
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

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

AFWEZIG 
van 27-2 t/m 3-3:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

I.R. Steenstra en J. Kroon, 
huisartsen 

 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Opening 
Omniatheek op 
de Crijnsschool 
in Nuenen

3x11 jaar 
geZwam

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Koster, 
bakker, 
brouwer: 
Koster 
Schafrath-bier

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl
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Aanleveren
programma 
Carnavals-
activiteiten

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

Bezoek onze site
www.nuenensbelang.nl

en volg ons op Twitter

Nuenens
Belang

HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Nog volop keuze              
in Carnavalswinkel Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Voor degene die er een heel jaar naar uitkijken, is er nog een week te gaan 
voor het Feest der Feesten Carnaval, losbarst. Bij de Carnavalswinkel aan 
Park 7A in het centrum van Nuenen staan ze klaar om te zorgen dat je met 
een splinternieuw en geheel up-to-date pakske het feest in kan gaan. Je kunt 
ook een keuze maken uit diverse uitgebreide catalogussen die ter inzage lig-
gen. Werkelijk vele honderden pakskes, jurkjes, hesjes, hoedjes en heel veel 
accessoires liggen er klaar om er een onvergetelijk carnaval van te maken.

Uitbaters Ronald en Pascalle staan 
klaar om de vragen te beantwoorden 
en met adviezen, die tegelijk met 

Ronald van der Linden in zijn koffiecorner

een kopje koffie, verstrekt worden.
“Vooral de luxe jassen zijn erg in trek”, 
vertelt Ronald. “Dat is ook logisch. Je 
trekt ze aan over een trui of T-shirt en 
je bent klaar. Maar ook de ‘Brabant 

spullen’ en de Brabo Babes zijn ge-
wild”, vervolgt hij. Pascalle vult aan: 
“Bij de jonge meiden zien we veel 
vraag naar korte sexy kleding. Maar 
ook de website www.carnavalswinkel-
nuenen.nl is bij onze bezoekers al erg 
bekend. Het unieke is dat je daar kunt 
kiezen uit honderden pakskes in heel 
veel maten. Door het aan te klikken 
krijg je bericht via de mail of het in 
voorraad is en of het klaar ligt in de 
winkel om te passen. Het eventueel 
nabestellen duurt een dag. Dit alles 
geheel vrijblijvend zonder koopver-
plichting”.

“In vergelijking met 2014”, constateert 
Ronald, toen hij ook een Carnavals-
winkel in Nuenen exploiteerde, “is het 
grote verschil dat men nu beschikt 

over een iets ruimere portemonnee. 
Men wil vooral compleet zijn door 
aanschaf van allerlei accessoires zoals 
pruiken, hoeden, riemen, beenwar-
mers, brillen spuitbussen, serpentines 
en glitters. 
Wat belangrijk is, is dat de winkel 
overzichtelijk en de benadering bij ons 
gemoedelijk en gezellig is, met een 
bakske koffie”, benadrukt Ronald van 
der Linden.
Verder beschikt de Carnavalswinkel 
Nuenen over de Dwèrsklippel emble-
men, de bekende klippeltjes van dit 
jaar, de nieuwe kleurrijke sjaals en de 
Dwèrsklippelkrant voor als u nog niet 
benaderd bent.

Voor de openingstijden zie de site 
www.carnavalswinkelnuenen.nl. 
Daarnaast is de winkel open op zon-
dag 19 februari van 12.00-17.00 uur.

Pronkzitting 36:     
één van de betere edities
Door Edwin Coolen

oor de elfde keer presenteerde Femke Arts afgelopen zaterdag de 
Pronkzitting van de Dwèrsklippels. En voor de laatste keer, zo 
maakte ze bekend in de theaterzaal van Het Klooster. Ze kreeg dan 
ook gezelschap op het podium van Mirte Peeters. Zij gaat Femke 

opvolgen, daarom doen ze deze pronkzitting samen. Inclusief prins carna-
val Vrouwe Jura en haar hofdames Sana en Scripta stonden er nog nooit 
zoveel vrouwen in functie op een Nuenens carnavalspodium. De op- en 
afmarsmuziek kwam van SC ’t Eenoodje.

Als eerste werden de dansgardes in het 
zonnetje gezet: de grote meiden hadden 
de eerste prijs gewonnen op het Lampe-
gats danstoernooi, de kleine garde de 
tweede. De spits werd afgebeten door 
KUUB, een kwartet en pianist dat mu-
ziek en cabaret brengt. Na de showdans 
kwam de ervaren Andy Marcelissen als 
nieuwslezer met een spervuur aan grap-
pige en absurde oneliners over binnen- 
en buitenlands nieuws, shownieuws 
(Patricia Paay), het weer, het verkeer en 
andere onzin. Na Marcelissen was het 
voor Jasper van Gerwen als Ut Padje 
even moeilijk maar hij trok het recht.
En toen kwamen de oud-prinsen, de 
vaste Nuenense act, met het Prinselijk 
Cirkus Kierewiet. Denk aan vaudeville 
en burlesque, compleet met dompteur, 
clowns, gewichtheffers, fakir en pierrot. 
Het zag er prachtig uit, met dank aan 
ontwerper en oud-prins Hans Kuijten.
Marco Swiggers uit Vlierden zorgde 
met zijn solo-optreden eens voor wat 
anders. Hij zong liedjes en begeleidde 
zichzelf op piano. De zaal moest daar-
bij voor-, mee- en nazingen. Dat voor-
zingen lijkt onmogelijk maar het werk-

te. Tonprater Harrie Sijbers uit Son is 
inmiddels een bekend gezicht op de 
pronkzittingen. Hij was er voor de der-
de keer op rij, dit keer namens buurt-
vereniging De Heistraat. Of was het 
nou de Zijstraat? Zijn tante Nel en ome 
Nol kwam ook weer ter sprake. Veel 
dorpse taferelen met een hoog ‘witte-
nog’ gehalte. Alsof je bij hem aan de 
keukentafel zit met een tas koffie. Ver-
trouwd en gezellig. En in dialect.
Feest was het bij de vier mannen van 
het Van Binsbergen Trio, ook met een 
groot Nuenens aandeel. Zij brengen 
een studentikoze cantus, oftewel zin-
gen en zuipen, aldus het kwartet. De 
hele zaal ging erbij staan. Geslaagd. Het 
laatste optreden kwam van Rob Schee-
pers, ook zo’n sterke tonprater. Zijn 
tennistrainer was een wat ouder typetje 
maar daarom niet minder leuk.
Jammer dat tijdens de avond het ge-
luid af en toe haperde, een avond die 
zoals gebruikelijk werd afgesloten met 
het gezamenlijk zingen van het lied 
Nuenen dwèrs.
Vrijdag en zaterdag zijn de laatste 
twee pronkzittingen.

LAVfotografie © Plaatjesmaker



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

Lever uw oude GSM in bij de milieustraat,   
de opbrengst is voor KIKA. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

NUENEN CONTROLEERT    
OP PARKEREN EN (BROM)FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
parkeren en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien.

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

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

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

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

Parkeren is NIET toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 bij	een	kruispunt	op	een	afstand	van	minder	dan	vijf	meter	daar-

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

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

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor	het	gehele	centrum	een	parkeerverbod	zone	geldt?	Dit	houdt	

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

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

(BROM)FIETSEN
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte 
(brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moe-
ten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in 
voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, 
omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan 
veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aan-
wezige verkeersborden. Als u toch fietst op het trottoir riskeert u 
een boete van € 55,-. Als u met uw bromfiets op het trottoir rijdt 
riskeert u een boete van € 95,-. 

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

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

De bedragen van de boetes genoemd in dit artikel, zijn exclusief € 9,- 
administratiekosten. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan 
contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt 
uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 9	februari	2017	 Berg,	naast	de	gerechtslinde,	5671	CC	-	het	
   wijzigen van het gebruik ten behoeve van het 
   exploiteren van een terras (RO, afwijken van 
   de bestemming);
•	 9	februari	2017	 Velakker	10,	5672	PH	-	het	plaatsen	van	een	
   dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUW);
•	 10	februari	2017	 Laan	van	Nuenhem	44,	5673	PB	-	het	uit-
   breiden van de bestaande berging (BOUW);
•	 10	februari	2017	 Kapperdoesweg	8,	5674	AJ	-	het	oprichten	
   van een tuincentrum (BOUW);
•	 10	februari	2017	 Juffrouw	Tempelmanlaan	1,	5673	AD	-	het	
   plaatsen van een dakkapel (BOUW);
•	 11	februari	2017	 Tweevoren	104,	5672	SH	-	het	realiseren	van	
   een praktijk op de benedenverdieping (BOUW).

BEKENDMAKEN EN KENNISGEVEN 
VOORTAAN VIA WWW.OVERHEID.NL
De gemeenteberichten in Rond de Linde gaan veranderen
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op 
elektronisch bekendmaken en kennisgeven. De lange en vaak moei-
lijk leesbare juridische teksten verdwijnen uit de gemeenteberichten 
in	de	Rond	de	Linde.	Deze	ontwerpbesluiten,	aanvragen	en	meldin-
gen komen voortaan digitaal op  www.overheid.nl

Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één plaats. Er is een 
duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op overuwbuurt.overheid.nl 
aanmelden voor een emailservice zodat u automatisch een email 
krijgen over een kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt 
direct de achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
Rond	de	Linde	blijft	nog	wel	het	vertrouwde	medium	voor	de	ge-
meentelijke nieuwsberichten. Gedurende een gewenningsperiode 
van zes maanden vullen we de nieuwsberichten aan met een beknopt 
overzicht van de kennisgevingen en bekendmakingen. 

Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via 
(040) 2631631 bij het KCC van de gemeente Nuenen te allen tijde 
een afschrift opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. 
Deze extra service bieden we graag.

COLLECTE
Volgende	week	wordt	er	gecollecteerd	door	Jantje	Beton.

KIKA
Dit goede doel heeft kortgeleden nog mooie resultaten opgeleverd: 
Onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn er namelijk 
in geslaagd een anti-kanker vaccin te produceren voor kinderen met 
acute myeloïde leukemie. Specifiek voor kinderen die als onderdeel 
van hun behandeling een stamceltransplantatie hebben ondergaan 
kan dit een belangrijke toevoeging zijn.

Heeft u nog een oude mobiele telefoon waar u 
niets mee doet? Als u deze inlevert bij de Milieu-
straat in Nuenen gaat de opbrengst ervan naar 
Kika, kinderen kankervrij. Dit is een gezamelijk 
initiatief van gemeente Nuenen, Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel,	Helmond,	Laarbeek,	Someren.	

Milieustraat
De openingstijden van de milieustraat (Huufkes 48/50):
•	 Dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	van	13.00	uur	tot	17.00	uur.	
•	 Zaterdag	van	10.00	uur	tot	17.00	uur.	
Heeft u vragen over deze actie of heeft u een andere vraag, neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente 
Nuenen:	T:	(040)	2631	631.

AANBRENGEN ZEBRAPAD HOGE BRAKE
Om het oversteken van de Hoge Brake richting winkelcentrum Kern-
kwartier voor voetgangers makkelijker en veiliger te maken, wordt 
vanaf donderdag 2 maart een voetgangersoversteekplaats (zebra-
pad) aangelegd. De oversteekplaats wordt aangelegd ter hoogte 
van de Kapmeeuwhof.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande 
asfaltverharding en het aanbrengen van een plateau met daarop 
een zebrapad-markering in zwarte en witte betonklinkers. De werk-
zaamheden vergen circa 2 dagen.
De Hoge Brake wordt ter plaatse geheel afgesloten voor het door-
gaande	verkeer.	Dit	wordt	gedurende	2	dagen	omgeleid	via	de	Zil-
vermeeuwhof, Meeuwenlaan en Mantelmeeuwlaan.

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:	Stichting	Gerwen	Nederwetten	Loop	voor	het	orga-

niseren van een hardloopwedstrijd onder de naam “Gerwen 
Nederwetten	Loop”	op	25	maart	2017	in	het	buitengebied	van	
Gerwen en Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Scouting	Rudyard	Kipling	voor	het	organiseren	van	
een Neuzelmarkt op tweede Paasdag, 17 april 2017 in en om de 
blokhut aan de Papenvoortse heide;

•	 Aanvrager:	Ondernemer	van	de	horecagelegenheid	aan	Berg	38	
vraagt om een vergunning voor het inrichten van een terras ter 
hoogte	van	“de	Lindeboom”	aan	Berg	voor	een	periode	van	3	
jaar tot en met 2019;

•	 Aanvrager:	Organisatie	Internationale	Stationaire	Motorenshow	
voor het organiseren van een internationale stationaire moto-
renshow in de periode van 3 tot en met 5 juni 2017 aan de 
Schoutse Vennen 15.

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

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:
•	 7	februari	2017	 Herikhof	8,	5672	BV	-	het	plaatsen	van	een	
   erfafscheiding (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft 
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, Sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek 
worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	de	heer	R.	Evers	(Goesting)	is	vergunning	verleend	voor	het	

plaatsen van een tent aan de voorzijde van zijn horecagelegen-
heid aan Park 61 i.v.m. carnavalsactiviteiten in de periode van 
24 tot en met 28 februari 2017 (verzenddatum 9 februari 2017);

•	 aan	A-Vastgoedbeheer	B.V.	is	een	vergunning	verleend	voor	de	
uitoefening van het horecabedrijf aan Park 1 i.v.m. overname 
van een bestaand bedrijf (verzenddatum 9 februari 2017);

•	 aan carnavalsvereniging De Wetters zijn vergunning en ontheffingen 
verleend i.v.m. de carnavalsoptocht en de activiteiten in MFA De 
Koppel op 27 februari 2017 respectievelijk in de periode van 24 tot 
en met 28 februari 2017 (verzenddatum 13 februari 2017).

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



 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

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

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Kwaliteit maakt het verschil

Acties week 7 : geldig maandag 13 t/m zaterdag 18 februari 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders hoog
100% volkorenbrood met zemelen 
op de korst. 2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

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

Carnavalscake
Vanillecake met witte chocolade 
& confetti  € 395_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried's favoriet 
 4+1 GRATIS _____________________________________________________

Roggebrood 
Brabants of Knar
Vernieuwde receptuur 
  ter introductie € 159

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de beste
belegde broodjes!!!

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

Gehaktballen
........................................iedere 4e gratis
Brusselse kipfilet
100 gram  ................................................1,25
100 gr. Gebraden gehakt +
150 gr. Likkepot "zachte smeerpaté" 2,50
Mini filet rollade
"Heerlijk gekruid"
500 gram  ................................................6,00
Gevulde paprika
100 gram  ................................................1,15
Ham gehakt
Wellington
per stuk  ..................................................1,75

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 februari

IJsbergsla 
 per krop 1,49
Hutspot panklaar      
pan klaar   1/2 kilo 0,89
Savooiekool panklaar      

1/2 kilo 0,89
Gekookte bietjes    

1/2 kilo 0,89
Wittekool zoet/zuur  
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

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

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een informatie-avond 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

woensdag 22 februari: (t)vwo - (t)havo - (t)mavo

De avond start met interactieve workshops voor leerlingen en ouders. Aansluitend kunt u specifi eke 
vragen stellen aan onze onderwijsspecialisten. Het inschrijfformulier en de invulling van de avond vindt u 
op hen.stedelijkcollege.nl. Aanvang: 19.00 uur, hoofdingang Henegouwenlaan.

Locatie Henegouwenlaan
Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

Download onze gratis app! www.stedelijkcollege.nl

InFoRmAtIe-aVoNd

METEEN DE JUISTE KEUZE!

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.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
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Winterse tuindagen 
op de Walburg!
Op 18 en 19 februari is er vrij entree 
(11.00 tot 17.00 uur) ter gelegenheid 
van het Helleborusweekeinde. 

Het zal aan het einde van deze zachte 
winter een feest zijn om door de gere-
nommeerde tuinen van de Walburg te 
lopen op de eerste Opentuindagen van 
het nieuwe tuinjaar. Op zondag 19 fe-
bruari (Kerstrooszondag!) worden er 
bovendien rondleidingen gehouden 
met speciale aandacht voor sneeuw-
klokjes en kerstrozen en verhalen over 
heden en verleden van deze - voor Bra-
bant unieke - schatkamer van tuin cul-
turele waarden. De entree is vrij en ook 
de deelname aan de rondleidingen is 
gratis. Juist een hele vroege voorjaars-
tuin biedt subtiele hoogtepunten in 
kleuren en geuren. Soms gonst het in 
de Walburgtuinen in februari al van 
een duizendkoppig bijenpubliek dat 
zich verdringt boven ontelbare kro-
kussen en andere geurende voorjaars-
bloeiers. Het worden winterdagen met 
een warm hart: gezellige gasten, war-
me dranken, smaakmakende informa-
tie en een rijke collectie bijzondere 
vaste planten, struiken en bomen in 
het vooruitzicht van een succesvol 
tuinjaar.
Tuinen de Walburg, Boord 64, 5674 
NE Nuenen, 040 2449682.
www.dewalburg.nl

Rasenberg en meer
De naam van aannemer Rasenberg prijkte lang langs de Europalaan in ombouw. Naar 
mijn overtuiging verdient Rasenberg een geweldig compliment. Hoe lastig het parcours 
ook, altijd lukte het de weg nagenoeg of geheel open te houden en voor een minimum 
aan hinder, tijdverlies en ergernis voor weggebruikers en overstekers te zorgen. De aan-
nemer en de onderaannemers verdienen er een vette pluim voor. En kijk nu eens hoe fraai 
de beplanting is, bijvoorbeeld ter hoogte van Europalaan/Barisakker. Dus ook hoed af 
voor de plantplanontwerper en de uitvoerders.
Nu moet Bravo ook nog eens zorgen voor permanent goede service.

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, Nuenen
 

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

Ingezonden brieven

De HE-deal, een prestatie van formaat 
De gemeenteraad van Nuenen heeft afgelopen donderdag het college opdracht gegeven 
de onderhandelingen met de woningbouwvereniging Helpt Elkander (HE) af te ronden. 
Daarmee wordt een langdurig en ingewikkeld traject tot een goed einde gebracht. Want 
langdurig en ingewikkeld was het!
Toen Nuenen als gevolg van grondtransacties in de problemen kwam, heeft HE de hel-
pende hand toegestoken. De intentie was prijzenswaardig, maar de gesloten overeen-
komsten voldeden niet aan de meest basale eisen van zorgvuldigheid. Bovendien werd er 
veel ondershands geregeld. Alles gebeurde in het belang van Nuenen - daar zijn wij van 
overtuigd - maar het resultaat was administratief een ratjetoe. 
Toen kwam het moment dat HE, als gevolg van overheidsingrijpen, de gemaakte afspra-
ken op het gebied van grondposities, financiële leningen en maatschappelijk vastgoed 
wilde heroverwegen. Dat mislukte totaal, want wanneer er geprobeerd werd afspraken te 
maken over het ene project dan had dit direct consequenties voor andere projecten. Alles 
had met alles te maken en de overeenkomsten bevatten ook nog eens veel fouten. Dit frus-
treerde de onderhandelaars, met een patstelling en verstoorde relaties tot gevolg. 
Het huidige college heeft gekozen voor een fundamentele aanpak: met behulp van medi-
ation werden de relaties genormaliseerd en alle in het verleden gemaakte afspraken zou-
den in één overeenkomst (een package deal) worden uit onderhandeld. De raad gaf het 
college mandaat om de onderhandelingen te voeren.
Er waren partijen binnen de raad die op project niveau geïnformeerd wilden worden. Ove-
rigens waren dat de partijen die indertijd in het college verantwoordelijk waren voor veel 
van de afspraken. Het waren irrelevante vragen omdat het niet wenselijk is tijdens onder-
handelingen openbaar te maken waar je mee bezig bent en, doordat de projecten zo met 
elkaar verknoopt waren, was het ondoenlijk over de individuele projecten te rapporteren.
Er gingen stemmen op om het onderhandelingsresultaat middels een raadsbesluit voor te 
leggen aan de raad. Het college heeft informatie ter inzage gelegd en de raadsleden kon-
den bij het college terecht voor toelichting. Daardoor is de raad voldoende geïnformeerd 
en hebben wij vertrouwen in het uiteindelijke resultaat. Bovendien betekent discussie over 
een raadsbesluit dat het college naar de onderhandelingstafel zou kunnen worden terug-
gestuurd en dat is het laatste wat wij willen. 
Nuenen kan zich gelukkig prijzen. Op onderdelen is er zeker wat aan te merken en wan-
neer iets echt niet goed blijkt te zijn moeten wij daar op terug komen. Maar er is een streep 
gezet onder het verleden en wij kunnen met een schone lei aan de toekomst werken. Dat is 
een prestatie van formaat.

Boudewijn Wilmar, fractievoorzitter GroenLinks Nuenen c.a.

Fietsknelpunt Oude Kerkdijk /   
Hoge Brake / Meiereijlaan
Met grote verbazing kennis genomen van het artikel van VVN Nuenen in het ED van 9 fe-
bruari 2017 over fietsknelpunten in Nuenen. En dan m.n. over het ‘met afstand als gevaar-
lijkste black spot voor fietsers’ genoemde knelpunt in Nuenen Zuid. Bij de eerste presenta-
ties van deze kruising door de gemeente en VVN Nuenen, aan onder meer het Platform 
Nuenen Zuid en de Bewonersvereniging Het Puyven, is door de toen aanwezigen van het 
Platvorm en de Bewonersvereniging al aangegeven dat dit kruispunt in de voorgestelde 
vorm verkeerstechnisch een onding was. Zeker voor fietsers levensgevaarlijk! Of ze nu 
voorrang hebben of niet. 

De korte reactie, ook vanuit VVN Nuenen, was toen dat men er wel aan zou wennen.

Blijkbaar is het dus geen kwestie van wennen, maar was het gewoon een onjuiste beoor-
deling van de situatie ter plaatse door de ‘deskundigen’ van mede de VVN Nuenen. Helaas 
moet nu dus geconstateerd worden dat men onvoldoende open stond voor de reacties 
van de direct betrokken, in casu de bewoners. Opvallend is dat juist nu diezelfde VVN (sa-
men met de Fietsersbond) rept van deze gevaarlijkste black spot.

Overigens kan geconstateerd worden dat het geplande voorrangsfietspad nimmer hele-
maal gerealiseerd werd. Ter hoogte van de Wederikdreef is er nog steeds geen voorrang 
voor de fietsers die van Lyndakkers komen. Of dat gewenst is, moet maar beoordeeld wor-
den door deskundigen in samenwerking met direct betrokkenen.

En wordt de fietserskruising Oude Kerkdijk / Meiereijlaan / Hoge Brake nu weer voor veel 
geld aangepast? Helaas weer een verspilling van uw en onze belastingcenten. 

Bewonersvereniging Het Puyven

Bestuurswisseling     
bij Atelier Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

Sinds kort heeft Atelier Nuenen een nieuw volwaardig bestuur, dat is ge-
groeid van vier naar vijf leden. Daarmee voldoet het officieel aan de statu-
ten van de stichting. Scheidend voorzitter Ton Sommen is opgevolgd door 
Harrie van der Wielen. 

Aan de lange tafel die ooit eigendom is 
geweest van de bewindvoerders van de 
gemeente Nuenen blikt het bestuur 
heel tevreden terug en tegelijk ook po-
sitief vooruit. Er wordt een moeilijke 
periode afgesloten, precies de tijd waar-
in Ton voorzitter was. Nadat in 2009 
een groep Nuenense kunstenaars in de 
voormalige gemeentewerf een panora-
maschilderij over het leven van Van 
Gogh had gemaakt, groeide deze groep 
uit tot een collectief dat elkaar inspi-
reerde en nieuwe technieken leerde. 
Toen Woningbouwvereniging Helpt 
Elkander huur vroeg voor het pand 
kwam er een kentering. Zo’n 15 kunste-
naars haakten af en met de groep die 
overbleef werd in 2013 een stichting 
opgericht. Het collectief groeide naar 
54 enthousiaste deelnemers, die in hun 
eigen stukje atelier aan Berkenbos 8 in 
hun eigen tijd en tempo komen werken. 

Nu Harrie het stokje overneemt, sa-
men met Hans Könemann (algemeen 
bestuurslid), Miek Walraven (secreta-
ris), Rina Bekkers (algemeen bestuurs-
lid) en Ank Thijssen (penningmeester) 
is duidelijk dat er een bruisende, frisse 
wind waait. Er zijn nieuwe plannen en 
er worden talloze activiteiten georga-
niseerd. Er wordt goed samengewerkt, 
iedereen draagt zijn steentje bij en 

helpt het atelier in alle opzichten naar 
een hoger plan tillen, zowel kunstzin-
nig als in de zorg voor het pand en de 
organisatie van activiteiten. Ook de 
nieuwe leden doen daaraan mee. De 
sfeer is uitstekend. 

Kunstenaars die willen toetreden tot 
het collectief worden vooraf geselec-
teerd op hun artistieke bijdrage, zelf-
standigheid, originaliteit en professio-
naliteit en moeten een presentatie ge-
ven waarin ze hun verhaal vertellen en 
liefst ook werk laten zien. “We willen 
de kwaliteit bewaken” vertelt Harrie 
“en elkaar inspireren en helpen ont-
wikkelen.” Een van de leden, Dick, or-
ganiseert bijvoorbeeld een workshop 
over het maken van schilderijlijsten en 
Esma, die met haar werk bij de eerste 
10 is geëindigd in een wedstrijd van de 
provincie Brabant verzorgt een les 
over haar techniek in aquarelleren.

Nieuws over alle activiteiten volgt! 
Paas-Art blijft, evenals de open dagen. 
Het atelier heeft nu een eigen galerie 
aan de voorkant van het pand waar ex-
posities zullen worden gehouden. 
Mochten er zich kunstenaars willen 
aanmelden, dat kan. Er is ruimte voor 
nieuwe leden.
www.ateliernuenen.nl 

Het voltallig bestuur, van links naar rechts: Hans Könemann, Mieke Walraven, Harrie van 
der Wielen (voorzitter), Ank Thijssen, Rina Bekkers en Ton Sommen (oud-voorzitter).

Daniël, nieuwe inwoner in onze gemeente.....
Weer een opvallend geboortekaartje in een voortuin van onze gemeente. In de 
Zandschel is Daniël geboren. De trotse ouders zijn Tom en Rian van Elst. Daniël 
is het broertje van Lisa. Daniël: welkom in onze gemeente!
Ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie weten via: 
redactie@ronddelinde.nl. Of mail zelf een foto met toelichting.

Nieuw online 
platform dé plek 
met alles over 
knieartrose
Ondanks het feit dat knieartrose de 
meest voorkomende gewrichtsaan-
doening is - er zijn 594.000 Neder-
landers met knieartrose - was er nog 
geen goede online plek te vinden 
met volledige en betrouwbare infor-
matie. Dat is met de start van het 
nieuwe online platform knieartrose-
online.nl voorbij. Alles over klach-
ten, behandelingen, bewegen, voe-
ding maar ook de persoonlijke blogs 
van mensen met artrose voorzien in 
een grote en groeiende behoefte. 

De verwachting is dat het aantal perso-
nen met artrose tot 2030 met bijna 
40% zal toenemen. Elk jaar krijgen on-
geveer 34.000 vrouwen en 22.000 
mannen in Nederland artrose in de 
knie. Bij artrose in de knie is er sprake 
van kraakbeenslijtage. Pijn in je knie, 
altijd aanwezig of alleen als je beweegt 
kan wijzen op artrose. Bijkomende 
klachten kunnen zijn dat je knie ook ’s 
nachts pijn doet en dat hij kraakt bij 
beweging. Knieartrose patiënten gaan 
minder bewegen door de enorme pijn 
die ze ervaren en kunnen in een de-
pressie raken of andere psychische 
klachten krijgen doordat ze minder 
ondernemen en vaker thuis blijven zit-
ten. Artrose is een chronische aandoe-
ning die meestal langzaam erger 
wordt. Vaak is het proces dan al lang 
aan de gang voordat de klachten zich 
openbaren. Kraakbeen dat weg is, 
komt niet meer terug. 
Op knieartroseonline.nl worden de 
klachten goed duidelijk omschreven in 
tekst en met video. Ook alle bestaande 
behandelingen zoals fysiotherapie, in-
jecties, braces, medicijnen en opere-
ren worden toegelicht. Het platform 
houdt nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van behandelingen goed in de 
gaten. Zo blijft de community altijd op 
de hoogte van de actuele stand van za-
ken rondom knieartrose. Maar ook 
tips over bewegen en voeding zijn er te 
vinden. www.knieartroseonline.nl

Cultuur Overdag: film,  
soezen, zang en rozen!
Op Valentijnsdag vierde Cultuur Overdag in Het Klooster haar eenjarig be-
staan. Dat het vrijwilligersinitiatief zeer gewaardeerd wordt, bleek ook dit-
maal: een bijna volle theaterzaal met enthousiaste bezoekers die genoten 
van de film ‘X+Y’.

Voorafgaand aan de film genoten be-
zoekers van heerlijke Valentijnssoesjes 
bij het gratis kopje koffie of thee. Im-
mers: wie jarig is, trakteert! Bij binnen-
komst in de theaterzaal wachtte de be-
zoekers nóg een verrassing: een mini-
optreden van de fantastische Nuenense 
Erica van Lieshout. Dat men genoot 
van het optreden bleek wel uit het 
spontane applaus van het publiek.
Cultuur Overdag is ambitieus. In het 
korte praatje voorafgaand aan de film, 
werd verteld over de activiteiten in de 
komende maanden: een toneelstuk 
door theatergroep Greppel, een lezing 
door Wim Daniëls in het kader van de 
Boekenweek én een lezing over de Ro-
manovs. En natuurlijk werd de film 
voor maart aangekondigd: ‘Suffraget-
te’. Niet alle activiteiten worden overi-
gens in Het Klooster georganiseerd, zo 
maakt men ook gebruik van het Van 
Goghkerkje. Informatie over alle acti-
viteiten staat duidelijk vermeld op hun 
website: www.cultuuroverdag.nl

De film ‘X+Y’ bezorgde de kijkers een 
lach en een traan. Zoals in een recensie 
over de film geschreven werd: ‘Een 
film voor iedereen die zich weleens 
onzeker of onbegrepen heeft gevoeld.’
Dat het 14 februari Valentijnsdag was, 
werd na afloop van de film nogmaals 
benadrukt. Alle bezoekers ontvingen 
een roos als bedankje voor hun ver-
trouwen en enthousiasme. We gaan 
nog veel horen van Cultuur Overdag.
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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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ONTVANGEN MELDINGEN    
VOOR HET HEBBEN VAN EEN UITWEG
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor onder-
staande uitwegen en hebben besloten deze niet te verbieden. Deze besluiten 
zijn verzonden op:
•	 7	februari	2017	 Beekstraat	12,	5671	CT,	Nuenen
  
De	besluiten	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	
kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	bekendmaking	
(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuurs-
recht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wet-
houders	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	klantcontactcentrum	dat	bereikbaar	
is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	inzien	een	van	onze	
medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	‘omgevingsvergunning	
inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of	eventueel	telefonisch	contact	opnemen	
met	ons	klantcontactcentrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

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

IKPAS!
Burgemeester Maarten Houben, wethouder Martien Jansen en wethouder 
Joep Pernot van de gemeente Nuenen doen mee met de landelijke cam-
pagne IkPas! 40 / 30 dagen geen alcohol drinken en dagen iedereen in de 
gemeente uit om zich ook aan te melden voor IkPas! GGD Brabant-Zuidoost 
ondersteunt deze actie en maakt het mogelijk dat men zich kan aanmelden 
in deze regio!

Waarom deze actie? 
30	of	40	dagen	geen	alcohol	drinken,	fris	de	lente	in,	een	maandje	detoxen	
(ontgiften).	IkPas	is	een	uitdaging	voor	jezelf,	om	te	kijken	wat	een	maand	
zonder	alcohol	met	je	doet.	Veel	deelnemers	van	vorige	edities	gaven	aan	
onbewust	een	gewoonte	aangenomen	te	hebben	waarbij	ze	vrijwel	dagelijks	
meerdere	glazen	alcohol	dronken.	Door	hun	deelname	werden	ze	bewuster	
in	het	maken	van	een	keuze	om	wel	of	niet	te	drinken.	Zo	doorbraken	ze	
vastgeroeste	patronen	en	voelden	ze	zich	daar	goed	bij.	Ze	voelden	zich	fit-
ter	en	scherper,	sliepen	beter,	vielen	af	en	hadden	een	betere	huid.

Wanneer vindt deze actie plaats?
De	40	dagen	actie	 loopt	 traditioneel	 van	Aswoensdag	 tot	en	met	Palm-
zondag,	tijdens	de	traditionele	vastenperiode	tussen	carnaval	en	Pasen.	Dit	
jaar	is	dat	van	woensdag	1	maart	2017	tot	en	met	zondag	9	april	2017.	De	
30	dagen	actie	beslaat	bijna	een	maand	en	begint	altijd	op	1	maart,	de	start	
valt	in	2017	dus	samen	met	de	start	van	de	40	dagen	actie.	De	laatste	dag	
is	dan	donderdag	30	maart.

Hoe meedoen aan IkPas?
U	kunt	zich	aanmelden	voor	IkPas!	via	de	website	www.ikpas.nl,	u	vult	de	
gevraagde	gegevens	in	en	verzend	deze.	U	krijgt	hiervan	een	bevestiging	via	
email	en	hierna	wordt	u	op	de	hoogte	gehouden	van	ondersteunende	infor-
matie	door	het	IkPas	team!

Om	aan	de	omgeving	te	laten	zien	dat	u	deelneemt	aan	IkPas!,	kan	er	een	
speciaal	voor	deze	actie	gemaakt	blauw	bandje	gedragen	worden.	U	kunt	
dit	bandje	aanvragen	via	de	website	van	IkPas!	of	ophalen	bij	het	gemeen-
tehuis	in	Nuenen,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	(zolang	de	voorraad	strekt).

Gemeente Nuenen 

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:

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

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

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

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

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

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

Gezocht: 
Begeleider 
conversatiegroep 
Engels voor 
gevorderden
Een paar weken geleden stond in dit 
blad het bericht dat er bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats nog 3 
vrije plaatsen waren in een conver-
satiegroep Engels. Het leidde tot zo-
veel reacties dat er een nieuwe con-
versatiegroep van 8 personen kan 
worden gevormd. Maar, er is een 
probleem. Voor deze groep, die heel 
graag aan de slag wil, is geen bege-
leider beschikbaar. Wat nu?

Bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats wordt niet gewerkt met betaalde 
krachten maar met het principe ‘van 
en aan elkaar leren’. Alles draait om 
vrijwilligers die het leuk vinden om 
hun kennis en hobby te delen met an-
deren. Zo houden we het voor ieder-
een betaalbaar en laagdrempelig. We 
hebben nu 344 deelnemers.

De begeleider die we zoeken (1,5 uur 
per week op donderdagmiddag) hoeft 
geen geschoolde docent te zijn. Maar 
hij/zij moet wel iets kunnen uitleggen 
aan anderen. Iemand die Engels als 
moedertaal heeft of die deze taal excel-
lent spreekt past prima in het plaatje. 
Voor alle duidelijkheid, er worden 
geen Engelse lessen gegeven, er wordt 
uitsluitend in het Engels geconver-
seerd. In een gezellige, ontspannen 
sfeer. De begeleider (m/v) stuurt de 
conversatie, vult aan, corrigeert, legt 
even iets uit, geeft tips. Zo leert de 
groep het converseren steeds beter. 
Daar draait het om.

Denkt u dat u de nieuwe conversatie-
groep misschien vooruit kunt helpen 
of wilt u meer weten over deze uitda-
ging? Bel dan even naar coördinator 
Ger van de Ven, tel. 040 2833890.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Statiegeld- 
bonnen    
voor Thailand/
Cambodja
Ik ben Donna Smilde en ik ga deze zo-
mervakantie drie weken naar Thailand 
en Cambodja met Stichting Global Ex-
ploration. Ik ga op reis samen met an-
dere jongeren van mijn leeftijd en een 
aantal begeleiders. Tijdens deze reis 
gaan wij samen met de plaatselijke be-
volking werken aan een betere leefom-
geving. Dit gaan wij doen door bij-
voorbeeld op scholen les te geven, ge-
bouwen te verven en een dag vuil te 
prikken. Ook gaan wij in Thailand en 
Cambodja kennis maken met de cul-
tuur. Zo zullen we bij een Thais gastge-
zin slapen. Om aan dit project mee te 
doen, heb ik sponsors nodig. U kunt 
mij helpen door uw statiegeldbonnen 
in de koker bij de Albert Heijn Park-
straat in Nuenen te doen. Deze koker 
staat er tot en met 26 februari. Alvast 
hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vlooienmarkt 
Lieshout
Op Zondag 19 Februari organiseert Ge-
mengd koor Primavera in samenwerking 
met Ut auw Hermenieke weer zijn jaar-
lijkse vlooienmarkt in Manege D’n Per-
denbak, Provincialeweg 26, 5737 GH 
Lieshout. U bent welkom vanaf 12.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 1,50 euro 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis toegang. De vlooienmarkt duurt 
tot 15.00 uur. Beide verenigingen hebben 
opnieuw weer veel mooie en ook waar-
devolle dingen bij elkaar verzameld, zo-
dat er voor elk wat wils is. Of u nu anti-
quiteiten zoekt of kleine meubeltjes, 
elektrische apparaten of snuisterijen of 
zomaar wat gebruiksvoorwerpen, u kunt 
daarvoor allemaal in Lieshout terecht. 
Veel spullen zijn rechtstreeks van de ta-
fels te kopen., de mooiere spullen wor-
den bij opbod verkocht en dat is in Lies-
hout altijd een belevenis apart. Het is dus 
niet alleen aantrekkelijke koopwaar 
waarmee wij u wil verwennen, maar ook 
met sfeer en gezelligheid. U bent van 
harte welkom in Manege D’n Perdenbak. 

Wethouder Pernot overleeft  
twee moties van afkeuring 
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari jl. werd wethouder Joep Pernot, 
vooral door de oppositie, regelmatig ter verantwoording geroepen. Het niet 
delen van informatie tijdens de onderhandeling over de ‘Package deal’ met 
Helpt Elkander en de informatieplicht over de toekomst van Het Klooster 
werden vooral volgens de PvdA niet of niet tijdig meegedeeld aan de raad.

De oppositie zorgde weer eens voor 
een keiharde confrontatie met deze 
wethouder terwijl veel zaken al gepas-
seerd waren. De SP vond nog steeds 
veel onduidelijkheden over de status 
van de Dorpswerkplaats en vond de 
verantwoording van de wethouder 
zwaar onder de maat. De VVD wilde 
het handelen van de wethouder en het 
College in dit dossier ten stelligste af-
keuren, zoals de motie voorstelde. De-
ze motie zet de raad buiten spel bracht 
die partij in en dit is nog lang niet ein-
de discussie. De indiener, de PvdA, 
voorzag ook een buitenspel van de 
raad en dat moeten we niet willen, 
sprak zij. De Combinatie vond de mo-
tie niet nodig want het College heeft 
de raad niet nodig.
Om tot oplossing te komen van het 
lang lopende Helpt Elkander dossier is 
de wethouder eerder onderhandelin-
gen gestart die hebben geleid tot een 
deal met de coöperatie. Nu wil de op-
positie van hem uitleg over het ak-
koord en vooral de financiële verant-
woording over de onderdelen terwijl 

de wethouder gestuurd is met een op-
dracht om tot oplossing te komen van 
het dossier. Wethouder Joep Pernot 
zegde toe bij de raad terug te komen 
als alles getekend is bij Helpt Elkander.
Tegen de motie stemden W70, D66, 
CDA en GL.
Voor stemden VVD, SP, PvdA, de 
Combinatie en lijst Van den Boomen.
De motie werd dus verworpen met 8 
stemmen voor en 10 stemmen tegen.

De informatieplicht over Het Klooster 
is ook al een tijd een heet hangijzer in 
de Nuenense politiek. Omdat de socia-
le en culturele belangen groot zijn voor 
Nuenen wil de raad inzicht in de af-
spraken die gemaakt zijn met de par-
tijen en onderzoek naar de financiële 
omstandigheden van de exploitatie. 
Met verschillende moties en amende-
menten heeft de raad diverse keren ge-
vraagd om duidelijkheid.
Wethouder Pernot zegde verschillen-
de keren toe dat die duidelijkheid er 
zou komen. Zelfs eind 2016 herhaalde 
hij alle informatie per direct te zullen 
verstrekken. 

Onlangs wisselde Het Klooster op-
nieuw van uitbater en beloofde wet-
houder opening van zaken te geven op 
korte termijn.
Voor de motie, om het handelen van 
de wethouder ten stelligste af te keu-
ren, stemden SP, VVD, PvdA, de Com-
binatie en Lijst van den Boomen.
Tegen stemden W70, D66, CDA en GL.
Met 8 stemmen voor en 10 tegen werd 
de motie verworpen.

Belastingaangifte 
voor (niet-)leden
In maart en april houdt het CNV weer 
belastingzittingen in heel Nederland, ook 
in de regio Zuid-Oost en Noord-Oost-
Brabant. Goed opgeleide en bijgeschool-
de vrijwillige invullers vullen dan samen 
met u de aangifte 2016 in. In Zuid-Oost 
in de plaatsen Eindhoven, Helmond en 
Eersel. Niet-leden betalen een extra bij-
drage in de kosten.Ook verzorgt de CNV-
Belastingservice uw toeslagen. 
Daarnaast heeft het CNV experts voor 
de F-aangifte (bij overlijden) de M-aan-
gifte (bij verhuizing naar buitenland of 
terugkeer naar Nederland) en de C-
aangifte (voor mensen die in Nederland 
werken en in het buitenland wonen. 
Voor de Poolse leden maakt de CNV-
belastingservice gebruik van tolken van 
CNV-Vakmensen. Ook wordt er aan-
dacht besteed aan mensen die een 
Duitse Rente hebben en nog geen toe-
lage hebben aangevraagd voor de 
ZVW-premie die ze in Nederland beta-
len. Voor meer informatie kunt u bellen 
met de regiocoördinator, Ger Brouwer 
op 06-53648372 en opgeven kunt u zich 
op het centrale nummer 030-7511001.



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

LAATSTE
SALE KOOPJES

3 HALEN 
1 BETALEN*

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

*DUURSTE ARTIKEL WORDT AFGEREKEND

Verandadaken - Terrasschermen – Rolluiken – Screens - Markiezen 
Horsystemen

D.L.C. ZONWERING     SPEGELT 102    5674 CD NUENEN    040-2857790    Openingstijden di t/m vr 9.00–17.00uur (of op afspraak)
 

BTW-‐AANBIEDING	  	  bij	  	  D.L.C.	  ZONWERING	  
tot	  en	  met	  15	  maart	  2017	  

geen	  BTW	  op	  verandadak	  Comfort+	  
Ook	  op	  de	  tegelijk	  met	  de	  veranda	  aangekochte	  producten	  wordt	  de	  aanbieding	  toegepast	  

Al	  de	  	  	  	  
	  
	  	  

www.dlczonwering.nl	  /	  info@dlczonwering.nl	  

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders 
Schoenen 
Nuenen

SMOLDERS SCHOENEN ZOEKT PER DIRECT 

EEN VERKOOPSTER
WERKTIJD: ZATERDAG VAN 9.00-17.00 UUR

EN GEDURENDE VACANTIEPERIODE
* SALARIS VOLGENS C.A.O.

C.V. naar smolders.schoenen@planet.nl
(voorzien van pasfoto)

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Opening Omniatheek     
op de Crijnsschool in Nuenen
Een Omniatheek? Wat is dat nou weer voor iets nieuws? Ja, het is zeker iets 
nieuws wat ze op de Crijnsschool hebben. En trots dat ze zijn, want al be-
staan ze aardig lang, ze gaan graag met hun tijd mee! 

Omnia is het Latijnse woord voor ‘al-
les’, en dat is nou precies datgene dat ze 
op de Crijns in hun Omniatheek heb-
ben staan.
De Crijnsschool werkt volgens de 
principes van Meervoudige Intelligen-
tie zoals bedacht door de Amerikaan 
Howard Gardner. Dit sluit aan bij de 
schoolvisie dat thematisch leren meer 
leerplezier en meer rendement geeft. 
Dwarsverbanden ontdekken tussen 
verschillende leergebieden en het sti-
muleren van intelligenties sluit aan bij 
wat kinderen van nature graag doen: 
onderzoeken en ontdekken.

Met de schoolleuze ‘Veel, veelzijdig en 
met veel plezier leren’ streeft men er 
op De Crijns naar om alle kinderen op 
hun eigen wijze knap te laten zijn.

De Crijnsschool heeft nu dus, met im-
pulsgeld van hun bestuur stichting De 
Eenbes, een Meervoudig Intelligente 
Omniatheek kunnen realiseren. Om 
‘Alles’ te kunnen verbinden is het fijn 
om middelen ter beschikking te heb-
ben die dat stimuleren. Dat kunnen 
boeken zijn, maar ook instrumenten, 
media, spelen etc. Kortom ‘Alles’ waar-
mee kinderen gestimuleerd kunnen 

worden om verschillende intelligenties 
verder te ontwikkelen en om de intel-
ligenties te matchen, stretchen en te 
vieren. Want door kinderen bewust te 
maken van hun eigen talenten worden 
ze zelfverzekerder én krijgen ze meer 
begrip voor elkaar. Het ene talent is 
immers niet meer waard dan het an-
dere! 

In het bijzijn van ouders, kinderen, 
team en genodigden werd op vrijdag 
10 februari de Omniatheek feestelijk 
geopend met een grootse voorstelling 
waarin alle intelligenties aan bod kwa-
men. Directeur Thijs van Moorsel nam 
zijn gasten mee naar de speelzaal waar 
alle kinderen en ouders al waren. Daar 
bleek een bijzonder trio op het toneel 
te staan: het kleurrijke feetje Jetje Om-
nia die zo graag wilde helpen om de 
Omniatheek open te toveren, maar die 
haar toverkracht kwijt was, Ali een on-
deugende rover met het hart op de 
goede plaats en Baba zijn babbelzieke 
hulpje. Deze drie ontdekten in de spre-
kende toverlamp die Baba had gevon-
den steeds het logo van een intelligen-
tie waarna de kinderen een bijpassend 
optreden verzorgden. Als allerlaatste 
kwam ‘Samenknap’ tevoorschijn. Door 
de optredens werden de logo’s van de 
intelligenties opgeladen met tover-
kracht. Daardoor lukte het Jetje ten-
slotte om de sleutel tevoorschijn te to-
veren om de Omniatheek te kunnen 
openen. 

En wat een verrassing stond iedereen 
te wachten: in het voormalige ‘doc’ is 
een prachtige Omniatheek gereali-
seerd.
Natuurlijk ging het feest daarna nog 
even door! Want wat zullen de kinde-
ren en het team van de Crijnsschool 
een plezier hebben van al die prachtige 
materialen. Jetje, Ali en Baba beloof-
den begin juni terug te komen wan-
neer de Crijnsschool met een feest-
week haar 40 jarig bestaan viert. Want 
op de Crijns wordt hard gewerkt, maar 
ze weten daar ook hoe ze een feestje 
moeten vieren!

Thema-avond in De Regenboog

Van 'ik' naar een 'nieuw wij'
Waar je vroeger als vanzelfsprekend tot een bepaalde kerk behoorde, is ge-
loven nu een kwestie van kiezen geworden. En het aanbod groeit! Om ons 
heen zien we een veelheid aan culturen en aan religieuze en spirituele tradi-
ties. Bovendien reiken vertegenwoordigers van al die verschillende tradi-
ties elkaar in interreligieuze dialoog de hand.

Jong Leven huldigt     
6 jubilarissen
Dinsdag 7 februari huldigde Drumfanfare Jong Leven 6 jubilarissen. Tijdens 
de drukbezochte jaarvergadering werden een aantal van onze leden in het 
zonnetje gezet.

In de speldjesregen hield de voorzitter, 
Han van Erp, een korte persoonlijke 
speech waarna een ieder de speldjes in 
ontvangst namen. Tijdens deze avond 
hebben maar liefst 6 leden, die elk 12,5 
lid zijn van Jong Leven een speldje en 
een bos bloemen in ontvangst mogen 
nemen. Hierbij feliciteren wij Jeroen 
van Hoek, Anne van Rooij, Wijnand 
Dijkstra, Claudia van den Heuvel, 

Stephanie van den Heuvel en Marie-
Anne van den Heuvel met hun jubi-
leum.
Trots zijn wij; jaren van betrokken-
heid, gezelligheid en muzikaliteit, ge-
weldig!
Zonder mensen geen Jong Leven! Op 
naar nog velen jaren bij onze gezellige 
muzikale vereniging!
www.DrumfanfareJongLeven.nl

Vlnr: Jeroen van Hoek, Claudia van den Heuvel, Stephanie van den Heuvel, Marie-Anne 
van den Heuvel, Anne van Rooij en Wijnand Dijkstra

Te midden van deze diversiteit zien we 
dan ook steeds meer jongeren en vol-
wassenen die zich door meerdere reli-
gies aangesproken voelen. Zij staan 
soms wel, soms niet in een geloofstra-
ditie en betrekken elementen uit ver-
schillende religies in hun geloofsbele-
ving. Velen ervaren die 'uitstapjes' als 
een verrijking voor het opnieuw ver-
staan van hun eigen geloofstraditie. 
Welke gevolgen heeft deze ontwikke-
ling voor vragen omtrent (gelovige) 
identiteit, en voor welke uitdagingen 
plaatst ze onze samenleving? Welke 
rijkdom biedt ze ons, kerken? En kan 
ze ruimte bieden om universeler te 
gaan denken, zonder onze eigen wor-
tels te ontkrachten? 
Prof. dr. Manuela Kalsky is theologe en 
directeur van het Dominicaans Studie-
centrum voor Theologie en Samenle-
ving (DSTS). Zij geeft leiding aan pro-
ject W!J waar de website nieuwwij.nl 

deel van uitmaakt. Tevens mengt ze 
zich regelmatig in het publieke debat 
over religie en samenleving, onder an-
dere als lid van het Theologisch Elftal 
in Trouw.

Woensdag 22 februari van 20.15 - 
21.30 uur. U kunt vooraf koffiedrinken 
vanaf 19.45 uur. De lezing wordt ge-
houden in De Regenboog aan de 
Sportlaan 5. De toegang is € 3,-.
Meer informatie bij ds. Christien 
Crouwel, tel. 040-787 8383 of pastor@
pgn-nuenen.nl.

De bieb komt voorlezen   
bij kiekeboe!
Aanstaande dinsdag zal een medewerker van bibliotheek Dommeldal langs 
komen bij kiekeboe! Het wordt zoals altijd een gezellige ochtend waar de 
kindjes samen kunnen spelen. Tevens zal er op deze ochtend een prenten-
boek worden voorgelezen, welk boek het gaat worden is nog een verassing! 
Voor een glaasje drinken en wat fruit wordt gezorgd!

Kiekeboe is een inloop ochtend voor 
ouders/ verzorgers met kinderen van 0 
tot 4 jaar. Iedere dinsdag (met uitzon-
dering van schoolvakanties) van 09.30 
uur tot 11.00 uur kunnen de kindjes sa-
men spelen en de ouders / verzorgers 
drinken gezellig een kop koffie of thee.
De eerste keer is Kiekeboe gratis, daar-
na kost het 1 euro per gezin. Je zit ner-
gens aan vast, kom gewoon wanneer 

het uitkomt! Je vind kiekeboe in basis-
school de Rietpluim, aan de ouweland-
se dijk! Tot snel!

Sunny Blues Nuenen presenteert:

JJ Sharp Band
Zondag 19 februari (om 15.30 uur, gra-
tis entree) is er weer heerlijke Blues te 
beluisteren in Café Schafrath te Nue-
nen. De JJ Sharp Band is geformeerd 
rondom de oude rot in het Blues vak, 
Jan Scherpenzeel. Al 40 jaar actief in de 
Nederlandse Blues scene en met op 
zijn muzikale CV diverse gerenom-
meerde bands, is hij nu terug met zijn 
eigen band. Ras muzikanten versterken 
de man met de doorleefde Bluesstem 
en gepassioneerd harmonicaspel. 
Onversneden Blues met een lekker 
rauw randje en een vleugje Soul, Jazz, 
Rock & Roll and more maken van elk 
optreden een feestje. JJ Sharp is back 
…. en hoe!!!
Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen. De volgende data 
zijn 19 maart en 16 april. Het Blues’m 
buiten festival in Het Park van Nuenen 
is op eerste Pinksterdag (4 juni).
Wilt u op de hoogte blijven van de di-
verse Blues optredens, meld u aan voor 
de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl

‘Nuenen zingt’  
op 19 februari
Zondagmiddag om half 5 wordt een 
ieder weer uitgenodigd om mee te ko-
men zingen in het Van Goghkerkje. 
Door verschillende mensen zijn er ook 
dit keer liederen opgegeven die ze 
vroeger graag zongen, maar ook wel 
liederen die men vandaag de dag nog 
graag zingt.
Deze zondag worden er verschillende 
liederen tevens begeleid door de mu-
ziek van een bugel.
Het zijn liederen uit verschillende ker-
kelijke tradities.
We hopen dat u er bij bent. Van half 5 
tot half 6. U bent van harte welkom.

The Stews in de Weverkeshof 
Op zondag 19 februari om 14.00 uur treedt de band ‘The Stews’ op in Wever-
keshof. De bezetting luidt: Harrie Schilders zang, Hans Hendrich ritmegi-
taar/zang, Lex Teurlings solo gitaar, Toon Segers bas en Frans van de Camp 
drums/zang.

Het was oktober 1965 toen vijf scholie-
ren van het St. Odulphuslyceum te Til-
burg, die inmiddels het draaien van 
plaatjes ontgroeid waren, besloten om 
voor het echte werk te gaan en samen 
een band te beginnen, genaamd: ‘The 
Stews’. In die tijd kreeg de schooljeugd 
steeds meer behoefte aan een eigen ge-
luid en de Stews konden daarin voor-
zien. Hun belangrijkste voorbeelden 
waren de Beatles, de Rolling Stones, de 
WHO en andere popgroepen. Maar de 
Stews speelden eveneens een groot 
aantal bluesnummers waarvoor o.a. 
John Mayall’s Bluesbreakers, Cuby & 
the Blizzards en Cream als inspiratie-
bron dienden. 
Vooral in de regio Tilburg werd met 
veel succes opgetreden totdat de band-
leden in 1969 uit elkaar gingen om te 
gaan studeren. Zij bleven zich echter 
wel bezig houden met muziek. 

Na enkele geslaagde reünies van de 
Stews begin deze eeuw kwam het idee op 
om weer samen te gaan spelen en sinds-
dien wordt er driftig gerepeteerd en op-
getreden. Het aardige daarbij is dat de 
oorspronkelijke bezetting geheel gelijk 
gebleven is, maar dat er wel een uitbrei-
ding heeft plaatsgevonden in de persoon 
van zangeres Kootje Schilders. Haar 
prachtige stem is een waardevolle toe-
voeging aan de sound van de band waar-
door het repertoire sterk is verbreed.
Na eerdere succesvolle optredens in 
Nuenen spelen The Stews zondag 19 
februari a.s. om 14.00 uur opnieuw in 
het Weverkeshof. Uiteraard staan dan 
weer bekende nummers uit de jaren 
’60 op het repertoire en zullen blues 
liefhebbers beslist aan hun trekken ko-
men. Maar ook zullen stukken ge-
speeld worden van latere datum, want 
veelzijdigheid is troef bij de Stews.



Rond de Linde  Nr. 7 Donderdag 16 februari 2017

3x11 jaar geZwam

‘Artiesten komen graag naar Gerwen’
Door Edwin Coolen

Dit weekend begint de 33ste editie van de Zwamavonden in residentie D’n 
Tent van carnavalsvereniging De Narre-Kappen uit Gerwen. Een carnavals-
jubileum. De eerste Gerwense Zwamavond vond plaats in 1985, in café Stad 
van Gerwen.

‘Theo Knoops, Piet van de Berk en 
Wim Wouters hebben dat toen geor-
ganiseerd. Het kwam een beetje vanuit 
Helmond en Mierlo overwaaien waar 
ze toen al veel kletsavonden organi-
seerden. Dat wilden wij hier ook eens 
proberen. ‘We kijken wel hoe het gaat 
lopen’, was de gedachte. De onder-
scheiding, het Zeverlèpke, maakten we 
zelf. Dat was nogal wat werk. Dus toen 
het evenement groter werd en we er 
steeds meer nodig hadden, zijn we 
daarmee gestopt’, vertelt Gerrit van de 
Tillaart. Gerrit vormt, samen met Ad 
Donkers en Louis Hooft van Huysduy-
nen, de huidige Zwamcommissie van 
carnavalsvereniging De Narre-Kappen 
uit Gerwen. Zij hebben jaren geleden 
het stokje overgenomen en organise-
ren de Zwamavonden, in samenspraak 
met de twee presentatoren.

‘Eigenlijk heb ik het nog nooit vanuit 
de zaal gezien, realiseer ik me nu. Al-
tijd vanaf het podium of vanachter de 
schermen’, zegt Gerrit. Want Gerrit is 
ook oud-presentator van de Zwam-
avond en stond als Van Gummigalli-
gen verschillende keren in de ton.
‘In het verleden hadden we veel eigen 
acts van eigen bodem, uit Gerwen en 
Nuenen: Tieske Peukel (Tini de Greef ), 
Faya, The Pumps, De Frenckeltjes, de 
Dames van de Raad, de Bont van bonte 
Dames, Krèk Inder (Nuenen), en Frans 
van Zeeland uit Lieshout’, zegt Ad 
Donkers. Ook hij stond in de ton, als 
Hannes van Gerwen. ‘Er zijn bijna 
geen opvolgers. De Oud Prinsen zijn 
de enige Gerwense act. Zij nemen als 
de Gouwe Ouwe vaak een lokaal on-
derwerp uit de actualiteit als thema.’

Wat ooit begon met één Zwamavond 
in Stad van Gerwen, werden er twee en 
twee werden er drie in de huidige resi-
dentie D’n Tent. ‘Die stond er in 2001 

voor het eerst. Noodgedwongen 
moesten we uitwijken omdat Stad van 
Gerwen werd afgebroken’, zegt Gert 
Ketelaars. Hij presenteert dit jaar de 
Zwamavonden voor de achtste keer, 
samen met Rick van de Sande (vierde 
keer). ‘De vrijdag en zaterdag in het 
weekend voor carnaval zijn altijd uit-
verkocht, de laatste Zwamavond met 
carnaval bijna. Die avond is altijd meer 
ontspannen. Dan komen mensen echt 
om te luisteren.’ 

Gerrit: ‘Je ziet wel een professionalise-
ring door de jaren heen. Dat moet ook 
wel. We waren in Gerwen één van de 
eerste die met contracten werkten en 
we boeken twee jaar vooruit. Op de 
avonden zelf is het achter de schermen 
vaak hectisch. We bellen veel met de 
acts en tonproaters, het is allemaal strak 
gepland. Soms komen ze op de minuut 
nauwkeurig binnen en lopen vanuit de 
auto verkleed en al rechtstreeks het po-
dium op. En als er iemand te laat is, 
moeten we gaan schuiven en improvise-
ren. Soms bellen artiesten zelf op om te 
vragen of ze hier mogen optreden. Pu-
bliek en artiest moeten elkaar verstaan. 
Dan heb je een geslaagde avond.’

Rick: ‘In Gerwen is het een kleine club 
die bijna alles organiseert, dat loopt 
door elkaar heen. Als Raad van Elf 
bouwen we de tent op maar we gaan 
net zo goed rond met wat eten tijdens 
de Zwamavonden en houden een oog-
je in het zeil. En Van Duppen uit Ger-
wen doet het geluid, dat is van vader 
op zoon gegaan. Het Gerwens volks-
lied, met een tekst van Bert Verhagen, 
is altijd de afsluiter van de Zwamavond 
en wordt door iedereen uit volle borst 
meegezongen. Dat is toch het hoogte-
punt’, zegt Rick.

De 33ste editie van de Zwamavonden 
op 17, 18 en 24 februari in D’n Tent op 
de Heuvel in Gerwen.

Vlnr: Rick, Ad, Gert en Gerrit

Een Zwamavond in Stad van Gerwen, lang geleden

Optocht Nederwetten sluit af 
met live band ‘Red Cars’
Traditioneel vindt ook dit jaar op carnavalsmaandag 27 februari de optocht 
plaats in Nederwetten. Om 14.00 uur zal de kleurrijke stoet door de straten van 
Nederwetten trekken. Dit jaar zal iedere volwassen deelnemer startgeld ont-
vangen, zowel individueel, als loopgroepen en wagens. Daarnaast zijn er diver-
se geldprijzen te winnen en is er een aanmoedigings- en een publieksprijs.

Thema van dit jaar is: 
‘mi dees 4 carnavals4ders, 4t iedereen 
d’n 4enveertigste carnaval’

Wil je deelnemen aan de optocht dan 
kun je je inschrijven via het inschrijf-
formulier op www.cvdewetters.nl, ook 
vind je daar meer info en de voorwaar-
den van de optocht. U kunt ook 's 
maandags voor de optocht tussen 
12.00 en 13.00 uur terecht in het MFA 
gebouw aan de Koppel 1. 

Na de optocht vindt er een groot car-
navalsbal plaats met live muziek van 
de band ‘Red Cars’. 

De ‘Red Cars’ betrekken het publiek in 
hun enthousiasme en zetten een dave-
rende hitshow neer voor een breed pu-
bliek van alle leeftijden. Ze gaan er weer 
een geweldig feestje van maken.
Eind van de middag zal de prijsuitrei-
king plaatsvinden van de volwassen-
optocht. LET OP: om voor een prijs in 
aanmerking te komen dient men aan-
wezig te zijn bij de prijsuitreiking. De 
prijsuitreiking van de kinderoptocht 
vindt plaats op dinsdag tijdens de kin-
dermiddag.

Tot ziens in de residentie   
‘D’n Hakkûhbar’.

Carnavalesk Darten tegen   
de Prins in de Stam Gerwen
Dartclub de Stam in Gerwen start vrijdagavond 24 februari om half acht in 
thuishaven café de Stam met het Carnavalesk Darten tegen de Prins. Ieder-
een vanaf 18 jaar is uitgenodigd om in teams van minimaal vier en maximaal 
zes personen deel te nemen. Gratis inschrijven kan vanaf nu en deelname 
staat open voor teams met darters en ook met niet-wedstrijddarters. Vooraf 
aanmelden bij Bas, secretaris van dartclub de Stam, 06 53965925 of aan de 
bar in café de Stam, Gerwenseweg 38.

De Residentie van De Stemkes heeft 
die avond veel weg van de Engelse Em-
bassy. Het gezelligste Dartfestijn in 
NarreGat en verre regio met een pro-
fessionele presentator, een gigantische 
wisselbokaal en natuurlijk sportief 
darten in carnavaleske stijl. De titel-
verdediger van de niet-darters is Nue-

nen 1 met captain Berry Bastiaans. Bij 
de darters is ZiNNin de titelverdedi-
ger. Bij deelname van drie vrouwen-
teams komt er een aparte damescom-
petitie. Nu aanmelden en je bent met 
jouw team toegelaten tot het Carnava-
lesk Darten tegen de Prins in café de 
Stam.

Carnavalesk Darten tegen de Prins in de Stam Gerwen….. (foto Cees van Keulen)

Prinsenschieten
Het Sint Antoniusschut Eeneind en 
de Raod van Zatterdag nodigen u en 
uw gezelschap graag uit voor de der-
de editie van het Prinsen schieten.

Maandag 27 februari om 10.11 uur 
wordt u verwacht op het schutsterrein 
aan de Mulakkers te Eeneind, alwaar 
een vriendschappelijke wedstrijd puist-
schieten zal plaatsvinden.

Carnavalsactiviteiten Gerwen
Vrijdag 17 februari: 1ste Zwamavond

Zaterdag 18 februari: 
Seniorenmiddag. De tent is open vanaf 
13.00 uur, aanvang 13.30 uur. Ont-
vangst door alle hoogheden op z’n 
Gerwens met koffie en vlaai. Op het 
programma staat onder andere het 
kienspektakel.

Zaterdag 18 februari: 2de Zwamavond

Zondag 19 februari: 
Receptie vanaf 13.11 uur

Voor de Gerwense optocht (carna-
valszaterdag) is het prijzengeld ver-
hoogd. Deelnemers kunnen zich in-
schrijven via de website: www.narre-
kappen.nl/optocht. En er is een 
nieuwe prijs in het leven geroepen 
voor wie er het best verkleed op het 
Optochtbal verschijnt.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 19-02-2017 in het programma Nuenen Nú :
•	 Kledingbeurs	van	de	Lindespelers
•	 Dreigende	verkeerschaos	in	Nuenen
•	 5	jaar	Nuenense	Krant
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts	:	Vakantie
•	 LON	door	de	jaren	heen,	afl.16
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur. De programma’s van LON TV zijn ook te volgen via 
de livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actu-
ele nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

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

Koster, bakker, brouwer: 
Koster Schafrath-bier
Door Edwin Coolen

‘Koster Schafrat’ komt het café binnen. Hij slaat een bierfust aan, met spe-
ciaal gebrouwen donker bier. Het draagt de naam Koster Schafrath-bier. De 
koster zegent de aanwezigen, het bier gaat rond. Carnaval 2017 is 
begonnen.

Bij Café Schafrath in Nuenen start het 
carnaval vanaf dit jaar voortaan op 
vrijdagmiddag om 15.11 uur. Tenmin-
ste, als het aan John en Simone van 
Schafrath en Blaaskapel Tsjonge Jonge 
uit Gerwen ligt. Zij hebben de handen 
ineen geslagen voor dit nieuwe evene-
ment binnen het Nuenens carnaval. 
‘We zijn volgende week vrijdag open 
vanaf 14.11 uur. Om 15.11 uur zal 
‘Koster Schafrat’ symbolisch een bier-
fust aanslaan en de bijbehorende on-
derscheiding, een bierspatel, aan de 
aanwezigen uitreiken. Het is een beetje 
een ludieke aftrap van het carnaval, die 
zal eindigen rond 18.00 uur. Natuurlijk 
zijn ook andere muziekkapellen wel-
kom’, aldus kastelein John Remmig.

Waarom koster Schafrat?
Koster Johannes Schafrath (1847-1924) 
is vooral bekend omdat Vincent van 
Gogh zijn atelier had in de woning van 
de koster. De zoon van de koster, Theo-
dorus, nam in 1917 de bestaande bak-
kerij over die was gevestigd achter het 
huidige Café Schafrath. Dat is nu pre-
cies 100 jaar geleden. Voordat het café 
aan het Park de bekende naam kreeg, 

was het een herberg van De Vries. Toen 
Theodorus na de bakkerij ook de her-
berg overnam, werd het Hotel Schaf-
rath. Zijn zussen Petronella en Martina 
hebben na hem het café-hotel geëxploi-
teerd. Ten tijde van Van Gogh was er 
dus nog geen Café Schafrath.

Schaf(f)rat(h)?
O ja, de naam. Hoe schrijf je Schaf(f )
rat(h) eigenlijk? In de achttiende eeuw 
trok ene Johan Leonard Schaffrath 
vanuit het Duitse Puffendorf naar 
Beek en Donk. Spelling en schrijven 
was toen nog niet zo vanzelfsprekend 

als nu, dus dat ging nogal eens fout, de 
naam werd iedere keer anders ge-
schreven. Wilhelmus, de derde zoon 
van deze Johan, is de stamvader van de 
Nuenense Schafrat-tak.
Dus van koster Schafrat, via bakker 
Schafrat naar nu brouwer Schafrat. 
Min of meer. En met of zonder ‘h’.

Koster Schafrath bier. Vrijdag 24 fe-
bruari in Café Schafrath. Aanvang 
15.11 uur, toegang vrij.

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Pleun
Door Elwien Bibbe

Chat onder Wordfeud: (10 feb.2017. 21.33)

Kijk jij ook naar Pleun?
.....Jazeker! Ik ben fan.....
Het zit erop.....wachten op de uitslag nu.....
En ik heb absoluut geen letters.....
.....Jaja, bijzaak.....en er komt nog een ronde hè.....
Oh.....
.....Henk kijkt ook mee, zegt dat Waylon vast een verhouding met haar heeft, haha.....
Hmmm, nou ja, er is in ieder geval een klik, en ze is 18 nu.....
Waylon huilt bijna..... zijn ogen glimmen.....
.....ja, het zou mij ook niet verbazen.....ze zijn wel heel tuk op mekaar.....
Maar onze 'Voice of Nuenen' verblikt of verbloosd niet.....
.....maar is wel heel lovend over haar coach. En wie moet er uit?
Isabel was erg goed met het tweede nummer.....die blijft.....ik denk Dwight.....
.....Vind ik precies ook zo..
Mooi.....die Dwight is ook erg groot. Pleun is 1.62 als ik me goed herinner. Van alle kandi-
daten steekt dan niemand meer boven Krabbé uit.
.....Goede voorspellers zijn wij..... Denk dat Pleun best wel eens kan gaan winnen daar.....
Yep, ze had vanaf het begin al hoge waarderingscijfers van de kijkers.....en dat zie ik niet zo 
gauw veranderen.....de gunfactor heeft ze al.....het tweede lied vond ik overigens een 
draak.....hopelijk volgende week iets anders.....

Wij zijn best trots op Pleun. Niks leukers als een meiske uit de buurt op zo een groot po-
dium. Nu vrijdag staat Pleun Bierbooms, wonend in Nuenen in de finale van de Voice of 
Holland. In 2012 was ze The Voice of Nuenen en zong ze in de Nuenense horeca.
Maar daar zullen we haar voorlopig niet meer terugzien. Maar wat zou het toch leuk zijn 
als ze op de Carnavalszondag bij Ameezing in het Park op het podium zou staan.....

Laatste week voor Carnaval

Jeugdcarnaval
Graag willen we alle ouders en kinde-
ren informeren over alle activiteiten 
voor de jeugd. Voor alle informatie 
(belangrijk voor de ouders) zie de web-
site, facebook of de carnavalskrant.

Programma
Zaterdag 25 februari: 
Jeugdmiddag groep 4 t/m 8 15.00-
17.00 uur

Zondag 26 februari: De optocht
Op zondag gaat zoals traditie de Nue-
nense optocht van start. De jeugd 
speelt hierbij natuurlijk een belangrij-
ke rol aangezien zij voor de prinsenwa-
gen van jeugdprinses Marjolein, adju-
dant Lars en hofdame Roos lopen. Als 
jeugdige deelnemers zich willen in-
schrijven om mee te lopen met de op-
tocht dan kan dit via: dwersejeugdnue-
nen@hotmail.com. Na de optocht 
wordt het een groot feest in de Tiener-
tent waar tevens ook de prijsuitreiking 
zal worden gehouden. De optocht start 
om 13.30 uur en eindigt in de Tiener-
tent rond 16.30 uur.

Maandag 27 februari: 
Kindermiddag groep 1 t/m 3 12.00-
14.00 uur
Jeugdmiddag groep 4 t/m 8 15.30-
17.30 uur

Dinsdag 28 februari: 
De BBBB (Bovenste Beste Bingo 
Brunch)
Gedurende de hele carnaval zijn op al-
le dagen BBBB-kaarten te verkrijgen. 
Deze kan je bemachtigen door mee te 

doen aan een activiteit als een act op 
een van de middagen van groep 4 t/m 
8 of mee te lopen met de optocht (indi-
vidueel of met kleine groep). Dit ver-
rukkelijke feest start om 11.11 uur en 
eindigt rond 13.00 uur.

Consumpties
Iedere middag krijgen alle kinderen bij 
binnenkomst een welbekende roze 
Neuro. Ieder kind krijgt deze 1 per 
middag en er is mogelijk om nog meer-
dere Neuro`s bij te halen (dit geldt ove-
rigens niet voor kinderen van de groe-
pen 1, 2 en 3). Neuro`s zijn te koop 
voor maar € 1,- en zijn alleen te gebrui-
ken op onze kindermiddagen. 

Kaartjes
De week vóór de carnaval geven we op 
school de kaartjes voor de middagen 
af. Het zou fijn zijn als jullie die naar de 
middag meenemen. Mocht je nu toch 
geen kaartje hebben maar je wilt er wel 
graag bij zijn, ook dan ben je natuurlijk 
van harte welkom! Namens de werk-
groep Jeugdcarnaval CV de Dwèrs-
klippels hopen we dit jaar weer met 
veel kinderen een mooi carnavalsfeest-
je te vieren! 

Wie wil bij de Dansgarde 2018?
Carnavals seizoen 2017 is nog volop 
aan de gang. Toch willen wij graag al 
onder de aandacht brengen, dat er 
voor seizoen 2018 , enkele plaatsen vrij 
zijn bij onze jeugddansgarde. Hebben 
jullie een dochter die van dansen 
houdt en het leuk vindt om met de ac-
tiviteiten van het jeugdcarnaval, met 
een leuke groep meiden spetterende 

optredens te geven en feest te vieren? 
Is zij en de leeftijd van (voor carnaval 
2018) 6 jaar t/m 8 jaar? Meld haar dan 
aan op: jdgnuenen@gmail.com.
Heeft u vragen kan dit op bovenstaan-
de mail of tijdens de activiteiten waar 
wij met de dames onze prachtige dans 
laten zien.

Brunch mag je niet missen
Op zondag tijdens carnaval is er een 
geweldige geheel verzorgde brunch in 
de tent op het Van Goghplein te Nue-
nen. Kaarten zijn te koop op de web-
site van de Dwèrsklippels en bij Jumbo 
Grimberg (volwassenen € 9,50  en kin-
deren € 7,-). Jumbo Grimberg zal er 
voor zorgen dat niemand met honger 
naar buiten gaat.

Kaartverkoop Pronkzittingen
De eerste 2 avonden Pronkzittingen zit-
ten er op. En hoe!!! We durven rustig te 
zeggen dat de werkgroep Pronkzitting 
erin geslaagd is alle voorgaande edities 
te overtreffen. Een strakke avondvullen-
de show vol entertainment, humor, 
dans, muziek en theater. Voor het ko-
mend weekend nog slechts enkele kaar-
ten verkrijgbaar op www.dwersklippels.nl 
(Zaalkaarten - Rang 1 voor € 12,50 en op 
het balkon - Rang 2 voor slechts € 5,-).

Sjaals en emblemen
De prachtige gebreide sjaals en strijk-
bare emblemen in de originele kleuren 
van Dwèrsklippelgat (blauw-geel-rood) 
zijn sinds enkele weken te koop bij Jum-
bo Grimberg en de Carnavalswinkel 
Nuenen. Wees er snel bij, want OP=OP.

Bestuur CV De Dwèrsklippels

De laatste twee weken voorafgaand aan carnaval zijn ingegaan. Een mooi 
moment om alle actieve leden te danken voor hun bijdrage. Zonder hen wa-
ren vele activiteiten niet mogelijk.  

 
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 

Lezing ‘De zussen Van Gogh’
Vincent van Gogh had een hekel aan zijn drie jongere zussen, schreef hij in 
een brief aan Theo in 1885. Dat citaat heeft Willem-Jan Verlinden meteen 
opgenomen in zijn boek ‘De zussen Van Gogh’. Een vreemde uitspraak, zoals 
wel meer vreemd was aan Vincent. Want het karakter van de drie meisjes 
loopt nogal uiteen en met zijn jongste zus Wil kon Vincent juist wel goed op-
schieten. Op donderdag 16 februari houdt kunsthistoricus Willem-Jan Ver-
linden een lezing in de Raadszaal van Het Klooster.

De drie zussen
Anna is de moederkloek, Lies is wis-
pelturig en eigenzinnig, en Wil, de 
jongste, is de gevoeligste van het stel. 
Van hun opleidingen - tot verpleegster, 
lerares of gouvernante (meer zat er 
voor meisjes niet in) - komt weinig te-
recht, en daar maken hun ouders zich 
lange tijd zorgen over. Anna vertrekt 
na haar kostschooljaren in het kielzog 
van Vincent naar Londen, om werk te 
vinden. Ze neemt haar 13-jarige zus 
Wil daar onder haar hoede.
In brieven houden de broers en zussen 
elkaar op de hoogte van hun dagelijkse 
beslommeringen, zorgen, gezondheid, 
plannen en hun heimwee naar thuis. 
Wie niet snel terugschrijft, krijgt ver-
wijten. Theo is hun emotionele en fi-
nanciële baken. Lies schrijft hem van-
uit Londen over Vincent, die dan nog 
dominee wil worden: ‘Hij wordt suf 
van vroomheid’, nogal eerlijk voor een 
domineesdochter. Later beklaagt ze 
zich over zijn ‘zonderlingheid’. Vader 
‘moest hem maar in het gesticht doen.’
Het verhaal van Anna, Lies en Wil is 
nooit eerder verteld. Ze groeiden op in 
een tijd dat er voor het eerst lange af-
standen met de trein konden worden 
afgelegd, impressionist nog een spot-
naam was, de vrouwenbeweging net in 
de kinderschoenen stond en dromers 
van allerlei politieke gezindten op de 
barricades stonden om de revolutie af 
te kondigen. Willem-Jan Verlinden 
brengt de aspiraties en dromen van de 
zussen, maar ook hun teleurstellingen 
en verdriet prachtig in beeld. ‘De zus-

sen Van Gogh’ geeft op basis van hun 
correspondentie een unieke inkijk in 
hun bewogen levens en in de ontwik-
keling van de positie van de vrouw in 
de negentiende eeuw. Veel informatie 
uit het boek is volledig onbekend bij 
zowel Van Gogh-kenners als bij het 
grote publiek.

Datum, tijd en entree
De lezing is op donderdag 16 februari, 
aanvang 20.00 uur in de Raadszaal van 
Het Klooster. Entree is € 10,-. Kaartjes 
kopen aan de balie in het Vincentre 
(kassabon is entreebewijs).

Expositie David Hyden 
De Braziliaans/Nederlandse kunstenaar David Hyden stelt tot en met vrij-
dag 17 februari een deel van zijn werk tentoon in Het Klooster te Nuenen.

David is in Brazilië geboren en na zijn 
adoptie opgegroeid in Nuenen. De 
laatste jaren bracht hij beurtelings in 
Nederland en Brazilië door. Momen-
teel is zijn kunst geïnspireerd door de 
Cobra beweging. David maakt naast 
abstract werk ook veel realistische 
portretten van mens en dier. 

Op 10 februari hebben bezoekers 
´s ochtends de gelegenheid gehad in-
formeel met de kunstenaar te praten en 
op verzoek konden enkele kleine por-
tretjes van de bezoekers worden ge-
maakt. ´s Middags verzorgde hij een 
live schilders sessie, die goed bezocht 
werd. De Nuenense dichters Fred Lam-
bert, Helma Michielsen en Klaas de 
Graaf droegen gedichten voor uit eigen 
werk. Het was een gezellige middag in 
ons fijne Klooster, dat hiermee voor-
ziet in een behoefte van Nuenense 
mensen die graag hun kunnen tonen.

Laat Nuenen
het weten...

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nlFoto uit: J.C. Jegerings, Oud Nuenen achteraf bekeken



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.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders! 

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

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.

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.

Leuke vrouw (50) gezocht. 
Sprak je 7 december bij de 
Aldi. Je vertelde dat je ern-
stig ziek was geweest en 
daardoor al een paar jaar 
niet meer bij de Aldi werkt. 
We hebben daarna nog wel 
een leuk gesprek gehad. Ik 
had gehoopt je nog eens te 
zien, maar helaas. Zou je 
graag nog eens willen ont-
moeten (je hobby was, aan 
auto’s sleutelen). Wil je me 
bellen? 06-47578769.

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nlZondag 19 februari
geopend 11.00 - 17.00 uur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

LEOLUX MEUBELEN

IN DE SHOWROOM VAN LINEO

Leolux bank met rug in 3 hoogtes; 
laag, hoog en extra hoog

Leolux bank met elektrisch 
verstelbare zittingen

Leolux eetkamerstoelen; 
Vele kleuren stoffering, 
poten in epoxy of kleurlak. 

Bijzonder: 
Met ambachtelijk geregen 
siernaad i.p.v. rits.

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

HELLEBORUSWEEKEINDE
in de Walburg Tuinen

VRIJ ENTREE
18 - 19 februari

11 - 17 u  |  Boord 64

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
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Politiek met 
een kopje koffie 
in Bibliotheek 
Dommeldal
Ook zo’n moeite met kiezen? Kom je 
er niet uit met de kieswijzer maar wil 
je toch wel meer weten over wat je 
allemaal te kiezen hebt? Kortom wil 
je hulp voordat je gaat stemmen? 
Kom dan naar het Politiek Café op 
maandagavond 6 maart, vanaf 19.30 
uur, in de Bibliotheek in Geldrop, 
Heuvel 94 Geldrop.

Bibliotheek Dommeldal schenkt kof-
fie. En geeft informatie en uitleg over 
onze democratie. Over de spelregels in 
de politiek en bij de verkiezingen. Het 
wordt een luchtige rondleiding, in vo-
gelvlucht, door ons politieke systeem. 
Zonder het ingewikkeld te maken. In 
de vorm van een verhaal, een quiz en 
een bingo-spel. Zo leidt de Bibliotheek 
de bezoekers rond door ons politieke 
landschap.
Omdat de verkiezingen gaan over de 
landelijke politiek. En omdat er ook in 
de landen om ons heen verkiezingen 
zijn, is deze avond belangrijk genoeg 
om ervoor vanuit Mierlo, Nuenen en 
Son en Breugel naar de Bibliotheek in 
Geldrop te komen. De avond begint 
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Er 
is voldoende parkeergelegenheid ach-
ter de Bibliotheek. De toegang is gra-
tis, maar aanmelden is wel gewenst, 
vanwege het beperkt aantal plaatsen. 
Dat kan heel makkelijk via www.bi-
bliotheekdommeldal.nl, klik op Agen-
da & Kaartjes.

Solo Expositie Noor Geurts   
bij Ruimte in beeld
Noor Geurts presenteert haar laatste kunstwerken in een solo expositie van 
19 februari tot en met 26 maart bij Ruimte in beeld, Dubbestraat 9a in 
Nuenen.

Carnavalsmarkt voor Unicef   
in De Wentelwiek
Enkele kinderen van de basisschool De Wentelwiek hebben een actie be-
dacht om geld in te zamelen voor Unicef. Hier het verhaal van Naut, Milan en 
Jasper.

“Hallo allemaal, wij zijn Naut, Milan 
en Jasper uit groep 8. Wij zijn bezig 
met een opdracht voor ‘Toponderne-
mers’, dat is een programma op school 
waarmee je geschiedenis, biologie en 
aardrijkskunde doet. Dat doen we nu 
in ‘Topondernemers’ en niet meer los 
in de klas. Op maandag, dinsdag en 
donderdag werken we aan ‘Toponder-
nemers’. Bijna alles gaat digitaal op de 
skoolmates. Er zijn verschillende the-
ma’s en bij elk thema hebben we op-
drachtkaarten die over dat thema gaan. 
Het thema is nu Derde Wereld, daar 
bedoelen we de ontwikkelingslanden 
mee, de opdracht is dat we een plan 
moeten schrijven om geld in te zame-
len voor het goede doel Unicef. In de 
klas hebben wij ook een presentatie 
gehad van iemand van Unicef. Ons 
plan was om een markt te organiseren 
waarbij we boeken en carnavalskleren 
gaan verkopen. Daarbij vragen wij of 
jullie ons willen helpen om boeken en 
carnavals kleren te doneren aan ons, 
dan kunnen wij die verkopen en dat 
geld aan Unicef geven om arme men-
sen te helpen om een beter leven te 
krijgen.

De carnavalskleren en de boeken moe-
ten natuurlijk nog wel te verkopen 
zijn….. Alle spullen kunnen vanaf 
maandag 13 februari ingeleverd wor-
den in de klas van groep 8. 
De verkoop van alle carnavalskleren en 
boeken gaat plaatsvinden op woens-
dagmiddag 22 februari om 12.30 uur in 
de aula van onze school. We hopen dat 
we veel kleren en boeken krijgen om te 
verkopen!”

Deze kinderen vragen uw hulp....

CDA: stoere boeren gezocht 
In navolging van de Boerinnenkalender gaat de Provinciale Statenfractie 
van het CDA-Brabant een kalender met stoere, Brabantse boeren uitgeven. 
Hiervoor is het CDA op zoek naar boeren met lef die op een vernieuwende 
manier met landbouw bezig zijn. Bijvoorbeeld door een goede bedrijfsvoe-
ring te combineren met het nadenken over hoe je milieu, dierenwelzijn of de 
leefomgeving kunt verbeteren. 

Het CDA wil deze boeren én hun be-
drijven op de foto zetten en deze foto's 
bundelen tot een kalender. Die moet 
wat het CDA betreft in het Provincie-
huis, ieder gemeentehuis én in de 
Tweede Kamer komen te hangen. Het 
eerste exemplaar is voor gedeputeerde 
Anne-Marie Spierings. 

Met deze kalender wil het CDA aan-
dacht vragen voor de situatie van de 
Brabantse boeren, die behalve met veel 
regels óók te kampen hebben met ne-
gatieve publiciteit. Door het verzame-
len van goede voorbeelden wil de par-
tij het landbouwdebat, dat behoorlijk 
is verhard, een positieve impuls geven. 

Statenlid Ton Braspenning, woord-
voerder Landbouw: 
"In Brabant zijn héél veel goede voor-
beelden te vinden van boeren die een 
succesvolle bedrijfsvoering combine-
ren met innovaties ten gunste van mi-
lieu, dierenwelzijn of hun omgeving. 
Toch weten maar weinig mensen daar-

van. Met onze campagne willen we 
daar verandering in brengen. We ge-
ven de Brabantse boeren een gezicht 
én we geven ze positieve aandacht. 
Juist nu kan de sector dat goed gebrui-
ken, vinden wij." 

Behalve een kalender omvat de cam-
pagne van het CDA óók een serie in-
terviews én een tour langs alle 12 stoe-
re boeren die op de kalender komen. 
Het CDA hoopt dat er na de verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer weer een 
minister van Landbouw komt, die aan 
deze tour wil deelnemen. 
Stoere boeren die aan de campagne 
willen meewerken, kunnen t/m 31 
maart a.s. een e-mail sturen naar:
stoereboeren@cdabrabant.nl

Scouting Rudyard 
Kipling heeft 
een zeer actieve 
corveeploeg
Ongeveer een keer per zes weken 
komt een gezellige groep ouders/
vrijwilligers bij elkaar om de blok-
hut van scouting Rudyard Kipling 
een extra schrobbeurt te geven. Na-
tuurlijk houden de scouts de blok-
hut iedere week ook zelf schoon; 
wekelijks houdt de leiding de blok-
hut bij volgens een corvee rooster, 
maar deze dames zorgen voor de 
puntjes op de i en doen juist dát, 
waar de leiding niet toe komt, zodat 
de blokhut toch écht schoon blijft.

Afgelopen week was de corveeploeg 
weer bij elkaar voor een gezellige poets-
avond. De keuken en de toiletten kre-
gen een extra grondige beurt. Daar-
naast worden er ook regelmatig ramen 
gewassen, vloeren geschrobt, parket 
moet regelmatig in de olie, afzuigkap 
roosters worden schoongemaakt, plin-
ten afgenomen, spinnenwebben verwij-
derd, deuren gesopt, tegelwerk schoon 
gemaakt, kortom: net iets meer, dan 
‘gewoon even poetsen’. 
Naast flink poetsen, is er ook altijd tijd 
voor een grapje en natuurlijk moet er 
altijd even bij gekletst worden. Deze 
keer is er ook even tijd vrij gemaakt 
voor een heuse fotoshoot, zodat we in 
de gelegenheid zouden zijn om de da-
mes van de corveeploeg een keer extra 
in het zonnetje te zetten. Het zijn ten-
slotte de vrijwilligers waar we als 
vereniging afhankelijk van zijn.
Heeft u ook zin om eens in de zes we-
ken met ons mee te komen poetsen, of 
heeft u misschien een zoon of dochter 
die het leuk zou vinden om ook eens 
een dagje mee te draaien bij scouting 
Rudyard Kipling? Kijk dan op:
www.rudyardkipling.nl

Klaas Koster (42) uit Nuenen is oprichter van Vitalogisch® en de 
Vitacademie

Vitalogie! Wie kent het nie?
Je gezond en vitaal voelen is heel vanzelfsprekend... totdat het niet meer van-
zelfsprekend is! Dit geldt overigens niet alleen voor oudere mensen, maar ook 
juist voor jongeren. Zo zijn er hele vitale vijfenzestigplussers, maar ook be-
jaarde dertigers. In een tijdsgeest waarbij we steeds langer 'moeten' doorwer-
ken en waarin we met minder mensen hetzelfde, of soms zelfs meer, werk moe-
ten doen, is het een uitdaging om je vitaal & verbonden te blijven voelen.

Vitalogie (vitae uit het Latijn ‘leven’ en 
lógos ‘leer’) is de leer van vitaliteit van 
levende wezens en levensvormen. Vi-
talogisch betekent dus met betrekking 
tot de levenskracht van levende we-
zens. Vitaliteit gaat met andere woor-
den over energie. Klaas Koster (42) uit 
Nuenen is oprichter van Vitalogisch® 
en de Vitacademie. “Vitaliteit duidt in 
onze optiek op het functioneel stro-
men van energie, je sterk en fit voelen, 
lang en onvermoeibaar door kunnen 
gaan en beschikken over grote mentale 
veerkracht en doorzettingsvermogen.” 
aldus Klaas Koster.

Een beoefenaar van vitalogie wordt 
een vitaloog genoemd. Net zo vanzelf-
sprekend als dat je voor informatie 
over biologie naar een bioloog gaat zo 
ga je voor meer vitaliteit naar een vita-
loog. Dat is heel logisch, Vitalogisch 
zelfs! 
Klaas en zijn vitateam zijn de eerste vi-
talogen van Nederland. “Een vitaloog 
helpt je met het onderzoeken aan wel-

ke ‘knop’ jij kan draaien om je fit & vi-
taler te voelen. Een vitaloog begeleidt 
individuen en organisaties naar meer 
vitaliteit, zodat ze meer uit hun talen-
ten, loopbaan en privéleven kunnen 
halen.”

Nieuw in Nederland is de opleiding Vi-
taloog en start op 29 maart. De oplei-
ding Vitaloog legt de brug tussen con-
sulting, coaching en ondernemer-
schap. Ga voor meer informatie naar: 
www.vitalogisch.nl

Schuif even aan tafel bij... 
Karel Werschkull
Nuenenaar en voorheen docent Karel Werschkull heeft de afgelopen tien jaren 
met zijn vrouw Leni verschillende reizen door het Zuidwesten van de Verenigde 
Staten gemaakt en van deze avontuurlijke reizen boeiende reisverslagen ge-
schreven. Zo interessant dat hem op meerdere plekken wordt gevraagd om een 
presentatie van zijn reizen te willen verzorgen. Ook de Nuenense KBO organi-
satie van de Schuif-lezingen heeft zijn weg naar Karel Werschkull gevonden. 

Op donderdag 23 februari om 09.30 
uur in de Trefpuntzaal van Het Kloos-
ter komt hij vertellen over zijn fascine-
rende reiservaringen. Er komen niet al-
leen mooie plaatjes van de schitterende 
Nationale parken in de USA voorbij. 
Het zal ook gaan over het landschap, 
de mensen, veiligheid, vervoer (auto of 
camper), verblijf (hotels, motels, cam-
per of kamperen), zelf boeken van 
vlucht en auto/camper (of niet). En als 
slotstuk vertelt hij natuurlijk over de 
schitterende natuur, de lege wegen, de 
enorme ruimte, de dramatische land-
schappen. Nationale- en staatsparken 
worden besproken. Voor de avontuur-
lijken onder ons komen ook meer afge-
legen plekken voorbij en hoe je er veilig 
kunt komen. En tenslotte tips, do’s en 
don’ts. Het wordt een ochtend met een 
goed gevuld programma. En natuurlijk 
is er ruimte voor vragen. 
Zoals altijd is ook deze KBO Schuif-
lezing weer gratis toegankelijk voor 
zowel leden als niet-leden van KBO 
Nuenen. Hebt u belangstelling, mis-

schien omdat u zelf nog eens over-
weegt zo’n prachtige reis naar dit deel 
van de wereld te maken, schrijf dan 
donderdagmorgen 23 februari alvast 
in uw agenda.

Een bijzondere collectie van schilderij-
en met de natuur als belangrijkste in-
spiratiebron. Haar werken hebben een 
transparante, heldere kleurenstelling 
die gevoelig, teder en soms ook robuust 
aanvoelen. Haar fascinatie gaat uit naar 
het altijd veranderende licht in de 
openheid en weidsheid van het land-
schap in haar directe omgeving: het ri-

vierenland, de polders en de Hollandse 
duinlandschappen. Door de beweging 
in het licht ontstaat een mysterieus 
beeld van lijn, kleur en transparantie. In 
haar schilderijen die balanceren tussen 
abstractie en figuratie probeert Noor 
iets van deze ruimtelijke beleving te la-
ten zien. Sinds 2013 is ze aan het expe-
rimenteren met diverse inkt-soorten. 
Inktlijnen als tekeningen in olieverf. De 
laatste serie schilderijen zijn allen ge-
schilderd met inkt en ei-tempera. 
Noor is docent en een gerenommeer-
de kunstenaar. Ze heeft de kunstaca-
demie gedaan en geeft al jarenlang te-
ken- en schilderles aan volwassenen, 
jongeren en kinderen. Zo ook bij 
Ruimte in beeld. Ze heeft diverse ex-
posities in binnen en buitenland op 
haar naam staan. 

Op zondag 19 februari is de voorbe-
zichtiging van 14.00 tot 17.00 uur.
De opening van de expositie is op zon-
dag 5 maart van 15.00 tot 18.00 uur en 
de finissage is op zondag 26 maart van 
14.00 tot 18.00 uur. U bent van harte 
welkom op één van de drie data of na 
een telefonische afspraak met Noor: 
06 45730828.

Neuzelmarkt weer op de blokhut! 
De winter lijkt niet meer te komen. De zon is volop aan het schijnen en de kro-
kussen schieten uit de grond. Misschien voelt u ook al de lente kriebels. Het is 
daarom tijd voor een grote schoonmaak. Net zoals alle afgelopen jaren ko-
men de leden van scouting Rudyard Kipling bij u neuzelwaar ophalen. De 
Neuzelmarkt zal dit jaar weer gaan plaatsvinden op de blokhut zelf. Het is ons 
het afgelopen jaar zo goed bevallen dat we het dit jaar weer op eigen locatie 
gaan doen. U vindt de blokhut aan de Papenvoortse Heide 5B te Nuenen



















Op zaterdag 1 april en zaterdag 8 april 
komen de leden van de scouting bij u 
aan de deur. Zij halen alleen kleingoed 
op zoals boeken, kleren, huishoudelij-
ke apparaten, fietsen en speelgoed. 

Meubels, koelkasten en kapotte spul-
len kan de scouting niet meenemen.

De Neuzelmarkt wordt georganiseerd 
door scouting en voor scouting. Het 
geld dat de leden met steunbonnen en 
tijdens de verkoopdag ophalen wordt 
gebruikt voor activiteiten van de scou-
tingleden. 
De Neuzelmarkt zal dit jaar voor de 
tweede keer in en rond de blokhut van 
de scouting plaatsvinden. Deze be-
vindt zich aan de Papenvoortse Heide 
5B in Nuenen. 

De organisatie van de Neuzelmarkt 
hoopt dat de grote lente schoonmaak 
van alle Nuenenaren voor veel mooie 
spullen zorgt. De verkoopdag zal 
plaatsvinden op Tweede Paasdag, 
maandag 17 april aan de Papenvoortse 
Heide 5B in Nuenen.
Voor meer informatie over de ophaal-
dagen en de verkoopdag kunt u kijken 
op www.neuzelmarkt.nl



 PUZZELHOEKWeek 7

Kruiswoord

Horizontaal: 1 systeem 6 fataal 12 advies 14 huisdier 15 hoc tempore 
17 public relations 18 stapel 20 de dato 21 luitenant 22 hevig 24 lid 27 vod 
28 slim 30 regeringsreglement 31 in voce 32 verdragsorganisatie 
33 geneesmiddel 35 gebrande suiker 37 gebouw in Amsterdam 38 kraan 
39 deel v.d. week 43 verstotene 47 riv. in Italië 48 boksterm 49 oude lengtemaat 
50 voorzetsel 51 deel v.d. week 52 muziekinstrument 55 thans 
56 rooms-katholiek 57 riv. in Italië 58 bijbelse figuur 59 voegwoord 
61 debet 62 draaistroom 64 kettingraadje 66 getuigschrift 67 vrucht.

Verticaal: 1 schavuit 2 bijwoord 3 stuk stof 4 bijbelse figuur 5 en dergelijke 
7 voorzetsel 8 overledene 9 plechtige gelofte 10 de lezer heil 11 hijstoestel 
13 persoon 16 deel v.e. trap 18 losgerafelde draad 19 uiting van verdriet 
21 tennisterm 23 drukte 25 weke massa 26 bijbelse figuur 27 feestverlichting 
29 muziekinstrument 32 naaigerei 34 Criminele Inlichtingendienst 
36 commerciële tv-zender 39 Europese hoofdstad 40 rijstdrank 41 grote bijl 
42 doelpunt 43 Griekse letter 44 Engels bier 45 ellende 46 vogel 52 kledingstuk 
53 watering 54 pl. in Amerika 57 kluit 60 Ned. voetbalclub 62 knokploeg 
63 lengtemaat 64 salva venia 65 vogel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

M I S S I S S I P P I

M A O R I L N A A K T

V A V E T A N G D O L

U R N E R E B O O G A T E

I N O R U O O H E N

L E B M A A G D I L E M M A

R A S E T A

B L Y H E I D A M A Z O N E

I E A M E R O E A N

T E E O P E N I N G O P A

S S O A G A A T M P K

T A K E L A E R I C A

V E R A N D E R I N G

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

Oplossingen wk 6
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

ONDERWERELD

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.

ALLEE
AMPER
BEZIG
BROES
CARRE
DARTCLUB
ENTING
FLORA
FORMULE
HAGEL
HEUVELLAND
INLEGZOOL
KOELING
LAPJE
NASCHRIFT
NOTEN
OFFERANDE
RAFEL
REISVIDEO
RESTRICTIE
RUMBA
SLUIER
SMOOR
STAAR
TERRA
VONDST
ZWAKSTROOM

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

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

Sudoku 8 1 2
9 6 4

3 5
5 4 6 7

8 2
9 6 2

5 4
5 1 3 8

7 6

week 5, Mw. S. Garritsen, Nuenen.

JOUW 

VOOR
A.S. VRIJDAG

VOICE
JOUW 

VOOR
A.S. VRIJDAG

VOICE !!PLEUNPLEUN
Foto: William Rutten

Stem via APP (RedRoom) of 

SMS “PLEUN” NAAR 3131 OF BEL 0909-1306!

       20:30 uur RTL4

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand februari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
EMK terrein aan het Wettenseind

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m 17 februari
Expositie kunstenaar David Hyden

Het Klooster

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 over ontdekkingstocht

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

Vrijdag 17 februari
14.00 uur lezing PVGE 

Nederlandse tradities en geboorte gebruiken
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen

Vrijdag 17 februari
20.00 uur 3e Pronkzitting 

CV De Dwèrsklippels. Het Klooster
20.00 uur Kienavond van KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 17 februari
20.11 uur Zwamavond CV De Narre-Kappen 

Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Vrijdag 17 februari
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV. Pastoorsmast 14 Nuenen 
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

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. D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

20.00 uur 4e Pronkzitting 
CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Zaterdag 18 februari
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk. Dorpshuis-Lieshout
20.11 uur Zwamavond CV De Narre-Kappen 

Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

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

19 februari t/m 26 maart
 Solo expositie Noor Geurts 

Ruimte in beeld, Dubbestraat 9a in Nuenen

Zondag 19 februari
12.00 -15.00 uur Vlooienmarkt 

Manege d’n Perdenbak, 
Provincialeweg 26, Lieshout

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

14.00 uur The Stews. Weverkeshof

Zondag 19 februari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

JJ Sharp Band. 
Café Schafrath, Park 35, Nuenen

Zondag 19 februari
16.30-17.30 uur Nuenen zingt  Van Gogh-

kerkje aan de Papenvoort in Nuenen

Maandag 20 februari
13.30 uur Op de fiets naar Kiev, 

een reisverhaal
 in den Heuvel te Gerwen

Dinsdag 21 februari
20.00 uur KBO Leesgroep: 

De Avonden van Gerard Reve
Franciscushof Lieshout

Woensdag 22 februari
20.15 - 21.30 uur Thema-avond: 

van ‘ik’ naar een ‘nieuw wij’
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen.

Donderdag 23 februari
09.30 uur Schuif even aan tafel 

bij Karel Werschkull
Trefpunt zaal in Het Klooster

Donderdag 23 februari
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Back-up / Image maken
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Vrijdag 24 februari 
15.11 uur Koster Schafrath bier 

Café Schafrath, Nuenen
16.00 uur Seniorencarnaval 

van CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Vrijdag 24 februari 
19.30 uur Carnavalesk Darten 

tegen de Prins. in Café de Stam Gerwen
 19.40 uur Bonte Avonden CV de Wetters. 

MFA Nederwetten

Vrijdag 24 februari 
20.11-01.11 uur Derde Zwamavond 

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

Zaterdag 25 februari
14.30-16.30 uur Presentatie dichtbundels 

Catharina Boer en Klaas de Graaff 
Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Zondag 26 februari
Pianomuziek Theo (oude liedjes)

 Jo van Dijkhof

 Wij danken u hartelijk voor uw medeleven, in welke vorm dan ook,
bij het overlijden van onze tante en schoonzus

Marietje Martens
 Nuenen, 09-02-2017 Familie Martens 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 februari 18.30 uur: vie-
ring, Vormselvoorbereiding, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker M. Feuth.
Zondag 19 februari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 18 februari 18.30 uur: Marietje 
Swinkels-van Dongen (vanwege sterf-
dag); Wil Verhagen (vanwege sterfdag).
Zondag 19 februari 11.00 uur: Jan 
Bouw; Nell Schoenmakers - Bressers; 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Jan Ulijn; 
Jo Jegerings; Gerard van Roosmale 
(vanwege geboortedag en sterfdag); 
Kees en Constant van Dongen; Toos 
Hoeks Schenkels; Tonnie Verdonschot 
- Koppen; Fons Stienen; Jo van Iersel.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Kayne 
Pruysen, Madeleine van der Sommen, 
Anna de Wit en Eline Verhaagh. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Toon 
van der Burgt, Margrietstraat 7, en 
broeder Johan Nederstigt, Eikenlaan 
28. Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Komend weekend, 18-19 februari, is er 
in onze kerken een extra collecte voor 
de PCI, onze parochiële caritas instel-
ling. In het eerste jaar van haar functio-
neren heeft de PCI kunnen helpen een 
afsluiting van gas en licht te voorko-
men, een bijdrage gegeven in heel uit-
zonderlijke ziektekosten en welkomst-
pakketten betaald voor mensen die uit 
Syrië in ons dorp zijn komen wonen. 
Uw bijdrage is van harte welkom. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker J. Deckers. 

Misintenties
Riet van Mook; Lena Joosten - van 
Haandel; Piet Coolen; Cissy Rooijak-
kers - Duijghuizen.

Mededelingen
Komend weekend, 18-19 februari, is er 
in onze kerken een extra collecte voor 
de PCI, onze parochiële caritas instel-
ling. In het eerste jaar van haar functio-
neren heeft de PCI kunnen helpen een 
afsluiting van gas en licht te voorko-
men, een bijdrage gegeven in heel uit-
zonderlijke ziektekosten en welkomst-
pakketten betaald voor mensen die uit 
Syrië in ons dorp zijn komen wonen. 
Uw bijdrage is van harte welkom. 
 
St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 februari 11.00 uur: viering 
met volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Martje van Lierop - van der Maat.

Mededelingen
Dit weekend 18-19 februari, is er in 
onze kerken een extra collecte voor de 
PCI, onze parochiële caritas instelling. 
In het eerste jaar van haar functione-
ren heeft de PCI kunnen helpen een 
afsluiting van gas en licht te voorko-
men, een bijdrage gegeven in heel uit-
zonderlijke ziektekosten en welkomst-
pakketten betaald voor mensen die uit 
Syrië in ons dorp zijn komen wonen. 
Uw bijdrage is van harte welkom.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 19 februari: ds. M. Boon uit 
Boxmeer. Dit is de derde uit een serie 
van drie carrouseldiensten (uitwisse-
ling van predikanten in de regio). Aan-
vang 10.00 uur. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor ZWO, een project voor 
de Dalit in India. Om 16.30 uur is er 
‘Nuenen zingt’ in het Van Goghkerkje 
en op woensdag 22 februari een thema-
avond met de theologe Manuela Kals-
ky. (zie elders in dit nummer) Aanvang: 
20.15 uur. Elke donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, waar 
iedereen welkom is voor koffie en ont-

moeting met anderen. U kunt zo bin-
nenlopen. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. 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 16 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 17 februari. 07.15 H. Mis. 
Zaterdag 18 februari. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Simeon, bisschop en 
martelaar. 
Zondag 19 februari. Sexagesima. 10.30 
uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 20 febr. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 21 februari. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 22 februari. 07.15 uur H. 
Mis, Sint Petrus’ Stoel.
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').

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis 
van het overlijden van ons moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anneke Kluijtmans-Swinkels
echtgenote van

Grard Kluijtmans †

* Stiphout, 26 april 1920 † Nuenen, 9 februari 2017

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Europalaan 123
5671 JD Nuenen

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

K.B.O. Senioren Orkest uit Nuenen c.a. zoekt muzikanten. Ze hebben re-
petitie op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Het Klooster in 
Nuenen c.a. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat, 
Christ Stoop tel. nummer 040-2834034.

Dichterscollectief presenteert: 
Catharina Boer  
en Klaas de Graaff 
In samenwerking met de bibliotheek 
organiseert Dichterscollectief Nuenen 
een poëziemiddag, waarin Catharina 
Boer en Klaas de Graaff hun nieuwste 
dichtbundels presenteren. De Spiegel 
van Hirundine is geschreven door Ca-
tharina, De laatste jas en Uit de open 
kaftan zijn werken van Klaas. 

U bent van harte welkom op zaterdag 
25 februari van 14.30 tot 16.30 uur in 
Bibliotheek Dommeldal aan de Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 18 in Nue-
nen. De toegang is gratis. Wilt u zich 
s.v.p. aanmelden bij Helma Michiel-
sen, email: helma.michielsen@onsnet.
nu of bij Annemieke Soethout, email: 
annemieke-soethout@onsnet.nu
De muzikale verklanking in handen 
van Paul Weijmans en de passende 
schilderijen van Marianne Schellekens 
zullen de voorgedragen gedichten 
flankeren en samen laten gaan tot een 
harmonieus geheel. 

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. In haar boek Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toe-
passing er van.
A.s. zondag is het onderwerp van de 
dienst: GEMOED. De dienst begint 
om 10.30 uur en duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB). www.christianscience.nl
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SPORT

OP = OP = OP = OP = OP = OP = OP = OP

20-75%
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

  Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 1 MAART 2017. 

WINTERKLEDING JASSEN / BROEKEN / FLEECE / SOFTSHELLS / SKI KLEDING
BOOTS WINTERBOOTS / SNOWBOOTS / REGENLAARZEN

BARTS ACCESSOIRES HANDSCHOENEN / MUTSEN EN SJAALS

WinterSale
ZONDAG

19 FEBRUARI
OPEN
12-17 UUR

Succesvolle deelname Nuvo ’68 aan 
Clubfund actie Jumbo Ton Grimberg
De actie was een groot succes voor onze vereniging! Naast een mooi bedrag 
van € 300,-; waar nog een mooie investering van wordt gedaan, hebben we er-
varen dat zo’n actie het clubgevoel een extra dimensie kan geven. De uitslag:

1. De meeste producten bij elkaar ge-
spaard: Janne van Erp (13 produc-
ten) wint een verrassingspakket 
van de sponsor commissie!

2. De tweede plek: Imme de Vor (11 
producten) wint een taart, gebak-
ken door de sponsor commissie!

3. Team dat de meeste producten bij 

elkaar gespaard heeft: Meisjes 1 (40 
producten) wint frietjes tijdens een 
thuiswedstrijd van heren 1!

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Zin om ook een keer te komen trainen 
bij deze gezellige club stuur dan een 
mailtje naar: tc@nuvo68.nl.

Zaalhockey team heren 2 van hockeyclub Nuenen is afgelopen zaterdag 
ongeslagen kampioen geworden. Het team bestaat uit een combinatie 
van spelers uit heren 1, 2, 3 en Jb1. De uitdaging is nu om de 100 doel-
punten te behalen, dit kan op 18 februari in Geldrop.

Z&PV Nuenen nadert top 10
Tijdens de 3e ronde van de verenigingscompetitie heeft Z&PV Nuenen weer 
een stapje richting de top 10 van de landelijke A-klasse gezet. Met een score 
van 5841 punten liep de ploeg 6 punten in op nummer 10 HZPC en werd de 
achterstand daarmee gehalveerd. Met nog 1 ronde te gaan op 12 maart is het 
verschil tussen de teams uit Horst en Nuenen nog 6,26 punten/seconden.

Jumbo Ton Grimberg trakteert 
Juventud JO11-3 op taart
Naast het leuke geldbedrag voor de hele club, wat al eerder werd uitgereikt, 
werd afgelopen zaterdag het team dat de meeste artikelen had besteld met de 
clubfund actie nog eens extra beloond met een leuke en vooral lekkere taart. 

Jumbo Ton Grimberg bedankt namens alle spelers en speelsters van Juventud JO11-3.

Breedte van het team
Vooraf had trainer Martin de Wildt 
niet direct verwacht dat er ingelopen 
zou kunnen worden ten opzichte van 
de concurrenten. Een aantal zieken en 
zwemmers met andere verplichtingen 
hadden de ploeg op papier toch wel re-
delijk verzwakt. Maar zoals regelmatig 
dit seizoen is gebleken is dat het mo-
ment dat de breedte van het team uit 
Nuenen in hun voordeel spreekt.
Zo wisten Alexander Nijst en Bram 
Zwetsloot met iedere 2 persoonlijke 
record het gemis van Thomas van 
Ekert te beperken en werden ook an-
dere afwezigen opgevangen door nieu-
we beste tijden van hun teamgenoten.

Lange afstanden
Erg belangrijke afstanden tijdens de 3e 
ronde waren de 400m wisselslag bij 
jongens en meiden uit 2001 en 2002. In 
een puntentelling waarbij iedere se-
conde 1 punt is, kan zo’n zware afstand 
veel punten opleveren of kosten. In het 
geval van Nuenen was het resultaat op 

Debutant Sjef van den Heuvel 
winnaar 16de rik wedstrijd
Het was weer een geweldige avond in de rik arena van de RKSV Nuenen en met 
weer een geweldige opkomst. Hadden wij vorige week nog te maken met een 
mindere deelname deze week kon de organisatie weer tevreden zijn. Ook deze 
avond was het weer spannend wie met de hoogste eer aan de haal zou gaan, 
en de rest van de week weer met de borst vooruit door het Nuenense kan stap-
pen, maar zeker ook bepalend is de sfeer bij dit oer Brabantse spelletje.

Wedstrijd voor de pauze beslist
Bij aanvang van de 16de rik wedstrijd 
was al vrij vlug duidelijk dat er van-
avond fanatiek gestreden werd voor ie-
der punt. De sfeer zat er al meteen in, 
en met de komst van enkele kaart fana-
ten uit het Lieshoutse werd het alleen 
maar spannender. Bij het opmaken van 
de stand voor de pauze was het nieuw-
komer Sjef van den Heuvel die met zijn 
eerste deelname meteen de leiding had 
genomen voor Geert Bons en Joop 
Wouters die ieder met 81 punten op 
een kleine achterstand volgden. Na de 
pauze en met een nieuwe tafel indeling 
werd er nog behoorlijk strijd geleverd 
voor de eerste plaats. Het waren vooral 
de dames Ria Hurkmans en Wil Mar-
quenie die alles uit de kast haalde maar 
uiteindelijk ook het onderspit moesten 
delven voor de winnaar Sjef van den 
Heuvel met 97 punten. Ook deze week 
was er weer een barrage nodig, ditmaal 
voor plaats twee en drie en wederom 
moest Joop Wouters het onderspit del-
ven, ditmaal voor Geert Bons die twee-
de werd met 81 punten. Deze week 
werd er hoog gescoord en de verschil-

len onderling waren maar erg klein. 
Hoofdprijs bij de loterij, een waarde-
bon, werd deze week gewonnen door: 
Andre ten Velden.

Uitslag vrijdag 10 februari
1 Sjef van den Heuvel 97 punten
2 Geert Bons  81 punten
3 Joop Wouters 81 punten
4 Ria Hurkmans 76 punten
5 Wil Marguenie 74 punten
6 Ad van Uden  72 punten
7 Hans van de Reek 64 punten
8 Frits Rooijakkers 56 punten
9 Gerard van Orsouw 53 punten
10 Mia Marguenie 51 punten

Vrijdag 17 februari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.15 uur. Dan slaan 
wij een weekje over in verband met het 
feest der feesten en natuurlijk het ons 
wel bekende Groen witters bal ook hier 
is iedereen welkom. Daarna gaan wij op 
vrijdag 3 maart weer verder voor het 
laatste deel van dit seizoen. Voor infor-
matie bellen naar 06-10289797 of 06-
40320419.

Rikken

Word lid van TV 
Nederwetten
Kom kennismaken met de tennis-
sport bij Tennisvereniging Nederwet-
ten. Een actieve, gezellige vereniging. 
Vanwege het vernieuwen van onze 
banen (eind februari) hebben wij nu 
een SUPERMOOIE, éénmalige actie!

Leden-werf-actie
Lidmaatschap van 1 maart - 31 december 
2017: 10 maanden tennissen voor € 100,-

Wat bieden wij u hierbij aan:
Inschrijfgeld t.w.v. € 16,-. Gesponsord 
door ‘Sported’ te Mierlo: Tennisracket 
voor beginners t.w.v. € 50,- of een bon 
t.w.v. € 25,-. 3 tennisballen t.w.v. € 10,-.
Gesponsord door onze trainer ‘Sporti-
vity Service’: Bij inschrijving voor ten-
nistraining van minimaal 10 lessen 
ontvangt u 2 tennislessen t.w.v. € 24,-

Deze actie is geldig:
Met ook een lidmaatschap voor 2018.  
Voor nieuwe leden, en/of een jaar geen lid 
te zijn geweest van TVN. Vanaf 18 jaar.

Schrijf je uiterlijk 12 maart in voor de 
tennissport in Nederwetten en geniet 
van de € 100,- voordeel!!
Bezoek onze website voor clubinfor-
matie www.tvnederwetten.nl of neem 
contact op met Andre Nieweg tel. 040-
2833619.

Vaandelteam BCL 
kampioen
BCL-H1 is na een 6-2 thuisoverwin-
ning op het Oeffeltse Veerkracht 
kampioen geworden van de tweede 
afdeling van de Tweede klasse: He-
ren. Hierdoor eindigde het team 
met vijf punten voorsprong op de 
nummer twee, BC Oosterhout-H4.

BCL moest minimaal twee punten halen 
om niet meer achterhaald te kunnen 
worden door BC Oosterhout-M4. Wou-
ter van Vijfeijken en Bert Manders start-
ten prima en wonnen hun dubbelpartij 
met 21-15 en 21-10. Ruud van Vijfeijken 
en Laurence Roijackers hadden het een 
heel stuk zwaarder. Tegen Mathieu 
Hooijmaijers en Ronald Thissen moes-
ten alle zeilen bijgezet worden: 22-20, 
19-21 en 20-22, nipt verloren dus.
In de singlepartijen won Bert Manders, 
als eerste heer, zijn partij in drie sets 
(16-21, 21-12, 21-15) met ‘zoals ge-
woonlijk’ een stroef begin. Wouter van 
Vijfeijken, die als tweede heer speelde, 
had minder moeite met zijn tegenstan-
der Freddy Maassen, met liefst 21-2 in 
de tweede set. Derde heer Laurence 
Roijackers won met 21-14 en 21-9 van 
Mathieu Hooijmaijers. Jeroen van der 
Heiden verloor zijn singlepartij (19-21, 
5-21) maar er waren toen al voldoende 
punten binnengehaald.
In de beide dubbelpartijen liet BCL-
H1 zien dat het de terechte kampioen 
is. De broers Ruud en Wouter van Vijf-
eijken wonnen met twee keer 21-19, 
Laurence Roijackers en Jeroen van der 
Heiden wonnen ook hun dubbelpartij 
(21-15, 14-21, 21-16).
Nu konden alle remmen los, de kampi-
oenschap-shirts aan en de champagne 
open bij het team van trainer Frans van 
Waardenburg.

BCL-H1 met Bert Manders, Wouter van Vijf-
eijken, Laurence Roijackers, Jeroen van der 
Heiden en Ruud van Vijfeijken

deze afstand een zeer positieve. NJJK 
deelnemer op deze afstand Jelmer 
North zette met 5.10.38 een zeer sta-
biele race neer, terwijl zijn leeftijdsge-
noot Milan Meurs met 5.08.60 een 
heel dik PR op de klok bracht.
Bij de meiden was Merel Phaff met 
5.18.51 weer een klasse apart, maar het 
PR van Marit Verspaget was zeker zo 
belangrijk voor de score. 

Overige persoonlijke records
200wissel Timo Bossema, Tessa Verdon-
schot 100vrij Vita Caboni, Eunice van 
Ekert, Danila van den Hoogenband, 
Sven Kardol, Victor de Kousemaeker, 
Merel, Lennart van Sas, Jeroen Schel-
ling, Erica Sleddens, Liselot van der Vel-
den, Remco Verhoeven, Celine Vespaget 
50vlinder Eunice, Danila, Jeroen, Erica 
Schoenmakers, Frans Slaats, Erica Sled-
dens, Liselot, Celine 100vlinder Char-
lotte Hoogendoorn, Gijs van Leeuwen, 
Lennart, Tessa 100rug Jasper van der 
Knaap, Floris Sonneveld, Kyra Spierings 
200school Jasper, Floris, Diede Struijk.

Afgelopen zondag is meisjes A1 kampioen geworden in de 1ste klasse. 
Ze moesten daarvoor beide wedstrijden winnen. De eerste wedstrijd te-
gen Asten ging gelijk op, in de laatste 10 seconden kreeg Nuenen een 
strafcorner mee waaruit gescoord werd. Nuenen won met 4-3. Nuenen 
won de tweede wedstrijd gemakkelijk met 10-0 van Oranje Rood.

Hockey

 



Rond de Linde  Nr. 7 Donderdag 16 februari 2017

Op de fiets naar Kiev,   
een reisverhaal
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen organiseert opnieuw een lezing van 
een reis. Ditmaal een fietstocht naar Kiev. 

Het is het verhaal van Wim Schuts uit 
Mierlo, die in zijn eentje op een ‘gewo-
ne fiets’ dit avontuur aanging. Vijf we-
ken heeft hij er over gedaan en met een 
schat aan ervaringen is hij thuisgeko-
men. Op maandag 20 februari doet hij 
verslag in den Heuvel, tijdens de weke-
lijkse Inloop van WLG in Gerwen. 
Reisverslagen doen het daar altijd 
goed. Veel mensen luisteren graag 
naar de verhalen van avontuurlijke rei-
zigers. Misschien is het de hunkering 
naar hun eigen vroegere ervaringen. 
Wim Schuts was al eerder naar Italië 
en Polen gefietst. Zijn tocht naar Kiev 
deed hij op de leeftijd van 75 jaar. Het 
bleek ook nog een bijzondere trip om-
dat hij, precies in de tijd van de ramp 
met de MH17 in de Oekraïne was. Bo-
vendien bestond er de nodige span-
ning met Rusland. Desondanks zegt hij 
daarover dat hij het plezier eraan be-
leeft heeft door het toeval van de span-
ning en het ongewisse ervan. Hij doet 
zijn verhaal ondersteund met de nodi-
ge beelden. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan op 
maandag 20 februari vanaf 13.30 uur 
in den Heuvel te Gerwen terecht. De 
toegang is gratis. 

Wie meer wil weten van activiteiten 
van WLG kan terecht op www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl. Inschrijven 
op de nieuwsbrief maakt het gemakke-
lijk om steeds op de hoogte te zijn.

Keeper Eddy Wielders stopt wederom een vijf meter

SPORT
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 18 februari
Braakhuizen VE1 - Nuenen VE1  16.00
Zondag 19 februari
RKSV Nuenen - Chevremont  . . 14.30
Venray VR1 - Nuenen VR1  . . . . . 12.00
Dongen 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR2 - FC Eindh. AV VR2 12.00
SBC 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Pusphaira VR1  . . 10.00
Nuenen 4 - Unitas’59 3  . . . . . . . . 12.00
EMK 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 6 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Pusphaira 4 - Nuenen 7  . . . . . . . 12.00
Best Vooruit 6 - Nuenen 8  . . . . . 10.00
Nuenen 9 - RKSV Heeze 5  . . . . . 14.30
Nuenen 10 - Braakhuizen 10  . . 10.00
Woenselse Boys 7 - Nuenen 11  12.00
Woens. Boys 10 - Nuenen 12  . . 14.30

EMK
Vrijdag 17 februari
Brabantia 3 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . 20.10
Zaterdag 18 februari
RKVVO VE1 - EMK VE1  . . . . . . . . . 17.00
Zondag 19 februari
Dommelen 1 - EMK 1  . . . . . . . . . 14.30
Geldrop 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . 12.30
EMK 3 - Valkenswaard 3  . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 6 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Braakhuizen 7 - EMK 6  . . . . . . . . . 13.00
EMK VR1 - Acht VR1  . . . . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 18 februari
Wodan Vet. - Nederwetten Vet. 16.30
Zondag 19 februari
Nederw. 1 - Racing Boys 1.  . . . . 14.30
Nederw. 2 - Nieuw Woensel 5  . 10.00
Riethoven 4 - Nederwetten 3 . . 10.30
RKVVO 6 - Nederwetten 4  . . . . . . 9.30
Nederwetten Da 1 - RPC Da 1  . 12.15
Nederw. Da 2 - Unitas’59 Da 1  . 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 18 februari
RKGSV vet - Wilh. Boys vet  . . . . . 15.00
Zondag 19 februari
Boerdonk 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . 14.30
ZSC 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
Wodan 11 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 4 - Unitas’59 10  . . . . . . . . 12.30

KORFBAL
NKV
Zaterdag 18 februari
Merwede 4 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . 15.40
Attila 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 13.45

Programma
Voetbal

EMK - Wodan 2 - 1

EMK winnaar in 6 punten wedstrijd
Door Cor Groenen

In tegenstelling tot de vorige wedstrijd, begon EMK zeer slordig aan de wedstrijd 
van afgelopen zondag. Al in de 1e minuut gaf de verdediging een kans aan de te-
genstander om te scoren. Goed uitkomen van doelman Cuppen voorkwam een 
vroege achterstand. Wodan kwam enkele minuten later goed weg toen een over-
treding van hun doelman op Sjef Sanders slechts met een gele kaart en een vrije 
trap werd bestraft. Wodan kwam in de 9e minuut op een voorsprong uit een 
counter die uitstekend werd uitgespeeld. Wodan had daarna een overwicht in de 
wedstrijd en EMK mocht van geluk spreken dat het niet op een grotere achter-
stand werd gezet. In de 40e minuut kwam EMK op gelijke hoogte met Wodan 
door een schot van Rick van der Hoeven dat via een tegenspeler voorbij de kans-
loze keeper ging.
Met een aantal wissels ging EMK in de 2e helft van start. Er werd beter gecombi-
neerd en Wodan kwam meer onder druk te staan. In de 71ste minuut schoot Ruud 
Boerema de bal binnen nadat de bal eerder na een schot van Dennis Degens door 
een verdediger werd gestopt. EMK had middels schoten van Rick Slaats en Eric 
Ribot kansjes op een grotere overwinning maar dat zou gezien de wedstrijd te veel 
beloning zijn geweest. Man of the Match aan EMK zijde was Dennis Degens.

Nipte overwinning ZP&V Nuenen
Met de jonge Tobias Geurts als vervanger van topscoorder Rick Mathijssen 
wist Nuenen ondanks een matige wedstrijd toch de drie punten in Nuenen 
te houden.

Overtreding op Sjef Sanders

Vooraf was onduidelijk hoe deze wed-
strijd zou verlopen. Vorige week was 
Nuenen weergaloos en stuurde het 
koploper IJsselmeeuwen kansloos 
naar huis. Deze week speelde Nuenen 
tegen een team uit de onderste regio-
nen van de landelijk waterpolo com-
petitie: Natare uit het verre Aalten. Dit 
team verzamelde nog weinig punten 
maar staat als fysiek sterk bekend met 
enkele zeer goede spelers. Bij Nuenen 
ontbraken behalve Mathijssen ook Ar-
jan Sleegers, Roy Schoenmakers en 
Maurice Verschoor met een blessure 
en was assistent-coach Edwin van 
Raaij afwezig vanwege een scouting-
trip naar Afrika. 
Het werd dan ook een zeer matige 
wedstrijd van de kant van Nuenen met 

weinig doelpunten en een wedstrijd 
die het gehele uur gelijk op ging. Het 
begon al direct met balverlies van spel-
verdeler Mart Vermeulen waaruit Na-
tare scoorde en als eerste op voor-
sprong kwam.
Halverwege de wedstrijd was het 
slechts 3-2 voor Nuenen. Lichtpuntje 
was een aantal goede invalbeurten van 
de jonge Tobias Geurts die, net als zijn 
broer Kilian, zeker als toekomstige he-
ren 1 speler gezien wordt. Mede dank-
zij twee doelpunten van Lars van Raaij 
en een door keeper Eddy Wielders ge-
stopte 5 meter won Nuenen deze wed-
strijd nipt met 7-6. Daardoor bleef 
Nuenen op de derde plaats en doet het 
team tot ieders verwondering zelfs nog 
mee om het kampioenschap.

Waterpolo

NKV A1 verovert de titel
In de wedstrijd NKV A1 - PSV A1 waren de belangen groot, de titel kon wor-
den binnengehaald. Alhoewel de focus op ontwikkelen ligt, is het binnenha-
len van deze prijs een bevestiging van de kwaliteiten. Lukt het tegen de 
roodwitten uit Eindhoven? Toegestroomd publiek werd getrakteerd op een 
spannende wedstrijd met zo nu en dan mooie acties. Dat de zenuwen aan-
wezig waren bleek wel uit de gemiste kansen en slordige passing. Ook dat is 
een leerproces, presteren met spanning. 

Het was PSV dat de score opende in de 
zesde minuut uit een strafworp. Het 
zou de enige achterstand zijn deze wed-
strijd voor de groen witten. Judi rea-
geerde direct met een doorloopbal en 
even later scoorde Lieke uit een vrije 
worp. Een gelijkmaker van afstand 
voordat Lynn er langs kwam en een 
strafworp forceerde. Daar wist Judi wel 
raad mee, 3-2. Daarna bleef het rustig in 
de scores, pas negen minuten later 
scoorde Judi van afstand. PSV sloot aan 
en scoorde zelfs gelijk. Raymond be-
loonde de strijdlust met een schot, maar 
vlak voor rust viel weer de gelijkmaker. 
5-5 met rust, dat is aanvallend matig. De 
rust in het hoofd, de scherpte in passing 
en afronding. Wessel stond op en gaf 
het voorbeeld. Hij ronde snel in de 

tweede helft tweemaal een korte kans 
af. Judi scoorde wederom van afstand de 
8-5 en het leek een gelopen race. 
Leek, want de Eindhovenaren wisten 
aan te sluiten tot 8-7. Het was Lieke die 
vanaf de stip de marge weer op twee 
zette. Maar dan weer een periode zon-
der doelpunten van NKV. In elf minu-
ten zelf niet scoren is vragen om span-
ning en die kwam er. Het werd 9-9. Het 
was nog een keer Wessel die onder de 
korf scoorde en snel daarna scoorde 
Lieke van afstand. 11-9 en de slotfase. 
Een vrije bal waar Judi de bevrijdende 
12-9 uit scoorde. Het slotakkoord was 
voor Daan, die met zijn eerste balcon-
tact van circa 5 meter achter de korf de 
eindstand bepaalde op 13-9. De kam-
pioenshirts konden aan.

Ruim 500 veldrijders op   
‘Dak van Brabant’
 
Het ‘Dak van Brabant’ trok zondag 12 februari ruim vijfhonderd ATB-ers. De sneeuw 
was gesmolten en de veldrijders trokken door een modderig spoor over het Dak. Het 
‘Dak van Brabant’ is een mountainbiketocht met keuze voor deelnemers uit drie af-
standen: 30, 40 of 50 kilometer. Het Dak is met 60 meter het hoogste punt is in onze 
provincie. De organiserende Toerclub Nuenen kijkt terug op een geslaagd evenement. 

Kienen in Lieshout
Vrijdag 17 februari is er weer een KBO 
kienavond in Lieshout. De zaal van het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout, 
gaat open om 19.00 uur en om 20.00 
uur gaan we van start met de eerste 
kienronde.
We kienen om goed gevulde levens-
middelentassen, vlees- en koffiepak-
ketten, goed gevulde enveloppen en 
om de Jackpot. We sluiten af met de 
loterij om mooie prijzen. Iedereen is 
van harte welkom om mee te komen 
kienen op deze altijd zo gezellige avon-
den. Ook als u nog niet eerder hebt 
meegedaan: kom gewoon naar de gro-
te zaal van het Dorpshuis, koop een of 
meerdere kienkaarten, schuif aan, aan 
een van de lange tafels, speel mee en 
win een of meer van de mooie prijzen.

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

Country dansen  
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party. Dit gebeurt op 
zaterdagavond 18 februari. We dansen 
in de mooie grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. Alle populaire line- 
en partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door onze 
eigen Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 18 fe-
bruari bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 
www.blacklonghorn.nl 

Korfbal

De Zonnebloem
Onlangs heeft De Zonnebloem, afdeling 
Nuenen c.a. een cheque in ontvangst 
mogen nemen van de Bridgeclub Com-
mon Sense uit Nuenen. Deze bridge-
club organiseert op de laatste zaterdag 
van januari de Zonnebloem bridge-
drive. De opbrengst hiervan komt ge-
heel ten goede aan De Zonnebloem 
Nuenen. ‘Met dit geld kunnen wij weer 
mooie activiteiten organiseren voor on-
ze gasten. Wij zijn de bridgeclub heel 
dankbaar dat wij elk jaar weer het goede 
doel voor deze bridgedrive mogen zijn’, 
aldus Yvonne Onstenk, voorzitter Zon-
nebloem afdeling Nuenen.

De Hersen- 
stichting  
bedankt gevers  
en vrijwilligers
Van 30 januari tot 4 februari 2017 heeft 
in Nuenen weer de jaarlijkse Hersen-
stichting collecte plaats gevonden. Er 
zijn 24 collectanten op pad gegaan om 
voor al die mensen met een hersen-
aandoening geld in te zamelen. Deze 
enthousiaste inzet heeft € 3.126,59 op-
geleverd! Deze fantastisch mooie op-
brengst wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek en aan voor-
lichting, om zo een bijdrage te leveren 
aan een betere toekomst voor mensen 
met een hersenaandoening. Naast on-
ze collectanten willen we ook alle gulle 
gevers nog eens bedanken. Namens de 
Hersenstichting hartelijk bedankt voor 
uw aller bijdrage. 
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is 
altijd welkom op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Her-
senstichting, Den Haag.
www.hersenstichting.nl 



    B
OuLaNgErIe bEkKeRs

Trommel al je
op

wij hebben worstenbroodjes
carnavals vrienden

WORSTENBROODJES

11 stuks 

t/m 1 maart
2 WEKEN GELDIG

11,11
CARNAVALSBROEDER

per stuk

t/m 1 maart
2 WEKEN GELDIG

5,95
RONDE BOLLETJES 

OF PUNTJES

4 stuks

t/m 1 maart
2 WEKEN GELDIG

1,00

opvrienden

RONDE BOLLETJES t/m 1 maart
2 WEKEN GELDIG

maandag gesloten, dinsdag open van 9.00-13.00 

vanaf woensdag weer op 

normale tijden open

OPENINGSTIJDEN

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

aanbieding geldig t/m 15 maart 2017
Verandadaken – Terrasschermen – Rolluiken – Screens - Markiezen

 www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl

Openingtijden dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur overige tijden op afspraak 

DLC Zonwering: Spegelt 102, 5674 CD Nuenen. Tel 040-2857790

*Bij	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  terrasscherm	  merk	  Sunmaster	  
	  	  type	  Sun-‐EYE	  inclusief	  elektrische	  bediening	  merk	  Somfy	  	  	  	  	  
	  	  met	  afstandbediening	  

tot	  €	  600.00	  retour	  voor	  uw	  
oude	  Terrasscherm*	  

Tot	  €	  600.00	  retour	  voor	  uw	  
oude	  Terrasscherm*	  

	  INRUILAKTIE	  uw	  oude	  TERRASSCHERM	  is	  geld	  waard	  INRUILAKTIE	  

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara 
veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend 
zijn. Door te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar 
zelfvertrouwen met danspassen vooruit. Als je zo ziek bent 
als kleine Sara, heb je dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s zelfvertrouwen 
gaat met danspassen 
vooruit
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