-
zet, Dordrecht kon niet aanhaken en 
had moeite met het vinden van de korf. 
Met veel onderling plezier in het veld 
en een enthousiast publiek op de tri-
bune stond er bij rust een stand van 

15-6! op het scorebord. Waarbij met 
name Gert-Jan Riet erg trefzeker was 
met 5 doelpunten in de eerste helft.
De spanning was uit de wedstrijd wat 
met name bij NKV te merken was. In 
de 2de helft had NKV meer moeite om 
de korf te vinden door onder andere 
wat gehaaste en soms onzorgvuldige 
aanvallen. Met 7 doelpunten voor bei-
de ploegen in de 2de helft werd het uit-
eindelijk 22-13. Een sportieve wed-
strijd, waarbij NKV de betere ploeg 
was in beide ontmoetingen. 

Korfbal

Jumbo Ton Grimberg let 
inderdaad op de kleintjes
Afgelopen zaterdag werden spelers van Juventud, de jeugdafdeling van de 
Nederwettense en Gerwense voetbalverenigingen blij verrast.

BC Oss-U15 - BCL-U15 7-1

Jeugdteam BCL 
kan laatste plaats 
niet ontlopen
Door een 7-1 nederlaag in en bij BC 
Oss is de kans verkeken om de laatste 
plaats over te doen aan een ander 
team. In de zesde afdeling van de U-15 
klasse is de nummer een-na-laatst in 
de twee resterende partijen niet meer 
te achterhalen. Gelukkig liet de wed-
strijd tegen de Osse leeftijdsgenoten 
wél zien dat de jeugd van Badminton 
Club Lieshout duidelijk verbeterd is 
door het spelen van deze competitie.

Niet alleen ontvingen ze de vele fanar-
tikelen die de jeugdspelers zelf konden 
sparen. Ook ontving voorzitter Theo 
den Ouden van Juventud uit handen 
van Roland Grimberg een cheque ter 
waarde van € 920,36. Beide voetbalver-
enigingen kunnen zo’n mooi sponsor-

bedrag zeker goed gebruiken nu de ge-
meente Nuenen de subsidiekraan he-
lemaal dicht draait. 
Namens de RKVV Nederwetten en 
RKGSV, Roland Grimberg van Jumbo 
Nuenen (centrum) hartelijk dank voor 
dit mooie gebaar. 

Voorzitter Theo den Ouden met cheque van Roland Grimberg van Jumbo Nuenen centrum

Mooie overwinning      
Gerton van Leenders 14de rik wedstrijd
Het was weer een geweldige avond in de rik arena van de RKSV Nuenen en 
met weer een geweldige opkomst. Doordat er zich wekelijks nieuwe deelne-
mers aanmelden, kunnen wij ook constateren dat het spelpeil wekelijks 
naar een hoger niveau getild word. Ook deze avond was het weer spannend 
wie met de hoogste eer aan de haal zou gaan. En de rest van de week weer 
kan pronken met een mooie overwinning. Zeker ook de sfeer bij dit Brabant-
se spelletje is altijd uitstekend en mede bepalend voor een fijne avond. 

Rikken

Dat een rik wedstrijd niet altijd span-
nend hoeft te zijn met hoge scores 
bleek afgelopen vrijdag weer. Er werd 
gespeeld op een hoog niveau en men 
gaf elkaar geen enkel punt cadeau. 
Voor de pauze was het Willy van den 
Heuvel die met een score van 65 pun-
ten de leiding nam. Na de pauze volop 
spanning en het was vooral tafel twee 
met twee fanatiek spelende veteranen 
uit Gewen die elkaar regelmatig dwars 
zaten. Ook was het spannend aan tafel 
acht. Tot het laatste spelletje van de 
tweede ronde had Leo Arts de beste 
papieren om de overwinning op te ei-
sen, maar helaas voor Leo ging hij be-
hoorlijk in de fout met als resultaat dat 
hij in de uitslag niet meer voor kwam.
De winnaar van de 14de rik wedstrijd 
werd Gerton van Leenders die met be-
kwaam en berekend spelen een totaal 
van 75 punten bij elkaar wist te werken 
en dit was voldoende om de overwin-
ning voor zich op te eisen voor Frits 
Rooijakkers die uiteindelijk met 66 
punten de tweede plaats wist te ver-
overen. Al met al was het weer een 
zeer geslaagde avond rikken.

De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door: 
Harold van Bree.
 
Uitslag vrijdag 27 januari
1 Gerton van Leenders 75 punten
2 Frits Rooijakkers 66 punten
3 Willy van den Heuvel 65 punten
4 Bernard de Louw 63 punten
5 Harold van Bree 62 punten
6 Toine Raaijmakers 61 punten
7 Louis Staals 60 punten
8 Cor van Lierop 60 punten
9 Henny Noyen 48 punten
10 Ray van de Sanden 47 punten

Vrijdag 3 februari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen, aanvang 20.15 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen. Zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom. Nog bang voor 
de eerste stap? Velen zijn u voor gegaan 
en hebben daar zeker geen spijt van ge-
had. Locatie Oude Landen, Pastoors-
mast 14 Nuenen. Voor informatie bel-
len naar 06-10289797 of 06-40320419.

Van Gogh 
bridgedrive 2017
Op 11 maart organiseert bridgeclub 
Nuenen de jaarlijkse bridgedrive in 
Het Klooster in Nuenen. Er kan inge-
schreven worden op alle niveaus 
omdat er twee zittingen zijn waarbij 
op de eerste zitting alle paren wille-
keurig door elkaar en op de tweede 
afhankelijk van de resultaten van de 
eerste op sterkte ingedeeld worden. 

De eerste zitting begint om 09.30 uur 
en de tweede om 13.30 uur. Naast geld-
prijzen wordt er vooral gespeeld om 
ereplaatsen. Deze plaatsen worden be-
paald door de resultaten in de tweede 
zitting. Voor iedereen is er dus een mo-
gelijkheid om in de prijzen te vallen. In 
de afgelopen 33 jaar is gebleken dat dit 
toernooi een mooie gelegenheid is om 
elkaar weer eens te ontmoeten en even-
tueel kennis te maken met wedstrijd-
bridge. Om op tijd te kunnen beginnen 
verzoeken we iedereen aanwezig te zijn 
om 09.15 uur voor een kop koffie of 
thee. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- 
per paar en dient overgemaakt te wor-
den op rekening NL54RABO 
0137412096 t.n.v. Bridgeclub Nuenen 
met de vermelding van Gogh-drive en 
de namen van de spelers. Eventueel 
kunt u ook een lunch bestellen voor € 
8,50 per persoon hetgeen met het in-
schrijfgeld betaald kan worden.

Aanmelden graag per email : vangogh-
bridgedrive.nuenen@gmail.com. Inlich-
tingen: Hannie Munnik, 040-2837119.

Foto van een eerdere van Gogh drive

TennisDirect nieuwe sponsor en 
businesspartner van TV Wettenseind
 
TennisDirect, de grootste online tenniswinkel in de Benelux, is per 2017 
vereniging- en toernooisponsor van TV Wettenseind. In de afgelopen 15 jaar 
heeft TennisDirect veel verenigingen en toernooien gesponsord. Vanuit deze 
samenwerkingen en de opgedane ervaring, biedt TennisDirect een sponsor-
concept dat voorziet in alle behoeften van vrijwel iedere vereniging.
 
TennisDirect onderscheidt zich met 
zijn specialisme, assortiment en vak-
bekwame klantenservice met een 
enorm aanbod aan kleding, schoenen, 
rackets, en accessoires, van alle grote 
merken waaronder Nike, Adidas, Ba-
bolat, Head en Wilson.
De online tenniswinkel wordt niet al-
leen sponsor, maar ook businesspart-
ner. Dit betekent dat TV Wettenseind 
ook gaat samenwerken met TennisDi-
rect om nieuwe ideeën voor de vereni-
ging te ontwikkelen. Als sponsor ver-
zorgen ze giveaways en prijzen tijdens 
de club- en Nuenense kampioenschap-
pen. Verder heeft TV Wettenseind een 
budget om te besteden bij TennisDi-
rect. Dit budget wordt ingezet voor 
een bijdrage om de jeugdteams tijdens 
de voorjaarscompetitie in een mooi te-
nue te steken. Daarnaast worden er 
twee nieuwe zwarte winddoeken op-
gehangen voor extra promotie.
Guido Koekkelkoren, eigenaar van 
TennisDirect: “Belangrijk voor ons is 
dat iedereen die de klant aan de tele-
foon krijgt verstand van zaken heeft. 
Alle mensen die bij TennisDirect wer-
ken, tennissen zelf ook en we willen 
precies weten waar we het over heb-
ben. Elke tennisser moet blij worden 
van ons want de beste reclame is dat 
consumenten onderling hun tevreden-

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 3 februari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Nuenen Fietst met Hart en Wiel 
‘It Giet Oan!’
Doen we in 2017 weer mee, of niet? Wie gaat er mee, wie gaat er echt 
mee?’Dit soort vragen hebben vanaf herfst 2016 gespeeld in onze fiets- 
en vriendenclub. En we hebben een antwoord we gaan! We doen het! Het 
gaat door! Maar eh, wat gaan we dan doen?

Net als in 2012, in 2014 willen we 
ons ook dit jaar weer inzetten voor 
Alpe d’HuZes. Allemaal die berg op, 
fietsend of lopend om een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen kanker.
Dit jaar gaan we met een club van 8 
fietsers en lopers. Allemaal indivi-
dueel gemotiveerd om een sportie-
ve prestatie te leveren en om een fi-
nanciële bijdrage te leveren in de 
vorm van € 2500 per deelnemer. 

Allemaal persoonlijk gemotiveerd... 
En met die bijdrage wordt het on-
derzoek om kanker de wereld uit te 
helpen ondersteunt. Want het is nu 
eenmaal zo, zonder geld geen on-
derzoek en onderzoek is tijdrovend 
en duur. Ons team is, zoals het ook 
hoort erg divers. Van longarts tot 
personal trainer, van consultant tot 
student, van PSV-er tot bedrijfsdirec-
teur. Voor mij een voorrecht om met 
deze groep te mogen meedoen. Dit 
jaar willen we de mensen die ons in 
voorgaande jaren hebben gesteund 
en gemotiveerd ook weer op de 
hoogte houden van onze vordering. 
Over onze pijntjes en tegenslagen 
bij de voorbereiding en bij het trai-
nen. En zeker willen we iedereen op 
de hoogte houden over onze activi-
teiten die we in het Nuenense gaan 
houden. Die bekendheid en sponso-
ring hebben we nodig om ons finan-
ciële doel te halen.
Nadat we kort geleden tijdens over-
leg in café Ons Dorp besloten had-
den om dan ook echt te starten, 
kwamen de eerste steunbetuigin-
gen al binnen. Vergaderen mogen 

we bij café Ons Dorp, bedankt Sha-
ron en Martijn. En bij restaurant Olijf 
mogen we op donderdag 16 maart 
een benefiet diner houden (zet die 
datum in je agenda of meld je aan 
via onze site). Bedankt Femke en 
Danny. Fantastisch dat jullie ons dit 
jaar weer belangeloos willen steu-
nen. Daarnaast zijn er natuurlijk de 
individuele acties met vrienden en 
collega’s. En natuurlijk onze verkoop 
van de polsbandjes die we met car-
naval starten. We willen iedereen op 
de hoogte houden via de reeds be-
kende website: methartenwiel.nl
Die site hebben we in 2014 ook al 
gebruikt. Pakkend en ontroerend op 
de site zijn de persoonlijke verhalen 
van Nuenenaren, die de strijd met 
kanker hebben moeten aangaan en 
die gelukkig hebben overwonnen. 
We gaan de komende weken weer 
actueel maken.

Rond De Linde heeft toegezegd dat 
we twee-wekelijks een rubriek krij-
gen op een vaste plaats, met logo 
met onze kleur. Wat een supermooi 
gebaar. Hierdoor blijven we ieder-
een in ons mooie Nuenen op de 
hoogte houden. En we hopen door 
onze inspanningen en de steun van 
een geweldige groep mensen om 
ons heen dit jaar weer de maximale 
bijdrage te leveren. Dus; wil je ons 
steunen? Contact ons! Wil je shirt-
sponsor worden? Contact ons! Wil je 
informatie www.hartenwiel.nl 
Omdat het kan, omdat het moet!

NIEK

heid uiten. We kijken uit naar de sa-
menwerking met TV Wettenseind.”
Peter van Aken, voorzitter TV Wet-
tenseind: “De leden van TV Wet-
tenseind krijgen door het jaar heen 
voordelen bij TennisDirect en ook de 
deelnemers van de verschillende toer-
nooien gaan kennismaken met Tennis-
Direct. We zijn blij met deze nieuwe 
sponsor en businesspartner en hopen 
op een fijne samenwerking.”
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THUIS WACHT IETS BEKKERS…THUIS WACHT IETS BEKKERS…
want wie door weer en wind naar school fi etst
heeft wel iets lekkers verdiend!
want wie door weer en wind naar school fi etstwant wie door weer en wind naar school fi etst
heeft wel iets lekkers verdiend!

MINI KRENTENBOLLEN 

5 stuks 

t/m 16 februari2 WEKEN GELDIG

1,25
t/m 16 februari2 WEKEN GELDIG

ROOMBOTER GEVULDE 

KOEKEN 

2 stuks

t/m 16 februari2 WEKEN GELDIG

PUDDINGBROODJES 

per stuk

t/m 16 februari2 WEKEN GELDIG

1,002,50

heeft wel iets lekkers verdiend!

t/m 16 februari2 WEKEN GELDIG

t/m 16 februari2 WEKEN GELDIG

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

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

 

 

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

zondag 5 februari
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,-

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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