
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

Kapellenfestival 
BAM! 
groot succes!

Berengroep 
De Wentelwiek 
op bezoek in 
de supermarkt

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

NKV 1 
kampioen 
in de 
4e klasse

VERHUISPLANNEN?

Robert Middel is uw man!
040-7111152

www.makelaarsplein.com
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Aanleveren programma 
Carnavals-activiteiten

Rond de Linde plaatst in week 8 (donderdag 23 februari voor het carnaval) 
het volledige programma van alle horeca gelegenheden en verenigingen 
op onze speciale carnavalspagina. Iedereen die zijn of haar activiteiten/
programma in deze uitgave vermeld wil zien, kan dit voor vrijdag 17 
februari aanleveren via mail: marietjonkhout@ronddelinde.nl

Erfpachtovereenkomst met Gemeente getekend

Weverkeshof heeft eindelijk 
vaste grond onder de voeten
Door Gerrit van Ginkel

indelijk is na 35 jaar een erfpachtovereenkomst tussen Weverkeshof 
en de Gemeente Nuenen getekend. Volgens bestuurslid Paul Koppel-
man lag er in het begin een 4 jarige overeenkomst maar die is daarna 

nooit opnieuw opgesteld. “Eigenlijk was het gebruik van de grond en de 
opstallen illegaal”, stelde het bestuurslid met een knipoog.

Bestuurslid Theo van Lieshout, wethouder Joep Pernot en voorzitter Paul Koppelman. 
Staand Secretaris Marja van Lieshout en bestuurslid Arien Valstar

Wethouder Joep Pernot was blij dat 
het dossier Weverkeshof na vele jaren 
afgesloten kon worden. “De opstallen 
en de grond hebben nu een volledige 
status”, sprak hij. “Het vertrouwen en 
waardering zijn nu van twee kanten 
bezegeld door deze overeenkomst”. 
Over de hoogte van de erfpacht wilde 
de wethouder niets mee delen. “Maar 
verwacht hier geen Amsterdamse toe-
standen”, sprak hij. “Je moet het zien 
als een symbolisch bedrag waar het 
hier over gaat”.

Weverkeshof is een fijne speelplek voor 
kleine kinderen met hun oppas. Ook de 
aanwezigheid van verschillende soor-
ten dieren op de 2 ha. oppervlakte is 
van belangrijke educatieve waarde voor 
de kleinsten. Vaak is de oppas opa of 
oma ook zelf als kind hier geweest. 
Men werkt zonder een cent subsidie 
en draait volledig op vrijwilligers. De 
baromzet voor de bezoekers is een be-
langrijk deel van hun inkomsten. De 
organisatie telt 110 vrijwilligers en kan 
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. 

Doe eens 
romantisch!
Aanstaande dinsdag, 14 februari, 
is het weer VALENTIJNSDAG, de 
dag waarop geliefden elkaar extra 
aandacht geven. Als speciale ser-
vice heeft Rond de Linde voor alle 
(mannelijke) lezers de Valentijns-
dag-checklist opgesteld. 

NIET VERGETEN DUS:

❏  Rode rozen
❏  Gedicht
❏  Chocolade
❏  Kaartje
❏  Serenade
❏  Weekendje weg
❏  . . . . .

(aanvinken indien voldaan)

Centrummanagement       
Nuenen opgericht

Bestuur
In het bestuur zitten Ton Grimberg 
(Jumbo) als voorzitter, notaris Tsjeard 
Fokkema als penningmeester, Jan 
Kees Lemkes (Vincentre) als secreta-
ris en Ap Duisterhoff (Winkelhart van 
Nuenen). Ap zegt “Het Winkelhart 
van Nuenen kijkt verwachtingsvol uit 
naar de nieuwe centrummanager. Dat 
is ook het moment dat wij opgaan in 
het grotere geheel. Het centrum van 
Nuenen gaat een flinke stap voor-
waarts maken”. 

Winkeliers, horeca en dienstverlenen-
de bedrijven in dit gebied bundelen 
hun krachten om de aantrekkelijkheid 
van het centrum voor bezoekers te 
vergroten met als gevolg een beter 
economisch rendement. Het centrum 

gaat aangestuurd worden door 4 werk-
groepen van de ondernemers zelf met 
ondersteuning van een professionele 
centrummanager. 

Werkgroepen
Zodra de centrummanager is be-
noemd, zal hij aan de slag gaan met 
vier werkgroepen:
•	 Sfeer	en	Beleving
•	 Parkeren,	Veiligheid	en	Beheer
•	 Leegstand	en	Branchering
•	 Marketing	en	Communicatie.

Het centrummanagement moet gaan 
zorgen dat het centrum voor de inwo-
ners van dit mooie dorp leefbaar, 
sfeervol en aantrekkelijk blijft met een 
gevarieerd winkelaanbod en goede 
horecavoorzieningen. Ook zal er ge-

De eerste stap is gezet: op 2 februari heeft het nieuwe bestuur van de stich-
ting Centrummanagement Nuenen een overeenkomst met de Gemeente 
Nuenen getekend. De stichting wil het Nuenense centrum aantrekkelijker 
en economisch nog sterker maken. 

Koster 
Schafrath-bier
Café	Schafrath,	Nuenen.	Het	is	vrijdag	
24	 februari,	 15.11	uur.	Carnaval	 staat	
op het punt van beginnen. Dan komt 
Koster	Schafrath	binnen.	Hij	slaat	een	
bierfust aan met donker, speciaal voor 
deze gelegenheid gebrouwen bier dat 
zijn naam draagt. Iedereen die aanwe-
zig is, wordt gezegend en ontvangt als 
onderscheiding een bierspatel. Dan 
barst de (live-)muziek los. Dus noteer 
in de agenda en lees volgende week 
meer in Rond de Linde…

Met 35.000 bezoekers per jaar is het 
Weverkeshof een belangrijke schakel 
in het culturele lint van de Gemeente 
Nuenen tussen het Park en de Molen.

Nuenen is trots op onze Pleun
De spanning stijgt: aanstaande vrijdag weten we of onze Pleun Bierbooms 
door is naar de finale van The Voice of Holland, op 17 februari. Met het num-
mer ‘What now’ van Rihanna behaalde ze afgelopen vrijdag een topscore 
van de jury, deze score verzekerde haar van een plek in de halve finale. 

Na de uitschakeling van Yerry Rellum, 
is ‘onze Pleun’ de enige kandidaat van 
het team van coach Waylon die nog in 
de race is. Vrijdag zal ze twee num-
mers zingen. Ze wordt al de Neder-
landse Adele genoemd, een compli-
ment, maar ze wil wel gewoon zichzelf 
blijven en heeft met andere nummers 
laten zien dat ze veel meer in huis 
heeft. Pas 18 jaar oud is ze, onze Pleun, 
maar al hard op weg een nationale ster 
te worden. 
We kennen Pleun natuurlijk al als win-
nares van The Voice of Nuenen 2012. 
Ze heeft al jaren zangles en deed vaak 
succesvol mee aan diverse lokale ta-
lentenjachten. The Voice of Holland 
lijkt echter haar grote doorbraak te 
worden bij een landelijk publiek. Wat 
is ze goed; een dijk van een stem en ze 
staat op het podium alsof ze nergens 

anders liever zou willen zijn. Voor 
sommigen was vanaf de audities al 
duidelijk dat Pleun de winnares van 
The Voice of Holland 2017 zou wor-
den. Ze is er nog niet, maar met iedere 
liveshow groeit haar performance en 
ze straalt enorm zelfvertrouwen uit. 

Wij wensen Pleun heel veel succes, 
op naar de finale!

werkt worden aan de leegstand, mooie 
groenvoorzieningen en sfeerverlich-
ting. Er komt een nog rijker aanbod 
van activiteiten, in samenhang met 
het bestaande aanbod en in goed over-
leg met de centrumbewoners. Zo pro-
fiteren de bezoekers, de bewoners en 
de ondernemers van het centrumma-
nagement.

Gebied
Het centrummanagement betreft: 
Voirt,	 Parkstraat,	 Parkhof,	 Boordse-
weg,	De	Smidse,	Kloosterstraat,	Park,	
Aardappeleterssteegje, Pastoor Alde-
huijsenstraat, Vincent van Goghstraat, 
Vincent	 van	 Goghplein,	 Berg	 en	 de	
Beekstraat.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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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

Volgende week woensdag en donderdag inzameling  
van uw GFT+E container! Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

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

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:

•	 31	januari	2017	 Laan van Nuenhem 11, 5673 PA - het plaatsen 
   van een opbouw op de bestaande garage 
   (BOUW en RO, afwijken van de bestemming);
•	 31	januari	2017	 Berg	23,	5671	CA	-	het	wijzigen	van	het	ge-
   bruik ten behoeve van het realiseren van een 
   appartement in een voormalige winkelruimte 
   en het wijzigen van de voorgevel (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 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u 
bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een af-
spraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.
nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontact-
centrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
RULLEN 11A GEMEENTE NUENEN, 
GERWEN, NEDERWETTEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 12 januari 
2017 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omge-
vingsvergunning voor de activiteit ‘het gebruiken van gronden of bouw-
werken in strijd met een bestemmingsplan’ (artikel 2.12 lid 1, onderdeel 
a, onder 3º Wabo). Dit voor het splitsen van een bedrijfswoning op het 
perceel plaatselijk bekend Rullen 11a, kadastraal bekend gemeente 
Nuenen, sectie B, nummer 3958. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer N-HZ-2016-0064. De omgevingsvergunning is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.
Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen is onderstaande ver-
plichting in de omgevings-vergunning opgenomen.

Binnen één jaar na vergunningverlening dient de landschappelijke 
inpassing volgens aanvraag te zijn uitgevoerd, inclusief de sloop van 
de kassen.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 februari 2017 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het ge-
meentehuis. U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. 

De plannen zijn ook raadpleegbaar via de landelijke site:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De omgevingsvergunning kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVBGRullen11-D001

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

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

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

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

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Jantje Beton (van 12 tot 
18 februari).

VEILIG VUURWERK WEGGOOIEN   
WORDT BELOOND!
Op 3 januari hebben inwoners voor het zesde jaar vuurwerkafval 
opgeruimd en ingeleverd op de speciale inzamelplekken. Ieder jaar 
wordt er een prijs uitgereikt aan één van de inzamelaars. Familie 
Hesselle uit Nuenen ontving uit handen van wethouder Pero een 
gezinsabonnement voor Dierenrijk vanwege hun inzet om Nuenen 
veilig te houden te belonen. Wij wensen hen heel veel plezier! 
 

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 31	januari	2017	 Aangelag	23,	5674	CP	-	het	oprichten	van	
   een woonhuis  (BOUW);
•	 31	januari	2017	 Kerkstraat	7,	7A,	7B,	De	Vankhof	2,	4	en	
   Kajottershof 5, 5671 CP het plaatsen van  

  aanbouwen, dakkapellen, erker,  bergingen, 
   terrasoverkappingen en dakterrassen 
   (BOUW en MONUMENT).

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.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager:	Squadra	Events	voor	het	organiseren	van	een	Zwem-
loop FEEL FIT center Nuenen, waarbij gestart wordt met het 
zwemonderdeel vanuit het zwembad aan de Sportlaan en het 
looponderdeel door het centrum van Nuenen op 1 april 2017;

•	 Aanvrager:	Harley	Davidson	Club	Gerwin	voor	het	organiseren	
van	het	jaarlijks	Harleyweekend	aan	de	Huikert	35	in	de	periode	
van 1 tot en met 3 september 2017;

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

RECTIFICATIE VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNING LANGLAAR 4A GEMEENTE 
NUENEN, GERWEN, NEDERWETTEN
Dit betreft een rectificatie van de publicatie in de Rond de Linde 
van donderdag 26 januari 2017. 
Reden hiervoor is dat de benodigde toestemming van de provincie 
ontbrak om de vergunning bekend te maken. De bekendmaking in 
de Staatscourant is daarom terug getrokken, voor de bekendmaking 
in Rond de Linde was dit niet meer mogelijk. De ter inzage termijn 
vangt aan op 10 februari 2017.

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

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

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 februari 2017 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het ge-
meentehuis. U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. 
De plannen zijn ook raadpleegbaar via de landelijke site:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De omgevingsvergunning kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVLanglaar4a-D001 

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

vingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij 
het college kenbaar te hebben gemaakt;

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

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
ONTWIKKELING RUIMTE VOOR RUIMTE 
AAN RULLEN 3
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is 
gesloten tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds en L.G. Tulp en 
M.Y. Schwalbach, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 
lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op het voornemen om het reali-
seren van een Ruimte voor Ruimtewoning nabij Rullen 3 te Nuenen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) ligt vanaf 10 februari 2017 een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 
te Nuenen. Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden 
kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de ante-
rieure overeenkomst in het gemeentehuis. 
Dit kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke internet-
site: www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwa-
ren worden ingediend.



 

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 6 : geldig maandag 6 t/m zaterdag 11 februari 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood boordevol pitten 
& zaden. In een ronde vorm gebakken
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

Heel veel lekkers
uit eigen keuken!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Schouder karbonade
........................................iedere 4e gratis
Brusselse kipfilet
100 gram  ................................................1,25
Bij 100 gr. Runder Rookvlees
100 gr. Eier salade  ...................... gratis
Worstjes en Zo
100 gram  ................................................1,60
Runder Ribeye
Reepjes
100 gram  ................................................2,40
Quiche Lorraine
Hartig taartje met ham, kaas, ei en ui!!!
per stuk  ..................................................1,50

Voor de best belegde broodjes!!

weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 februari

Bospeen 
 per bos 0,99
Minneolas      
pan klaar   hele kilo 1,99
Pinklady appel      

hele kilo 1,99
Paddenstoelenmix    

per bak 2,99
Bleek-kaas salade
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

HEERLIJK

ROERBAKKEN

HEERLIJK

ROERBAKKEN

SPECIAL

We voeren werkzaamheden uit zoals grondverzet, cultuur sloopwerkzaamheden, 
straatwerk, transport en containerverhuur voor zowel particulier als bedrijven en 
overheid. We denken in oplossingen en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

ALLROUND LOADER MACHINIST
en

ALLROUND KRAAN MACHINIST
Wij bieden u een uitdagende functie in een enthousiast team waarin je samen 
met collega`s werkt maar ook zelfstandig functioneert.  
Bent u iemand met een flexibele instelling, heeft u ervaring in soortgelijke functie 
en een goede motivatie, dan bent u de juiste persoon. 

Heeft u interesse neem contact op of richt uw sollicitatiebrief met cv aan: 
F. Vereijken & Zn BV
T.a.v. Frans Vereijken 
`t Hof 4, 5737 PA Lieshout
06-22930653/0499-422704
info@fvereijken.nl

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

Nuenen-Zuid 
(Heikampen/Zuiderklamp ± 270 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 1 MAART

Parkstraat 7 - 5671 GD    Nuenen - 040 283 64 41

Een artikel 50% Korting
Twee artikelen 60% Korting
Drie artikelen 70% Korting

K O P E N 
M E T 

K O R T I N G

UIT EIGEN

KEUKEN



 PUZZELHOEKWeek 6

Kruiswoord

Horizontaal: 1 riv. in Amerika 10 oorspronkelijk bewoner van Nieuw-Zeeland 
11 bloot 13 vanaf 14 strandmeer 17 oosterlengte 19 grafvaas 20 huldeblijk 
21 onheilsgodin 22 voorzetsel 24 rijksuniversiteit 25 onderofficier 27 voegwoord 
28 koeienmaag 31 lastig vraagstuk 34 soort 35 Baskische afscheidingsbeweging 
36 vreugde 40 riv. in Zuid-Amerika 44 id est 45 pers. vnw. 46 ambtshalve 
47 annexus 48 afslagplaats bij golf 49 gat 51 grootvader 52 stoomschip 
54 siersteen 56 paardenkracht 57 hijstoestel 60 dopheide 63 ommekeer.

Verticaal: 1 familielid 2 in opdracht van 3 de oudste 4 gebergte (Spaans) 
5 morsdoek 6 voetbalterm 7 per adres 8 amfibie 9 ego 10 riv. in Frankrijk 
12 indiaans symbool 13 vies 15 slok 16 ellende 18 riv. in Rusland 
23 pl. in Amerika 26 lastercampagne 29 weke massa 30 Noorse godheid 
32 bijbelse figuur 33 voormalig Chinees heerser 36 kortaf 37 taille 38 herkauwer 
39 bakmengsel 40 zangstuk 41 opgewekt 42 leersoort 43 bijbelse reus 50 voeg 
53 in orde 55 laag 58 als volgt 59 bijwoord 61 Romanum Imperium 62 gewicht.

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

G L Y B A A N L E E R D A M

I L O G E D E M O E O

E W D I S C U S S I E N S

R I P O K T O B E R E E K

S E T H A A O K G N O E

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

L R E V

S S T O L A C E D E R P

A Z I E O L U T R A R E

F O K H O M E R U N D O R

A N D E F E N S I E F T N

R P A R R E U E N S I

I N E R T I E S E R V I E S

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

Oplossingen wk 5
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

SCHAALMODEL

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.

ANTIVRIES
BINDING
BOREN
DONAU
DREEF
EIKEL
ENFIN
FIETSROUTE
FLESOPENER
GESCHIEDEN
GRENS
GULZIG
HEKEL
HINKELEN
JUTPHAAS
KIERTJE
KWIKSTAART
OFFER
PINDA
PRIEM
PRUTSWERK
SNEER
THEEBUS
TRAINING
VERHUIZING
VILTJE
WERVEN

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

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 3 9 7 1
4 2

6
5 2 4

3 1
8 7

3 5 8 4
5 4 6 9

7 9

week 4, Dhr./Mw. H. Stege, Nuenen.

Bijzonder werk vraagt om bijzondere mensen

Ter vervanging van een lid van de cliëntenraad zoeken wij een betrokken 

Lid Cliëntenraad

Beschik je over een bestuurlijke achtergrond, een 

relevant sociaal netwerk en heb je belangstelling 

voor de ziekenhuiszorg en ervaring met de zieken-

huiszorg en/of het bedrijfsleven? Heb je daarnaast 

bestuurlijk of beroepshalve geen binding met de St. 

Anna Zorggroep en ben je woonachtig in het 

adherentiegebied van het St. Anna Ziekenhuis? Dan 

gaan wij graag in gesprek met jou.

Aangenaam Anna.

MEER WETEN? GA NAAR WWW.ANNAWERKT.NL

Het St. Anna Ziekenhuis is gevestigd in Geldrop 

en Eindhoven. Samen met Ananz, bestaande uit 4 

woonzorgcentra en medisch sportgezondheidscentrum 

TopSupport, vormen zij de St. Anna Zorggroep.

STRESS, ANGST, ONZEKERHEID,  
BURN-OUT, RELATIEPROBLEMEN ? 

 

ZELFINZICHT 
COACHING TRAJECT 

INTAKE NU TIJDELIJK € 35,= 
 

MINDSET * ZELFKENNIS * VERNIEUWEND COACHING 

WWW.MARIELOUISEBILLEKENS.NL  

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

KBO Lieshout in februari
In deze wintermaand staan er diverse ontspannende en interessante activiteiten 
op het programma van de Lieshoutse seniorenvereniging. 

Samen Uit Eten is een geliefde activiteit van 
de vereniging. Op woensdag 15 februari 
staan de tafels klaar in restaurant De Reiger 
in Zijtaart. Er wordt een driegangenmenu 
geserveerd waarbij uit verschillende ge-
rechten gekozen kan worden. De prijs is € 
20,-, inclusief een consumptie. Aanmelden 
tot 7 februari bij de Inloop.
Schuif eens mee aan de kientafels. Op vrij-
dagavond 17 februari is er weer een kien-
avond van KBO Lieshout in het Dorpshuis. 
Zaal open om 19.00 uur. De eerste kienron-
de begint om 20.00 uur. Er zijn mooie prij-
zen te winnen. Iedereen is welkom.
De leesgroep heeft deze keer gekozen voor: 
De Avonden van Gerard Reve. Op dinsdag-
avond 21 februari wordt dit boek bespro-
ken onder leiding van mevrouw Nelleke 

van Vlokhoven in het Franciscushof. Aan-
vang 20.00 uur. 
De schrijfgroep komt op donderdagmiddag 
23 februari om half drie weer bij elkaar in 
het Franciscushof. 
Noteer vast in uw agenda: op donderdag 9 
maart is de jaarvergadering van KBO Lies-
hout. Aanvang 13.30 uur. Locatie: Dorpshuis.
Naast de genoemde activiteiten kunt u bij 
KBO Lieshout iedere week terecht voor het 
uitgebreide, vaste programma. Van fietsen 
tot rikken en van biljarten tot zingen. Blijf 
dus niet thuis, maar doe mee aan een of 
meer van de activiteiten. Loop eens binnen 
bij de Inloop voor informatie. Of sluit u aan 
bij onze actieve seniorenvereniging. De In-
loop is iedere dinsdagochtend van tien uur 
tot half twaalf in het Dorpshuis. 

3 februari bracht een groep Lieshoutse senioren een bezoek aan het provinciehuis in Den Bosch

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

BESLUIT OP GROND VAN DE APV    
EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	carnavalsvereniging	De	Narrekappen	zijn	toestemming,	vergunnin-

gen	en	ontheffingen	verleend	i.v.m.	de	organisatie	van	de	diverse	carna-
valsactiviteiten	in	Gerwen	in	een	tent	op	het	Heuvelplein	en	de	optocht	
op	diverse	data	in	de	periode	van	17	tot	en	met	28	februari	2017	(ver-
zenddatum	6	februari	2017);

•	 aan	Tourclub	Nuenen	is	vergunning	verleend	voor	het	organiseren	van	
een	veldtoertocht	“Dak	van	Brabant”	op	12	februari	2017	over	bestaan-
de	paden	op	Nuenens	grondgebied	(verzenddatum	6	februari	2017);

•	 aan	de	heer	R.	Evers	(Goesting)	is	vergunning	verleend	voor	het	plaatsen	
van	een	tent	aan	de	achterzijde	van	zijn	horecagelegenheid	aan	Park	61	
i.v.m.	een	darttoernooi	en	een	prinsenreceptie	in	de	periode	van	10	tot	
en	met	12	februari	2017	(verzenddatum	6	februari	2017);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(Ons	Dorp)	is	een	vergunning	verleend	
voor	het	plaatsen	van	een	tent	aan	de	achterzijde	van	hun	horecagele-
genheid	aan	Parkstraat	1	i.v.m.	carnavalsactiviteiten	in	de	periode	van	
24	tot	en	met	28	februari	2017	(verzenddatum	7	februari	2017).

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

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

De reuma van Arnold
Arnold is een 51-jarige ingenieur, die werkt bij een hightech bedrijfje in de 
regio. Hij is getrouwd met Marianne en samen hebben ze drie kinderen. Ar-
nolds grootste hobby is voetballen. Arnold lijdt aan een bepaalde vorm van 
reuma: reumatoïde artritis (RA). Een jaar of vijf geleden werden de ontste-
kingen en de pijnen steeds heftiger. Medicijnen, ook zware pijnstillers hiel-
pen nauwelijks en gaven veel bijwerkingen. Hij werd er suf, misselijk en ge-
deprimeerd van. Een collega raadde hem aan eens bij mij langs te gaan, 
want: ‘baat het niet, het schaadt ook niet.’

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

Dokter Lieveld vertelt...

Echter, Arnold vond ‘die naaldjes’ maar 
niks. Hij dacht aan de injectienaalden 
waar hij als kind bang voor was ge-
weest. De collega snapte dat, maar 
bezeerde hem dat de acupunctuur-
naaldjes die ik gebruik veel kleiner 
zijn: ‘je voelt er praktisch niks van.’ 

Vijf jaar geleden trok Arnold toch de 
stoute schoenen aan. Hij had vreselij-
ke pijnen en begon dikke knieën en 
vergroeiingen aan zijn handen te krij-
gen. Eerst wilde hij me wel een aantal 
vragen stellen: over de behandeling 
en het resultaat. Ik vertelde hem dat ik 
altijd een uitgebreid gesprek voer 
met iemand die voor het eerst bij mij 
in de praktijk komt. Dat ik de patiënt 
daarna onderzoek en vervolgens ook 
direct kan behandelen. Voor dat ge-
hele eerste consult trek ik anderhalf 
tot twee uur uit. 

Na die eerste behandeling komen de 
meeste mensen eens per week terug 
voor een behandeling van een half 
uur tot een uur. Meestal is er na 1 tot 2 
behandelingen al een beginnetje van 
een resultaat merkbaar. Vaak zijn er 
daarna nog 6 tot 8 behandelingen no-
dig. Ook vertelde ik Arnold dat men-

sen de behandelingen vaak heel pret-
tig vinden. Ze soezen weg op het 
verwarmde en zachte behandelbed. 
Na een behandeling voelen de men-
sen zich meestal direct ook energie-
ker en beter gehumeurd. 

Na de eerste acht behandelingen was 
Arnold praktisch pijnvrij. Ook had hij 
minder last van ontstekingen, waar-
door de vergroeiingen niet verder toe-
namen. Sindsdien komt Arnold alleen 
nog maar een paar keer per jaar langs 
voor enkele ‘onderhoudsbehandelin-
gen.’ Hij voetbalt weer in het senioren-
team van zijn voetbalclub. 

N.B. Om privacy-redenen zijn de na-
men aangepast. 

Onderhoud voor je    
motor in de winter
In de wintermaanden zetten de meeste motorrijders de motor op stal. Dat 
houdt iets anders in dan: 'zet maar in de schuur en dan ik zie in maart wel 
weer verder'. Als je een aantal slimme maatregelen treft, gaat de opstart in 
het voorjaar een stuk gemakkelijker.

De eerste lading pekel ligt reeds over 
het Nederlandse wegennet en dus is het 
voor menigeen tijd om de motor in de 
winterstalling te zetten. Sommigen ma-
ken daar een heel ritueel van, anderen 
halen gewoon de sleutel eruit, vergeten 
de motor voor een poosje en plukken 
daar in het voorjaar de ellende van.

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te 
zijn en met de vijf tips die we je hieron-
der geven, sta je volgend jaar bij de eer-
ste zonnestralen startklaar:
1.  Was je motor en poets 'm netjes. 

Vuil trekt vocht aan, vocht zorgt 
voor roest en helemaal bij stilstand 
gaat dat aardig rap. Kortom, zet 'm 
schoon weg. Dat scheelt je niet al-
leen in het voorjaar, je motor blijft er 
ook echt mooier door. Een motor-
hoes beschermt tegen stof. Gebruik 
geen plastic zeil, daar blijft vocht 
onder hangen en bekrast de lak.

2.  Haal je accu los en zet 'm op een 
warm plekje. Vergeet 'm niet eens 
in de maand of twee maanden even 
bij te laden of zet 'm gewoon aan de 
druppellader, die verkrijgbaar is bij 
uw motordealer.

3.  Zorg dat je tank tot de nok toe ge-
vuld is. Waar benzine zit, kan geen 
condensvorming optreden die 
roest veroorzaakt. Zeker met de 
huidige benzine en het aandeel hy-
drofobe (wateraantrekkende) etha-
nol daarin, is water en dus roest in 
de tank een steeds vaker voorko-

mend probleem. Het aftappen van 
je carburateurs (indien nog aanwe-
zig), voorkomt startproblemen en 
vergomming door oud geworden 
benzine. Gebruik bij het wegzetten 
een brandstof toevoeging. 

4.  Ververs voor het stilzetten alvast 
de olie. Niet alleen staat je motor 
dan startklaar, oude olie bevat ver-
ontreinigingen en zuren die bij 
langdurige stilstand op je motor-
blok kunnen invreten. Uw motor-
dealer heeft in de winter hiervoor 
meestal een speciale actie lopen of 
kan u het juiste advies geven.

5.  Bekijk de staat van je banden en 
ketting en tandwielen. In de winter 
hebben motorzaken het rustig en 
halen ze vaak je motor ook nog gra-
tis op voor een grote beurt. Profi-
teer hiervan, want zodra het voor-
jaar begint en je zin krijgt om te 
gaan rijden, dan bedenken alle an-
dere motorrijders precies hetzelf-
de. Topdrukte bij de motorzaken 
dan en dus langer wachten tot je 
kunt rijden.

Om je motor straks in het voorjaar zo 
probleemloos mogelijk weer in ge-
bruik te nemen, is het zaak om tijdens 
de winterstop onderhoud te laten ple-
gen bij uw dealer. Zodat je in het eerste 
mooie voorjaarsweekend kunt gaan 
rijden, want dan is de dealer waar-
schijnlijk ook druk! Je zult immers 
heus niet de enige zijn die wat opstart-
problemen tegenkomt...

Geslaagd mini-symposium 
OUD = IN
Anno 2017 leven we in een tijdperk waarin meer dan de helft van de bevol-
king een leeftijd van boven de 50 jaar heeft bereikt en het aantal gepensio-
neerden stijgt met de dag. Veel ouderen blijken prima in staat om tot op ho-
ge leeftijd voor zichzelf te zorgen en zelfstandig te blijven wonen. Maar zijn 
de woningen van nu wel geschikt voor deze groep ouderen en is er wel vol-
doende (mantel)zorg beschikbaar als het in de toekomst misschien een 
beetje minder gaat? Hoe staat het met onze infrastructuur en zijn er wel 
middelen voorhanden om fit te kunnen blijven?

Op een aantal van deze vragen werd 
dinsdag 31 januari ingegaan tijdens het 
zeer goed bezochte mini-symposium 
OUD = IN.
Spreker van deze avond was Prof. Dr. 
Tinie Kardol, hoogleraar aan de facul-
teit Psychologie en Educatieweten-
schappen van de vrije universiteit 
Brussel, met als leerstoel Active Aging. 
In een bevlogen verhaal nam hij de 

zaal mee in allerlei (uitkomsten van) 
onderzoeken betreffende het zelfstan-
dig, gezond, oud worden. Tijdens zijn 
betoog was ruimte voor discussie, 
waar volop gebruik van werd gemaakt. 
Het was een inspirerende avond voor 
velen.
Na Tinie Kardol was het de beurt aan 
Godfried Schijven, om, als initiatiefne-
mer van deze avond en als kartrekker 
van de werkgroep Oud = IN in Nue-
nen, het door hen opgestelde manifest, 
met hierin tal van tips en onderwerpen 
op het gebied van een nieuwe visie op 
het ouderenbeleid, aan te bieden aan 
onder andere de Wethouder van socia-
le zaken, Caroline van Brakel. Zij was 
zichtbaar content en beloofde een aan-
tal onderwerpen nader uit te werken 
en hier in de toekomst op terug te ko-
men. De avond werd afgesloten met 
een drankje op het Rabobankplein en 
er werd nog lang nagepraat over de in-
houd van dit geslaagde symposium.

Woningmarkt 
blijft in stroom-
versnelling
De Nederlandse economie ontwik-
kelt zich op het moment relatief 
gunstig. Rabobank verwacht voor 
dit jaar een economische groei van 
1½ procent. De aantrekkende wo-
ningmarkt zorgt ervoor dat de wo-
ninginvesteringen hard groeien. 
Het vertrouwen in de koopwoning-
markt is en blijft hoog. 

In het laatste deel van 2016 steeg het 
vertrouwen verder naar een nieuwe re-
cordhoogte. Rabobank verwacht dat 
zowel het aantal transacties als de wo-
ningprijzen dit jaar en begin 2018 ver-
der blijven toenemen. Voor wat betreft 
het aantal verkopen ziet de bank een 
groei naar circa 230.000 woningen dit 
jaar en voor wat betreft de woning-
prijsindex een gemiddelde jaarstijging 
van 5 procent voor 2017. Deze cijfers 
komen mede door de huidige lage hy-
potheekrente.

Een ideale tijd dus om eens te kijken of 
deze ontwikkelingen ook voor u moge-
lijkheden bieden. Om dit met u te be-
kijken staan de financieel adviseurs 
van Rabobank Dommelstreek graag 
voor u klaar voor een gratis oriëntatie-
gesprek. Bezoek het inloopspreekuur 
op maandag of donderdag tussen 15.00 
en 20.00 uur in het Ontmoetingscen-
trum, Laan der Vier Heemskinderen 7 
in Geldrop, of maak een afspraak via 
financieeladvies.dommelstreek@ra-
bobank.nl of (040) 280 75 00.
Lees het hele bericht over de woning-
markt op: 
https://economie.rabobank.com

Bewoners WIN genieten  
van verlicht fietspad
Diverse bewoners van het Woon Initiatief Nuenen hebben de afgelopen weken 
het Van Gogh-Roosegaarde fietspad kunnen bewonderen. Als gasten van Lions 
Club Nuenen wandelden zij op twee vrijdagavonden in januari over het feeë-
rieke pad. Ze genoten van de duizenden lichtgevende steentjes die zijn verwerkt 
in het asfalt. Dit unieke fietspad is ontworpen door designer en kunstenaar 
Daan Roosegaarde, die op zijn beurt werd geïnspireerd door het schilderij ‘The 
Starry Night’ van Vincent van Gogh. Na afloop van de wandeling werd er nog 
gezellig wat gedronken bij de Watermolen van Opwetten. Het waren twee bij-
zondere uitjes, voor zowel de WIN-bewoners als de Lions leden.

De Lindenlaan is top!
Jongeren van de Regenboog kerk, deden 
vrijdagavond mee aan het landelijke 
spel Sirkelslag van jeugdorganisatie JOP. 
Eén van de opdrachten was: Ga langs de 
deuren en haal zo veel mogelijk produc-
ten op voor de voedselbank in een half-
uur. Dus gingen ze nog om 20.00 langs 
de deuren van de Lindenlaan. En dit is 
het resultaat: Bedankt Lindenlaan! 

Het is een mooie 
dag vandaag
Mijn voeten dansen door de straten
mijn haren waaien in de wind
in mijn ogen regenbogen
het is een mooie dag vandaag

Ik groet iedereen met een lach
hoi, hallo, goedendag,
ze kijken terug, blij verrast
het is een mooie dag vandaag

Het is een mooie dag vandaag
Ik ben verliefd en hij ook op mij

Anna Djerek
uit de bundel: Uit het hart 
van Uitgeverij Heimdall, 2016
 

Godfried Schijven biedt het manifest OUD 
= IN aan wethouder Caroline van Brakel, 
de ouderenbonden en de LEV-groep aan



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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

BIJ AANKOOP VAN 
4 ATAG APPARATEN, 
EEN ATAG 
VAATWASSER 
CADEAU!* 

 

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

S O M E R E N - E I N D
BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Kapellenfestival BAM!    
groot succes!
Op de laatste zondag van januari was het eindelijk zover, BAM! 33 jaar Beer 
And Music ging van start! Na ruim een jaar voorbereiden was het tijd om te 
genieten van het kapellenfestival ter ere van ons 33 jarig jubileum.

Dankzij de deelname van wel 12 kapel-
len hebben we van het begin tot het 
eind kunnen genieten van geweldige 
muziek van binnen en buiten Nuenen. 
Ook het eigen optreden met een groot 
aantal aanwezige oud-leden was een 
groot succes. We hebben nog nooit 
eerder met zoveel mensen op het po-
dium gestaan.
Via deze weg willen we graag iedereen 
bedanken die ons jubileumfestival 
BAM! mede mogelijk heeft gemaakt. 

Als Eenoodje zijn we blij dat zoveel ka-
pellen, vrienden, en muziekliefhebbers 
dit feestje met ons wilden vieren. We 
hebben enorm genoten van al jullie 
muziek en gezelschap en hopen ieder-
een tijdens de carnaval ook tegen te ko-
men zodat we nog een keer kunnen 
proosten op een geslaagd jubileumjaar!
Voor een impressie van de dag en voor de 
livestream van een deel van het optreden 
met oud-leden bezoek onze Facebookpa-
gina www.facebook.com/eenoodje

Nuenens Belang trots    
op superschool Pleincollege
Rond 2005 bezocht Nuenens Belang het Pleincollege aan de Sportlaan. Aan-
leiding was om met eigen ogen te kunnen zien hoe slecht de huisvesting 
was. Verouderde lokalen die niet meer aan de eisen van de tijd voldeden. 
Ook te weinig lokalen omdat het aantal leerlingen fors groeide. De directie 
van de school had het liefst nieuwbouw op een andere locatie. 

Gedacht werd aan Nuenen-West. Toen 
dat niet haalbaar bleek, kwam park 
Luistruik in beeld. Ook dat lukte niet. 
Het grote struikelblok: geld. Uiteinde-
lijk heeft het schoolbestuur OMO ge-
kozen voor renovatie en nieuwbouw 
op de huidige locatie aan de Sportlaan. 
Bedoeling is nu dat de verbouwing 
waarschijnlijk in 2018 gereed is.
Ondanks al deze strubbelingen en ver-
tragingen, is het Pleincollege gelukt tot 
het gezelschap van 45 ’superscholen’ in 
Nederland door te dringen. Een fan-
tastische prestatie, waar Nuenens Be-
lang, directie, leraren en leerlingen 
hartelijk mee feliciteert. De volhouder 
wint!
Bron: jaarlijkse Elsevier-onderzoek i.c. 
Beste Scholen in 2017. In Beste scholen 
kunnen ouders en hun kinderen oorde-
len vinden over de kwaliteit van alle 
middelbare scholen. Cruciale informa-
tie bij de keuze voor een geschikte 
school. Waaraan dankt het Pleincolle-
ge het predicaat Superschool? Het 
Pleincollege is beoordeeld op:

1.  Onderwijspositie. 
 Positie van leerlingen in klas 3 ver-

geleken met advies basisschool. 
2. Onderbouwsnelheid. 
 Percentage leerlingen onvertraagd 

in klas drie.
3.  Bovenbouwsucces.
 Percentage leerlingen dat zonder 

zitten blijven het diploma haalt. 
4. Examencijfers. 
 Gemiddelde cijfers centraal examen.

Nuenens Belang hoopt dat het Plein-
college nieuw- en verbouw in 2018 
snel zijn poorten kan openen voor su-
per onderwijs waar ouders en leerlin-
gen uit Nuenen en omstreken hun 
voordeel mee kunnen doen.
 

Jacques Leemans, 
voorzitter Nuenens Belang

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

In deel 29 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ twee fo-
to’s uit de tijd dat er nog geen huizen stonden tussen de Geldropsedijk en 
de Opwettenseweg. Allereerst Marguérite Spijkers in de wandelwagen met 
haar moeder op het onverharde Bultse pad, nu een fietspad bij de Meierijlaan. 
Op de achtergrond het verdwenen huis van de familie Van den Wildenberg-
Stoker, waar nu de rotonde ligt. Op de andere foto staat Anja Stoop met haar 
step op de Geldropsedijk. Achter haar ligt de Opwetttenseweg. Het hoge 
pand rechts is café De Break aan de Opwettenseweg 62, ook wel café Wilton 
genoemd.
Meer informatie over de bewoners van de Geldropsedijk staat te lezen in het 
boek Nuenen op het randje, pagina 172 en verder.

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

Sigrid Hielkema-Tas en Wijnand Stuart
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Eindhoven

ADVERTORIAL

Het klinkt misschien tegenstrijdig maar voor een sfeervolle, persoonlijke 
uitvaart waarin emoties alle ruimte kunnen krijgen, is een goede organisatie 
onmisbaar. Die organisatie moet u met een gerust hart kunnen overlaten aan 
een uitvaartverzorger die naar u luistert en met u meevoelt maar die ook 
professioneel en doortastend is waar nodig. In de periode tussen overlijden 
en uitvaart dient er immers ondanks alle emoties een aantal beslissingen te 
worden genomen omtrent het afscheid en de uitvaart. Het is fijn als iemand 
u daarin meelevend én deskundig bijstaat.

Hoe kiest u de juiste uitvaartverzorger?
Het Keurmerk Uitvaartzorg kan u 
helpen bij de keuze van de juiste uit-
vaartonderneming voor een deskun-
dig geregeld afscheid. Dit Keurmerk is 
in 2006 in het leven geroepen om de 
uitvaartbranche in Nederland transpa-
ranter te maken, waardoor u een ver-
antwoorde keuze kunt maken. Om de 
hoogwaardige kwaliteit te garanderen, 
zijn er strenge eisen om het Keurmerk 
te verkrijgen en te behouden. Zo wordt 
iedere Keurmerkhouder periodiek door 
een externe auditor gecontroleerd 
op verschillende onderdelen van haar 
dienstverlening, zoals heldere afspraken 
over de uitvoering, een transparante 
kostenbegroting en een goede organi-
satie van de uitvaart. U kunt er dus op 
vertrouwen dat een Keurmerkhouder 
voldoet aan alle benodigde kwaliteit
eisen. De uitvaart zal gegarandeerd 
zo goed mogelijk worden verzorgd, 
met alle aandacht voor uw persoonlijke 
wensen en zonder negatieve financiële 
verrassingen achteraf.

Uw reactie is belangrijk!
Uiteraard beschikken wij ook over 
het Keurmerk Uitvaartzorg. Bij elke  
uitvaart verplaatsen wij ons zo goed 
mogelijk in uw wensen en voldoen 
daarbij aan de kwaliteitseisen van een 
goede dienstverlening. Wij vinden het 
fijn om nadien van u te horen of u dat 
ook zo ervaren hebt of dat er toch nog 
zaken zijn die voor verbetering vatbaar 
zijn. Daarom ontvangt u ons evaluatie-
formulier na de uitvaart van uw over-
leden dierbare. Het is ook mogelijk een 
reactie te plaatsen op de persoonlijke 
webpagina van onze uitvaartverzor- 
gers. En natuurlijk kunt u ook mailen  
naar info@vdstappen.nl of bellen met  
040 284 1550. Wij horen graag van u.

Professioneel houvast voor een 
                 persoonlijke uitvaart met gevoel

s-

Training voor werven 
van vrijwilligers
Vind je het lastig als vrijwilligersor-
ganisatie om nieuwe mensen te vin-
den die vrijwillig de handen uit de 
mouwen willen steken? Kun je daar 
wel wat hulp bij gebruiken? Dan is 
deze avond iets voor jullie!

In de workshop worden de volgende 
thema’s behandeld:
•	 Imago	van	de	organisatie,	hoe	kijkt	

men naar de organisatie en welk 
imago wil de organisatie hebben?

•	 Sterkte/zwakte-analyse,	waar	is	de	
organisatie goed in en wat kan nog 
beter worden ontwikkeld?

•	 Elevator	pitch,	hoe	kun	je	kernach-
tig verwoorden wat de organisatie 
doet en in korte tijd potentiële vrij-
willigers nieuwsgierig maken? 

•	 Werven	met	de	wervingscirkel
Tevens is er veel ruimte om na én mee 
te denken over de situatie van jullie or-
ganisatie. De training wordt gegeven 
op maandag 6 maart van 19.30 - 21.30 
uur op het Centraal Kantoor van LEV 
Groep aan de Penningstraat 55, 5701 
MZ Helmond.
Meer	informatie	en/of	aanmelden:	
www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege

Nathalie 
Verschueren
Nathalie Verschueren uit Nuenen is 
onlangs geslaagd voor haar master 
Communication and Information Sci-
enses aan de Universiteit van Tilburg.
Zij mag zich vanaf nu Master Of Sci-
ence noemen.

Tip Jar in het   
Van Goghkerkje 
Het uitverkochte concert van de Nue-
nense country/folkband Tip Jar in 
het Van Goghkerkje werd vorig jaar 
een onvergetelijke avond. Al snel 
werd daarom het idee geopperd om 
er een traditie van te maken. 

Tip Jar’s muzikale verhalen zullen op 
18 februari om 20.30 uur weer verteld, 
gespeeld en gezongen worden door 
Arianne	 Knegt,	 Bart	 de	Win,	 Harry	
Hendriks en Joost van Es. De intieme 
songs gedijen uitstekend in de sfeer-
volle entourage van dit prachtige 
kerkje. Extra spannend wordt het feit 
dat de nieuwe liedjes van Tip Jar dit 
voorjaar zullen worden opgenomen 
in Austin, Texas en een deel van het 
nieuwe repertoire voor het eerst in 
het kerkje gespeeld gaat worden. 
De entree is € 15,- inclusief drankjes. 
Wilt u dit bijzondere concert bijwonen, 
stuur dan een email naar info@bartde-
win.nl. Een link naar de videoclip ‘Let 
go’ staat op de facebookpagina. 
Bart de Win: piano, zang. Arianne 
Knegt:	 zang.	Harry	Hendriks:	 gitaar,	
banjo, zang. Joost van Es: viool.

Tipjar, Bart de Win en Arianne Knegt. 
Foto: Mark Engelen photography.

Nederlandse tradities    
en geboortegebruiken
Op vrijdag 17 februari organiseert de PVGE een lezing over Nederlandse tra-
dities en geboortegebruiken. Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van 
generatie op generatie worden doorgegeven. Vaak gebeurt dat onbewust. 
Ook bij de levensloopvieringen - geboorte, huwelijk en dood - zijn tradities 
belangrijk. Zij markeren een belangrijk moment en zorgen er voor dat deze 
belangrijke gebeurtenissen niet vergeten worden.

De lezing wordt gegeven door me-
vrouw Ineke Strouken, directeur Ken-
niscentrum Immaterieel Erfgoed Ne-
derland. De doelstelling van het Ken-
niscentrum is het toegankelijk maken 
en promoten van het dagelijks leven en 
het immaterieel erfgoed. Mevrouw 
Strouken is een veel gevraagd spreek-
ster over dit boeiende onderwerp. 
Tradities zijn gewoonten die van gene-
ratie op generatie worden doorgege-
ven. Alle tradities hebben een histo-
risch verhaal over de oorsprong en be-
tekenis. Het woord traditie komt van 
het Latijnse woord traditio, dat over-
handigen betekent. Het is cultuur die 
je overneemt van je ouders en groot-
ouders en op jouw beurt weer door-
geeft aan je kinderen en kleinkinderen. 
Tradities hebben niet alleen betrekking 
op vroeger. Het zijn gebruiken van van-
daag, maar met een wortel in het verle-
den. Tradities behoren tot de culturele 
bagage die mensen van huis uit hebben 
meegekregen. Maar deze tradities wor-
den niet onveranderd overgenomen. 

Mensen passen op hun beurt die tradi-
ties aan, zodat ze geschikt zijn voor 
hun eigen, hedendaagse leven. 
In de lezing gaat mevrouw Strouken 
o.a. in op het historisch verhaal achter 
bekende en onbekende tradities. Waar 
komt onze beschuit met muisjes van-
daan?	 Zijn	 onze	 geboortekaartjes	 ty-
pisch Nederlands? Hoe wisten vrou-
wen vroeger dat ze zwanger waren en 
of het een meisje of jongen zou wor-
den? Waarom heeft een wieg een he-
meltje en waar komen de uitdrukkin-
gen 'te heet gebakerd' en 'de plaats waar 
mijn bakermat stond' vandaan? Wat 
zijn bakerpraatjes? Over al deze vragen 
en nog een heleboel andere items is een 
historisch verhaal te vertellen. 
De lezing is op vrijdag 17 februari in de 
bovenzaal van Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 12. De zaal gaat open om 
13.30 uur. De lezing begint om 14.00 
uur en duurt inclusief de pauze onge-
veer 2 uur. Toegang voor PVGE-leden 
is gratis. Niet-leden betalen € 3,-; dit is 
inclusief een kopje koffie of thee.
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LET OP: BEVAT AFBEELDING 
 
 
Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!	  
	  
Op	  19	  oktober	  heeft	  carnavalsvereniging	  De	  Dwèrsklippels	  op	  haar	  ledenvergadering	  een	  nieuw	  bestuur	  
gekozen.	  Met	  als	  plan	  de	  carnaval	  in	  Nuenen	  voor	  iedereen	  attractiever,	  dynamischer	  en	  eigentijdser	  te	  
maken:	  Carnaval	  2punt0.	  In	  een	  wekelijkse	  column	  houden	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ontwikkelingen,	  
activiteiten,	  nieuwtjes	  en	  leuke	  weetjes.	  
	  
In	  1958	  had	  Nuenen	  zijn	  eerste	  Prins	  Carnaval,	  te	  weten	  Wim	  d’n	  Uste,	  alias	  Wim	  van	  Stekelenborg.	  Later	  
dat	  jaar,	  op	  11-‐9-‐1958,	  is	  de	  carnavalsvereniging	  in	  Nuenen	  opgericht.	  Met	  als	  doel	  het	  in	  standhouden	  en	  
bevorderen	  van	  de	  carnavalsactiviteiten	  voor	  de	  gehele	  Nuenense	  gemeenschap.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  
binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  200	  leden	  actief	  om	  alle	  activiteiten	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Dat	  is	  
gigantisch	  en	  daarvoor	  zijn	  wij	  hen	  zéér	  dankbaar.	  Met	  een	  begroting	  van	  boven	  de	  100.000	  EUR	  laten	  we	  
zien	  één	  van	  de	  meest	  toonaangevende	  carnavalsverenigingen	  in	  de	  regio	  te	  zijn.	  We	  zien	  echter	  ook	  dat	  
tijden	  en	  behoeftes	  veranderen.	  Daar	  gaan	  we	  meer	  op	  inspelen.	  
	  
Onze	  slogan	  is	  vanaf	  nu	  ‘Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!’.	  Dit	  zal	  centraal	  staan	  bij	  alle	  
beslissingen	  die	  er	  vanaf	  nu	  genomen	  gaan	  worden.	  Onze	  hoofdtaak	  is	  het	  faciliteren	  van	  zoveel	  mogelijk	  
dingen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  carnaval.	  We	  gaan	  vernieuwen	  waar	  dat	  een	  verbetering	  is	  en	  zullen	  u	  meer	  
gaan	  informeren	  over	  alle	  activiteiten.	  Veranderen	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  in	  het	  verleden	  niet	  goed	  
gebeurde.	  Integendeel.	  Er	  heerst	  veel	  respect	  en	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  tot	  hier	  zijn	  steentje	  heeft	  
bijgedragen.	  De	  huidige	  tijdsgeest	  vraagt	  echter	  om	  aanpassingen	  en	  wij	  willen	  als	  carnavalsvereniging	  
graag	  onze	  regionale	  voortrekkersrol	  daarin	  waarmaken.	  
Carnaval	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  feest.	  Sinds	  oudsher	  zorgt	  dit	  rituele	  feest	  voor	  verbroedering	  en	  speelt	  dit	  
sociaal	  gezien	  een	  enorme	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeenschap.	  Over	  de	  oorsprong	  hiervan	  kom	  ik	  in	  1	  van	  
mijn	  volgende	  columns	  terug.	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente,	  in	  de	  personen	  van	  burgervader	  Maarten	  Houden	  en	  wethouder	  Joep	  Pernot,	  laten	  tot	  
nu	  toe	  zien	  volop	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  hoe	  we	  sámen	  tot	  verbeteringen	  kunnen	  komen.	  En	  dat	  woordje	  
‘sámen’	  is	  van	  groot	  belang.	  Of	  u	  nu	  verenigingslid	  bent	  of	  niet,	  jong	  of	  oud,	  ook	  uw	  tips	  en	  ideeën	  horen	  
we	  graag:	  secretaris.dwersklippels@upcmail.nl	  
Ook	  als	  u	  graag	  een	  actieve	  rol	  zou	  willen	  vervullen	  of	  een	  nieuwe	  activiteit	  wilt	  organiseren,	  roepen	  wij	  u	  
op	  zich	  bij	  ons	  te	  melden.	  Sámen	  gaat	  het	  ons	  lukken!	  	  
	  
Tot	  op	  het	  volgende	  feest,	  in	  de	  volgende	  column	  of	  op	  social	  media.	  
	  
Ron	  van	  der	  Voort	  	  
voorzitter	  CV	  De	  Dwèrsklippels	  

2punt0 

Nog slechts 2 weken tot Carnaval
De laatste 2 weken voorafgaand aan carnaval zijn ingegaan. Een mooi mo-
ment om alle actieve leden te danken voor hun bijdrage. Zonder hen waren 
vele activiteiten niet mogelijk. 

Schôn Vrouwkesavond 
Bijna is het zover! 24 februari, Schôn Vrouwkes Avond 2017!! Met als thema 
‘Bruisende Brabo Babes’.

Carnavalskrant
Bijna overal in Nuenen is inmiddels 
met hulp van vrijwilligers de carna-
valskrant bezorgd. Degenen waar die 
helaas nog niet is aangekomen, kun-
nen een exemplaar ophalen in de car-
navalswinkel aan het park in Nuenen, 
zolang de voorraad strekt. 

Ziekenbezoek
Jaarlijks bezoekt de Prins van De Dwèrs-
klippels een paar mensen die ernstig 
ziek zijn en zo’n bezoek bijzonder waar-
deren. Mocht u mensen kennen in Nue-
nen, schrijf dan een mail met uitleg en 
bijbehorende motivatie naar secretaris.
dwersklippels@upcmail.nl

Vrijwilligers bedanken 
Wij willen graag al onze actieve leden 
bedanken. Ben je lid van CV De Dwèrs-
klippels én behoor je tot de organisatie 
van een activiteit of evenement wat ge-
koppeld is aan carnaval, dan willen wij 
graag onze waardering uitspreken. Bij de 
carnavalswinkel ligt een lijst met namen, 
al deze mensen kunnen daar gratis een 
carnavalssjaal ophalen in de originele 3 

kleuren van Dwèrsklippelgat ter waarde 
van € 11,-. Daarnaast kan elk lid van Cv 
De Dwèrsklippels een prachtig embleem 
ophalen bij de carnavalswinkel ter waar-
de van € 5,-. Deze kun je op de carnavals-
kleding strijken. Elk lidmaatschapsvorm 
heeft zijn eigen embleem: een Embleem 
Dwèrsklippel, Dwèrse Vriend of Dwèrse 
Hertog. Ben je nog géén lid, dan is dat nu 
dé kans dat wel te doen. Voor € 11,11,- 
ben je als volwassenen een jaar lid. Ben je 
wél betrokken bij de organisatie van een 
evenement maar nog géén lid? Geen pa-
niek, word snel lid en ontvang daarna 
dus een sjaal en embleem, samen ter 
waarde van € 16,- (wat dus meer waarde 
heeft dan dat lidmaatschap kost). Wens 
je lid te worden, mail dit naar secretaris.
dwersklippels@upcmail.nl

Kaartverkoop TienerTenT
Er zijn op dit moment nog minder dan 
400 passe-partouts te koop. Op de 
avonden tijdens carnaval (zaterdag t/m 
dinsdag) is er vanaf 20.00 uur een 
prachtig feest voor tieners vanaf 12 
jaar. Door strikte controles op identi-
teit, er geen alcohol geschonken wordt 

Op vrijdag 24 februari, komen wij 
weer tot leven, en worden de kroegen 
rondom het Park weer bevolkt door 
de vele vrouwen die samen de mooi-
ste aftrap voor Carnaval vieren. Ons 
vrouwelijke prinsentrio, Vrouwe Jura 
en haar twee hofdames Sana en 
Scripta, mogen natuurlijk de gehele 
avond meevieren maar komen in ie-
der geval om 00.00 uur, want dan 
vindt in Het Klooster de prijsuitrei-
king aan de groep die zich het Schôn-
ste mag noemen plaats. En de man-
nen van Nuenen zijn vanaf 00.00 uur 
natuurlijk ook weer welkom.

Dit jaar maken we, net zoals vorig 
jaar, gebruik van een ‘anonieme’ én 
‘niet anonieme jury’. Er zijn prijzen 
voor grote en kleine groepen die zich 
door het thema hebben laten inspire-
ren tot verassende variaties op het 
thema. Tot aan de prijsuitreiking ver-
wachten wij dat alleen de vrouwen 
naar het dorp komen. Dit jaar begin-
nen we om 19.45 met een eerbetoon, 
bij het Dwèrsklippelmonument, aan 
de Dames die 33 jaar geleden met 
Schôn Vrouwkes avond zijn gestart. 
Hadden zij toen al kunnen bedenken 
dat er 33 jaar later zo’n kleine 900 
vrouwen op de carnavalsvrijdag-
avond het dorp van Nuenen onveilig 
zouden maken?

Na deze kleine ceremonie starten we 
natuurlijk als vanouds vanaf 20.11 
met een welkomstdrankje in Café 
Goesting. Daar worden we binnenge-
trommeld door de Damespercussie-
band LOSbandig. Dan door naar café 
Ons Dorp waar je al gebombardeerd 
kan worden tot hun eigen Schônste 
Vrouwke. Daarna hossen we naar Bar 
van Gogh. Vanaf Bar van Gogh dan-
sen we naar een inmiddels beregezel-
lig Café Schafrath en aansluitend 
dwars door het park naar Het Kloos-
ter, waar om 22.30 de Catwalk van 
start gaat! Op de hele route worden 
we begeleid door een fotografe die 
jou en je groep met veel plezier op de 
foto zet. 

Inschrijven is niet nodig. Kom gewoon 
en vier mee. Verkleed volgens het the-
ma? Dat is geweldig, zo niet kom ge-
woon toch gezellig meefeesten. Volg 
ons; via de site van de Dwèrsklippels of 
facebook.

en er buiten de organisatie geen vol-
wassenen de tent in mogen, is dit feest 
een veilig onderkomen voor deze doel-
groep. De opening (20.00 uur) wordt 
alle avonden verzorgd door DJ MiXk 
en daarna volgt DJ Luuk. Tevens is er 
naast hippe muziek een spectaculaire 
lichtshow en zijn er mogelijkheden tot 
eten op de afgesloten binnenplaats. 
Een passe-partout kost €25,- en losse 
dagkaarten zijn €10,- VOL=VOL. De 
TienerTenT heeft een eigen FaceBook 
pagina. Dat is logisch omdat zij een ge-
heel eigen doelgroep hebben, afkom-
stig uit meerdere Gemeentes. ‘Like’ op 
FaceBook ‘Tienertent Nuenen’ als je op 
de hoogte wilt blijven en eveneens leu-
ke filmpjes wilt zien. Bestellen kan op 
www.dwersklippels.nl/tienertent

Bestuur CV De Dwèrsklippels

Club 111

Donderdagavond: 
Verspreiding   
D'n Nar in Gerwen
D'n Nar, de carnavalskrant van CV 
De Narre-Kappen, komt er weer 
aan met veel achtergrondinforma-
tie, foto's en verhalen over het car-
naval in Gerwen. En natuurlijk wor-
den de hoogheden voorgesteld. 
Verder onder andere aandacht 
voor de Gerwense Zwam die 33 
jaar bestaat en het vernieuwde 
zondagavondprogramma.

Donderdagavond 9 februari wordt D'n 
Nar aan de deur in Gerwen aangebo-
den, tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Een 
bijdrage is geheel vrijwillig. Deze do-
naties komen ten goede aan de activi-
teiten voor het jeugd- en seniorencar-
naval in Gerwen.

Seniorenmiddag     
Narre-Kappen
Zaterdag 18 februari organiseren de Narre-Kappen de seniorenmiddag in 
hun residentie op de Heuvel. De tent is open om 13.00 uur, aanvang 13.30 
uur. Prins VinZZ, Prinses GlitZZ en hofdame GlamZZ zullen samen met 
Jeugdprins Juventa, Jeugdprinses Danza en Adjudant Penalta iedereen op 
z’n Gerwens ontvangen met koffie en vlaai.

Doe mee    
aan dun optocht!
Zondag 26 februari om 13.30 uur start 
de carnavalsoptocht van Nuenen, de 
kleurrijke en ludieke stoet van wagens 
en loopgroepen die voorbijtrekt aan 
veel prachtig verklede feestgangers. 
De carnavalsoptocht Nuenen 2017 heeft 
vijf categorieën: wagens, grote loopgroe-
pen, kleine loopgroepen, individuelen en 
tieners (tot 18 jaar). Per categorie zijn vijf 
prijzen te winnen. Daarnaast is er nog 
een Publieksprijs van Club 111. Na de op-
tocht vindt om 16.30 uur de prijsuitrei-
king plaats in de tent aan het Goghplein. 
Inschrijven kan via: www.dwersklippels.
nl/home/inschrijfformulier_optocht.

Verkeerregelaars gezocht
Tijdens de optocht moet het verkeer 
worden omgeleid, hiervoor worden 
nog verkeersregelaars gezocht. De 
werkzaamheden bedragen ongeveer 
een half dagje op zondag 26 februari, 
tegen een kleine vergoeding. 
Meer informatie bij Jack van der Hoe-
ven, tel. 06-53119804.

Daarna bieden de Narre-kappen een 
programma met artiesten van zowel 
binnen als buiten de dorpsgrenzen van 
Gerwen. En natuurlijk kunnen weer 
fantastische prijzen gewonnen worden 
tijdens het kienspektakel in het Ger-
wens bingopaleis. Verder zal weer de 
senior van het jaar worden geëerd. Ie-
mand met een grote toegevoegde 
waarde voor het leefklimaat voor Ger-

wen, zal in het zonnetje worden gezet 
en de versierselen in ontvangst mogen 
nemen. De carnavalsmiddag wordt af-
gesloten met een koffietafel.

Mensen die problemen hebben met 
vervoer, kunnen contact opnemen met 
Toon van Zeeland, tel. 2840068. U 
wordt opgehaald en thuis gebracht. 
Graag tijdig doorgeven.

De afgelopen periode heeft het bestuur 
van Club 111 haar rol binnen het Nue-
nense Carnaval grondig geëvalueerd. 
Door onder andere met alle Nuenense 
Carnavalsverenigingen dit openlijk te 
bespreken, hebben we kritisch gekeken 
naar de toegevoegde waarde van Club 
111 binnen de Nuenense Carnaval. Op 
het moment van schrijven worden de 

verschillende subsidie aanvragen van 
de laatste jaren grondig bekeken en 
wordt een gedeelte van het gedoneerde 
geld dit jaar op een andere wijze be-
schikbaar gesteld. Tijdens de oprich-
ting van Club 111 Nuenen, tientallen 
jaren geleden, waren de verschillende 
carnavalsverenigingen en -stichtingen 
een stuk minder kapitaalkrachtig dan 

Het bestuur van Club 111: Jan Arts (voorzitter), Cindy Kuijten-Cleef (penningmeester), 
Jolanda van Eekeren-Tijsma (secretaris), Bart Verkuijlen en Remco van den Bogaard.

Wanneer je de voorbereidingen van de aankomende 
Carnaval volgt of van dichtbij mag meemaken, merk 
je dat er de laatste tijd veel is veranderd of gaat ver-
anderen. Zo werd er in navolging van Nederwetten en 
Gerwen ook bij de Dwèrsklippels voor een vrouwelijke 
prins gekozen. Ook trekken de carnavalsverenigingen in 
Nuenen c.a. onderling, meer en meer gezamenlijk op. 
Hierdoor zorgen zij er samen voor dat het feest nog grootser wordt.

op dit moment. Het bestuur vraagt 
zich dan ook af of de gelden vanaf dit 
jaar niet op een andere wijze verdeeld 
moeten worden.

Doelstelling van deze evaluatie is dat 
Club 111 zich sterker wil profileren in 
het steunen van de Carnaval voor kin-
deren, gehandicapten, ouderen en het 
algemeen belang in Nuenen c.a. Een 
groter publiek betekent automatisch 
meer betrokkenheid bij de Nuenense 
Carnaval en daardoor nog meer carna-
valsvierders die het feest willen mee-
maken. Een uitkomst die Club111 als 
geen ander stimuleert. We blijven 
daarom ook in contact met de vereni-
gingen, stichtingen, horeca en ge-
meente Nuenen om gezamenlijk tot 
een juiste verdeling te komen van alle 
donaties die wij jaarlijks ontvangen.
Belangrijk te vermelden is dat Club 111 
altijd zijn zelfstandigheid zal bewaren 
en de uitvoering van nieuwe en be-
staande activiteiten volledig overlaat 
aan de stichtingen en verenigingen in 
Nuenen. Financiële steun verlenen aan 
deze activiteiten is en blijft ons doel. 

Het bestuur van Club 111 vertegen-
woordigt 300 leden, die jaarlijks een 
bedrag overmaken van € 55,55 voor dit 
mooie doel. Om de leden te bedanken, 
organiseert het bestuur van Club 111 
een soosmiddag, die ieder jaar op za-
terdagmiddag tijdens de Carnaval 
plaatsvindt. 

Wil je ook donateur worden en bijdra-
ge aan de mooie initiatieven van de 
Nuenense Carnaval? Stuur een mail 
naar club111nuenen@gmail.com of 
stort jouw bijdrage van € 55,55 op 
NL29ABNA 044 44 75 087 t.n.v. CLUB 
111 in Nuenen.

Heavy Hoempa in 
Nederwetten tijdens carnaval
 
Heavy Hoempa: deze unieke blaaskapel, die heavy-metal speelt, doet dit jaar Ne-
derwetten weer aan op het carnavalesk blaaskapellenfestival. De laatste jaren 
speelden ze al op diverse festivals, zoals de Zwarte Cross, Festyland en Bospop. Ze 
hadden onlangs nog 3,4 miljoen views op YouTube met een nummer van Motör-
head en zijn nu aardig wereldberoemd aan het worden. Verder zijn er nog fantas-
tische bands uit het hele land. Zoals De Rammen en Bar Gebeure uit Dordrecht, 
De Blaasbalgen uit Leidschendam, De Leutschuppers uit Sleeuwijk en Blusswer-
ruk uit Eindhoven enzovoort, enzovoort. 
Zondagavond 26 februari van 19.30 tot en met rond de klok van 24.00 uur zal er vol-
op genoten kunnen worden van muziek en gezelligheid in residentie ’D’n Hakkûhbar’ 
van CV de Wetters, het MFA-gebouw, Koppel 1 te Nederwetten.
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Verzonden vanaf mijn Ipad

Jura
Door Elwien Bibbe

En dan staat er op een zonnige zondagmiddag ineens een meiske voor de deur. 
Met een enorme groene collectebus in de hand. Hoe oud zal ze zijn? 10, 11..? 
Geen idee... En ze kijkt ongeveer even vragend naar mij als ik naar haar! Ze komt 
met een bus en de carnavalskrant. En natuurlijk wil ik er één en steun ik de Dwèrs-
klippels met een bijdrage. Ik hang immers ieder jaar wel een dagje in de kroeg en 
bij de optocht ben ik altijd wel ergens tussen het publiek te vinden. Heb zelfs een 
keertje meegelopen, in het gevolg van jeugdprins Vijfkrijger, maar dat was in de 
vorige eeuw en het is bij één keer gebleven. Eigenlijk altijd aan de kant gestaan.
De laatste jaren hing ik ook altijd in Het Klooster, nieuwsgierig naar de nieuwe 
Prins, en altijd maar speculeren of het dit jaar dan eindelijk eens een vrouw zou 
zijn. Maar ieder jaar kwam ik weer bedrogen uit. En dan dronken we maar weer 
een pintje op het volgende jaar.
En nu staat er op de cover van de Carnavalsglossy de eerste Prinses der Dwèrs-
klippels uit de zestigjarige geschiedenis van CV de Dwèrsklippels. Een Dwers-
klippelin dus, met links en rechts van haar twee Dwersklippelinnen. En was ik er 
niet bij in Het Klooster. Nou ja!
Het meiske met de bus en de carnavalskranten heet Finn en is de dochter van 
Scripta. En het is niet de prinses die bij mij om de hoek op de Laan ter Catten 
woont, dat is hofdame Sara. Ach....vergeten naar haar ID te vragen. Maar het 
komt wel recht met de centen en het carnaval. De prinses heet Jura.

Graag wil ik aan de inwoners van Nuenen het volgende melden.
Bij ons in de tuin aan de Voirt is er een plastic bakje neergelegd met rattengif gemengd in 
gehakt.
Sterker nog, men komt gewoon in je tuin en men legt vervolgens het bakje zo neer dat zelfs 
ook spelende kinderen dit kunnen ontdekken.
Met alle gevolgen van dien!
Gelukkig zag ik net op tijd dat mijn hondje er van had gegeten en ben ik direct naar de 
Dierenarts gereden. 
Ook heb ik het bakje gehakt meegenomen.
Hij concludeerde dat het bijna pure gif was.
Na het toedienen van een prik heeft ze het er allemaal uitgespuugd.
Welke enorme niet nadenkende lafaard(s) doet zoiets?

Naam en adres bij de redactie bekend.

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

Ingezonden brieven

Verrekes Gezellige 
Avond    
bij Café Ons Dorp
Zaterdag 11 februari, zo’n twee weken 
voor de carnaval maken ze er bij Café 
Ons Dorp, vanaf 21.00 uur alvast een 
Verrekes Gezellige Avond van. Met 
muziek van Party Pianist Lodewijk van 
der Linden. Deze entertainer zal niet 
alleen op zijn piano maar ook op ac-
cordeon zorgen dat er volop gezellig-
heid is. Verzoekjes zijn deze avond van 
harte welkom en net als de toegang is 
meezingen en dansen geheel gratis.

Let op: verkeerssituatie gewijzigd
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Bravo-dienstregeling van de provincie Noord-
Brabant op zondag 11 december 2016, is ook de nieuwe baan voor Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV) in de gemeente Nuenen c.a. definitief in gebruik genomen. Deze HOV-
baan loopt van de Smits van Oyenlaan via Winkelcentrum Woensel naar station Eindho-
ven als eindstation. Automobilisten dienen op deze nieuwe baan voorrang aan het 
busvervoer te verlenen.

Geen rotonde op de Europalaan in Nuenen meer, maar een nieuwe HOV-baan waarop 
automobilisten voortaan voorrang aan het busverkeer dienen te verlenen. Een geheel 
nieuwe verkeerssituatie met een verkeersconstructie zoals een HOV-baan met daarop di-
verse stoplichten voor zowel auto’s als bussen, kan voor automobilisten voor verwarring 
zorgen. Zo was er op vrijdagavond 30 december 2016 op een haar na sprake van een bot-
sing tussen een auto en een bus op de Europalaan ter hoogte van de Spegelt en de Kap-
perdoesweg in Nuenen. Het is daarom raadzaam om als automobilist deze nieuwe ver-
keerssituatie bijvoorbeeld eens per fiets te gaan bekijken, zodat de gewijzigde verkeerssi-
tuatie voor alle weggebruikers veilig blijft. 

Rosalie van Berkel, De Schop 9, Lieshout.

Pas op met ‘landjepik’
De discussie over gemeentelijke herindeling is weer in volle gang. Je kunt daar 
op verschillende manieren tegenaan kijken. Bestuurlijke slagkracht en vlotte re-
gionale besluitvorming spelen een grote rol. Vanuit de kleinere gemeenten 
wordt er vaak naar gekeken met de blik van: “De grote buurman komt onze 
grond en onze voorzieningen inpikken.” Daar komt dan de emotie om de hoek: 
niets ligt zo gevoelig als ‘landjepik’, dat weten we ook uit talloze afleveringen 
van De Rijdende Rechter.

Ik laat de bestuurlijke discussie deze keer even voor wat die is en kijk eens naar 
een andere vorm van ‘landjepik’: nl. die van particuliere grondeigenaren/inwo-
ners die een stukje gemeentegrond bij hun eigen terrein trekken. Dit begint 
soms heel sympathiek. Het stukje gemeentegrond naast of achter mijn tuin wil 
ik wel onderhouden en een beetje leuker beplanten, denkt men. Als de ge-
meente dat toestaat, kan een situatie ontstaan waarin een bewoner redeneert: 
ach, dan zullen ze er ook wel geen bezwaar tegen hebben dat ik dit stukje grond 
uiteindelijk definitief bij mijn tuin betrek en het ook - na zoveel jaren gewoonte-
recht - als mijn eigendom ga beschouwen.

Maar dan moet u even opletten. Het Bossche gerechtshof heeft onlangs in ho-
ger beroep uitspraak gedaan over een situatie waarin een bewoner ruim 20 jaar 
voor een stukje gemeentegrond heeft gezorgd. Meer dan goed gezorgd zelfs! 
Het begon met beplanten, daarna is een stukje beschoeiing aangebracht en uit-
eindelijk heeft de bewoner zelfs een klinkerpad aangelegd. De kantonrechter 
was van mening dat het aanleggen van de beschoeiing een ‘bezitsactie’ was 
(vergelijkbaar met het plaatsen van een omheining) en dat de gemeente door 

hiertegen geen bezwaar te maken ‘desinteresse’ heeft ge-
toond. 

Het gerechtshof daarentegen spreekt uit dat het voor 
de gemeente op geen enkele wijze duidelijk was dat 
het aanbrengen van begroeiing, beschoeiing en te-
gels zou kunnen leiden tot verlies van eigendoms-
rechten. De gemeente kon de situatie ‘gedogen’ en de 
werkzaamheden van de inwoner beschouwen als ‘een 

particuliere bijdrage aan het openbaar groen’. Het kan 
nooit zo zijn dat dit soort werkzaamheden in feite een 

overdracht van eigendom inhouden, zegt het hof.

Zo geldt voor inwoners net als voor bestuurders: 
pas op met ‘landjepik’!

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Berengroep De Wentelwiek  
op bezoek in de supermarkt
Kleutergroep 1-2B van Eenbes Brede school De Wentelwiek heeft vorige 
week woensdag een bezoek gebracht aan de Jumbo in het Kernkwartier.

De afgelopen weken stond alles in de 
kleuterklassen in het teken van eten. 
Een bezoek aan de supermarkt kon dus 
niet ontbreken. In de klassen werd 
aandacht besteed aan gezond eten, aan 
de verschillen tussen groenten en fruit, 
aan de bereiding van gerechten, aan de 
spijsvertering, aan het verzorgen van 
je gebit en aan nog veel meer. 

Het bezoek aan de Jumbo werd door 
alle kleuters met gejuich ontvangen.
Na de boodschappen kregen we een 
rondleiding bij de brood- en vleesbe-
legafdeling en een kijkje achter de 
schermen. We bekeken de voorraad-
ruimte, de koel- en zeer koude vries-

kast en de emballage afdeling. En als 
klap op de vuurpijl kregen alle kinde-
ren een Jumbo rugzak met een verras-
sing.

De boodschappen die we in groepjes 
bij de Jumbo gekocht hebben zijn ver-
werkt in een aantal gerechten. Met de 
hulp van kookouders konden de kin-
deren oefenen bij het bereiden van ge-
zonde versnaperingen. 
Alles proeven werd gestimuleerd. Na 
het proeven ging de gezonde broccoli-
soep helemaal op. 
 
We bedanken de Jumbo Hoge Brake 
voor hun gastvrijheid!!!

Inzamelactie 
DE-punten   
voor   
Voedselbank 
Niet iedereen profiteert evenveel 
van een beter wordende economie. 
Duizenden gezinnen leven onder de 
armoedegrens. Gelukkig kan de 
Voedselbank een aantal van deze 
mensen ondersteunen met een we-
kelijks voedselpakket. 

Koffie is niet alleen lekker, maar staat 
ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Koffie komt zel-
den voor in de pakketten van de Voed-
selbank. Een pak koffie in het pakket is 
een klein gebaar, maar wordt zeer ge-
waardeerd. 

De Voedselbank en de Lionsclub Nue-
nen schieten daarom te hulp met het 
inzamelen van Douwe Egberts-punten. 

Inzamelpunten
Vijf supermarkten in Nuenen doen 
mee. Bij Albert Heijn Parkstraat, Al-
bert Heijn Kernkwartier, Jumbo Ton 
Grimberg, Jumbo Kernkwartier en Jan 
Linders kunt u de hele maand februari 
uw DE-punten inleveren in de speciale 
dozen (zie foto).

De ingeleverde waardepunten worden 
verzilverd voor pakken DE-koffie. 
Douwe Egberts steunt deze actie, want 
het merk wil mensen in Nederland 
dichterbij elkaar brengen. Koffie kan 
gezien worden als een uitnodiging om 
contact te maken met elkaar, en door 
dat contact worden onderling bestaan-
de banden versterkt. Douwe Egberts 
heeft dan ook toegezegd alle donaties 
met 15% te verhogen! De pakken koffie 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank Nuenen.

Wereldpremière in Berlijn

Rosenberg Trio speelt muziek       
in ‘Django Mélodies’
 
Vandaag, donderdag 9 februari, is de wereldpremière van de Franse film ‘Djan-
go Mélodies’ met muziek van het Rosenberg Trio uit Nuenen. De film is de ope-
ning van Berlinale 2017, het internationaal filmfestival van Berlijn. De film gaat 
over de legendarische gitarist en componist Django Reinhardt (1910-1953).
 
‘Verrast, verbaasd en vereerd..’
Stochelo Rosenberg, sologitarist van 
het Trio: ‘We waren verrast, verbaasd 
en vereerd toen we gevraagd werden 
om de filmmuziek voor de nieuwe bio-
scoopfilm ‘Django Mélodies’ in te spe-
len. Verrast omdat we dat helemaal 

Het Rosenberg Trio uit Nuenen (v.l.n.r.): Nonnie, Stochelo en Nous’che. Foto The Rosenberg Trio

niet hebben zien aankomen. Verbaasd 
omdat er zoveel goede Hot Club de 
France / Jazz Manouche musici zijn in 
Frankrijk. Natuurlijk zijn we vereerd 
dat wij, Nederlandse Sinti, de muziek 
van ons grote voorbeeld Django Rein-
hardt mogen inspelen bij deze Franse 

film. We zijn een aantal keer naar Pa-
rijs gereisd om daar in de studio te spe-
len. Daar hebben we ook de hoofdrol-
spelers Reda Kateb en Cécile de France 
ontmoet. De opnamesessies zijn nog 
gestopt toen ik mijn linker pink heb 
gebroken. Ze hebben nog geprobeerd 
een andere gitarist in te schakelen, 
maar ze misten toch onze sound. Non-
nie en Nous’che zijn enkele weken in 
Parijs geweest om alvast de ritmepar-
tijen in te spelen. Toen mijn vinger 
hersteld was heb ik de solo’s inge-
speeld.’
 
Bron van inspiratie: Django Reinhardt
Het Rosenberg Trio uit Nuenen treedt 
op in binnen- en buitenland en met 
name op de grote gipsyjazzfestivals en 
theaters in Frankrijk. Donderdag 9 fe-
bruari opent de Franse productie 
‘Django Mélodies’ (117 minuten) het 
tiendaagse filmfestival van Berlijn. Een 
Franse film die in Duitsland de wereld-
première beleeft. Django Mélodies 
gaat over gipsygitarist Django Rein-
hardt die oorlogsjaren doorbracht in 
Parijs. Django Reinhardt is voor veel 
gipsyjazz-muzikanten een grote bron 
van inspiratie. De Nuenense muzikan-
ten Stochelo, Nonnie en Nous’che Ro-
senberg mogen terecht trots zijn op de 
hoofdrol die ze spelen in de muziek-
film over Django Reinhardt. Django 
Mélodies gaat in ons land op 4 mei in 
première. 



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR in 
small, medium 
en large

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

R E L A X F A U T E U I L S

Uit voorraad leverbaar

Zondag 12 februari 
geopend 11.00-17.00 uur

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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.

GEZOCHT met ingang 
van 1 maart 2017: schoon-
maakster voor praktijkruim-
te. Werktijden: in overleg, 
’s avonds en in het weekend. 
Voor nadere informatie: 06-
13255820.

SCHILDERLES OLIE-
VERF Ik heb een plek vrij 
op woensdagavond en op 
donderdagochtend. Bel 
voor informatie: Julienne 
Warrink 2838884.

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

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

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

CARNAVALS KORTING 
€ 2,50 korting op al onze be-
handelingen. Lekker makke-
lijk, ik kom bij u thuis! PEDI-
CURE Alta Grace  Geldig 
tot en met april. Marieke Tel: 
06-50571183.

MEGAVLOOIENMARKT 
12 februari Sporthal de Hei-
berg. Heerseweg 49 Veldho-
ven. 120 kramen bomvol!!! 
9.00-16.00 uur € 2 p.p. 06-
20299824.

Wij feliciteren Karlijn Loos met het behalen van haar 
Master of Science International management  
aan de Universiteit Nyenrode.

Oma Riekie, Anniek en John, 
Karolien en Jesper, 
Jessica, Lars en Gina, 
Maike en Ipuh, Sofie, 
Caya, Jochem, Loes,
Ilona en Suus.

ADEMYOGA
ademtraining * meridiaanstrekkingen * 

bewustwording * meditatie * 
mindfulness * ontspanning *

Lessen op 
Maandag, Dinsdag & Woensdag

Dorothée de Rooij * Ademtrainer
06 41 39 88 07

info@ademyogastudio.nl
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Heeft u last van voetproble-
men zoals eelt, ingroeiende 
teennagels of likdoorns of 
heeft u vermoeide of vast-
zittende spieren neem dan 
contact op met Medisch 
Pedicure en sportmas-
seuse Irma Timmermans 
op tel. (040) 787 01 67 of 
zie irma-sportmasseuse-
pedicure.nl. Ik ben ook ge-
specialiseerd in diabetische 
en reumatische voeten.

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

CARNAVAL OF EEN 
FEESTJE? Verkoop van 
Carnavals- en themakleding 
door de Lindespelers. Elke 
dinsdagavond (t/m 28-3-
2017) van 19.00-20.00 uur, 
op "de Speelvloer", Geldrop-
sedijk 50a.
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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

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

10 t/m 17 februari
Expositie kunstenaar David Hyden

Het Klooster

Vrijdag 10 februari
20.00 uur 1e Pronkzitting 

CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Vrijdag 10 februari
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen.
Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 11 februari 
18.30 uur Speciale Mariaviering

 kerk van Mariahout.
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 Club-
huis NKV. Wettenseind 20. Parkeren 

kan op het parkeerterrein van Intratuin

Zondag 12 februari
14.00 uur Ierse Sessie 
Weverkeshof Nuenen 

14.00 uur IVN wandeling Stiphoutse bossen
Parkeerplaats Lieshoutseweg Gerwen/Nuenen

Zondag 12 februari
14.00 uur IVN Winterwandeling 

Papenvoortse Heide
Vertrek vanaf de volkstuinen 
Papenvoortsedijk, Nuenen.

Zondag 12 februari
15.00 uur PEER. Thema: naar een economie 

op mensenmaat. Raadzaal Klooster
15.00 uur Prinsenreceptie 

Raod van Zatterdag. Goesting, Nuenen

Zondag 19 februari 
 13.11 uur Receptie CV De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

14.00 uur The Stews met muziek van 
Beatles/Stones/Who e.a. Weverkeshof

Dinsdag 21 februari
20.00 uur KBO Leesgroep: De Avonden van 

Gerard Reve. Franciscushof Lieshout

Dinsdag 14 februari
10.30 uur Cultuur Overdag, film: ‘X+Y’ 

Het Klooster

Dinsdag 14 februari
20.00 uur IVN Nuenen een lezing over de 

natuur in Canada door Martien Helmig
IVN ruimte in Het Klooster, Park 1 Nuenen

Woensdag 15 februari
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek
 het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

20.00 uur Kienavond. in Dorpshuis 
‘De Koppelaar’, Koppel 1 te Nederwetten

Zaterdag 18 februari
20.30 uur Tip Jar’s muzikale verhalen 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

 Zondagmiddag 19 februari
16.30-17.30 uur Nuenen zingt. 

Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Donderdag 16 februari
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb 
en Bibliotheek. Werken met Thunderbird

Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 16 februari
20.00 uur Lezing door kunsthistoricus 

Willem-Jan Verlinden
‘De zussen Van Gogh’

 de Raadszaal van Het Klooster

Donderdag 16 februari
20.00 uur IVN Laarbeek over ontdekkings-

tocht langs Bakelse Aa. Clubgebouw
‘De Bimd’, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Vrijdag 17 februari
20.00 uur 3e Pronkzitting 

CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Vrijdag 17 februari
20.00 uur Kienavond van KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Vrijdag 17 februari
20.11 uur Zwamavonden 

CV De Narre-Kappen 
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Vrijdag 17 februari
14.00 uur lezing PVGE over Nederlandse 

tradities en geboorte gebruiken. Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen

18 en 19 februari
11.00-17.00 uur Helleborusweekend 

De Walburg Tuinen
Boord 64 Nuenen

Zaterdag 18 februari
13.30 uur Seniorenmiddag 

CV De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Zaterdag 18 februari
20.00 uur 4e Pronkzitting 

CV De Dwèrsklippels. Het Klooster.
20.11 uur Zwamavonden CV De Narre-Kappen. 

Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 februari 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 12 februari 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, parochiekoor, 
voorganger Dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 11 februari 18.30 uur: Willy 
van den Boomen; Drieka van de Til-
laart.
Zondag 12 februari 11.00 uur: Harrie 
van Venrooij; Riky van Rooij-Schelle-
kens; Frans Thijssen; Marie van den 
Reek-Bijsterveld; Willy van den Boo-
men; Piet Roijakkers en overleden ou-
ders van Heugten Scheepers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Chris-
tel de Haas-Schreuder, Eeneind 36A, 
Marietje Martens, Parkstraat 51 en 
Dora Vlemmix-van Berlo, Molvense 
Erven 10. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 

Misintenties
Harrie en Lena Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 februari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers. 

Misintenties 
Gerard Donkers; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels; Piet van Dijk; Berend Geurts; 
Wilhelmina Schepers-van Hoof; Over-
leden ouders Jan en Miet Groenen, 
vanwege sterf- en verjaardag vader en 
sterfdag moeder.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 12 februari: ds. C. Crouwel. Dit 
is de tweede uit een serie van drie ‘car-
rousel’- diensten. Aanvang 10.00 uur. 
Er is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. De collecte is voor 
het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in 
Eindhoven. Na de dienst wordt er kof-
fie en thee geschonken en is er ruimte 
voor ontmoeting. Elke donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Ook hier is er ruimte voor koffie/ thee 
en ontmoeting met anderen. 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 Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 9 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Cyrillus, bisschop 
van Alexandrië en kerkleraar; gedach-
tenis van H. Pollonia, maagd en marte-
lares. 
Vrijdag 10 februari. 07.15 uur H.Mis, 
H. Scholastica, maagd. 
Zaterdag 11 februari. 08.30 uur H. Mis, 
Verschijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes. 10.00 Godsdienstlessen.
Zondag 12 februari. Septuagesima, be-
gin van de Voorvasten. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 13 februari. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 14 februari. 18.30 H. Mis, ge-
dachtenis van H. Valentinus, priester 
en martelaar. 
Woensdag 15 februari. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Faustinus en 
Jovita, martelaren. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

‘Welkom in de kring’
 
Een hartelijk WELKOM in de kring, 
Kayne Pruijsen, als dopeling staat hij 
deze viering centraal. Een doopviering 
is een begin voor de keuze van de ka-
tholieke opvoeding, je ouders hebben 
dit vaak op jonge leeftijd voor je geko-
zen. Nu zijn de communicanten wat 
ouder, dan maak je zelf de keuze om 
ter communie te gaan (voorjaar 2017). 
Om te laten zien hoe een doopviering 
is, mogen we aanwezig zijn bij de doop 
van Kayne, zijn ouders en familie staan 
dus wel een beetje voorop! Uitleg van 
de rituelen, het IK water wordt dan 
WIJ water, kortom een leerzame vie-
ring met een vreugdevol tintje.
 
Kom jij ook, luisteren, kijken en zingen 
met het kinderkoor?
Welkom in de doop-& gezinsviering 
op zaterdag 11 februari om 18.30 uur 
in de H.Clemenskerk te Nuenen.

Lezing Regenboog 
over crisis
Op woensdag 25 januari werd in De 
Regenboog een drukbezochte lezing 
gehouden door Edith Thouin over de 
oorzaken en gevolgen van de econo-
mische crisis van 2008 voor de bank-
wereld, bedrijven en huishoudens en 
de lessen die we daaruit kunnen trek-
ken voor de toekomst. Thouin, woon-
achtig in Nuenen, werkte tot voor kort 
bij diverse financiële instellingen in 
binnen- en buitenland. 
Thouin begon haar verhaal in de jaren 
’80, de jaren van groei van de banken. 
En de veranderende rol van banken: 
behalve het beheren van spaargeld 
steeds meer kredietverlening en finan-
ciering met de daarbij horende risico’s. 
Tot het in 2007/2008 fout ging, onder 
andere door de opgeblazen vastgoed-
markt en de onverantwoorde hy-
potheken. Gevolg: een vijf jaar du-
rende recessie. Banken, overheden, 
toezichthouders en consumenten war-
en verantwoordelijk, aldus Thouin.

Feestdag Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Op 11 februari viert de Katholieke kerk de feestdag van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. Vanaf de inzegening van de kerk (1933) heeft de parochie ge-
meenschap van Mariahout hier aandacht aan geschonken. De religieuze lo-
catie in Mariahout is inmiddels uitgegroeid tot een Maria bedevaartplaats, 
waar jaarlijks ruim 35.000 mensen een bezoek brengen. 

Het verhaal van Bernadette
In 1858 verscheen Maria in het Zuid 
Franse plaatsje Lourdes, op wonder-
baarlijke wijze aan het eenvoudige 

meisje Bernadette Soubirous. Toen 
Bernadette haar verhaal thuis vertelde 
was er aanvankelijk veel ongeloof. Ook 
de kerkelijke overheid veroordeelde 
haar bevinding en verbood haar terug 
te gaan naar die plaats. Bernadette ge-
dreven door een innerlijke drang bleef 
echter de grot bezoeken. Al vrij snel 
gingen er meer mensen met haar mee. 
Totaal heeft Bernadette 18 keer een 
verschijning gehad. Binnen enkele 
maanden waren haar bevindingen zo 
bekend dat er duizenden mensen een 
bezoek brachten aan de Lourdesgrot. 
Inmiddels is Lourdes uitgegroeid tot 
een van de grootste bedevaartplaatsen 
in de wereld waarnaar jaarlijks zes mil-
joen mensen een bezoek brengen.

Feestdag
Op zaterdag 11 februari om 18.30 uur 
is er in de kerk van Mariahout een spe-
ciale Mariaviering. Er wordt aandacht 
besteed aan het verhaal van Bernadet-
te. Tijdens de eucharistie viering wor-
den er gezamenlijk bekende Marialie-
deren gezongen. Na de viering gaan de 
kerkgangers samen naar de grot om 
Maria een kaarsenhulde te brengen.
 

EHBO Nuenen c.a.
De EHBO-vereniging start weer met nieuwe cursussen zodat Nuenen weer een 
stukje veiliger wordt. Het betreft door het Oranje Kruis en de Nederlandse Re-
animatie Raad gecertificeerde cursussen. De vereniging biedt tevens de mo-
gelijkheid herhalingscursussen te volgen om uw reeds behaalde diploma gel-
dig te houden en uw vaardigheden op peil.

1. Cursus reanimatie en AED: Voor 
iedereen. Cursus duurt 1 avond!

	 •	donderdag	16	februari	van	19.00	
tot 23.00 uur.

	 •	donderdag	23	februari	van	19.00	
tot 23.00 uur.

2.  Cursus EHBO aan kinderen. Voor 
iedereen die regelmatig met jonge 
kinderen omgaan, hetzij privé, het-
zij professioneel. Cursus duurt 4 
avonden! Alle avonden van 19.30 
tot 22.30 uur.

	 •	donderdag	16	maart.
	 •	donderdag	23	maart.
	 •	donderdag	30	maart.	
	 •	donderdag	13	april.
3. Herhalingscursus reanimatie en 

AED: Voor iedereen die zijn/haar 
diploma geldig wil houden. De her-

halingscursus duurt 1 avond! Alle 
avonden van 19.00 tot 23.00 uur.

	 •	woensdag	12	april.
	 •	maandag	24	april.
	 •	dinsdag	25	april.
4. Cursus EHBO voor de jeugd: Voor 

kinderen van 12 t/m 15 jaar. Deze 
cursus wordt gegeven bij voldoende 
belangstelling en duurt 9 dagdelen!

Informatie kunt u verkrijgen bij het se-
cretariaat: 06-53906863 of ehbo.nue-
nen@onsnet.nu. Verder kunt u een en 
ander nalezen op onze website: www.eh-
bonuenen.nl. Postadres: Secretariaat 
EHBO-vereniging Nuenen c.a., Barisak-
ker 41, 5672 VB Nuenen. De lessen wor-
den gegeven in het Dorpshuis ‘De Kop-
pelaar’, Koppel 5, Nederwetten.
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An Arts en Joop Wouters 
winnaar 15de rik wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans

In een door Bart en Marina sfeervol versierde rik arena voor het naderend 
carnavals gebeuren, kreeg de organisatie te maken met een mindere op-
komst. Was het de vorige uitgaven nog volle bak, deze avond moesten wij 
genoegen nemen met een bezetting van acht speeltafels, dat echter de sfeer 
en spanning zeker niet nadelig beïnvloedde.

Wedstrijd tot het einde spanend 
met twee winnaars 
Hadden wij al eens eerder een wedstrijd 
in dit seizoen die twee winnaars kende, 
afgelopen vrijdag was het ook nu weer 
het geval. Na een gemoedelijke en aftas-
tende aanloop in het eerste deel voor de 
pauze was het Joop Wouters die de lei-
ding had genomen met 78 punten. Na de 
pauze kwam daar behoorlijk verande-
ring in. Het was Bart van de Ven die na 
de pauze ingevallen was en meteen al 
voor vuurwerk zorgde door een solo der-
tien te doen wat alleen al goed was voor 
66 punten. Helaas voor Bart kon hij het 
verder in de wedstrijd niet afmaken. Na 
nog hier en daar wat knetterend spel was 
het An Arts die bij het opmaken van de 
eindstand ook op een totaal van 78 pun-
ten gekomen was en daarmee gelijk ein-
digde met de leider van voor de pauze 

Joop Wouters. Na barrage was het An 
Arts die de gelukkige was en de hoofd-
prijs voor zich op eiste voor Joop Wou-
ters die op de tweede plaats eindigde en 
ook voor, niet de eerste de beste goed 
old, Noud Leenders met 69 punten. Ein-
delijk konden wij weer eens een dame als 
winnaar bijschrijven in de winnaars lijst.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door: 
Hennie van de Velden.

 Uitslag vrijdag 3 februari
1 An Arts 78 punten
2 Joop Wouters 78 punten
3 Noud Leenders 69 punten
4 Leo Arts 60 punten
5 Bernard de Louw 52 punten
6 Ludo van den Berg 49 punten
7 Wil Marquenie 48 punten
8 Ted Warmerdam 48 punten
9 Mia Marquenie 44 punten
10 Ad van Uden 43 punten

Vrijdag 10 februari is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren. Alle rikkers zijn van harte wel-
kom. Nog bang voor de eerste stap? 
Velen zijn u voor gegaan en hebben 
daar zeker geen spijt van gehad. Loca-
tie Oude Landen, Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06-10289797 of 06-40320419.

Uitslag kaartavond 
bij de RKVV 
Nederwetten
1e prijs met 98 pt. Wim Kuijpers
2e prijs met 97 pt. Rini Schepers
3e prijs met 66 pt. Louis Staals
4e prijs met 54 pt. Frans Kooijmans
5e prijs met 52 pt. Hans de Beer

De volgende kaartavond is vrijdag 17 
februari, aanvang 20.30 uur

Midweekteam BCL 
speelt gelijk
De topper in de eerste afdeling van 
de vierde klasse in de midweekcom-
petitie tussen BC Oirschot en Bad-
minton Club Lieshout is in een ge-
lijkspel geëindigd: 4-4.

BCL moest de topper in en tegen Oir-
schot met een zéér gehavend team af-
werken. Richard Essers kon door een 
blessure niet meespelen, Corine Hol-
weg werd getroffen door zweepslag in 
haar kuit en Stan van Vijfeijken kon 
ook niet aan de start verschijnen. 
Daardoor reisde BCL-M1/Bavaria 
met invallers André Morpey en Ine 
Merkelbach naar Oirschot.
Na een spannende wedstrijd bleken 
de Oirschotse dames en de Lieshout-
se heren sterker te zijn, ook in de dub-
bels. De mixpartijen eindigde gelijk. 
Hoewel BCL-M1/Bavaria zeer dicht-
bij een overwinning was, lijkt een ge-
lijkspel toch het meest rechtvaardig.

BCL-M1 in originele samenstelling, dus 
mét de geblesseerden Richard Essers, Co-
rine Holweg en Stan van Vijfeijken

Koploper kansloos      
tegen Nuenen
Vooraf aan de wedstrijd dacht iedereen dat koploper De IJselmeeuwen uit 
Zutphen wel zou gaan winnen van Z&PV uit Nuenen. Ten slotte speelde Nue-
nen maar met acht basisspelers. Arjan Sleegers is al sinds half november ge-
blesseerd, Mart Vermeulen was verhinderd, net als coach Marcel Vermeulen. 
Net als vorige week deed Sjimmie Dirkx mee van Heren 2. En deze keer was 
de trainer Koen Gevers, de coach.

De scheidsrechters gaven niet veel Pt-
jes, waardoor er tempo in de wed-
strijd zat.
Nuenen liet zich van een heel goede 
kant zien. De man-meer situaties die 

Nuenen kreeg, werden goed benut: 
vijf goals uit zeven. In de eerste perio-
de waren de teams nog gelijkwaardig. 
Maurice Verschoor en Rick Mathijs-
sen scoorde beide met een backhand. 

In de tweede periode liep Nuenen uit 
en kon De IJselmeeuwen Nuenen niet 
meer volgen. Nuenen scoorde makke-
lijk.
In de vierde periode kreeg Nuenen 
nog een vijfmeter tegen. Maar deze 
werd magnifiek gestopt door Eddy 
Wielders, die (weer) een uitstekende 
wedstrijd keepte. Uiteindelijk stond 
er na vier periodes een 15 - 7 winst 
voor Nuenen op het scorebord.
Jammer dat Nuenen punten heeft la-
ten liggen vlak vóór en vlak na de 
Kerstvakantie. Anders was Nuenen 
een geduchte kampioen van dit sei-
zoen geweest.

Waterpolo

Edwin Siepe scoort één keer

Eerste langebaan wedstrijd levert 
61 persoonlijke records op
De eerste langebaan (50m bad) wedstrijd van dit seizoen vond plaats in Bre-
da. De derde ronde van de junioren, jeugd en senioren circuit leverde meteen 
61 nieuwe persoonlijke records op voor de zwemmers van Z&PV Nuenen.

De grootste verbetering kwam op 
naam van Diede Struijk op de 50 meter 
vrijeslag. Zij verbeterde haar tijd met 
maar liefst 6 seconden tot 38,94. Op-
merkelijke prestaties waren er ook 
voor Erica Sleddens en Eunice van 
Ekert. Deze twee jongste zwemmers 
(beide 11 jaar) zwommen voor het 
eerst een wedstrijd in een 50 meter 
bad en beide deden dat zeer verdien-
stelijk. Erica zwom een hele mooie 
100m vlinderslag in 2.27.37, terwijl 
Eunice met een tijd van 1.34.58 op de 
100m rugslag zelfs de finale wist te be-
halen. Daarin verbeterde ze haar tijd 
nog eens met 2 seconden.
Bij de wat oudere zwemmers was de 
tijd van Marit Verspaget op de 100 
meter vrijeslag goed voor een limiet 
voor de Brabantse kampioenschap-
pen in mei van dit jaar. Opmerkelijk 
was dat Marit exact de limiettijd van 
1.09.23 zwom op deze afstand.
Een andere opmerkelijke uitslag kwam 
op naam van Lara van Cuijk. Op de 
200 meter wisselslag pakte zij, in de fi-

nale, zomaar de eerste plaats in een 
tijd van 2.52.89 net voor haar clubge-
noot Loes Kolenberg die in 2.53.84 
een mooie tweede plaats opeiste.
Bij de nog wat oudere zwemmers (16 
en ouder) deden Lot Sauren, Pleun 
van der Heijden en Monique Huizing 
van zich spreken.
Lot behaalde een mooie derde plaats in 
de finale van de 100 meter vrijeslag. 
Pleun en Monique behaalde op al hun 
afstanden een nieuw persoonlijk record.
Bij de jongens viel vooral de prestatie 
van Floris Sonneveld op. Hij startte op 
maar liefst vijf afstanden en behaalde 
daarvan ook nog twee finale plaatsen, 
waarbij hij 4de en 5de werd op resp. de 
100m rugslag en de 100m schoolslag. 
Daarna mocht hij ook nog in de estafette 
van de 4x100 meter vrijeslag starten en 
zwom daar nog eens een mooie 1.09.26.
Komend weekend zwemmen alle 
zwemmers van Z&PV Nuenen de der-
de ronde van de competitie in Tilburg. 
Vind je het leuk om een keer mee te 
doen, kijk dan op site zpvnuenen.nl

De deelnemers van de Z&PV Nuenen die de langebaan wedstrijd zwommen

Zwemmen
Danique de Groot klaar   
voor NK rolschaatsen Almere
De showrijdsters van RC de Oude Molen nemen op zaterdag 11 februari deel 
aan het Nederlands Kampioenschap Showrijden in Almere. Danique doet 
met nog 37 rijdsters van RC de Oude Molen mee aan dit kampioenschap. 
Verdeelt over 6 shownummers gaat RC de Oude Molen aan deze wedstrijd 
deelnemen. De hele NK equipe zet de laatste puntjes op de i, zodat iedereen 
klaar is om te knallen. 

Tijdens de drukbezochte KerstROL-
LERshow ‘The 4 Seasons’ in december 
werden de acts gepresenteerd aan het 
publiek en bovendien zeer kritisch beke-
ken door alle trainsters. Trainsters, rijd-
sters en begeleiders zijn hierna druk aan 
de slag gegaan om alles nog meer te ver-
fraaien en alle figuren nog preciezer uit 
te voeren. Voor de rijdsters en trainsters 
staan nog een aantal laatste trainingen 
op het programma. Begeleiders en naai-
sters zorgen voor de laatste extra glitters 
en elementen op de kleding. 
RC De Oude Molen gaat in alle 5 de ca-
tegorieën de strijd aan met de rest van 
Nederland. Ze komen uit in de catego-
rieën Kwartet, Jeugdkwartet, Kleine 
groep, Grote groep en met 2 nummers 
in de categorie Jeugdteam. Danique 
rijdt mee in de categorie Jeugdteam 2. 

Buiten Laarbeek is rolschaatsen een 
erg onbekende sport, maar 8 vereni-
gingen hebben zich opgegeven voor 
deze wedstrijd. Dit maakt het niet 
minder spannend, want veel van deze 
verenigingen strijden om de titel Ne-
derlands Kampioen. Deze spanning 
zorgt voor veel extra zenuwen waar-
door er onnodige foutjes worden ge-
maakt. RC de Oude Molen conclu-
deerde vorig jaar dat ze hier wat punt-
jes op hebben laten liggen. De 
standaard showtraining is dit jaar 
aangevuld met mentale training, zo-
dat ze de zenuwen dit jaar thuis laten.
Wij wensen de rijdsters en trainers 
heel veel succes 11 februari. 
Kijk voor meer info over de vereni-
ging en de activiteiten op:
www.rcdeoudemolen.nl

Rolschaatsen

Rikken

Badminton

Winterwandeling    
met IVN Nuenen
De traditionele winterwandeling gaat op zondag 12 februari door de Papen-
voortse Heide. Een unieke manier om de natuur te ervaren in de winterse 
stilte. In dit seizoen is goed te zien hoe bomen zich voorbereiden op de len-
te. De Papenvoortse Heide is een gevarieerd natuurgebied. 

Kienen in 
Nederwetten
De Nederwettense VrouwenVereni-
ging organiseert op woensdag 15 fe-
bruari een kienavond in Dorpshuis ‘De 
Koppelaar’, Koppel 1 te Nederwetten. 
Het kienen begint om 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Begin 1900 beplant met bomen voor 
de houtproductie en het vastleggen 
van stuifzand. Dit gebied is uitstekend 
geschikt voor een winterse wandeling 
langs mooie vennen en vele soorten 
naaldbomen. De laatste jaren is er flink 
gerooid in de bossen; daaraan zal de 
nodige aandacht en uitleg gegeven 
worden want veel mensen vinden het 

er nu rommelig. De lengte van de 
wandeling bedraagt ongeveer 3 kilo-
meter. Goede waterdichte schoenen 
wordt sterk aanbevolen. 
Vertrek: 14.00 uur te voet vanaf de 
volkstuinen aan de Papenvoortsedijk, 
Nuenen.
Info: tel. 040-2117595 of 
www.ivn.nl/nuenen

Kienen 
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VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 11 februari
Wilh. Boys VE1 - Nuenen VE1  . . 16.30
Zondag 12 februari
EHC/Heuts - Nuenen 1  . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - Kolp. Boys VR1  . . 14.30
Nuenen 2 - Baronie 2 . . . . . . . . . . 12.00
Gemert VR1 - Nuenen VR2  . . . . 12.00
Nuenen 3 - Acht 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
RPC VR1 - Nuenen VR3  . . . . . . . . 12.00
SBC 3 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - Bladella 5  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - RPC 5  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - HSE 1  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Waalre 3 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . 11.30
DOSL 7 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 11 - Acht 8  . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 12 - Best Vooruit 8  . . . . 14.30

EMK
Vrijdag 10 februari
EMK 1 (zaal) - Sarto 1  . . . . . . . . . . 21.05
Zaterdag 11 februari
EMK VE1 - WODAN VE1  . . . . . . . . 15.30
Zondag 12 februari
EMK 1 - WODAN 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Helvoirt 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
EFC 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Best Vooruit 3 - EMK 4  . . . . . . . . . 12.00
EMK 5 - SBC 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - Pusphaira 6  . . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira VR3 - EMK VR1  . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 11 februari 
Nederw. Vet.-Wilh. Boys Vet. B.  . 16.30
Zondag 12 februari
Ollandia 1-Nederwetten 1  . . . . 14.30
Unitas’59 8.- Nederwetten 2  . . . 12.00
Nederwetten 3 - Fc Eindh. AV 5 10.00
Nederwetten 4 - RPC 9.  . . . . . . . 11.00
ZSC Da 1. - Nederwetten Da 1.  10.00
Acht Da 1 - Nederwetten Da 2.  14.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 11 februari
RPC vet - RKGSV vet  . . . . . . . . . . . 16.15
Zondag 12 februari
RKGSV 1 - Fiducia 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - DVS 2  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
RKGSV 3 - DBS 5  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
SBC 11 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 12.30
SBC VR1 - RKGSV VR 1  . . . . . . . . . 14.00

KORFBAL 
NKV
Zaterdag 11 februari
NKV 3 - Mariarade 1  . . . . . . . . . . . 19.45
NKV 2 - Rust Roest 5 . . . . . . . . . . . 18.35
Zondag 12 februari
NKV 1 - BMC 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00

Programma

EMK begint sterk aan de 2e competitiehelft

Nijnsel - EMK  1-2
Door Cor Groenen

Na een lange pauze en een afgelasting moest EMK afgelopen weekend begin-
nen met een uitwedstrijd tegen het als 3e geplaatste Nijnsel. EMK begon sterk 
aan de wedstrijd met enkele mooie voorzetten en schoten van Ruud Boerema. 

Rond de 30e minuut waren er kansjes aan beide zijde maar doelpunten bleven uit. 
Een schot van Boerema in de 38e minuut werd gestopt door de doelman van 
Nijnsel. Giel van Korven had in de 44e minuut na een voorzet van Sjef Sanders de 
kans om EMK op voorsprong te brengen maar de doelman bracht redding. In de 
47e minuut schoot van Korven na een voorzet van Johan Janssen de bal over het 
doel. EMK kwam in de 48e minuut op een verdiende voorsprong door Johan Jans-
sen die de bal snoeihard binnen schoot uit een voorzet van Giel van Korven. Na 
rust moest EMK doelman Cuppen zich strekken om een Nijnsel doelpunt te 
voorkomen. Uit een snel uitgevoerde counter in de 70e minuut kwam EMK op 
een 0-2 voorsprong. Ruud Boerema schoot de bal uitstekend voorbij de kansloze 
Nijnsel doelman. In de 90e minuut kwam Nijnsel nog terug tot 1-2 middels een 
geplaatste schuiver, maar kort hierna floot de goed leidende scheidsrechter af en 
waren de eerste punten van dit jaar binnen. Complimenten aan het geconcen-
treerd en gedreven spelend team. 

Negende overwinning op rij voor de dames van EMK

Pusphaira VR2 - EMK VR1 0-2
Door Jacques Ribot

Het vrouwenteam van EMK heeft de negende overwinning op rij te pakken. Dat 
ging niet makkelijk. Het was meteen duidelijk dat het team van Pusphaira beslo-
ten had om maximaal te verdedigen. In het eerste half uur speelde de wedstrijd 
zich praktisch uitsluitend op de helft van Pusphaira. De kansen kwamen er voor 
EMK, maar het ontbrak aan scherpte en bovendien had Pusphaira een uitste-
kende keepster. Bij rust was de beginstand onveranderd. Na de thee, werd de 
druk door EMK opgevoerd. Men probeerde daarbij het strafschopgebied van de 
tegenstander binnen te dringen langs de zijkanten, of het spel snel te kantelen 
naar de andere kant. Er kwamen meerdere hoekschoppen zonder resultaat voor 
EMK. De verre inworpen van Tatum van Gils veroorzaakten steeds onrust in de 
verdediging van Pusphaira. In de 70e minuut, kreeg EMK een strafschop toege-
kend wegens een handsbal. Lieke Weijnen faalde niet en bracht EMK op de ver-
wachte en verdiende 0-1. De achterstand voor Pusphaira betekende dat er iets 
meer ruimte kwam voor EMK. In de 76e minuut was er een perfecte voorzet van 
Jennifer Leenders-Wernert; de voorzet werd van dichtbij in de goal geramd door 
Lieke Weijnen (0-2). In de 84e minuut was er nog een grote kans voor Nancy 
Beekmans alleen voor de keeper, maar Nancy slaagde er niet in om de score ver-
der op te voeren. In de laatste minuten waren er doelkansen tot drie keer toe 
voor Pusphaira, maar het ontbrak aan scherpte om de eer te redden. De volgende 
wedstrijd (uit) is opnieuw tegen Pusphaira (VR3) op 12 februari om 12.00 uur.

RKSV Nuenen 1      
- Halsteren 2-0
Nuenen speelde afgelopen zondag in een aangepaste opstelling door bles-
sures en schorsingen. Halsteren kan terugvallen op een ervaren ploeg ech-
ter met een smalle selectie. Het kan niet terugvallen op een 2e team. De 
wedstrijd begon met een enthousiast Nuenen welke in het eerste kwartier 
een aantal keer doorbrak via de rechterkant. Steeds waren de voorzetten 
niet scherp genoeg om de 20-jarige doelman Meijer van Halsteren te ver-
slaan. Dit lukte echter wel uit een corner die voortvloeide uit zo’n aanval. 
Het was Sjaak Egmond die uit een afgeslagen corner hard uithaalde vanaf 
de rand 16. Zijn bal vloog hoog en hard in het doel 1-0. Na het openingsdoel-
punt golfde het spel op en neer.

Schot op het doel van Pusphaira 
door Jennifer Leenders-Wernert

Yev Marcelli kwam net te kort om vol 
uit te halen na een vlijmscherpe coun-
ter, zijn schot was niet krachtig ge-
noeg. Aan de andere kant moest Nue-
nen alert blijven op de snelle aanval-
lers Zimmerman en Amoah. Tot echt 
grote kansen kwam Halsteren niet. 
Het spelpeil werd er niet beter op en 
met een 1-0 ruststand gingen beide 
ploegen naar de thee.
Halsteren bracht Hopmans direct na 
de rust voor Nijs. De formatie van 
Nuenen startte ongewijzigd aan de 2e 
helft. Halsteren trok het spel naar zich 
toe en Nuenen kon alleen nog via lange 
ballen gevaarlijk worden. Kansen kwa-
men er ook wel voor Nuenen echter 
vooral Marcelli en Bangura kwamen 
steeds net te kort. Halsteren drong 
steeds meer aan en kreeg een kans via 
een kopbal van Amoah echter keeper 
Danilo Verus redde zonder al te veel 
moeite. 20 Minuten voor tijd moest 
Lars van Stipdonk geblesseerd het veld 
verlaten, Kevin Schmeink kwam voor 

hem in de ploeg. Net daarvoor had ex 
Nuenen speler Zimmerman de kans 
op de gelijkmaker. In een 1 op 1 duel 
met Danilo Verus, mistte hij na een 
prima redding van de Nuenense doel-
man. Nuenen verloor de slag op het 
middenveld en beperkte zich tot ver-
dedigen en loeren op dat ene kansje.
In de 82e minuut verkeek de defensie 
van Halsteren zich op de snelheid van 
Yev Marcelli die op zijn beurt Abdul 
Bangura op maat bediende. 2-0. Brian 
de Ronde verving Dennis van de Reek. 
De wedstrijd leek gespeeld maar Hal-
steren perste er nog een slotoffensief 
uit. In de 89e minuut was het toch 
weer de gelouterde Mathew Amoah 
die geheel vrijstaand kon binnenkop-
pen. 2-1. Nog enkele hachelijke minu-
ten volgden met als hoogtepunt de 
fantastische redding van Danilo Verus 
op een knap schot van Rob Dietvorst. 
Hij plukte zijn inzet letterlijk uit de 
kruising. Scheidsrechter Gerritsen 
floot uiteindelijk voor het eindsignaal.

Moeizame maar verdiende overwinning     
van RKVV Nederwetten

Irene - Nederwetten  2-4
Door Louis Staals 

Het begon voortvarend voor Nederwetten in de eerste competitie wedstrijd 
na de winterstop. Al na 6 minuten stond de 0-1 op het scorebord dankzij een 
assist van Christiaan Baaten en een perfecte afronding van Rik van Lieshout 
die de bal knap over de keeper van s.c Irene schoot. 

NKV 1 kampioen in de 4e klasse
Door Samira Veringa

NKV 1 wist afgelopen weken dat het goed op weg was naar het kampioen-
schap, de feestplannen werden al gesmeed voor zondag 12 februari. Toen 
afgelopen zaterdagavond echter de uitslag van de wedstrijd van haar direc-
te concurrente doorkwam, bleek dat dit kampioenschap al de dag erna te 
behalen zou zijn. Er zou de dag erna, 5 februari, gewonnen moeten worden 
van Fortuna´68 in Knegsel. En dat is wat NKV deed.

Hoewel de focus bij de spelers aanwe-
zig was kwam NKV niet furieus uit de 
startblokken. Er werd binnen 3 minu-
ten zelfs tegen een achterstand van 0-2 
aangekeken. Gelukkig werd die achter-
stand recht gezet maar gedurende de 
eerste helft kwam NKV niet goed in 
haar eigen spel, en bleven de vele doel-
punten uit. De tegenstander scoorde 
langzaam maar gestaag mee tegen een 
verdedigend onrustig NKV, wat resul-
teerde in een ruststand van 8 tegen 8. 
Jac Hilt, die als coach een groot aan-
deel heeft in de goede prestaties van 
het team, benadrukte dat de onrust uit 
het spel moest. Verdedigend moesten 
er minder fouten gemaakt worden en 
aanvallend moest er gezocht worden 
naar de beste kans in plaats van de éér-
ste kans. 
Dat NKV de eerste helft onder haar ni-
veau had gespeeld werd gedurende de 
tweede helft duidelijk. Er werd gezocht 
naar ‘de beste kans’ en deze kansen 
werden benut. Binnen 10 minuten na 
rust werd er door beide vakken van 

NKV snel gescoord waardoor de stand 
er ineens anders (en beter) uitzag: 
9-15. NKV én Fortuna'68 wisten op dit 
moment dat de wedstrijd eigenlijk al 
beslist was. Over en weer werd ge-
scoord maar spannend werd het niet 
meer. Einduitslag: 12-23. 
Eindresultaat: NKV 1 kampioen in de 
4e klasse. Dit betekent dat NKV 1 pro-
moveert en volgend seizoen terug-
keert naar de 3e klasse. Binnen de 
Nuenense korfbalvereniging werd er 
eigenlijk een beetje verwacht/vanuit 
gegaan dat NKV 1 kampioen zou wor-
den. NKV 1 hoort gezien de prestaties 
afgelopen jaren namelijk gewoon thuis 
in de 3e klasse. Ondanks dat mag er 
gezegd worden dat deze promotie een 
knappe prestatie is. Om met woorden 
te spreken van de spelers zelf: “Ieder-
een verwacht het, maar je moet het 
toch maar even mooi doen.”
NKV 1 bedankt haar supporters (die 
vaak zelfs meereizen naar uitwedstrij-
den!) en sluit dit zaalseizoen af met 
trotse spelers en een trotse coach!

Het kampioensteam van NKV

KorfbalVoetbal

Anja Vermeulen 
Actief
Als voormalig docente van CAN geeft 
Anja nu als zelfstandige reeds 17 jaar 
op woensdagmorgen en -avond en 
donderdagmorgen beweeglessen in 
Het Klooster. Ze heeft ruime ervaring 
en is gediplomeerd op het gebied van 
Pilates, Power Yoga, Aerobics/Zumba-
mix, en sport en bewegen voor 55+. 

Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag:
09.00 uur Power Yoga
10.00 uur Aerobics/Bodygym 55+
11.00 uur Pilates
12.00 uur Aerobics/Bodygym 55+
19.00 uur Pilates
20.00 uur Aerobics/Zumbamix 
21.00 uur Power Yoga
Donderdag:
09.00 uur Pilates

Voor de inhoud van de lessen kijk op 
www.Anjavermeulenactief.weebly.
com. Ook via email Geelagnes@hot-
mail.com kunt u contact opnemen. 
Proefles is gratis. Graag tot ziens!

Amper 3 minuten later was het Toon 
van Rooy die de bal diagonaal op doel 
schoot en de met moeite weg gewerk-
te bal werd attent binnen geschoten 
door de weer herstelde Tom Raayma-
kers 0-2. 
Irene was volledig de kluts kwijt en 
ondanks dat Nederwetten heel slor-
dig ging spelen wisten zij geen kans 
om doelman Koen Joosten te passe-
ren. In de 30e minuut schoot Irene 
speler Yorick de Vos een bal terug op 
zijn doelman maar veel te zacht en 
Toon van Rooy wist de bal te onder-
scheppen en passeerde zonder pro-
blemen de Gemonde doelman. 0-3. 
Dit was tevens de ruststand.

Na de thee kwam er al snel een kente-
ring in de wedstrijd. Binnen 3 minu-
ten wist Irene, ook dit keer door Yo-
rick de Vos 2x te scoren. Eerst na een 
mooie dieptepass en 2 minuten later 
door gestuntel in de Nederwetten 
verdediging. Er volgde nog meer kan-
sen en de thuisclub voelde dat er iets 
halen was. In de 65e minuut kreeg Ire-
ne een penalty omdat een speler in de 
16 was neergehaald. Deze buitenkans 
werd echter gemist omdat de bal via 
de paal naast het doel van keeper 
Joosten ging. In de 85e minuut kreeg 
Toon van Rooy nog een open kans om 
de score te verhogen maar hij faalde 

voor open doel. Gelukkig maakte hij 
zijn fout 2 minuten later goed door de 
2-4 op het scorebord te brengen en 
Nederwetten kon na een spannende 
wedstrijd met een gerust hart en 3 
punten de thuisreis naar Nederwetten 
beginnen. 

IVN Laarbeek over 
ontdekkingstocht 
langs Bakelse Aa
Op 16 februari zal ecoloog Marcel Cox 
van het Waterschap de Aa een lezing 
geven over de herinrichting van het 
gebied van de Bakelse Aa. Marcel Cox 
zal ons meenemen op een reis door de 
tijd langs dit gebied, van verleden naar 
heden en van bever tot marmergron-
del. De Bakelse Aa ligt net buiten de 
grenzen van Laarbeek in het noorden 
van de gemeente Helmond. Hier lig-
gen de Bakelse Beemden in een verras-
send natuurlijke, wilde omgeving. De 
lezing is om 20.00 uur in het clubge-
bouw ‘De Bimd’ van IVN Laarbeek, 
aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. De 
ontdekkingstocht is voor iedereen vrij 
toegankelijk en zal tot ongeveer 22.00 
uur duren.



De Run 5411    5504 DG Veldhoven    tel.  +31 (0)40 - 298 46 55
info@keukenambiance.nl    www.keukenambiance.nl

Keukens: 
Aster Cucine, Schröder, 

Tristar, Miton en TLK.

Apparatuur: 
AEG, Bosch, NEFF, Novy, 

Quooker, Smeg enz.

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland

www.kik-textilien.nl

Vloerwisser systeem
‚Magic Clean‘

Incl. mop

MOP KAN GEWASSEN WORDEN

UITTREKBAAR TOT 120 CM

MET UITWRINGMECHANISME

360°-ROTATIESYSTEEM

RESERVEMOP
VOOR SLECHTS 2,99

FRIS &
SCHOON

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op www.ronddelinde.nl 


	RdL wk06 2017
	VP wk06 RdL 2017
	Gemeente RdL wk06 2017 pag1
	Adv Kersvers wk06 RdL 2017
	Adv Puzzel wk06 RdL 2017
	Tekst Geslaagd wk06 RdL 2017
	Adv Nuva wk06 RdL 2017
	Tekst Bam wk06 RdL 2017
	Tekst Carnaval wk06 RdL 2017
	Tekst Wentelwiek wk06 RdL 2017
	Adv Lindeblaadjes wk06 RdL 2017
	Tekst Kerk wk06 RdL 2017
	Tekst Sport 2 wk06 RdL 2017
	Tekst Sport 1 wk06 RdL 2017
	Adv KIK AP wk06 RdL 2017


