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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

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

ZE
 W

EE
K:

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Jubileumzwam 
Narre-Kappen

Lijn 111 
gratis 
pendelbus

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 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Voorlees 
10-daagse op 
de Crijnsschool
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Feliciteert Pleun Bierbooms
met het winnen van de finale

van The Voice of Holland

Nuenens
Belang

HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

INLOOPAVOND 
7 MAART 'HET KLOOSTER'

Op dinsdag 7 maart Inloopavond 
(17.00-21.00 uur) over huisvesting 
en inburgering van 81 aan Nuenen 
toegewezen vergunninghouders 

(= vluchteling met verblijfsvergunning).
 

Voor meer informatie 
zie de gemeentepagina, 
pagina 6. Gemeente Nuenen 

26 februari

CARNAVALS
ZONDAG

Onze Pleun winnares   
The Voice of Holland 2017
Door Caroline van Nes

at was het spannend afgelopen vrijdag. Ruim twee en een half mil-
joen mensen zagen hoe Pleun Bierbooms uit Nuenen na een zinde-
rende finale werd uitgeroepen tot winnares van The Voice of Hol-

land 2017. Voor velen niet onverwacht en volkomen terecht, maar ze deed 
het toch maar, onze Pleun. Ze heeft haar grote talent bewezen voor een lan-
delijk publiek, zaterdagmiddag zal ook heel Nuenen kunnen genieten van 
haar schitterende stem.

Opening carnaval in Nuenen:  

D’n Aftrap! 
Op carnavalszaterdag 25 februari 
wordt tijdens D’n Aftrap het carna-
val in Nuenen om 10.00 uur geopend 
met muziek en gezelligheid. 

Een Super DJ en diverse hofkapellen 
verzorgen tijdens deze happening een 
muzikaal optreden. Vanaf 10.11 uur 
reikt burgemeester Maarten Houben 
de sleutels uit aan de vier Hoogheden. 
De organisatie van D’n Aftrap wordt 
verzorgd door de vijf carnavalsvereni-
gingen in samenwerking met de ge-
meente Nuenen. Iedereen is van harte 
welkom in de Tienertent op het Van 
Goghplein in Nuenen. De toegang is 
natuurlijk gratis! 
Aansluitend op D’n Aftrap zal Pleun 
Bierbooms gehuldigd worden door de 
burgemeester. Vanaf 12.00 uur is ieder-
een in de Tienertent welkom. Zie elders 
in deze krant voor meer informatie. 
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Het was al heel lang een grote droom 
van Pleun om mee te doen aan de 
grootste talentenjacht op tv. Al twee 
keer eerder deed ze auditie, bij The 
Voice Kids. Daar werd ze echter afge-
wezen. Maar Pleun gaf niet op en 
bleef haar droom najagen, met uitein-
delijk een geweldig resultaat. Dit is 
pas het begin van wat hopelijk een 
lange, succesvolle carrière zal worden 
voor de Nuenense. 

Hoe gaat het nu met de kersverse win-
nares? Aan RTL Boulevard vertelt ze: 
“Toen ik daar stond met die uitslag 
stond ik echt te trillen, vond ik het 

echt eng. Het is zo onwerkelijk alle-
maal.” De dag na de finale ging ze naar 
huis en heeft ze in haar eentje op haar 
iPad de uitzending terug gekeken. 
Pleun: “Echt tranen met tuiten. Best 
wel heftig dat zoiets waar ik bijna een 
jaar mee bezig ben geweest opeens in 
één knip afgelopen is.” 

Pleun heeft veel zin in de toekomst. “Ik 
zou het heel erg tof vinden om zelf te 
gaan schrijven”, vertelt ze. “Eigen sing-
les uitbrengen, mooie optredens mo-
gen doen, mooie samenwerkingen, 
daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ik 
ambieer een carrière als Adele, of 
course, ik vind echt dat je groot mag 
dromen, je dromen najagen. Ik droom-
de ook een aantal jaren geleden dat ik 
The Voice zou winnen en nou sta ik 
hier met die trofee in mijn handen. Ik 
wil een album maken à la Pleun, ge-
woon dat echt helemaal over mij gaat. 
En dat dan wereldwijd gekocht wordt!” 
voegt ze er lachend aan toe. 

Er zal de komende tijd veel op haar af-
komen: radio- en tv-interviews, foto-
sessies en natuurlijk veel optredens. 
Ze mag onder andere als gast optre-
den bij de Toppers in de Arena over 
een paar maanden. Uiteraard zal 
Pleun ook in haar eigen Nuenen in het 
zonnetje worden gezet. 

Zaterdag om 12.00 uur wordt onze 
Pleun gehuldigd in de tienertent op 
het Vincent van Goghplein, waar ze 
ook een aantal nummers ten gehore 
gaat brengen. 
Gefeliciteerd Pleun en geniet van alle 
mooie dingen die komen gaan!

Nationale Voorleeswedstrijd 2017 

Voorleeskampioen van Nuenen: 
Carmen Schuurhof
De jury stond voor een zware taak. Wie wordt de voorleeskampioen 2017 
van Nuenen. De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevor-
deringscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8. Alle basisscholen kun-
nen meedoen!

In samenwerking met Bibliotheek 
Dommeldal organiseren de basisscho-
len ieder jaar weer hun eigen voorlees-
wedstrijden. De school meldt de trot-
se winnaar hiervan direct voor de 
vervolgrondes. De schoolkampioen 
vertegenwoordigt dan de school in de 
lokale ronde en de winnaar hiervan 
mag zich voorleeskampioen van Nue-
nen noemen en doorgaan naar de pro-
vinciale finale in april. Alle provinciale 
winnaars strijden tenslotte in een zin-
derende landelijke finale die jaarlijks 
eind mei plaatsvindt om de titel De 
Nationale Voorleeskampioen.
De juryleden stonden voor een zware 
opdracht. Het waren tenslotte alle-
maal kampioenen, ze waren allemaal 
superknap en het is ontzettend span-

nend als je in de voorleesstoel plaats 
mag nemen.
Toch kan er maar 1 de winnaar zijn en 
de voorleeskampioen 2017 van Nue-
nen werd Carmen Schuurhof, leerling 
van basisschool de Mijlpaal in Nuenen 
met een verhaal uit het boek van Lydia 
Rood: de groeten van Mike. Ze las heel 
goed voor, rustig, met een goede into-
natie en veel interactie met het publiek. 
De zaal bleef tot het einde muisstil.

Carmen, van harte gefeliciteerd en veel 
succes bij de volgende ronde, de pro-
vinciale ronde, op 18 maart in Goirle.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Pleun2
Door Elwien Bibbe

Ze komt naar Nuenen. Pleun, Voice of Holland 2017, als het aan de vertegenwoordigers 
van de gemeente Nuenen ligt op carnavalszaterdag. Niet op het open podium van Amee-
zing na de optocht, maar in de tienertent. Maar zeker weten doe ik het niet. Pleun heeft 
het ongetwijfeld heel erg druk, nu. En dat net op het moment dat onze burgemeester alle 
tijd heeft. Want de Nuenense stadssleutel is dan al in handen van de Prinses van Dwers-
klippelgat. Ja, want zo heet Nuenen volgens Wiki tijdens carnaval. We zullen zien. Af-
wachten maar....
Ik verwacht wel een hoop Pleuntjes tijdens de optocht... en wagens met grote Voice Mi-
ce's erop. En Pleuns stem galmend door de straten. Ze zal Roy en Patty overstemmen en 
Patty overstemmen dat is toch weer een overwinning op zich......." wat zijn ze lekker wat 
zijn ze groot, lalalalalalalala........20 centimeter Brabants worstenbrood"... Alaaf....een 
fijne carnaval allemaal....

Huldiging Pleun Bierbooms
Aanstaande zaterdag 25 februari wordt Pleun Bierbooms, winnares van 
The Voice Of Holland 2017, gehuldigd in haar woonplaats Nuenen. Dat 
gebeurt in de tienertent, die vanwege carnaval op het Vincent Van Gogh-
plein staat. Daar is plek voor 1400 man publiek; een ideale locatie dus. De 
huldiging vindt plaats aansluitend op de sleuteloverdracht voor carnaval. 
Die is om 12 uur afgelopen. W

Gemeente Nuenen 

Pleun zal in het zonnetje worden 
gezet door burgemeester Houben, 
jeugdburgemeester Aafke van Hol-
ten en de carnavalshoogheden van 
Nuenen. Alle (jeugdige) fans van 
Pleun zijn van harte welkom om er 
bij te zijn. 

Donderdag 23 februari 
t/m woensdag 1 maart 

CARNAVAL!!!
ZIE HET PROGRAMMA 
OP HET MIDDENVEL

Fietstas gevonden
Op woensdag 15 februari: een mooie, 
dubbele fietstas. Merk: Basil. Deze lag 
in de struiken achter De Vank. De ei-
genaar van de tassen kan bellen met 
040-283 4363.

Meidenmiddag - no boys allowed 
Elke woensdagmiddag is er een leuke activiteit voor alle 
meiden uit groep 7 en 8 van de basisschool. De activitei-
ten zijn altijd heel gezellig en iedere week anders. 
Zo is er voor iedereen een activiteit die zij leuk vindt. Bij-
voorbeeld: knutselen, bakken, spelmiddag, beautymid-
dag en nog veel meer. De meidenmiddag vindt elke week 
plaats, alleen niet tijdens vakantie- en feestdagen. Lijkt 
het je leuk? Kom gerust een keer meedoen! De activiteit 
is altijd gratis van 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: Sportlaan 
12 in Nuenen. Contact: sophie.kok@levgroep.nl.



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

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

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

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

AFVALWEETJE

Elektrische apparaten met een stekker of op batte-
rijen kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

Gemeente Nuenen 

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

UITNODIGING     
COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze ver-
gaderingen zijn in de commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 
19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raads-
informatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 

7 maart 2017 - Commissie Ruimte
•	 Benoemen	leden	welstand
•	 Bestemmingsplan	“Olen	32”

8 maart 2017 - Commissie Samenleving
•	 Toekomstvisie	WSD

9 maart 2017 - Commissie ABZFin
•	 Initiatiefvoorstel	Gemeentelijke	onderscheidingen
Tijdens	de	commissievergaderingen	kunt	u	gebruikmaken	van	het	
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 25 MAART

Is	je	bezem	al	afgestoft?	Zaterdag	25	maart	is	het	tijd	voor	de	Lan-
delijke Opschoondag. Dat betekent dat in heel Nederland buren, 
gemeenten, scholen en bedrijven samen aan de slag gaan om hun 
buurt een stukje schoner te maken. Daar doe jij toch ook aan mee? 
Kijk op: www.nederlandschoon.nl

GEMEENTELIJKE AANSLAGEN    
NUENEN 2017
Gewoonlijk ontvangt u uw gemeentelijke aanslagbiljet eind februari. 
Dit jaar ontvangt u die eind maart. Op deze aanslag staat (indien 
voor u van toepassing) vermeld:
•	 de	WOZ-beschikking	met	de	WOZ-waarde	van	het	object;
•	 het	bedrag	voor	de	Onroerende	zaakbelasting;
•	 het	bedrag	voor	het	Vastrecht	2017	afvalstoffenheffing;
•	 het	bedrag	voor	de	Reclamebelasting.	

De	rioolheffing	blijft	u	zoals	gewoonlijk	aan	Brabant	Water	betalen.

Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de bijsluiter vindt u 
nadere informatie over de verschillende belastingsoorten, de beta-
ling, de kwijtschelding en de mogelijkheden hoe en bij wie u bezwaar 
tegen deze aanslag kunt maken. Ook staat vermeld waar u inlich-
tingen kunt verkrijgen indien u nog vragen heeft. 

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER
Over stemmen, kiezerspas en machtigingen
Op 15 maart 2017 kunt u op elk stembureau in Nuenen tussen 07.30 
uur	en	21.00	uur	uw	stem	uitbrengen.	In	Nuenen	zijn	15	locaties	
aangewezen. 

Stemmen in een andere gemeente
Bent u op de dag van de stemming in een andere gemeente, dan kunt 
u de stempas die u heeft ontvangen omzetten in een kiezerspas. Met 
een kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen Nederland uw stem 
uitbrengen. Om uw stempas om te zetten komt u met de stempas 
naar de afdeling Dienstverlening. Dat kan tot en met 10 maart 2017.

Een ander machtigen
Kunt u als kiezer op woensdag 15 maart 2017 niet zelf stemmen, 
dan is het mogelijk een andere kiesgerechtigde te machtigen om 
voor u te stemmen. Er zijn verschillende manieren:

BEKENDMAKEN EN KENNISGEVEN 
VOORTAAN VIA WWW.OVERHEID.NL
De gemeenteberichten 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 plaatselijke weekbladen. Deze ontwerpbesluiten, aanvragen 
en meldingen 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
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media 
voor de gemeentelijke nieuwsberichten. Gedurende een gewennings-
periode 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.

A. Overdracht Stempas
Machtigen van een andere kiezer in dezelfde gemeente kan zonder 
tussenkomst	van	de	gemeente;	vult	u	daarvoor	het	volmachtbewijs	
op de achterzijde van de u toegezonden stempas in.
1. Geeft u een volmacht door invulling van het volmachtbewijs op 

de achterzijde van de stempas, dan moeten uw gemachtigde en 
u beiden ondertekenen.

2. U moet de gemachtigde ook een kopie van uw geldige identi-
teitsbewijs meegeven.

3. Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs kan 
tot op de dag van de verkiezing.

4. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas 
kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door 
de volmachtgever worden ingetrokken.

5. De gemachtigde moet zelf ook als kiezer geregistreerd staan.

B. Schriftelijk verzoek bij de gemeente
Wilt	u	een	kiezer	uit	een	andere	gemeente	machtigen	of	hebt	u	uw	
stempas nog niet ontvangen, dan moet u een schriftelijk verzoek 
indienen bij de gemeente.
1. Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u tot 

en met vrijdag 10 maart 2017 via een voorgeschreven formulier 
indienen bij de gemeente, waar u als kiezer bent geregistreerd. 

2. Het voorgeschreven formulier is kosteloos te verkrijgen bij de 
afdeling	Dienstverlening.	Tevens	is	het	formulier	te	downloaden	
op de website, www.nuenen.nl .

3. Uw gemachtigde en u moeten het formulier na invulling beiden 
ondertekenen.

4.	 Van	de	gemeente	krijgt	u	bericht	dat	uw	schriftelijke	verzoek	om	
bij volmacht te stemmen is ingewilligd. Om voor u te kunnen 
stemmen krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegezon-
den.

5. Een volmachtgever is niet bevoegd deze volmacht in te trekken.

Let op!
1. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
2. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uit-

gebracht.
3. De kiezer die een volmacht heeft gegeven mag niet ook zelf aan 

de stemming deel nemen.

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een 
geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Ne-
derlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing 
van	de	Tweede	Kamer	mag	u	een	paspoort,	rijbewijs	of	identiteits-
kaart gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) 
maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteits-
kaart	of	rijbewijs	gebruiken	waar	op	staat	“geldig	tot	16	maart	2012”	
of elke latere datum.

Ik heb geen stempas ontvangen / ben hem kwijt wat nu?
De	stempassen	voor	de	Tweede	Kamerverkiezingen	op	15	maart	
2017 worden uiterlijk 1 maart 2017 bij alle kiezers thuisbezorgd. 
Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het 
stembureau verkrijgen. Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stem-
pas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aanvragen. 
Dat kan tot 14 maart 2017 voor 12.00 uur, op elke werkdag bij de 
afdeling Dienstverlening, in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 in Nuenen. U dient wel een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

GEMEENTE NUENEN SLUIT OPNIEUW 
WONING NA HENNEPVONDST
Op 13 februari 2017 is een woning in Nuenen Oost door burgemees-
ter Houben voor één maand gesloten. De sluiting volgde nadat de 
politie een hennepkwekerij met in totaal 207 hennepplanten had 
aantroffen.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebaseerd op het Damoclesbeleid. Dat geeft de bur-
gemeester de mogelijkheid om bij het aantreffen van softdrugs 
(waaronder hennep) een woning direct voor één maand te sluiten. 
Bij een tweede constatering wordt de woning vier maanden gesloten 
en	na	een	derde	keer	kan	sluiting	voor	onbepaalde	tijd	volgen.	Voor	
harddrugs gelden nog strengere sancties.

Maatregel bij constatering van drugs in bedrijfspanden
Ook voor bedrijfspanden gelden forse maatregelen. Na de eerste 
constatering van softdrugs volgt een sluiting van zes maanden, bij 
de tweede constatering is dat twaalf maanden. Na een derde over-
treding kan de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten. 
Voor	harddrugs	gelden	nog	strengere	straffen.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
De risico’s van hennepteelt of andere vormen van drugshandel zijn 
groot. Ook voor personen die niet direct bij de drugshandel betrok-
ken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in (de omgeving van) 
het pand waar de politie drugs vindt. Er is dan het risico dat de 
betreffende woning of het bedrijfspand gesloten wordt. 



 

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

             Alllaaaaaaffffff............!
Acties week 8 : geldig maandag 20 t/m zaterdag 25 februari 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
Donker meergranenbrood. 
2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Carnavalsvlaai
Gezellige vlaai met Zwitserse room  
en slagroom. 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_____________________________________________________

Ontbijtkoek 
Naturel of kandy
Volgens nieuw recept    € 265

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Wij wensen iedereen
een fijne carnaval!!!

Maandag 27 februari 
zijn wij gesloten

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Gepaneerde
Schnitzels ..........................6,95
Kalfs confetti bal
100 gram  ................................................1,45
Achterham
150 gram  ................................................2,95
Shoarma pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes en saus  .............6,95
4 Gegrilde 
Kippenpoten ..............5,00
Lasagne
Kant en klaar, 500 gram  ..........................5,00
Beierse frikandel
100 gram  ................................................1,25

Maandag tot 13.00 uur geopend. 
Dinsdag gewoon weer open

weekaanbiedingen 
donderdag 23 februari t/m woensdag 1 maart

Broccoli 
 1/2 kilo 0,79
Verse vijgen      
pan klaar   2 stuks 0,99
Aardappel salade      

hele kilo 3,98
Huzaren salade    

hele kilo 3,98
Stroganoff salade  

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

•  Medewerker buitendienst
•  Avondportier (oproepbasis)

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | BalancerenGeldropsedijk 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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 



verkocht

Eikenlaan 12 Nuenen
Op een toplocatie in Nuenen gelegen sfeervolle moderne bungalow
met garage op een prachtig aangelegd perceel van 942m².  
De achterzijde is op de zonzijde georiënteerd en grenst aan 
natuurgebied “Het Nuenens Broek”.

•	 Inhoud:	632	m3
•	 Woonopp:	190	m2
•	 Bouwjaar:	1961
•	 Vraagprijs:	€	695.000,00	k.k.

verkocht

Sparrenlaan	6	Nuenen
Instapklare tussenwoning met een zeer diepe en zonnige achtertuin. De 
woning is gelegen in Oud-Nuenen op gewilde woonlocatie in de directe 
nabijheid van zowel het centrum van Nuenen als het buitengebied “Het 
Nuenens Broek”. De woning is voorzien van een ruime en lichte woonkamer, 
een open keuken, 3 slaapkamers en een gemoderniseerde badkamer.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	80	m2
•	 Bouwperiode:	1960-1970
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

verkocht

Freule	Claralaan	5	Nuenen
In een kindvriendelijke woonomgeving gelegen tussenwoning met carport 
aan de voorzijde, brede woonkamer met uitbouw, royale L-vormige 
keuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer en een op het westen gelegen 
onderhoudsvriendelijke achtertuin met eigen achterom. De woning is 
gelegen op fietsafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	365	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

verkocht

Anna	Walravenlaan	3	Nuenen
Grote moderne bungalow met veel leefruimte, privacy biedende tuin, 
een royale living, een dichte keuken, 4 slaapkamers, een badkamer,  
carport en garage. De bungalow is gelegen op een rustige woonlocatie 
in Nuenen-Oost met een vrij uitzicht aan de voorzijde over een grasveld 
met gemeentegroen. Het buitengebied is op fietsafstand bereikbaar.

•	 Inhoud:	620	m3
•	 Woonopp:	192	m2
•	 Bouwjaar:	1989
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

verkocht

Schout	Appelslaan	18	Nuenen
Ruime twee-onder-één kapwoning met garage, L-vormige woonkamer, 
open keuken, badkamer, 4 slaapkamers, eigen oprit met ruimte voor 
meerdere auto’s en overdekte entree naar de woning. De woning is 
gelegen in Nuenen in een kindvriendelijke straat op fietsafstand van het 
gezellige centrum van Nuenen en de Papenvoortse Heide.

•	 Inhoud:	539	m3
•	 Woonopp:	154	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	325.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

De	Haverkamp	23	Nuenen
Vrijstaand geschakelde woning gelegen in een rustige, landelijke woon-
omgeving aan de rand van Gerwen met een schitterend vrij uitzicht over de 
weilanden. Deze woning heeft een riante woonkamer met een schitterende 
serre, een zeer luxe keuken en er is een ruime inpandige garage aanwezig. 
De woning is in de nabije omgeving gelegen van de bossen.

•	 Inhoud:	535	m3
•	 Woonopp:	130	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	349.500,00	k.k.

nieuw	aanbod

Tomakker	19	Nuenen
In Nuenen oost gelegen tussenwoning voorzien van een open keuken, 
woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer en onderhoudsvriendelijke 
achtertuin. De woning is tevens gelegen nabij basisschool en 
sportgelegenheid en op fietsafstand van het gezellige centrum van 
Nuenen.

•	 Inhoud:	242	m3
•	 Woonopp:	78	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	179.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	59	Nuenen
Karakteristieke vrijstaande villa gelegen in het centrum van Nuenen 
met woonkamer ensuite, ruime leefkeuken,  6 slaapkamers, tuinkamer, 
atelier/garage, 2 badkamers en gelegen op een ruim hoekperceel 
van maar liefst  1118 m2. Tevens is de woning gelegen nabij 
sportgelegenheid, basisschool en natuurgebied “Het Nuenens Broek”.

•	 Inhoud:	1100	m3
•	 Woonopp:	331	m2
•	 Bouwjaar:	1913
•	 Vraagprijs:	€	650.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Doorn	39	Nuenen
Moderne en lichte tussenwoning met open keuken, 3 slaapkamers, 
moderne badkamer, grote zolderkamer en op het noord oosten gelegen 
privacybiedende achtertuin met eigen achterom. De woning is gelegen 
in Nuenen oost nabij basisschool, sportgelegenheid en op fietsafstand 
van het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	287	m3
•	 Woonopp:	95	m2
•	 Bouwjaar:	1982
•	 Vraagprijs:	€	215.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Anderegglaan	2	Nuenen
Op de hoek gelegen vrijstaand geschakelde woning met vrijstaande 
garage in rustige woonomgeving Nuenen-Oost. De woning is voorzien 
van een ruime woonkamer, een open keuken, een bijkeuken en een 
kantoorruimte met eigen ingang. Op de verdiepingen zijn 4 slaapkamers 
en een badkamer.

•	 Inhoud:	493	m3
•	 Woonopp:	121	m2
•	 Bouwjaar:	1989
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

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	  



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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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws
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De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u 
bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een af-
spraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.
nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontact-
centrum via telefoonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, Sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek 
worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-

heffingen verleend i.v.m. het organiseren van Blues ‘m Nuenen 
in het Park op eerste pinksterdag, 4 juni 2017 (verzenddatum 
15 februari 2017)

•	 aan	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-
heffingen verleend i.v.m. de organisatie van Koningsnacht op 26 
april 2017 resp. het organiseren van een Open podium tijdens 
Koningsdag op 27 april 2017 in het Park (verzenddatum 15 fe-
bruari 2017);

•	 aan	Toerclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van een veldtoertocht “Dak van Brabant” op zondag 16 
oktober 2017 over bestaande paden op Nuenens grondgebied 
(verzenddatum 16 februari 2017).

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

BEKENDMAKING VASTSTELLEN 
BESTEMMINGSPLAN
‘Kapperdoes - tuincentrum’ gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
de gemeenteraad op 9 februari 2016 het bestemmingsplan ‘Kap-
perdoes-tuincentrum’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
‘Kapperdoes-tuincentrum’ maakt het mogelijk om tuincentrum 
Coppelmans dat momenteel is gevestigd aan de Vorsterdijk te ver-
plaatsen naar de locatie hoek Europalaan-Kapperdoesweg.
Het bestemmingsplan ‘Kapperdoes-tuincentrum’ betreft dezelfde 
ontwikkeling als opgenomen in het ter inzage gelegde ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Kapperdoes’. De aanpassingen van het bestem-
mingsplan ‘Kapperdoes-tuincentrum’ richten zich op het aanvullen 
van de motivering dat een tuincentrum op de locatie hoek Europa-
laan-Kapperdoesweg planologisch past.

Aanleiding aanpassing bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Kapperdoes’ is op 29 juni 2016 door de Af-
deling Bestuursrechtspraak Raad van State voor zover het betreft 
de bestemming “Detailhandel” vernietigd. De woonbestemming in 
dit bestemmingsplan is op dat moment onherroepelijk geworden. 
De Raad van State was voor wat betreft het tuincentrum van oordeel 
dat niet was voldaan aan de verantwoordingsplicht van artikel 3.1.6 
lid 2 van het Bro. 

Aanpassingen
Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen verricht:
•	 het	(nader)	verantwoorden	van	de	treden	1	en	2	van	de	ladder	

voor duurzame verstedelijking zoals vastgelegd in artikel 3.1.6 
lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. In dat verband is het 
STEC-rapport ‘Ladder- en effectenanalyse Coppelmans Nuenen’, 
6 december 2016 als bijlage toegevoegd;

•	 aan de toelichting zijn enkele overwegingen toegevoegd met betrek-
king tot (de verenigbaarheid van de in het bestemmingsplan voor-
ziene ontwikkeling) met de Structuurvisie 2009, wijziging 2015

De doorgevoerde wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de 
reparatie van het bestemmingsplan naar aanleiding van de uit-
spraak. Verder zijn in de plantoelichting kleine wijzigingen doorge-
voerd onder meer als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.

Inzage
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 24 februari 2016 
gedurende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de 
gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een-
ieder ter inzage.
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenKapperdoesTc-D001 

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van ter inzage leggen beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20091, 2500 EA Den Haag.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

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

•	 belanghebbenden	voor	zover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	
aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de drugs te maken heeft. 
Dat betekent in de praktijk dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met me-
vrouw Hermans van de gemeente Nuenen. Zij is bereikbaar via (040) 
2631 631.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 13	februari	2017	 Vincent	van	Goghstraat	74,	5671	GZ	-	het	
   wijzigen van het gebruik ten behoeve van het 
   tijdelijk bewonen van een kantoorpand (RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 13	februari	2017	 Opwettenseweg 80, 5674 AD - het verbouwen 
   van een bestaande zaal tot woonruimte 
   (BOUW);
•	 14	februari	2017	 Hool	15,	5674	PA	-	het	oprichten	van	een	
   tuinbouwschuur (BOUW en RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 14	februari	2017	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	6,	5671	CM	-	het	
   plaatsen van een carport (BOUW);
•	 14	februari	2017	 Gerwenseweg	28A,	5674	SH	-	het	plaatsen	
   van een opbouw (BOUW);
•	 16	februari	2017	 Lucas	van	Hauthemlaan	4,	5671	CJ	-	het	
   plaatsen van een schuifpoort (BOUW);
•	 16	februari	2017	 Zandstraat	3,	5674	NM	-	het	plaatsen	van	
   een dakkapel (BOUW).

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

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:	Jongerenkoor	Jocanto	voor	het	organiseren	van	de	

jaarlijkse flessenactie in Nuenen in de periode van 10 tot en met 
13 mei 2017.

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

Nuenen, 23 februari 2017

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 14	februari	2017,	Laan	van	Nuenhem	44,	5673	PB	-	het	wijzigen	

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

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 verlengd	tot	30	maart	2017,	Hoevensestraat	10,	5674	XK,	plaat-

sing tuinafscheiding.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 14	februari	2017	 Vrouwe	 Cecilialaan	 54,	 5673	 MX	 -	 het	
   uitbreiden van de woning (BOUW en RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 14	februari	2017	 Cederlaan	5,	5671	BT	-het	wijzigen	van	de	
   voorgevel (BOUW);
•	 17	februari	2017	 Berg,	naast	de	gerechtslinde,	5671	CC	-	het	
   wijzigen van het gebruik ten behoeve van het 
   exploiteren van een tijdelijk terras bij de ge-
   rechtslinde (RO, afwijken van de bestemming);
•	 17	februari	2017	 Nieuwe	Dijk	2,	5674	PD	-	het	realiseren	van	
   een erfverharding (AANLEG).

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet 
naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonder-
lijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op bovenstaand adres.

Nuenen, 23 februari 2017
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

BEKENDMAKING ‘BESLUIT 
MER-BEOORDELINGSNOTITIE’
Heyde Hoeve B.V., Rullen 15 in Nuenen
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken als bevoegd gezag, 
gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 6 september 2016 heeft de heer T. Schepers van Heyde Hoeve, 
Rullen 15 in Nuenen medegedeeld dat hij voornemens is om een 
emissiearme varkensstal op te richten aan de Rullen 15 in Nuenen 
voor het houden van 796 zeugen en 1.200 gespeende biggen. 
Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage be-
oordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto 
artikel 7.2. eerste lid onder b van de Wet milieubeheer.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben besloten dat door 
de heer T. Schepers geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden 
worden ingediend en in behandeling worden genomen.
Naar de mening van burgemeester en wethouders van Nuenen leidt 
de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder 
zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu.

Inzage 
Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 24 februari 2017 tot 
en met 31 maart 2017 ter inzage.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het 
besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform 
artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslis-
sing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de be-
langhebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn 
belang treft.

Het besluit, de aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken zijn in 
te zien na afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 
Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken 
kunt u contact opnemen met mevrouw A. Michiels van de Omge-
vingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0403.

Aan deze procedure is het kenmerk met nr. HZ_WABO-2016-5076 
gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

Nuenen, 23 februari 2017
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

BEKENDMAKING    
ONTWERPBESCHIKKING 
V.A.C. bv Agelboard, Gulberg 22 te Nuenen
Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben van V.A.C.bv 
Angelboard een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag be-
treft het veranderen van een bestaande inrichting gelegen aan de 
Gulberg 22 te Nuenen. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij 
voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 23 februari 2017 tot en met 6 april 2017 ter inzage. 
Een ieder kan tot en met 6 april 2017 ten aanzien van de ontwerp-
beschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Om-
gevingsdienst Zuidoost Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. 
Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze 
periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een 
verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum van de ter 
inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden 
ingediend.

Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
zijn in te zien na afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 
Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken 
kunt u contact opnemen met de mevrouw S. Gulickx van de Omge-
vingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0658.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk met nr. HZ_WAB-2016-5895 
gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

Nuenen, 23 februari 2017
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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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.
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INLOOPAVOND VERGUNNINGHOUDERS   
'HET KLOOSTER' 7 MAART
Op dinsdag 7 maart is er in 'het Klooster' een Inloopavond van 17.00 tot 
21.00 uur over de huisvesting en inburgering van de 81 aan Nuenen toege-
wezen vergunninghouders (= vluchteling die een verblijfsvergunning heeft 
gekregen). Op dit moment wordt in overleg met woningcorporaties, dorps-
raden en bewonersverenigingen gekeken naar geschikte plaatsen waar deze 
nieuwe Nuenenaren zouden kunnen gaan wonen. Ook uw voorkeuren en 
suggesties horen wij graag!

Met maatschappelijke organisaties is de inburgering opgepakt om er voor 
te zorgen dat deze mensen zich hier thuis voelen en een bijdrage aan de 
Nuenense samenleving kunnen leveren. Op de Inloopavond kunt u al uw 
vragen stellen en u eventueel opgeven om als vrijwilliger een actieve bij-
drage te leveren aan de inburgering van de nieuwe Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepraten! 
Kom op 7 maart naar 'het Klooster' om te praten over waar deze mensen 

kunnen worden gehuisvest en hoe in te burgeren! 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Let op: op 15 maart (Nederwetten) en 16 maart (Gerwen) zijn er ook In-
loopavonden. Informatie hierover volgt nog - noteer de datum vast in uw 
agenda. De Inloopavonden worden na overleg met bewonersvertegenwoor-
digers (dorps- en wijkraad) georganiseerd

Op www.nuenen.nl staat vanaf 1 maart alle relevante informatie over hoe 
inwoners worden betrokken bij huisvesting én inburgering, aanmelden voor 
de nieuwsbrief, informatie over vergunninghouders, waar u met vragen te-
recht kunt enz. enz.

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Carnavalszondag: Nuenen   
is beter dan lijsttrekkersdebat
Door Frank van den Heuvel

Het RTL ‘premiers’debat is inmiddels een debat op zichzelf geworden. Wie 
mag mee doen en wie niet? Arrogantie van de lijsttrekkers van de twee 
grootste partijen. En nu toch een debat met vijf partijen, maar het woord 
‘premier’ is geschrapt. En het evenement is nog steeds op carnavalszondag. 
Dat blijft wringen, want hiermee doet RTL zuiderlingen en bible belt te kort. 
En het mooie is: alles waar de verkiezingen over gaan of waar deze over 
moeten gaan, vinden we terug in het aloude carnavalsfeest. 

Allereerst is het carnavalsfeest zeer lo-
kaal. Ieder dorp, iedere stad, iedere re-
gio doet het net iets anders. Carnaval 
is lokalisering, (her)waardering van de 
eigen nabijheid. Precies dat waar men-
sen in een grotere en complexer wor-
dende wereld behoefte aan hebben. 
Den Haag, Brussel, andere continen-
ten zijn te ver weg en mensen willen 
dat hun directe leefomgeving gezond, 
veilig en warm is. Met carnaval gaat ie-
dereen terug naar zijn eigen dorp. Niks 
globalisering. Terug naar de roots; 
naar de menselijke maat. Naar het 
dorp en de kroeg waar je de mensen 
kent: voor mij Nuenen & Schafrath.
Carnaval is pluriformiteit. Iedereen 
mag zich uitdossen zoals hij zelf wil. 
Het is nooit te gek. Je mag anders zijn 
dan de anderen; maar het hoeft niet. 
Geen rangen of standen. Het vraag-
stuk over de verschillen, over wat nor-
maal is en wat niet normaal, over de 
elkaar de maat nemen: het is geen issue 
met carnaval. Iedereen kan en mag zijn 

eigen invulling geven aan alles. Voor 
mij is dat eeuwige blauwe boerenkiel, 
zakdoek & pet.
Carnaval is ook: geen overheid. De bur-
gemeester overhandigt de sleutel voor 
vier dagen aan Prins Carnaval en die 
runt dorp, stad, buurt. Natuurlijk, in ie-
der dorp zijn er vele honderden vrijwil-
ligers. De carnavalsvereniging houdt 
wat toezicht. Daar is geen ‘kabinetsbre-
de decentralisatieoperatie’ voor nodig. 
Geen overbodige bemoeizucht. De sa-
menleving is aan zet. Den Haag, het 
provinciehuis, B&W…ze zijn even niet 
nodig. Op vele honderden plekken in 
ons eigen land. In Nuenen onder leiding 
van drie dames.
Carnaval kent geen gezag. Goed, we 
luisteren als Prins Carnaval spreekt, 
maar iedereen is gelijk, iedereen hoort 
erbij, iedereen doet mee. Bejaarden, 
zieken, kleuters, gehandicapten, Dat is 
de door de lijsttrekkers bepleite ar-
beidsmarkt, gezondheidszorg en toe-

gang tot het onderwijs. Niemand 
wordt uitgesloten, paspoort wordt niet 
gevraagd. Inclusief en niet buitenslui-
tend. Zelfs Nuenense emigranten als 
ikzelf zijn welkom.
Met carnaval gaat het niet over meer of 
minder geld naar de Grieken. Sterker, 
het gaat niet eens over de Euro. Tot ver-
velens toe heeft iedere stad, ieder dorp 
en soms zelfs iedere kroeg zijn eigen 
muntjes. En het mooie: het is geen pro-
bleem. Het loopt. En dan is er ook altijd 
wel een kroeg in mijn eigen dorp die alle 
soort muntjes accepteert. Jeroen Dijs-
selbloem, Brabander, zou verkleed als 
voorzitter van de Eurogroep zijn hart 
ophalen. Alles kan en iedereen betaalt. 
Wel verrekkes lastig al die muntjes….
Soms is het redelijk weer. Het kan ook 
ijzig koud zijn. Wind, ijs, sneeuw, ha-
gel, regen zijn geen uitzondering. En 
hoe koud het ook is: de mensen blijven 
staan om naar de optocht te kijken. Uit 
respect voor de mensen die getimmerd 
en geklust hebben. Voor de mensen die 
meelopen. Betrokkenheid alom. 
Conclusie: lijsttrekkers, laat heel dat 
debat zitten. Kom naar Brabant en zie 
daar hoe mensen al veel verder zijn 
met doen wat jullie allemaal betogen. 
Carnaval is aandacht voor tradities 
(SGP), solidariteit (PvdA), vrijheid 
(VVD), individuele creativiteit (D66), 
primaat aan de samenleving (CDA), 
voor mensen van alle leeftijden (ook 
50+) en iedereen mag onzin roepen 
(PVV). Make Carnaval, en daarmee de 
samenleving, Great Again.
Tot slot: de optocht! Ieder dorp, ieder 
buurtschap heeft zijn eigen optocht. 
Mensen zijn daar een jaar mee bezig 
met ideeën, wagens, kleding, voorpret. 
Er zijn professionele groepen die iede-
re dag wel ergens meerijden in de op-
tocht. Er zijn scholen, sportclubs of ge-
woon vrienden die op het laatste mo-
ment bedenken mee te willen doen. Er 
zijn vooraf geen peilingen wie wel of 
niet mee mag lopen, rijden, dansen. 
Het is open. Het is geen premiersde-
bat. Neen, het is carnavalszondag. 

Frank van den Heuvel is Haagse Nue-
nenaar en lid van Club 111 van De 
Dwèrsklippels in Nuenen.

Noot door de redactie:
Frank was een van de 'krek inder' twee-
ling die enkele jaren, in een grijs verle-
den, een duo presentatie deden in de 
Nuenense ton.

Acupunctuur bij whiplash 
Een aanzienlijk percentage inzittenden loopt bij een kop-staartbotsing een 
whiplash op. Als een auto van achteren wordt aangereden, volgt immers 
een geweldige klap. Als het uiteinde van een zweep (whip) klapt het hoofd 
dan heen en weer. Wervels, spieren, banden en gewrichten krijgen zo een 
enorme dreun te verwerken.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Ook als we sporten of als we met onze 
dagelijkse bezigheden in de weer zijn, 
kunnen we een whiplash oplopen. Bij-
voorbeeld als je bij het voetballen een 
bal kopt of als je tijdens de schoon-
maak van een keukenkrukje valt.
Een whiplashpatiënt heeft vaak een 
hevige pijn in de nek. Die kan uitstra-
len naar hoofd en schouders. De pijn is 
overigens niet constant aanwezig. 
Vaak overvalt een snerpende steek de 
patiënt op de meest onverwachte mo-
menten. Soms is er sprake van tintelin-
gen in armen of benen. Daarnaast 
hebben mensen met een whiplash 
dikwijls last van stijfheid in de nek, 
hoofdpijn en van lastig te omschrijven 
pijnen in rug, armen en benen. 
Verder zijn er een aantal zogeheten 
a-specifieke symptomen bij een 
whiplash, zoals ernstige concentra-
tieproblemen, vergeetachtigheid en 
stemmingswisselingen. Verder zijn 
whiplashpatiënten vaak snel heel 
moe. Echter goed in- en doorslapen 
is dikwijls een groot probleem. Soms 
hebben mensen met een whiplash 
ook tintelende vingers en last van 
oorsuizen (tinnitus). 
Wat veroorzaakt nu deze klachten? 
Veel wetenschappers gaan ervan uit 
dat er scheurtjes en bloedingen ont-
staan in spierweefsel en gewrichts-
banden. Andere onderzoekers denken 
dat er ook diepere beschadigingen 
ontstaan, op zogeheten microweefsel-
niveau. Met de huidige stand van de 
wetenschap kunnen de beschadigin-

gen echter (nog) niet worden aange-
toond door MRI-scans of röntgenfoto’s. 
Verder zijn er aanwijzingen dat een 
whiplash hersenschade kan veroorza-
ken: zogeheten diffuse axonale be-
schadiging (DAI). Deze wordt veroor-
zaakt door krachten als bij het door 
elkaar schudden van een baby (sha-
ken babysyndroom). 
Wat kan acupunctuur nu doen bij een 
whiplash? Acupunctuur werkt helend 
op ons gehele systeem. Daarnaast is 
acupunctuur een heel sterke pijnstil-
ler, een fantastisch slaapmiddel en 
een uitstekende humeurverbeteraar, 
maar dan zonder de verslavende wer-
king en andere nare bijwerkingen van 
veel medicatie. Ook de World Health 
Organisation (WHO) adviseert acu-
punctuur bij symptomen van een 
whiplash, zoals bij nekpijn, hoofdpijn, 
slaapproblemen, depressieve klach-
ten en oorsuizen.  

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

In deel 30 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ de praal-
wagen ‘Als de Boordse kat op stap is’ van Buurtvereniging Boord. Al 
drie generaties zetten de bewoners van dit buurtschap zich in om de mooi-
ste praalwagen voor de Nuenense Carnavalsoptocht te maken en te sho-
wen. En niet zonder succes!
Voor meer informatie over de buurtvereniging van Boord, zie het boek Nue-
nen op het randje, pagina 57 en verder.

Inloopuur NVVR
Op vrijdag 24 februari houdt de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten het maan-
delijkse inloopuur in het Elkerliek ziekenhuis op locatie Helmond. Deze middag biedt 
u de mogelijkheid te praten met een ervaringsdeskundige van de vereniging. Deze is 
tussen 13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het geven van advies, informatie en voorlich-
ting. U kunt zonder afspraak tussen 13.00-15.00 uur binnenlopen. Meer informatie is 
te vinden op de website van de vereniging: www.ruginfo.nl

Man zwaargewond na botsing met 
een boom 
In de nacht van vrijdag op zaterdag is 
op de Collse Hoefdijk een man zwaar-
gewond geraakt. De automobilist was 
uit de bocht gevlogen en tegen een 
boom gereden. De bestuurder is door 
de brandweer uit zijn auto gehaald en 
met zware verwondingen naar het zie-
kenhuis gebracht.

Twee mannen opgepakt in Nuenen
Rond 13.00 uur zijn zondag 19 februari 
2 mannen in de buurt van de Sportlaan 
in Nuenen opgepakt. De mannen had-
den onder andere valse sleutels op zak 
die bedoeld waren voor het forceren 
en/of openen van autosloten. 

Politieberichten



Rond de Linde  Nr. 8 Donderdag 23 februari 2017

Carnavalbrunch 
en Concert 
Carnavalesk 2017
Na 4 knetergekke pronkavonden, 
gaat het nu langzaam naar het car-
naval 2017 toe. Op zondagochtend 
met de Brunch en maandagmiddag 
met het Concert van de eeuw.

Voor de laatste kaartjes van deze twee 
evenementen kunt u zoals bekend 
tercht bij: Expert aan de Voirt en Jum-
bo Ton Grimberg aan de Smidse. Kos-
ten voor de Brunch, € 9,50 voor vol-
wassenen en € 7,- voor jeugd. Concert 
kaarten zijn € 6,- per stuk
De brunch kent twee bijzondere mo-
menten dit jaar waaronder een loterij 
en een bijzonder gebeurtenis! Daar-
over op zondag ochtend meer…
Het concert kent wederom meerdere 
nieuwe muziekale stukken en natuur-
lijk het fenomeen van ‘ruim 100 mu-
ziekanten en onze eigen Bert’.

Dus onder het motto “we gaon gewoon 
deur”, vraag ik jullie: hedde al kaartjes ?
Nie ??? Nou d`d wordt dan holle.

Mi dwèrse groet, een Dwèrsklippel.

Zes munten, 1 betaalmiddel  
De carnaval staat weer voor de deur, dat betekent natuurlijk weer een groot 
feest. Ook dit jaar werkt de horeca van Nuenen weer samen, of je nu carnaval gaat 
vieren in Café René , Café Ons Dorp, Bar van Gogh, Restaurant Goesting, Café 
Schafrath of Het Klooster overal kun je terecht met de in één van deze cafés ge-
kochte munten. Het maakt dus niet uit waar je je munten koopt en waar je ze in-
wisselt. Alle munten kosten tijdens carnaval € 2,30 en in ieder café hangt een 
bordje welke munten als geldig betaalmiddel worden aanvaard. In een aantal ca-
fés is het ook nog steeds mogelijk contant de consumpties af te rekenen.

18+
Er wordt in alle horecagelegenheden pas alcohol geschonken vanaf 18 jaar. In 
ieder café wordt gecontroleerd en het ‘18 NIX’ beleid van de overheid gehand-
haafd. Neem je identiteitsbewijs mee zodat je niet voor verrassingen komt te 
staan. Namens de gezamenlijke horeca Nuenen wensen wij iedereen een fantas-
tisch carnaval toe! Allaaf!!!

Jubileumzwam Narre-Kappen
Door Edwin Coolen

Deze jubileumeditie (3x11) van de Zwamavond begon met een terugblik op 
de afgelopen 32 jaargangen aan de hand van foto’s. Veel oude bekenden 
kwamen op het scherm voorbij, zoals Faya, Van Gummigalligen, The Pumps 
met op de achtergrond het interieur van Stad van Gerwen, de locatie waar 
het allemaal begon.

De Senior van het Jaar 2017: 
Tiny Sanders-van den Heuvel
Dit jaar wordt bij CV de Narre-Kappen de award voor de achtste keer uitgereikt 
op de Gerwense seniorenmiddag. Elke gedecoreerde heeft grote verdiensten 
voor Gerwen en werkt vaak op de achtergrond. Dat klopt ook dit jaar. Vorig 
jaar hadden we een man: Louis Hooft. U heeft hem op de foto kunnen zien in 
de carnavalskrant, samen met zijn vrouw Marijke en hun dochter Jolanda.

In Gerwen zijn er momenteel veel acti-
viteiten om de leefbaarheid te bevorde-
ren. Diverse mensen zetten hun beste 
beentje voor, zij organiseren van alles. 
Inloopmiddag, fietstochten, biljarten. 
D’n Heuvel groeit steeds verder uit tot 
de huiskamer van Gerwen. Alle nieuw-
tjes worden uitgewisseld, het lief en 
leed is snel bekend.
Tegenwoordig moeten we dat organise-
ren, vroeger was dat vanzelfsprekend. 
We hádden al een huiskamer, hier om 
de hoek. Je ging naar de VéGé, en je 
hoorde er van alles. Overigens niet van 
Martin en Tiny zelf, want over andere 
mensen spreken deden zij niet. “Houd 
oewe mond!” werd er regelmatig tegen 
Tom en Walter gezegd.

Senior van het Jaar
Onze Senior van het Jaar (en u heeft al 
geraden wie het is) en haar man hadden 

oprechte belangstelling voor hun dorps-
genoten. Ook na sluitingstijd was men 
behulpzaam. Én voor de verenigingen 
bleven ze thuis, ze waren altijd beschik-
baar als er bij evenementen extra fris-
drank, bier of anderszins nodig was.
Naast de winkel heeft Tiny vele jaren 
de drumfanfare Jong Leven onder-
steund door te helpen bij de vlooien-
markt en bij de fietsenstalling van 
Bloem & Tuin. Ook bij evenementen 
van het Gerwens Gemengd Koor Sint 
Caecilia was Tiny altijd aanwezig om 
koffie te schenken of op een andere 
manier te helpen.
Tiny kwam oorspronkelijk uit ’t Hout 
en heeft best wel moeten wennen in 
het grote gezin van de Sandersen. Maar 
ze is op en top Gerwense geworden.
Dames en heren, graag een warm ap-
plaus voor de Senior van het Jaar: Tiny 
Sanders-van den Heuvel!

Inmiddels worden de drie Zwamavon-
den al jaren in de residentie D’n Tent 
op de Heuvel gehouden. Op de mid-
delste avond, afgelopen zaterdag, was 
Zsa Zsa Zsoe het muziekske van 
dienst. De presentatie was in de ver-
trouwde handen van Gert Ketelaars en 
Rick van de Sande.
Prins Vinzz, prinses Glitzz en hofdame 
Glamzz zagen als eerste de Glitter 
Girls, oftewel de Dames van de Narre-
kappen, die hun nieuwe outfits mid-
dels een optreden kwamen showen. 
Nieuw waren ook de prinsessen van 
I’Musicall, een musicalschool die ook 
in Gerwen zit.

De eerste tonprater was Ad Vermeulen 
uit Chaam met De Lijsttrekker. Toe-
passelijk in dit verkiezingsjaar én met 
burgemeester Houben en wethouders 
in de zaal. Vermeulen sprak als Hans 
Giechel op dit partijcongres namens 
de Partij voor Carnaval van Leist 11. 
Hij was soms wat grof en omdat hij erg 
snel praatte niet altijd goed verstaan-
baar. Misschien dat daarom het kwart-
je af en toe later viel.
Na de showdans nam Alex Winter-
mans in de ton plaats als Vincent van 

Gogh. Van zo’n typetje verwacht je in 
onze gemeente natuurlijk wel wat. 
Misschien viel hij daarom wel tegen. In 
voorgaande jaren had Wintermans een 
betere buut.
Vervolgens kwamen de Gouwe Ouwe. 
Deze oud-prinsen (inmiddels versterkt 
met een oud-prinses) van de Narre-
Kappen, zijn door de jaren heen een 
constante factor gebleken op de Zwa-
mavonden. Dit keer lieten ze zien dat 
ze in plaats van EHBO toe te passen, 
beter 112 kunnen bellen. En dan ook 
nog een erotische ballonnen-act…
De derde buut bracht Jasper van Ger-
wen als dichtende, nerveuze pechvogel. 
Zijn slotlied deed het erg goed. Maar de 
beste was voor het laatst bewaard en 
kwam van Erik Mulder alias Kareltje 
van het kamp. Hij had het over zijn 
vrouw Priscilla (‘die van ons’) en schuw-
de de vooroordelen niet. Toch gedurfd.
Het laatste optreden kwam van Duo 
Vreemd, de buren uit Nederwetten. 
Altijd feest met die twee. Net als bij de 
altijd gezellige Zwamavonden, traditi-
oneel afgesloten met het zingen van 
het Gerwens volkslied.

Vrijdag is de laatste Zwamavond.

Zes munten, 
één betaalmiddel!
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Gerwense 
jeugdmiddagen 
Op zondagmiddag wordt er door CV 
De Narre-Kappen een geweldige mid-
dag georganiseerd voor alle jeugd (en 
ouders natuurlijk). Het thema van de 
jeugd met carnaval 2017 is Gerwen Got 
Talent. Er zullen deze middag talloze 
spellen georganiseerd worden voor de 
jeugd van alle leeftijden, aangevuld met 
fantastische optredens tijdens de talen-
tenjacht. Doe je graag mee of wil je ge-
woon lekker komen kijken en gezellig 
carnavallen: iedereen is van harte wel-
kom! Na de optocht van Nuenen sluit 
ons jeugdtrio met hun gevolg natuurlijk 
weer snel aan. De middag begint on 
15.11 uur in Residentie D'n Tent op het 
Heuvelplein in Gerwen.

Op dinsdagmiddag is er de traditionele 
jeugdmiddag. Al jaren een begrip in 
ons programma voor alle kinderen van 
jong tot oud en van Gerwen tot ver 
daarbuiten… Jeugdprins Juventa, Prin-
ses Danza en Adjudant Penalta zullen 
samen met alle kinderen een geweldi-
ge middag beleven, waarbij het grote 
trio flink ingezet zal worden om de 
middag tot een groot succes te maken. 
Ook dit jaar heeft de jeugdcommissie 
weer een prachtige middag in elkaar 
gezet volop dans, spelletjes en de no-
dige kliederboel natuurlijk. Alles kan 
op deze dinsdagmiddag. Een mooie af-
sluiter voor de jeugd van carnaval 
2017! Aanvang 14.11 uur in de grote 
feesttent in Gerwen.

 

Maak carnaval geen feest voor inbrekers 
Kijk jij ook al uit naar de carnaval? Je bent niet de enige. Ook voor inbrekers 
zijn deze dagen een feestkraker. De reden is helder. Mensen zijn lange tijd 
buitenshuis om te feesten of gaan juist op vakantie om het feestgedruis te 
vermijden. Veel huizen blijven dan onbeheerd achter, waardoor inbrekers 
makkelijk hun slag kunnen slaan. Met een aantal eenvoudige preventie-
maatregelen kun je gerust naar de optocht of op vakantie. 

Goede verlichting is erg belangrijk, net 
als het gebruiken van gecertificeerd 
hang- en sluitwerk. En in buurten waar 
bewoners op elkaars eigendommen 
letten, komen inbrekers liever niet. 
Dat kan bijvoorbeeld via een buurt-
wacht WhatsApp-groep. Onderzoek 
van de Tilburg University toont aan 
dat met het opzetten van een dergelij-
ke groep het aantal woninginbraken in 
een buurt met vijftig procent afneemt. 
Daarnaast heeft een aantal van deze 
buurten waarschuwingsborden en ge-
bruiken bewoners raamstickers. Zo 
weten inbrekers dat er op ze wordt ge-
let en dat werkt preventief. 

Sybren van der Velden, Landelijk Pro-
jectleider/Coördinator Woninginbraak 
bij de politie, licht toe: “Tijdens de don-
kere dagen van oktober tot april werkt 
de politie nauw samen met vele part-
ners om de jaarlijkse piek aan woning-
inbraak tegen te gaan. De opkomst van 
WhatsApp-groepen, waarbij burgers 
onze ogen en oren in de wijk zijn, dra-
gen daaraan bij. Alleen samen maken 
we het verschil.”

Inbrekers voor zijn
Het allerbelangrijkste om op te letten is 
zo vanzelfsprekend dat veel mensen het 
vergeten. Eén op de zes inbraken betreft 
‘insluiping’. Ofwel, inbrekers komen 
binnen via een open raam of deur. In-
brekers kijken dus niet alleen naar wat 
er te halen valt in je huis, maar óók of ze 
makkelijk binnen kunnen komen. Het 
goede nieuws is dat je de kans op in-
braak in jouw woning aanzienlijk kunt 
verlagen met de volgende preventietips: 
•	 Doe de deur op slot en de ramen 

dicht (ook als je maar even weggaat).
•	 Breng	goede	buitenverlichting	aan.
•	 Zorg voor gecertificeerd hang- en sluit-

werk (SKG** of SKG***) en gebruik het.
•	 Begin	 een	WhatsApp-groep	 in	 de	

buurt of neem deel aan zo’n groep.
•	 Zorg	dat	je	huis	een	bewoonde	in-

druk maakt als je weg bent.
•	 Laat	geen	dure	spullen	in	je	woon-

kamer slingeren op zichtbare of 
makkelijk vindbare plekken.

•	 Bewaar geen grote geldbedragen in huis.

Kijk voor meer informatie en tips op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Foto’s: Phrog 



DONDERDAG 23 FEBRUARI
•	 Prima	Doa-bal	20.11-23.00	uur	Schafrath
	
VRIJDAG 24 FEBRUARI 
•	 Koster	Schafrath	bier	15.11	uur	Schafrath
•	 Seniorencarnaval	16.00	uur	Het	Klooster
•	 Bonte	Avond	CV	de	Wetters	19.40	uur	(uitverkocht)
•	 Schôn	Vrouwkes	Avond:	Bruisende	Brabo	Babes	20.11-02.00	uur	Centrum	Nuenen
•	 3e	Zwamavond	Narre-Kappen	20.11	uur	
•	 Two	for	You	20.11	uur	Goesting
•	 Concours	Ludique:	Er	was	eens…	20.30-00.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Schôn	Vrouwkes	Avond:	23.00	uur	verrassing	voor	de	dames!	Café	René
•	 	Skônvrouwkesavond	Bar	van	Gogh
	
ZATERDAG 25 FEBRUARI
•	 D’n	Aftrap	10.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Sleuteluitreiking	11.11	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Soos	Club	111	Ons	Dorp	13.30	uur	alleen	voor	genodigden	
•	 Optocht	De	Narre-Kappen	Gerwen	14.11	uur
•	 Aansluitend	optochtbal	met	De	Medlies	Residentie	D’n	Tent
•	 Jeugdcarnaval	groep	4-8	15.00-	17.00	uur	Theaterzaal	Het	Klooster
•	 Boerenbruiloft	CV	De	Wetters	16.30	uur	Residentie	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Tiroler	Party	17.00	uur	Goesting
•	 Lekker	indrinken	/	11	minuten	Kukele	Schafrath
•	 Gezellig	dorpsfeest	Ons	Dorp
•	 Carnavalsmis	19.00	uur	H.	Clemenskerk	
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Feestavond	CV	De	Wetters	20.00	uur	Residentie	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Nuenens	Around	21.00-02.00	uur	Het	Klooster
•	 D’n	Aftrap	Café	René
•	 5	bier	voor	‘n	tientje!	Bar	van	Gogh

ZONDAG 26 FEBRUARI
•	 Carnavalsmis	Nederwetten	09.30	uur	H.	Lambertus
•	 Carnavalsontbijt	CV	De	Wetters	10.45	uur	Residentie	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Carnavalsmis	Gerwen	11.00	uur	Nieuwe	H.	St.	Clemens
•	 Brunch	11.11-13.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 D’n	Hakkûh	Bar	open	CV	De	Wetters	12.30	uur
•	 Optocht	13.30-15.00	uur	Centrum	Nuenen
•	 Voor	en	na	de	Optocht	AMEEZING	Carnaval	Het	Park
•	 Live	uitzending	De	Optocht	13.30	uur	LON	televisie
•	 Prijsuitreiking	jeugdoptocht	15.00-16.30	uur	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Gerwen	Got	talent	Jeugdmiddag	De	Narre-Kappen	15.11	uur
•	 Lekker	opwarmen	Schafrath
•	 Na	optocht	vanaf	15.00	uur	Ons	Dorp
•	 Prijsuitreiking	optocht	16.30	uur	Tent	Van	Goghplein

Alle dagen

DJ Timo

in da hause

Vrijdag: Skônvrouwkesavond
Met rond 23.00 uur een verrassing voor de dames!

Ook de Skôn mennekes zijn hier welkom.

Zaterdag: D’n Aftrap
Het dak eraf in Café René

Zondag: D’n Optocht
in polonaise door Café René

Maandag: Pitcher Festijn
Oewe pitcher mi bier of wijn gevult vûr vijf muntjes

Live optreden van Jodel Thilly uit Volendam

Dinsdag: D’n Letste dag
As ge nog muntjes het gewoon op komme maken

FEESTZANGERES THILLY UIT VOLENDAM

Carnavalskalender 2017Carnavalskalender 2017CARNAVAL
2017

Bekijk voor ons gehele programma 

op de website of facebook.

VRIJDAG 24 FEBRUARI
Skôn Vrouwkes Bal
Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 25 FEBRUARI
Tiroler Party

Aanvang 17.00 uur

ZONDAG 26 FEBRUARI
D’n Optocht
“ Een grote polonaise”

MAANDAG 27 FEBRUARI
Pulle Vulle

Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 28 FEBRUARI
Kindermiddag. Aanvang 14.11 uur       

Goesting’s Méé Bler avond. Aanvang 21.11 uur 

Goesting
Park 61
5671 GC Nuenen

040 - 283 3133

info@goestingnuenen.nl 

www.goestingnuenen.nl

CARNAVAL
20172017CARNAVAL

•	 Carnavalesk	Blaaskapellen	Festival	19.30	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Gerwense	Play-back	avond	20.11	uur	D’n	tent
•	 Festival	der	Feesten	16.00-02.00	uur	Het	Klooster
•	 In	polonaise	door	Café	René
•	 D’n	Optocht	Bar	van	Gogh
	
MAANDAG 27 FEBRUARI
•	 Brunch	CV	de	Narre-Kappen	11.30	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Kindermiddag	groep	1,	2,	3	12.00-14.00	uur	Theaterzaal	Het	Klooster
•	 Kindercarnaval	op	het	Eeneind	13.30	uur	zaal	‘Schellens’	
•	 Een	meter	smaakt	beter	Ons	Dorp
•	 Pulle	Vulle	14.11	uur	Goesting
•	 Concert	Carnavalesk	13.30-17.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Optocht	door	Nederwetten	14.00	uur
•	 Carnavalsbal	mmv	The	Red	Cars	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Playback/dansmiddag	groep	4-8	15.30-17.30	uur	Theaterzaal	Het	Klooster
•	 Prijsuitreiking	optocht	Nederwetten	19.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Polonaise	Party	19.30-02.00	uur	Het	Klooster
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Nog	efkes	volhouwe	Schafrath
•	 Pitcherfestijn	met	Jodel	Thily	uit	Volendam	Café	René
•	 Oud	Nuenenaren:	Bakske	erwtensoep	Bar	van	Gogh
	
DINSDAG 28 FEBRUARI
•	 Brunch	jeugd	11.11-13.11	uur	Alleen	genodigden	Het	Klooster
•	 Kindercarnaval	13.00-17.00	Tent	Van	Goghplein
•	 Kindermatinée	CV	De	Wetters	14.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Prijsuitreiking	kinderoptocht	CV	De	Wetters	17.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Kindermiddag	14.11	uur	Goesting
•	 Jeugdmiddag	De	Narre-	Kappen	14.11	uur	D’n	Tent
•	 Theeconcert	13.30-19.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	CV	De	Narre-kappen	14.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Dweilen	met	de	kraan	open	Ons	Dorp
•	 Carnavals	Afsluiter	19.00-01.00	uur	Het	Klooster
•	 Tienercarnaval	20.00-24.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Loterij	Get	lucky	met	Pukkie	CV	De	Wetters	20.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Sluitingsbal	CV	de	Narre-Kappen	20.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Méé	Bler	avond	21.11	uur	Goesting
•	 Nog	effe	Swingen	tot	24.00	uur,	daarna	besloten	afterparty	Schafrath
•	 Klippelverbranding	24.00	uur
•	 D’n	letste	dag	Café	René
•	 Muziekskes	Bar	van	Gogh
	
WOENSDAG 1 MAART
•	 Haringhappen	

VRIJDAG: SKÔNVROUWKESAVOND
ZATERDAG: 5 BIER VOOR ‘N TIENTJE!ZONDAG: D’N OPTOCHT

MAANDAG: OUD NUENENAREN (BAKSKE ERWTENSOEP)DINSDAG: MUZIEKSKES
WOENSDAG: HARINGHAPPEN!

Park 63-A
5671 GC Nuenen+316 22 60 79 10barvangogh@planet.nlwww.barvangogh.nl

Bar Van Gogh   

Het klooster, park 1  Nuenen
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•	 Een	meter	smaakt	beter	Ons	Dorp
•	 Pulle	Vulle	14.11	uur	Goesting
•	 Concert	Carnavalesk	13.30-17.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Optocht	door	Nederwetten	14.00	uur
•	 Carnavalsbal	mmv	The	Red	Cars	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Playback/dansmiddag	groep	4-8	15.30-17.30	uur	Theaterzaal	Het	Klooster
•	 Prijsuitreiking	optocht	Nederwetten	19.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Polonaise	Party	19.30-02.00	uur	Het	Klooster
•	 Tienercarnaval	20.00-01.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Nog	efkes	volhouwe	Schafrath
•	 Pitcherfestijn	met	Jodel	Thily	uit	Volendam	Café	René
•	 Oud	Nuenenaren:	Bakske	erwtensoep	Bar	van	Gogh
	
DINSDAG 28 FEBRUARI
•	 Brunch	jeugd	11.11-13.11	uur	Alleen	genodigden	Het	Klooster
•	 Kindercarnaval	13.00-17.00	Tent	Van	Goghplein
•	 Kindermatinée	CV	De	Wetters	14.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Prijsuitreiking	kinderoptocht	CV	De	Wetters	17.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Kindermiddag	14.11	uur	Goesting
•	 Jeugdmiddag	De	Narre-	Kappen	14.11	uur	D’n	Tent
•	 Theeconcert	13.30-19.00	uur	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	CV	De	Narre-kappen	14.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Dweilen	met	de	kraan	open	Ons	Dorp
•	 Carnavals	Afsluiter	19.00-01.00	uur	Het	Klooster
•	 Tienercarnaval	20.00-24.00	uur	Tent	Van	Goghplein
•	 Loterij	Get	lucky	met	Pukkie	CV	De	Wetters	20.00	uur	D’n	Hakkûh	Bar
•	 Sluitingsbal	CV	de	Narre-Kappen	20.11	uur	D’n	Tent	Heuvelplein
•	 Méé	Bler	avond	21.11	uur	Goesting
•	 Nog	effe	Swingen	tot	24.00	uur,	daarna	besloten	afterparty	Schafrath
•	 Klippelverbranding	24.00	uur
•	 D’n	letste	dag	Café	René
•	 Muziekskes	Bar	van	Gogh
	
WOENSDAG 1 MAART
•	 Haringhappen	

VRIJDAG: SKÔNVROUWKESAVOND
ZATERDAG: 5 BIER VOOR ‘N TIENTJE!ZONDAG: D’N OPTOCHT

MAANDAG: OUD NUENENAREN (BAKSKE ERWTENSOEP)DINSDAG: MUZIEKSKES
WOENSDAG: HARINGHAPPEN!

Park 63-A
5671 GC Nuenen+316 22 60 79 10barvangogh@planet.nlwww.barvangogh.nl

Bar Van Gogh   

Het klooster, park 1  Nuenen
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Carnaval gaat eindelijk beginnen
Eindelijk is het dan zover. Na maanden van voorbereiding door vele mensen 
staat het mooie feest nu eindelijk te beginnen. Wij wensen de prinselijke hoog-
heden, hun gevolg, de zusterverenigingen en iedereen uit Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten een sfeervolle carnaval. Laat het één groot feest worden. 

Hou ut recht    
in dun optocht
Zondag 26 februari om 13.30 uur gaat 
de carnavalsoptocht in het centrum 
van Nuenen weer van start: elk jaar 
weer een grandioos spektakel, waarbij 
de kleurrijke en ludieke stoet van wa-
gens en loopgroepen voorbijtrekt aan 
veel prachtig verklede feestgangers. 
Voor de toeschouwers is het mooi om 
al die maffe, dwaze, zotte, gekke en 
vooral leuke acts voorbij te zien ko-
men. Voor de deelnemers is het fantas-
tisch om de aandacht van het publiek 
te trekken en het gejuich en het ap-
plaus in ontvangst te nemen. De Nue-
nense optocht is een garantie voor een 
geweldig mooi feest, voor zowel toe-
schouwers als deelnemers.

Dit jaar is het thema van Princes Jura 
‘Hou ut recht’ en dat gaat niet meeval-
len tijdens dun optocht. We rekenen 
op vele ludieke creaties met allerlei ac-
tuele, politieke, ludieke en carnavales-
ke acts. Samen maken ze de optocht 
tot een kleurrijk geheel.

Carnavalsoptocht Nuenen heeft vijf 
categorieën. Per categorie zijn vijf prij-
zen te winnen. Wie valt er dit jaar in de 
prijzen? Vorig jaar werd de eerste prijs 
bij de wagens door ‘het Boord’ in de 
wacht gesleept. Als publiek kun je tij-
dens de optocht je stem uitbrengen 
voor de act die je het leukst vindt! Elk 
jaar stelt Club 111 een publieksprijs ter 
beschikking. Voor de start van de op-
tocht worden formulieren aan het pu-
bliek uitgedeeld met daarop alle acts 
die meedoen. Scheur het formulier in 
op de act van je keuze. Aan het einde 
van de optocht worden de formulieren 
opgehaald. Na de optocht kunnen 
deelnemers en toeschouwers naar de 
tent op het van Goghplein om de prijs-
uitreiking mee te maken. Onder het 
genot van een pilske geniet je samen 
nog effe in een carnavaleske sfeer met 
leuke muziek. De prijsuitreiking vindt 
plaats om 16.30 uur. Het wordt gega-
randeerd weer een fantastische, over-
weldigende en carnavaleske optocht!
Duim mee voor ‘goei’ weer.

Kindercarnaval in de TienerTenT
Kindercarnaval op dinsdagmiddag. Inmiddels toch echt wel een begrip ge-
worden binnen het Nuenense carnaval. Wij als werkgroep zijn alweer druk be-
zig met de voorbereidingen. Snoepjes moeten ingekocht worden, de kramen 
moeten gereserveerd worden, en niet te vergeten moeten we ervoor zorgen 
dat er weer voldoende vrijwilligers zijn om dit allemaal mogelijk te maken.

Dinsdag 28 februari is het dan einde-
lijk weer zover! Tijd voor het jaarlijk-
se festijn KINDERCARNAVAL! Van 
13.00 tot ongeveer 17.30 uur is de tie-
nertent op het Vincent van Gogh-
plein weer geopend voor alle kinde-
ren en hun aanhang. Je kunt hossen, 
springen, dansen en zingen op de 
beats van onze DJ. Bij een speciale 
kassa kun je bonnetjes kopen, waar-
mee je bij heel veel kraampjes allerlei 
lekkernijen kunt kopen. Snoep, chips, 
popcorn, suikerspin, noem het maar 
op. Het is tenslotte feest! Ook is er 
weer een springkussen waar je lekker 
op rond kunt springen. Dit alles ui-
teraard tegen kinderprijsjes.

Als je op tijd komt, kun je zelfs een wa-
re hoogheid zien! Dit jaar voor de al-
lereerste keer een jeugdprinses bij de 
Dwersklippels! Zij komt natuurlijk ook 
langs en neemt haar dansmariekes, die 
weer voor een spetterend optreden 
zullen zorgen, mee. En voor het eerst 
in 60 jaar, heeft de carnavalsvereniging 
geen prins maar een Vrouwe. Zorg dus 

dat je op tijd binnen bent, want dit wil 
je uiteraard niet missen.
Ben je moe van al dat gehos en ge-
spring? Geen zorgen! Je kunt lekker in 
de knutselhoek gaan knutselen of je 
laat je omtoveren tot een echte clown 
of prinses in de schminckhoek, gratis! 
Voor de dorstige kinderen is er ranja, 
ook helemaal voor niets! Als je dan 
weer lekker uitgerust bent en je dorst 
gelest is, kun je gezellig met opa een 
dansje wagen, of voor mama een 
snoepzakje maken. Misschien krijg je 
oma wel zover dat zij de kabouterdans 
met je meedoet, of danst papa mee op 
de nieuwste hits van K3. 

Uiteraard is er voor de kleine ongeluk-
jes ook altijd EHBO aanwezig, die er 
voor zorgt dat je zo snel mogelijk weer 
verder kunt feesten. De toegang tot dit 
kinderfestijn is ook dit jaar weer gratis. 
Reden genoeg dus om je carnavalspak 
aan te trekken en met al je vriendjes en 
vriendinnetjes naar de tent te komen, 
voor een groot feest, speciaal voor kin-
deren. Tot dinsdag 28 februari!

Lijn 111
Dit jaar hebben alle carnavalsvereni-
gingen en Club 111 wederom de kop-
pen bij elkaar gestoken om een gratis 
pendelbus te regelen op zaterdag, zon-
dag en maandag. Dit keer op vaste reis-
tijden. Mocht je de bus net gemist heb-
ben, niet getreurd, elk half uur arriveert 
hij weer op enkele uitzonderingen na. 
Bij de opstapplaatsen staan alle reistij-
den of elders op deze carnaval pagina.
De opstapplaatsen zijn Het Klooster in 
Nuenen, de tent en café de Stam in 
Gerwen en de tent/Dorpshuis Koppe-
laar in Nederwetten. De bus wordt ge-
heel bekostigd door CV De Dwèrsklip-
pels, De Narrenkappen, De Wetters, 
De Stam, Road van Zatterdag en Club 
111. Wederom een mooi gezamenlijk 
initiatief waar iedereen GRATIS ge-
bruik van mag maken. VOL=VOL ui-
teraard. De bus heeft een capaciteit 
van maximaal 50 personen. De tijden 
staan ook vermeld op de website en 
facebook pagina.

Concours Ludique op vrijdagavond
Nuenen staat er bekend om dat de vrij-
dag begint met Schôn Vrouwkes 
Avond. Een bal voor de dames onder 
ons, waarbij prachtkleding een centrale 
rol speelt volgens een jaarlijks vastge-
steld thema. Wat velen niet weten, is 
dat Nuenen ook voor de mannen car-
naval organiseert op vrijdag. In de mid-
dag organiseert café Schafrath Koster 
bier. Volg hierover hun eigen aankon-
digingen. In de avond is er een blaaska-
pellen festival in de tent op het Van 
Gogh Plein. Een geweldige ambiance 
voor iedereen, zowel man als vrouw. 
Erg leuk om de carnaval op te starten.

Zaterdag Sleuteluitreiking om 10.00 
in de tent
Om 10.00 uur start in de tent op het Van 
Goghplein de sleuteluitreiking door de 
burgemeester aan alle prinsen. Vanaf 
dan regeren zij over het dorp. Een 
mooie happening voor jong en oud met 
live muziek en DJ. Gratis entree, maar 
wees op tijd. Bij drukte zou het kunnen 
dat de deuren dichtgaan. Dit zeer leuke 
evenement zal tot 12.00 uur duren.

Huldiging Pleun van The Voice of 
Holland op zaterdag 12.00 in de tent
Pleun Bierbooms is afgelopen week de 
meer dan terechte winnares geworden 
van de Voice of Holland. Als Nuenense 
heeft de Gemeente besloten haar in de 
tent op het Van Goghplein te huldigen. 
Pleun gaat het helemaal maken en we 
gunnen haar dat van harte. Op YouTu-

be is ze een veel gezochte zangeres en 
worden haar filmpjes door honderd-
duizenden mensen bekeken. Om 12.00 
uur start dit festijn op zaterdag. Ui-
teraard zal Pleun ook enkele liedjes 
gaan zingen. Gun haar een groots ont-
haal en kom allen kijken. Voor iedereen 
geldt, GRATIS ENTREE en VOL=VOL. 
Tussen 12.00 en 14.00 uur zal er GEEN 
ALCOHOL geschonken worden in de 
tent, omdat de verwachting is dat er 
veel jeugd op af zal komen. Tevens vra-
gen we de volwassenen zoveel mogelijk 
de jeugd vooraan te laten staan. 

Brunch mag je niet missen op zondag
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,- Je krijgt o.a. Brabantse verse 
worst, eieren en spek, brandenwijn 
met kandij en nog héél véél meer. Jum-
bo Grimberg zal er voor zorgen dat 
niemand met honger naar buiten gaat. 
Vraag de deelnemers van vorig jaar en 
je zult enthousiasme horen. Vorig jaar 
was de nieuwe opzet van de brunch 
immers voor het eerst. 

Optocht zondag
Zondagmiddag is de optocht in Nue-
nen, zaterdag in Gerwen en maandag 
in Nederwetten. Ga kijken want het is 
meer dan de moeite waard. Op ludieke 
wijze zullen actuele onderwerpen aan 
de kaak gesteld worden. Tevens zijn er 
blaaskappellen, loopgroepen en praal-
wagens. Voor de prinselijke hooghe-
den een waar hoogtepunt om door rij-
en dik opgestelde mensen te rijden. De 
Parkstraat, Park, Berg, Beekstraat en 
de Margot Begemannstraat zijn super 
plekken om langs het parcours te gaan 
staan. Aansluitend vindt in de tent op 
de Van Goghplein een feest plaats met 
prijsuitreikingen en muziek.

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

Lijn 111 GRATIS pendelbus
 
OPSTAPPLEKKEN:

Nederwetten
Feesttent - Dorpshuis 
de Koppelaar 
Maandag tijdens optocht 
14.00-16.00 uur: ? 
 
Gerwen 
Feesttent, Heuvelplein 
Café De Stam, 
t.h.v. Gerwenseweg 38 
Zaterdag tijdens optocht 
14.00-16.00 uur: ? 
  
Nuenen
Het Klooster, Park 1 
Zondag tijdens optocht 14.00-16.00 uur: 
Berg 41 bij Lindeboom ter hoogte ITPro 

TIJDENSCHEMA  
  
 Zaterdag 25 februari Zondag 26 februari Maandag 27 februari 
 NED. GER. NUE. NED. GER. NUE. NED. GER. NUE.
 9.15 9.25 9.35 12.00 12.10 12.20 13.00 13.10 13.20
 9.45 9.55 10.05 12.30 12.40 12.50 13.30 13.40 13.50
 10.15 10.25 10.35 13.00 13.10 13.20 14.00 14.10 14.20
 10.45 10.55 11.05 13.30 13.40 13.50 14.30 14.40 14.50
 11.15 11.25 11.35 14.00 14.10 14.20 15.00 15.10 15.20
 12.40 12.50 13.00 14.30 14.40 14.50 15.30 15.40 15.50
 13.10 13.20 13.30 15.00 15.10 15.20 16.00 16.10 16.20
 13.40 13.50 14.00 15.30 15.40 15.50 16.30 16.40 16.50
 14.10 14.20 14.30 16.00 16.10 16.20 17.00 17.10 17.20
 14.40 14.50 15.00 17.00 17.10 17.20 18.00 18.10 18.20
 15.10 15.20 15.30 17.30 17.40 17.50 18.30 18.40 18.50
 15.40 15.50 16.00 18.00 18.10 18.20 19.00 19.10 19.20
 16.10 16.20 16.30 18.30 18.40 18.50 19.30 19.40 19.50
 17.10 17.20 17.30 19.00 19.10 19.20 20.00 20.10 20.20
 17.40 17.50 18.00 20.10 20.20 20.30 20.30 20.40 20.50
 18.10 18.20 18.30 20.40 20.50 21.00 21.00 21.10 21.20
 18.40 18.50 19.00 21.10 21.20 21.30 21.30 21.40 21.50
 19.10 19.20 19.30 21.40 21.50 22.00 
 20.20 20.30 20.40 22.10 22.20 22.30 
 20.50 21.00 21.10 22.40 22.50 23.00 
 21.20 21.30 21.40 23.10 23.20 23.30 
 21.50 22.00 22.10 23.40 23.50 0.00 
 22.20 22.30 22.40 0.10 0.20 0.30 
 22.50 23.00 23.10 
 23.30 23.40 23.50 

Aangeboden door de
Carnavalsverenigingen

en Club 111

Concours Ludique 2017 blaast het dak er sprookjesachtig vanaf

Er was eens… een supermooi 
blaaskapellenfestival

Net toen de bevolking de hoop na 59 
jaar dreigde op te geven, gebeurde er 
een wonder, zo een die alleen in 
sprookjes gebeurt: een rechtvaardige 
vrouwe stapte naar voren. En niet al-
leen naar voren: ze stapte ook het po-
dium OP, samen met haar twee hofda-
mes. Carnaval 2017 was gered! We 
zien deze drie voorname dames graag 
met hun balboekje acte de presence 
geven op ons eigen, muzikale, carna-
valsbal. De horigen die Concours Lu-
dique organiseren, en met een voor-
zienige blik het thema ‘Er was eens…’ 
hadden gekozen, konden hun geluk 
niet op. Sprookjes bestaan dus écht! 
En als je dan kijkt naar de troubadours 
die tijdens Concours Ludique het po-
dium zullen betreden, ga je nog meer in 
sprookjes geloven. Den zware metalen 
mannen van Heavy Hoempa doen voor 
de tweede keer ons festival aan met een 
‘heavy’ repertoire aan hardrock-meets-
blaaskapel die zijn weerga niet kent. 
Kom kijken en laat je van je sokken bla-
zen door deze ruige heerschappen!

Uit het eigen dorp brengen de onge-
evenaarde muzikale gezelschappen 
ZsaZsaZsoe, Eenoodje en Hurdut hun 
zoete klanken ten gehore. Onbeves-
tigde bronnen fluisteren bovendien 
dat de illustere Klippeleaters het 
blaaskapellenfestival zullen aandoen, 
evenals de meesterblazers van de Bla-
ospoepers.

Van buiten ons dwèrse dorp komen 
bovendien de wit/rode ridders van 
Blusswerruk en de zeer ervaren mees-
ters van Experience Brassband. Reden 
genoeg om je sprookjesachtig te ver-
kleden en op vrijdag 24 februari om 
20.30 uur je koets richting de tiener-
tent op het Van Goghplein te sturen. 
De eerste bezoekers krijgen, traditie-
getrouw, een presentje in stijl van ons. 
Vergeet niet dat het bal om klokslag 
twaalf is afgelopen en je dan nog naar 
de prijsuitreiking van de Skon Vrouw-
kes kunt in Het Klooster. Enne... ver-
lies je glazen muiltje niet, dat loopt zo 
moeilijk de rest van de carnaval!

Blaaskapellenfestival:metVerrekesblaos
ZsaZsaZsoe

Experience Brassband
Heavy Hoempa 

Hurdut
De Blaospoepers

't Eenoodje
Mulderskapel Farine

De Klippeleaters
Blusswerruk

Vrijdag 24 februariTent van Goghplein20.30 uur
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Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!	  
	  
Op	  19	  oktober	  heeft	  carnavalsvereniging	  De	  Dwèrsklippels	  op	  haar	  ledenvergadering	  een	  nieuw	  bestuur	  
gekozen.	  Met	  als	  plan	  de	  carnaval	  in	  Nuenen	  voor	  iedereen	  attractiever,	  dynamischer	  en	  eigentijdser	  te	  
maken:	  Carnaval	  2punt0.	  In	  een	  wekelijkse	  column	  houden	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ontwikkelingen,	  
activiteiten,	  nieuwtjes	  en	  leuke	  weetjes.	  
	  
In	  1958	  had	  Nuenen	  zijn	  eerste	  Prins	  Carnaval,	  te	  weten	  Wim	  d’n	  Uste,	  alias	  Wim	  van	  Stekelenborg.	  Later	  
dat	  jaar,	  op	  11-‐9-‐1958,	  is	  de	  carnavalsvereniging	  in	  Nuenen	  opgericht.	  Met	  als	  doel	  het	  in	  standhouden	  en	  
bevorderen	  van	  de	  carnavalsactiviteiten	  voor	  de	  gehele	  Nuenense	  gemeenschap.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  
binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  200	  leden	  actief	  om	  alle	  activiteiten	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Dat	  is	  
gigantisch	  en	  daarvoor	  zijn	  wij	  hen	  zéér	  dankbaar.	  Met	  een	  begroting	  van	  boven	  de	  100.000	  EUR	  laten	  we	  
zien	  één	  van	  de	  meest	  toonaangevende	  carnavalsverenigingen	  in	  de	  regio	  te	  zijn.	  We	  zien	  echter	  ook	  dat	  
tijden	  en	  behoeftes	  veranderen.	  Daar	  gaan	  we	  meer	  op	  inspelen.	  
	  
Onze	  slogan	  is	  vanaf	  nu	  ‘Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!’.	  Dit	  zal	  centraal	  staan	  bij	  alle	  
beslissingen	  die	  er	  vanaf	  nu	  genomen	  gaan	  worden.	  Onze	  hoofdtaak	  is	  het	  faciliteren	  van	  zoveel	  mogelijk	  
dingen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  carnaval.	  We	  gaan	  vernieuwen	  waar	  dat	  een	  verbetering	  is	  en	  zullen	  u	  meer	  
gaan	  informeren	  over	  alle	  activiteiten.	  Veranderen	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  in	  het	  verleden	  niet	  goed	  
gebeurde.	  Integendeel.	  Er	  heerst	  veel	  respect	  en	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  tot	  hier	  zijn	  steentje	  heeft	  
bijgedragen.	  De	  huidige	  tijdsgeest	  vraagt	  echter	  om	  aanpassingen	  en	  wij	  willen	  als	  carnavalsvereniging	  
graag	  onze	  regionale	  voortrekkersrol	  daarin	  waarmaken.	  
Carnaval	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  feest.	  Sinds	  oudsher	  zorgt	  dit	  rituele	  feest	  voor	  verbroedering	  en	  speelt	  dit	  
sociaal	  gezien	  een	  enorme	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeenschap.	  Over	  de	  oorsprong	  hiervan	  kom	  ik	  in	  1	  van	  
mijn	  volgende	  columns	  terug.	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente,	  in	  de	  personen	  van	  burgervader	  Maarten	  Houden	  en	  wethouder	  Joep	  Pernot,	  laten	  tot	  
nu	  toe	  zien	  volop	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  hoe	  we	  sámen	  tot	  verbeteringen	  kunnen	  komen.	  En	  dat	  woordje	  
‘sámen’	  is	  van	  groot	  belang.	  Of	  u	  nu	  verenigingslid	  bent	  of	  niet,	  jong	  of	  oud,	  ook	  uw	  tips	  en	  ideeën	  horen	  
we	  graag:	  secretaris.dwersklippels@upcmail.nl	  
Ook	  als	  u	  graag	  een	  actieve	  rol	  zou	  willen	  vervullen	  of	  een	  nieuwe	  activiteit	  wilt	  organiseren,	  roepen	  wij	  u	  
op	  zich	  bij	  ons	  te	  melden.	  Sámen	  gaat	  het	  ons	  lukken!	  	  
	  
Tot	  op	  het	  volgende	  feest,	  in	  de	  volgende	  column	  of	  op	  social	  media.	  
	  
Ron	  van	  der	  Voort	  	  
voorzitter	  CV	  De	  Dwèrsklippels	  

2punt0 

Er was eens… een dwèrs dorpje in het hart van Brabant, onder de rook van 
Eindhoven. De inwoners carnavalden er vrij en gelukkig, maar er was één 
ding waar het de bevolking aan ontbrak: een prinses die hen wilde voor-
gaan naar het jaarlijkse blaasfestijn Concours Ludique. Zonder haar was het 
blaaskapellenfestival op de vrijdag van carnaval niet wat het behoort te 
zijn: een muzikaal en carnavalesk sprookje.

Ons programma:
20.40 uur: Verrekesbloas 
21.00 uur: Zsa Zsa Zsoe
21.20 uur: Experience Brassband
21.40 uur: Heavy Hoempa
22.00 uur: Hurdut
22.20 uur: De Blaospoepers
22.40 uur: ‘t Eenoodje
23.00 uur: Mulderskapel Farine
23.20 uur: De Klippeleaters
23.40 uur: Blusswerruk
0.00 uur: Prijsuitreiking

Vrijdag 24 februari 2017. Tienertent 
Van Goghplein. 20.30-0.00 uur. De 
toegang is gratis en voor iedereen, 
man en de vrouw.
www.facebook.com/concoursludique
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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

Maand maart: 
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

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

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

Zondag 5 maart
Paranormale beurs

zaal de Pelgrim Mariastraat in Mariahout

Zondag 5 maart
20.30 uur Liederentafel Schafrath 

Café Schafrath

Zondag 5 maart
14.30-16.30 uur Optreden Da Capo ’85

Jo van Dijkhof

Zondag 5 maart
Taizévesper 

Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Donderdag 9 maart
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Mijnoverheid.nl - DigiD - Belas-
ting. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

10-11 maart
NLdoet

Donderdag 9 maart
10.30 uur Cultuur Overdag: 

film ‘Suffragette’
Het Klooster

Zaterdag 11 maart 
09.30 uur Bridgeclub Nuenen

jaarlijkse bridgedrive 
Het Klooster

Zondag 12 maart 
Voorjaarspresentatie Showcorps O&V

Het Klooster Nuenen

Zondag 12 maart 
15.00 uur Concert Lenny Kuhr 

Gekust door de eeuwigheid
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

13 t/m 18 maart
Collecte Reumafonds

Donderdag 16 maart
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 
Bibliotheek. Muziek downloaden / streamen

Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 18, Nuenen

Zondag 19 maart
14.30-16.30 uur Optreden ‘de Molshoop’

Jo van Dijhof

Donderdag 23 maart
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Genealogie Digitaal
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Vrijdag 24 maart
12.30 uur Nationale Pannekoekendag!

Jo van Dijkhof

Zaterdag 25 maart
13.00 uur André van de Maatdag

kiosk op het Heuvelplein in Gerwen

Zondag 26 maart
15.00 uur Cultuur Overdag: Theatergroep 

Greppel speelt ‘Opgeruimd’
Het Klooster

Dinsdag 28 maart 
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Lezing ‘Romanovs en Revolutie’
Het Klooster

Donderdag 30 maart
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Office in de Cloud
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Vrijdag 31 maart 
19.00 uur Wèttegijt? QUIZ Nederwetten

Eigen locatie

Vrijdag 31 maart
Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Oude Landen Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 1 april
Ophalen spullen voor Neuzelmarkt

Bij u aan de deur

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 februari 19.00 uur: Carna-
valsviering, Het Nuenens Mannen-
koor, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 26 februari 11.00 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor S. Kuijpers. 
Aswoensdag 1 maart 19.00 uur: Oecu-
menische viering, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 25 febr. 19.00 uur: Zus Bemel-
mans-Kessels; Ien Vermeulen-Karsma-
kers; Toon en Sjaan Hoeks-Adriaans; 
Berend Geurts; Marietje Martens.
Zondag 26 februari 11.00 uur: Jef van 
Nuenen; Marie van den Reek-Bijster-
veld; Marte Saris (vanwege verjaar-
dag); Joost van der Graaf en Ineke Hil-
berink; Harrij van der Velden en over-
leden ouders Duijmelinck-Bollen; 
Henk Deenen (vanwege sterfdag); pas-
toor van Oosterhout.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Eveline 
en Lucas Tieman, Tomakker 50. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Leo 
Steeghs, Herikhof 20, Anneke Kluijt-
mans-Swinkels, Europalaan 123 en Ti-
ny van Breugel, Europalaan 102. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Op Carnavalsmaandag én -dinsdag is 
het parochiesecretariaat gesloten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 febr. 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Maria Sleegers; Bea Schenkels; Annie 
Rovers; Levende en overleden leden 
van de Carnavalsvereniging; Overle-
den vrienden van de Ouwe Garde. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 februari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties 
Theo Knoops; Bert en Marie Maas-
Relou en kleinzoon Hans van Rooij; 
Huub van den Oever; Betsy van Lier-
op-van Dommelen

Mededelingen
Vorige week is in onze parochie mevr. Bet-
sy van Lierop-van Dommelen van de Mgr. 
Frenkenstraat 37 op 78-jarige leeftijd 
overleden. Afgelopen woensdag heeft de 
uitvaart plaats gevonden. Wij wensen fa-
milie en vrienden heel veel troost en sterk-
te toe bij het verwerken van dit verlies.
 
De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 26 febr.: ds. G. van Dam uit 
Eindhoven. Aanvang 10.00 uur. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor het 
bijna-thuis huis in Nuenen. Dinsdag 28 
febr. kunt u weer deelnemen aan Samen 
aan Tafel. Opgave vóór zaterdag 25 febr. 
bij samenaantafel@pgn-nuenen.nl Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-

ren. Onze kerk is elke zondag geopend. 
In de loop van de week zijn er diverse 
activiteiten. U kunt die vinden op de 
website of ons publicatiebord aan de 
gevel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 23 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Petrus Damianus, 
bisschop en kerkleraar. 
Vrijdag 24 februari. 7.15 uur H. Mis, H. 
Matthias, apostel. 
Zaterdag 25 februari. 8.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouwe op zaterdag. 
Zondag 26 februari. Quinquagesima. 
10.30 gezongen Hoogmis. 

Donderdag 23 februari 
t/m woensdag 1 maart 

CARNAVAL
zie programma op het middenvel

Zorgatelier Nuenen, een dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) verhaalt in deze rubriek over het dagelijks leven. 

Ine mag worden gezien 
Ze wordt dit jaar 51 en komt uit Deurne. Ine is op haar 29ste ziek geworden 
en raakte arbeidsongeschikt. Ze woont zelfstandig in een mooi apparte-
ment en rijdt in haar eigen auto naar de dagbesteding van Zorgatelier Nue-
nen. Haar ambulant woonbegeleidster Henny komt al 10 jaar bij Ine en dat 
wordt dit jaar ook gevierd. Dit is haar verhaal.

“Ik ben eerst begonnen bij Activiteiten 
Centrum Asten, dat was kleinschalig. 
Nadat dit AC was verhuisd naar het 
AC Someren werd het groter. Ik had 
het er niet echt meer naar mijn zin. 
Daarna ben ik naar Lunchroom ‘De 
Keijzer’ in Helmond gegaan. De dag-
besteding daar was meer arbeidsge-
richt en dit was te zwaar voor mij, 
waardoor ik zieker werd. 
Samen met Henny ben ik bij Zorgate-
lier Nuenen gaan kijken. Het leek me 
wel leuk, maar ik zag op tegen de af-
stand. Het was winter en ik rijd niet 
graag in de sneeuw, dus ik ging eerst 
eens in de twee weken naar Nuenen. 
Vanaf de lente ben ik iedere dinsdag 
naar dit zorgatelier gegaan. Als ik snel 
meer doe, ben ik bang dat het fout 
gaat. In de toekomst ben ik wel van 
plan om twee dagen per week te gaan. 
Op deze plek van Jos voel ik mij ge-
hoord en gezien. Er wordt naar je ge-
luisterd en er worden grapjes gemaakt. 
De activiteiten zijn leuk. Ik breng mijn 
eigen spullen mee, maar dat hoeft niet. 
Het fijne aan het atelier is: ‘het mag’ en 
je moet niets! Ik vind het fijn dat je hier 
met eigen ideeën mag komen en dat 
deze in overleg met Jos worden uitge-
voerd. Mijn idee om een kerstlunch te 
organiseren werd serieus genomen en 
uiteindelijk hebben alle mensen van de 
dinsdag hieraan meegewerkt. Kaarten 
maken met een techniek van scheer-

schuim en inkt, zelf worstenbroodjes 
bakken, breien met je arm… het kan 
hier allemaal.”
Zorgatelier Nuenen houdt iedere eer-
ste donderdag van de maand een open 
ontmoetingscafé voor mensen met 
NAH en hun partners, familieleden en 
mantelzorgers van 19.30 tot uiterlijk 
22.00 uur, Den Binnen 5, 5674 TW 
Nuenen. Op 6 mei houdt het atelier 
een open dag om te laten zien wat 
mensen in de dagbesteding daar alle-
maal maken. 
www.zorgatelier-nuenen.nl  
FB: NAH Café Eindhoven/Nuenen

  

Bij LEV Groep zijn we volop bezig met de 
ontwikkeling en vernieuwing van onze 
dienstverlening, bijvoorbeeld door een 
ruim aanbod van trainingen, workshops 
en cursussen. Onder de vlag van Leren 
met LEV ontwikkelen we meer collectief 
aanbod voor klanten (volwassenen en 
kinderen), vrijwilligers en netwerkpart-
ners. Passend bij de bakens van Welzijn 
Nieuwe Stijl brengen we individuele hulp 
en collectieve hulp meer in balans. 
 
Training Z’inzicht… 
In deze training staan regie houden op 
je eigen leven en het gebruik maken 
van je eigen netwerk centraal. Middels 
praktische oefeningen krijgt u meer 
inzicht in uw eigen situatie en ontdekt 
u welke mogelijkheden binnen uw ei-
gen bereik liggen. Elke deelnemer is 
bezig met een individueel proces dat 
dankzij de groepsaanpak krachtige 
leermomenten biedt voor iedereen. 
 
Door middel van oefeningen en op-
drachten krijgt u inzicht in: 
-  de vraag en de situatie van u zelf 
-  u zelf 
-  wat u graag anders wilt en wat u 

daarvoor kunt/moet doen 
-  hoe u gebruik kunt maken van uw 

eigen kracht en zelfvertrouwen 
-  wie u kan helpen en hoe u om hulp 

kunt vragen 

 
De training bestaat uit 6 bijeenkom-
sten van 3 uur. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het 
CMD, LEV Groep Nuenen 040-
2831675 of aanmelden via: www.leren-
metlev.nl/zinzicht 
 
Reacties van deelnemers: 
 "Mijn ervaring over de training van 
Z’inzicht: Bij deze training ben ik me 
bewuster geworden van de keuzes die 
je maakt en waarom je ze maakt. Door 
met elkaar te bespreken waar je tegen-
aan loopt en inzicht daarin te krijgen, 
kun je ook daarnaar handelen. Het 
heeft me veel gebracht.” 
 
“Dit jaar heb ik een cursus Z’inzicht 
gevolgd, een aanrader. Wat wil ik en 
hoe kan ik dit bewerkstelligen? Wat is 
reëel? Dat waren mijn vragen. De trai-
ning is zeer praktisch en dus niet theo-
retisch. Zij laten je je innerlijke spiegel 
zien en dimmen.”
 
“Onlangs de training Z'inzicht afge-
rond. Het is een zinvol en leerzaam 
'opkikkertje' voor eigenlijk iedereen.” 

Leren met LEV, training Z’inzicht
Meer zelf doen, meer eigen regie, meer gebruik maken van het eigen net-
werk, minder dure hulp, korter, sneller en met eigen kracht …….. 

Maandag 27 februari. 18.30 uur H. 
Mis, H. Gabriël van de Moeder van 
Smarten, belijder. 
Dinsdag 28 februari. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 29 februari. 18.30 uur H. 
Mis, Aswoensdag. 

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’).
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Padvindsters van Rudyard 
Kipling ontwerpen spellen
De padvindsters van Rudyard Kipling hebben zich de af-
gelopen weken bezig gehouden met het ontwerpen van 
spellen. Een patrouille (groepje) maakte een bosspel en 
een andere patrouille hield zich bezig met een bordspel. 
Er werd flink nagedacht en geknutseld, maar het resultaat 
mocht er zijn. Natuurlijk zijn de spellen ontworpen om 
ook echt gespeeld te worden, dus dat stond de week er na 
op het programma. www.rudyardkipling.nl

Verkenners maken 
zwevende vuurtafels
De verkenners van scouting Rudyard Kipling zijn afge-
lopen zaterdag begonnen met het installeren van een 
aantal nieuwe verkenners en verkennersleiding en 
dat is altijd weer een hele speciale gelegenheid.

Daarna was het tijd om te werken aan zwevende vuurta-
fels. Met hout en touw was het nog een hele uitdaging om 
de vuurtafels te pionieren. Maar zoals verwacht lukte het 
de verkenners om prachtige vuurtafels te maken, waarop 
vervolgens knakworstjes konden worden opgewarmd. 
Met een lekker broodje er bij was het smullen geblazen. 
Daar was iedereen ook wel aan toe na het harde werken.
www.rudyardkipling.nl

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 8
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders en juridische begeleiders gevraagd ter ondersteuning
 v.d. vluchtelingen.  in overleg
 Tevens handige klussenman gevraagd________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvak. vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie Ontwikkeling secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
en Vrede________________________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging de Lindespelers bestuursleden gevraagd. Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl  ________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor het organiseren van workshops voor kinderen/jongeren 1x p. mnd, ca 3 u. 
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen secretaris gevraagd voor het bestuur. O.a. correspondentie, verslagen etc. meer info: www.ehbonuenen.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

 PUZZELHOEKWeek 8

Kruiswoord

Horizontaal: 2 adviseur 10 boom 12 Staatsbosbeheer 13 voertuig 14 Engels bier 
16 deel v.e. breuk 19 offerte 21 honingdrank 22 incasseren 25 metalen kokertje 
26 kunsttaal 28 in orde 30 mager 31 staatsgreep 34 spoel 36 talloos 
38 ontkenning 39 stevig 42 op de wijze van 44 autokeuring (afk.) 46 marmelade 
48 voegwoord 50 serie 52 minstreel 53 nakomeling 55 herkauwer 
57 wees gegroet 58 loflied 60 een zekere 61 Europeaan 62 gratie.

Verticaal: 1 hoogwater 3 Noorse godheid 4 wachthuisje 5 decibel 
6 eerstkomende 7 vlag 8 jaartelling 9 aardbol 10 ruzie 11 wijnsoort 14 vergissing 
15 man van adel 17 pers. vnw. 18 tennisterm 20 deel v.d. bijbel 23 numero 
24 water in Friesland 27 brilschans 29 aanspraak 32 vrouwelijk dier 33 voormalig 
staatsbedrijf 34 graanafval 35 zwaardwalvis 37 Griekse letter 38 staat 
40 kledingstuk 41 voegwoord 43 koosnaam 44 assistent-econoom (afk.) 
45 kosten koper 47 pl. in Frankrijk 49 stoomschip 50 toespraak 51 heilige 
52 before present 54 vaartuig 56 maand 59 landbouwwerktuig 60 voegwoord.

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

S T E L S E L D O D E L Y K

C R A A D M P O E S A

H T P R T A S D D L T

E R G A B O N N E E L O R

L E E P R R I V N A V O

M E D I C Y N K A R A M E L

R A I T A P

M A A N D A G B A L L I N G

A R N O K O E L D O O R

D A G P S A L T E R N O U

R K P O L E A E N D T

I K O L K E S N E K T

D I P L O M A A V O C A D O

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

Oplossingen wk 7
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

L U I S T E R V I N K

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.

ADIEU
AKANT
CHEQUEBOEK
DRONKELAP
ECOLOGISCH
EIVOL
ERFPACHT
ERVEN
FONDSTITEL
HIERARCHIE
HOERA
INTEGER
KEESHOND
KEREL
KOMMER
KRAAGBEER
LAGUNE
LANGOOR
NOBEL
PATROON
RABAT
RELLEN
SCHANS
SENATOR
TANTE
TENUE
WAAIEN

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

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 4 7 3 6 5
9

7 3 8 2
6 2 5 8

8 4
1 4 9 6
2 7 3

9
6 7

week 6, Dhr./Mw. K. Mascini, Nuenen.

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.

Zeer recent is de Stichting Centrummanagement Nuenen opgericht 
met het doel het versterken en verbeteren van het verblijfs- en 

vestigingsklimaat van ons dorpscentrum. Wij zoeken een:

Centrummanager M/V
Een zelfstandig werkende professional (ZZP-er) voor circa 14 uur per week. 
Bestuur en centrummanager zijn intermediair tussen gemeente, ondernemers en 
vastgoedeigenaren. De centrummanager voldoet aan functie eisen en heeft een 
takenpakket. Informatie daarover  e-mail: fokkema@fokkemamarkswachters.nl

Schriftelijk sollicitatie met CV voor 10 maart 2017 richten aan: 
Stichting Centrummanagement Nuenen, t.a.v. mr. T.F. Fokkema, 
Kloosterstraat 3, 5671 BG Nuenen of e-mail: fokkema@fokkemamarkswachters.nl

GEVRAAGD: technische 
(hulp) monteurs. Ibv B(E) 
rijbewijs. Fulltime. Werken 
voor een gezellig Nuenen 
bedrijf? CV naar info@gar-
dano.nl www.gardano.nl

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print   en   druk

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

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

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

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

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

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

wijk Lieshout
(omg. De Gaffel ± 295 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

Reyan heeft al veel gevechten 
overwonnen. Ook vandaag staat hem 
weer een zware operatie te wachten. 
Hij kan de cape met superkrachten 
dan ook goed gebruiken.

Superheld Reyan is klaar 
voor zijn operatie
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René van Brakel 
uit Nuenen nieuwe 
hoofdredacteur  
bij EenVandaag
Zijn moeder zag een advertentie in 
Rond de Linde. Of dat niks voor hem 
was: vrijwilliger bij een nieuw op te 
richten radiostation in Nuenen. René 
van Brakel was 16 jaar en speelde van 
kleins af aan altijd radiootje, alleen of 
met zijn vrienden. Hij reageerde op de 
oproep en zo was een mediacarrière 
geboren. Een zeer succesvolle carrière, 
want sinds 1 februari is René de nieu-
we hoofdredacteur van EenVandaag 
van AVROTROS, zowel van het televi-
sie- als van het radioprogramma. René 
vertelt welke weg hij daarvoor heeft af-
gelegd en over zijn jeugd in Nuenen, 
waar hij nog steeds graag komt.
Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Je 
had toch al een geweldige baan, bij de 
NOS?
“Ja zeker, ik was chef eindredactie, gaf 
leiding aan de eindredacteuren van de 
NOS programma’s. Samen met de 
hoofdredactie voerde ik het beleid uit: 
Wat doen we op lange termijn, welke 
thema’s zijn belangrijk, hoe doen we 
die, hoe bereiken we het juiste publiek 
op welk tijdstip, dat soort dingen.”
Het volledige interview met René van 
Brakel leest u in Zó Nuenen editie 22, 
die u deze week naast Rond de Linde 
vindt.

Voorlees 10-daagse     
op de Crijnsschool
De Crijnsschool heeft als leesschool natuurlijk ook meegedaan aan de Na-
tionale Voorlees 10-daagse. Deze werd gehouden van 25 januari tot en met 
7 februari. 

Win shoppen in Winkelcentrum 
Heuvel Eindhoven
Honderden waardecheques
Speel van 13 februari tot en met 12 maart mee op de speelautomaten en win 
waardecheques van Winkelcentrum Heuvel ter waarde van € 75,-! U ontvangt 
dan tevens een actielot waarmee u tijdens de winnaarsavond kans maakt op één 
van de twee waardecheques van € 500,- of de hoofdprijs: een waardecheque van 
maar liefst € 1.500,-! welke wij uitreiken op dinsdag 14 maart tijdens onze specia-
le winnaarsavond.

DekeukenvanElise 

“Van jouw traktatie maak ik een feestje”
Elise Vereijken is 24 jaar en sinds een half jaar is Elise trotse eigenaar van ca-
teringbedrijf DekeukenvanElise. Elise heeft deze stap gezet na een reorga-
nisatie bij haar vorige baan. “Ik heb toen besloten om voortaan zelf verant-
woordelijk te willen zijn voor mijn succes”. 

Zorg over huuraanbod      
in vrije sector
Het aanbod van huurwoningen in het middensegment neemt weliswaar toe, 
maar er is toch sprake van krapte. De vraag groeit namelijk explosief. Krapte 
heeft weer tot gevolg dat de huurprijzen stijgen, zeker in de grote steden. De 
huurprijs per m2 voor een vrije sector huurwoning is vorig jaar met 7,9% geste-
gen. De prijs van de gemiddelde verhuurde woning komt nu uit op € 10,48 per 
vierkante meter. De totale huurprijs steeg met 3,4% naar € 987,- Voor huurap-
partementen was de stijging nog groter. Ook hier zijn de regionale verschillen 
echter enorm, met forse uitschieters in Amsterdam en Utrecht.

Voor een groeiende groep huishoudens - vooral mensen met middeninkomens 
- dreigen huurwoningen in de vrije sector daarmee onbetaalbaar te worden. En 
ze zitten toch al tussen wal en schip: ze verdienen te veel voor een sociale huur-
woning en - door de aangescherpte regels op het gebied van leencapaciteit en 
financiering - te weinig om aankoop van een woning gefinancierd te krijgen. 

Terecht dus dat de NVM Makelaars en Vastgoedmanagement Nederland de 
noodklok hebben geluid. Ze hebben gemeenten en projectontwikkelaars op-
geroepen om makelaars en vastgoedmanagers bij de planontwikkeling te be-
trekken. En aan de rijksoverheid is het verzoek gericht om met stimulerings-
maatregelen te werken aan verbetering van de situatie. 

Er is dringend behoefte aan meer aanbod in het middensegment (pakweg tussen 
€710 en €1000 huur per maand). Vergeleken met andere landen is de commerci-
ele huurmarkt in ons land eigenlijk erg klein. Het beperkte aanbod ontwricht 
mijns inziens de totale woningmarkt. We kunnen er de ogen niet voor sluiten dat 

door een toename van het aantal flexwerkers en zzp’ers in ons 
land huren in belang toeneemt. Bij onzekerheid over de in-

komens is dat soms minder riskant dan kopen. Ook door 
een toenemend aantal expats en ouderen neemt de be-
langstelling voor huren toe, bij die laatste groep vaak 
in combinatie met zorgarrangementen. 

Het is belangrijk dat makelaars en vastgoedmanagers 
nauw betrokken worden bij nieuwbouwplannen voor 

vrije sector huurwoningen. Wij kennen immers de markt 
en weten waar de woonconsument behoefte aan heeft. 

Gemeenten en ontwikkelaars doen er dus verstandig 
aan onze expertise te benutten bij het opstellen van 

woonvisies en het ontwikkelen van nieuwbouw-
projecten.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Winkelcentrum Heuvel
Een dagje winkelen in Eindhoven be-
gint op de Heuvel. In het hart van dé 
technology- en designstad vindt u het 
grootste overdekte winkelcentrum van 
Eindhoven, Heuvel Eindhoven. Uitste-
kend bereikbaar met openbaar vervoer 
en met een ruime luxe parkeergele-
genheid direct onder het winkelcen-
trum. Met meer dan 80 fashion en life-
style winkels, restaurants en ruimte 
voor entertainment vindt u altijd wat u 
zoekt in de Heuvel.

Hoe kunt u deze prachtige prijs 
winnen?
De Mystery Jackpot valt willekeurig als 
extra prijs op één van de speelautoma-
ten en is onafhankelijk van inworp of 
winnende combinatie. Waardeche-
ques zijn alleen in te wisselen bij de 
deelnemende winkels van Winkelcen-
trum Heuvel. Gaat u shoppen in Win-
kelcentrum Heuvel?

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 

omgeving staat centraal. Holland Ca-
sino is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wette-
lijke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook.

De kinderen konden met elke bladzij-
de die zij (voor)lazen, kilometers ver-
dienen. In de klas werden deze kilome-
ters bij elkaar geteld en konden de kin-
deren reizen naar bestemmingen, 
zoals het Dolfinarium, de Eifeltoren, 
het Opera House in Sydney en ga zo 
maar door.
Helaas had de Crijnsschool niet ge-
noeg geld om de reisjes echt te maken 
maar een filmpje, liedje of verhaaltje 
over die bestemmingen was natuurlijk 
ook al leuk.
De eerste kilometers werden gemaakt 
bij de inloopochtend op 25 januari. De 
kinderen kwamen die ochtend met 
hun zelf gemaakte paspoort het 
schoolplein op en nadat de school-
stempel erop stond kon de reis begin-
nen. Alle ouders die in de klas kwa-
men, brachten een boekje mee en la-
zen aan de verschillende groepjes 
kinderen voor. In de dagen die volg-
den, konden de kinderen niet meer 
stoppen met lezen. De ene kilometer 
na de andere werd gehaald en het werd 
een ware strijd; welke groep had de 
meeste kilometers gelezen. Gelukkig 
werden alle groepen beloond met een 
mooi voorleesboek.

Het lezen is nu weer extra op de kaart 
gezet bij de Crijnsschool en natuurlijk 
lezen wij ook het hele verdere school-
jaar vrolijk verder!

Elise werkt vanuit hun pas verbouwde 
huis aan de Lindenlaan 31 te Nuenen, 
waar een mooie ruime keuken is ge-
maakt die aan alle eisen voldoet. Elise 
is begonnen met schalen met Italiaanse 
hapjes voor feesten en partijen. Ze 
maakt alles home made met liefde, ui-
teraard dagvers en dat proef je! Dit alles 
voor een scherpe prijs. Misschien heb 
je Elise al eens bij de Jumbo Ton Grim-
berg gezien, hij heeft haar al drie keer 
de mogelijkheid geboden om zijn klan-
ten te verblijden met een lekker hapje. 
Kortom Elise timmert hard aan de weg 
om in Nuenen een begrip te worden. 
Dit alles heeft geleid tot een drukke pe-
riode met de feestdagen. Ook heeft ze 
al meerdere bruiloften mogen verzor-
gen en vorige week een aantal Valentijn 
koppels blij mogen maken. 

Haar motto is ‘van jouw traktatie maak 
ik een feestje’. Elise is een echte onder-
nemer, ze is onlangs een samenwer-
king aangegaan met het in Eindhoven 
gevestigde verhuurbedrijf Partytent-
verhuur en de sportschool District-S. 
Sinds kort is ze een nieuwe uitdaging 
aangegaan en begeeft ze zich ook op de 

markt van de versbereide lunches en 
avondmaaltijden, dit om een zo com-
pleet mogelijk aanbod te creëren. Deze 
maaltijden zijn een uitkomst voor als 
je zelf even geen zin of tijd of inspiratie 
hebt om te koken, maar wel graag een 
versbereide gezonde maaltijd wil zon-
der kunstmatige toevoegingen. 

Loopt het water je al in de mond? 
Neem dan snel contact op met Elise 
via: www.DekeukenvanElise.nl of 06-
46 50 10 31.

Boudewijn Wilmar steekt de loftrompet over een deal van het zittende college (ook een 
GroenLinkser in?) met Helpt Elkander. En doet dat met een volstrekt ondoorzichtig betoog. 
En hierdoor moet Nuenen zich gelukkig prijzen. Misschien kan Nuenen zich gelukkiger 
prijzen als we werden bediend met begrijpelijke toelichtingen op wat het college uitvoert.

D. Drenth, De Vroente 34, 5672 TM 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

Eva Sanders Jonsson 
uit Nuenen in   
Mens in Beeld 
Vanaf 2 maart heeft Kunstzaal Dom-
meldal in Mierlo, een nieuwe expo-
sitie ingericht. Zes kunstenaars to-
nen schilderijen en beelden. De ex-
positie is te bekijken tot en met 
maandag 17 april 2017, tijdens de 
openingstijden van de Bibliotheek 
aan de Dorpsstraat 113 in Mierlo. 

Beelden
Vijf studenten van de afdeling beeld-
houwen aan de Gemeentelijke Acade-
mie voor Schone Kunsten te 
Arendonk, België, tonen hun beelden: 
studies van portretten. De beeldhou-
wers zijn: Yvon van der Klauw, Bep van 
Buul, Mieke Legeland, Liesbeth Kan-
delaars en Rian van Haaren.

Schilderijen
Eva Sanders Jonsson uit Nuenen is ge-
boren met een oerverlangen om iets te 
creëren. Schilderen is voor haar de 
perfecte manier om iets uit te beelden. 
Eva’s schilderstijl is meestal impressio-
nistisch; soms met een snufje abstrac-
tie. Ze werkt vaak vlakmatig, vooral 
met olieverf op doek. Na haar oplei-
ding in Arendonk en Tilburg heeft 
haar nieuwsgierigheid haar jarenlang 
zeer uiteenlopende kanten opge-
stuurd. Vandaar haar brede repertoire. 
Inspiratie haalt zij uit de technieken 
van de oude en nieuwe meesters. Wat 
haar met name fascineert is het spel 
met licht en schaduw. En vooral men-
sen hebben een speciale plaats in haar 
kunsternaarshart. Het uitbeelden van 
mensen, op verschillende manieren of 
in bijzondere situaties, blijft dan ook 
voor haar een doorlopende uitdaging. 
Zaterdag 18 maart en zaterdag 8 april 
is Eva Sanders Jonsson zelf in de 
Kunstzaal aanwezig.
 

Huldiging bij De Zonnebloem
Vrijdag 17 februari vond de Algemene Jaarvergadering van De Zonnebloem, af-
deling Nuenen plaats. Tijdens deze vergadering mochten 2 vrijwilligers gehuldigd 
worden in verband met hun 10-jarig jubileum. 
De dames Betsie Keijzers en Lies Kempers werden gehuldigd en kregen een 
mooie zilveren speld en oorkonde uitgereikt. Ook kregen zij een mooie bos bloe-
men. Lies Kempers is vrijwilliger sinds 7 februari 2006 en Betsie Keijzers sinds 17 
augustus 2006. Beide dames zijn actieve vrijwilligers, bezoeken gasten van de 
Zonnebloem en zijn altijd behulpzaam bij de activiteiten. De energie die deze da-
mes in hun werkzaamheden voor de Zonnebloem stoppen en hun betrokken-
heid, stellen wij zeer op prijs en hiervoor zij wij hen alle dank verschuldigd.
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SPORT

Kampioenen TV de Lissevoort 
Winteroutdoorcompetitie tennis 
De KNLTB Winteroutdoorcompetitie tennis zit er weer op. TV de Lissevoort 
kan twee damesteams als kampioenen huldigen: één team van de vrijdag-
avond dames dubbel competitie, het andere team van de zaterdag dames 
dubbel competitie, van harte proficiat dames!

Supportersclub Lieshoutse 
Renners huldigt jubilarissen
 
De supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ huldigde tijdens de jaarver-
gadering haar jubilarissen. Negen in totaal, een gouden, twee robijnen en 
zes zilveren jubilarissen.

Helaas was de winter ons tennissers dit 
jaar niet goed gezind. Met vorst zijn de 
banen normaal bespeelbaar. Vanwege 
sneeuw en/of dooi (na de vorst ui-
teraard) zijn de banen echter alweer en-
kele keren, en noodgedwongen helaas 
flink lang, gesloten geweest. Daardoor 

moesten er de nodige wedstrijden ver-
zet worden naar inhaaldata waardoor 
de wintercompetitie langer duurde. 
Bij TV de Lissevoort hebben ruim 100 
spelers het winterweer getrotseerd om 
op donderdag- of vrijdagavond of zater-
dagmiddag in dames, heren of gemeng-
de teams mee te doen aan de Winterou-
tdoorcompetitie van de KNLTB. Na de 
wedstrijden werd er nog altijd gezellig 
nageborreld in het paviljoen.
De dames van de Vrijdagavond 1e 
klasse Dames 17+ competitie zijn deze 
winter kampioen geworden, proficiat 
Elmi van Boxtel, Peggy van de Velden, 
Cindy Kuijten, Margot Cuppen, Mu-
riel Nijenboer, Catrijn van den Berg, 
Melanie Meulenbroek, Eva de Ruijter 
en Evelien Theeuwen. Door de 3-1 
overwinning op TV Wilbertoord 1 
wisten ze TV de Velmer 1 met één 
punt voor te blijven waardoor zij kam-
pioen werden in deze competitie. He-
laas hebben we geen foto van dit kam-
pioensteam.
Op de foto is het kampioensteam te 
zien van Zaterdag 2e klasse Dames 
dubbel 17+ competitie. Door de laatste 
competitiedag met 4-0 te winnen van 
TV Pieter Brueghel hadden de dames 
maar liefst 5 punten voorsprong op 
nummer twee, TV Zijtaart.

Kampioensteam zaterdagcompetitie met 
bovenaan vlnr José Verhallen, Debbie 
Wanders, Kristel de Groot, Entih Verhoeven 
en onderaan Linda Blommaert (l) en Femke 
Helwegen (r)

Nuenen Fietst met Hart en Wiel 
De winter lijkt dan nu echt voorbij. De dagen worden langer, de temperatuur klimt 
langzaam omhoog. Heerlijk om ’s-ochtends de vogeltjes weer te horen fluiten en 
de voorzichtige warmte van de zon weer te voelen. En voor ons als deelnemers aan 
de AD6 betekent dit: we kunnen gaan trainen. Fiets uit de schuur, banden nakijken 
en oppompen, ketting voorzichtig smeren, fietstenue aan, helm op en gaan! 

De eerste kilometers zijn nog wat onwen-
nig. Voorzichtig de bochten insturen, je weet 
maar nooit of er nog bladeren of andere 
rommel ligt. Na die eerste wat onwennige 
kilometers gaat het gas erop. Zoals sommi-
gen in onze club dat noemen. Beetje buiten 
adem rakend realiseer ik me dat er nog veel 
kilometers moeten volgen voor ik fit genoeg 
ben om die berg op te kunnen. Snel reken ik 
uit dat we nog maar 15 weken hebben tot 
1 juni, DE dag. En voor die tijd moeten we 
zeker 1000 km getraind hebben. Op vlak ter-
rein, maar ook in de heuvels en bergen. 1000 
kilometer, nog 15 weken te gaan betekent 
met wat weekenden die afvallen, zo’n 75 
kilometer per weekend. Toch wel te doen. 
Inmiddels fietsen we verder, het tekort aan 
adem verdwijnt zodra de juiste cadans is ge-
vonden, het heerlijke gevoel van lekker be-
zig zijn overwint nu al. Straks dan maar een 
keer geen taart bij de koffie of dat biertje op 
het terras. Die kilo’s teveel wil ik die berg niet 
opslepen. 
En naast het fietsen zijn we als team natuur-
lijk ook bezig met hèt thema geld inzamelen. 
Hoe krijgen we familie, vrienden, collega’s, 
dorpsgenoten en anderen die willen done-
ren zover dat ze gaan storten? De ideeën en 
het enthousiasme is er en krijgen langzaam 
aan vorm. 
Individuele acties zoals de polsbandjes 
verkopen lopen. Ik ben er zeker van dat we 
hiermee veel mensen zullen bereiken. Voor 
een klein bedrag een groot gebaar. Je gaat 
de bandjes straks zien in diverse winkels en 
horeca. Voor € 2 per stuk sponsor je ons al. 
Met de carnaval verkopen we zelfs 3 bandjes 
voor € 10 . 
Daarnaast hebben we het benefiet diner 
kunnen vastleggen!
Op woensdag 12 april a.s. bij restaurant Olijf. 
Nogmaals, Danny en Femke bedankt dat jul-
lie geheel belangeloos deze avond willen 
verzorgen. 
Het belooft nu al een mooie avond te wor-
den. De veilingitems zijn we aan het verza-
melen; diverse sport-items. Nee, ik vertel 
nog niet alles want dan is de verrassing eraf!
Kaartjes voor evenementen, diverse dien-
sten en waarschijnlijk ook een boks-clinic en 
een aanbod voor een personal trainingstra-
ject. Trots dat zoveel mensen belangeloos 
helpen. 

Oh ja, en entertainment. We dachten een 
week of 4 geleden, in een wellicht wat 
overmoedige bui, om het inmiddels aan-
stormend Nuenens talent te vragen om te 
komen zingen. Vast allemaal al van Pleun ge-
hoord. Zal het ons nog lukken haar te strik-
ken voor deze avond? 
Gaat dit tamtam verzoek haar bereiken? We 
doen ons best. 
Naast het diner willen we graag een wijn-
proeverij organiseren. Iete Braken van res-
taurant Bij Iete heeft aangegeven dit te wil-
len verzorgen. Op een later tijdstip maken 
we bekend waar en wanneer deze somme-
lier de deuren voor ons gaat open zetten. 
Bijna het doel vergeten waar we het voor 
doen; stichting Alpe d’HuZes. Geld inzame-
len voor onderzoek naar kanker. Wij trappen 
samen kanker de wereld uit! 
Voor een volgende bijdrage in Rond de Lin-
de gaat één van onze fietsers, longarts Arjen 
van Henten een stukje schrijven over zijn 
ervaringen. Hij komt dagelijks in aanraking 
met mensen die lijden aan deze vreselijke 
ziekte. Maar ook positief, Arjen kan ons meer 
vertellen hoe het onderzoek genezing helpt. 
Hoe steeds meer mensen genezen waardoor 
kanker van een dodelijke ziekte in een chro-
nische ziekte verandert. 
De motivatie om deel te nemen, de trai-
ningskilometers te maken, de evenementen 
te organiseren komt eigenlijk vanzelf. De 
3 jongeren die meedoen, Coco, Laura en 
Wim geven ons team een heerlijke jeugdige 
boost! In die andere Nuenense krant (be-
dankt) gaan deze 3 mensen gevolgd wor-
den, hun motivatie, pijntjes, training en het 
plezier wat ze ervaren.
Uit onze omgeving komen diverse donaties 
en toezeggingen. Via onze stichting Hart en 
Wiel komen spontaan aanbiedingen binnen 
om campers ter beschikking te stellen voor 
de betreffende week, zodat we een verbijf 
aan de finish hebben waar we kunnen uit-
rusten, opfrissen, eten en drinken. Super dat 
een dorp als Nuenen en velen daarbuiten zo 
meeleven.

Eerst maar het carnavalsgedruis door zien te 
komen en daarna vooruit kijken.
Fijne dagen allemaal, alaaf!

NIEK

Piet Kessels ontving een speld voor 
zijn 50 jarig lidmaatschap. Voor een 
veertigjarig jubileum is een herinne-
ringsschild en dit was er voor Willie 
van Deursen en Gerard Versteegden. 
Het verenigingsbord voor de 25 jarige 
jubilarissen ging naar Piet van Berlo, 
Daisy Penders, Ine Spijkers-Brusse-
laars, Addy Maas, Janneke Daasch-Da-
men en Karel-Heinz Daasch.

De jaarvergadering had een heel vlot 
verloop. Voor de pauze werd 2016 af-
gehandeld in 10 minuten. De pauze 
met gratis loterij volgde en vervolgens 
2017 met de huldigingen. Pierre Steegs 
wordt weer in het bestuur gekozen.

Het programma wordt voorgesteld en 
de vijfdaagse voor de schooljeugd is 
van 10-14 april het eerste evenement. 
Deze is ook toe aan een lustrum. Het 
wordt voor de 45e keer gehouden. De 
44e jeugdronde van Lieshout volgt op 
16 april (1e Paasdag). Zondag 21 mei is 
de 62e Grote Bavaria-Ronde van Lies-
hout. De data voor het veldritseizoen 
komen later aan de orde.
De avond werd afgesloten met een 
kaartavond. Het rikken werd gewon-
nen door Piet van Berlo, 2e ex aequo 
Jan van Veggel en Leo van Berlo. Bij 
het jokeren ging de eerste prijs naar 
Laura Steegs, 2e Micha Klomp en 3e 
Marcel van der Linden.

V.l.n.r. jubilarissen Piet Kessels, Piet van Berlo, Janneke Daasch-Damen en Gerard Versteegden

Danique de Groot straalt 
tijdens NL Kampioenschap
In een zinderend Nederlands kampioenschap Show op rolschaatsen straal-
de Danique de Groot met haar andere teamgenootjes en zette een prachtig 
shownummer op de baan. Zij deed mee in de categorie Jeugdteams en ein-
digde met haar team op de 8e plaats. RC De Oude Molen deed met nog 5 
andere shownummers mee en pakte hierbij 4 podiumplaatsen. Een dikke 
beloning voor heel hard werken. 

Danique rolschaatst al heel wat jaren 
bij RC De Oude Molen in Beek en 
Donk. Heel wat uren trainen op de 
technieken van het rolschaatsen en het 
Showrijden. Zaterdag 11 februari was 

het een spannend treffen van rol-
schaatsend Nederland in het topsport-
stadion in Almere. Kostuums, muziek, 
schmink, expressie en heel veel tech-
niek maken de shownummers. Die 

Danique (midden voor) tijdens het NK in Almere.

Rolschaatsen

Rikken 
Nederwetten
Uitslag kaartavond 17-02
1e prijs Piet v Genugten  79 pt
2e prijs Bernard v Genugten  78 pt
3e prijs Rini v Rooij  73 pt
4e prijs Frans Kooijmans  72 pt
5e prijs Wim Kuijpers  69 pt

Totaal uitslag kaartseizoen 2016/2017
1e prijs Wim Raaijmakers 384 pt
2e prijs Piet v Genugten  326 pt
3e prijs Jack vd Broek  322 pt

Al bij al een geslaagd rik seizoen met 
een goede opkomst. Een activiteit voor 
jong en oud om op de vrijdag gezellig 
een kaartje te leggen in het Piet Ren-
ders paviljoen.
Met dank aan de rik commissie.

Wim Raaijmakers (links) ontvangt de beker 
uit handen van voorzitter Willy Raaijmakers.

Thura mini van de week bij Dames 1 Nuvo’68

NUVO Dames - ODI 3 - 1
Door Suzan van de Ven

Thura mocht de eerste bal spelen tijdens de wedstrijd van Nuvo’68 dames. 
De dames speelden tegen Odi en moeten zoveel mogelijk punten binnen 
halen om nog kans te maken op het kampioenschap. Om alles uit de kast te 
halen werd de mini van de week ingezet.

Thura speelt zelf op het niveau van 
serveren, vangen en gooien van de bal 
(niveau 2) en had moeite met het hoge 
net van de dames. De tegenstander 
kreeg nipt de bal onder controle en 
speelde deze nog terug over het net, 
waarna onze mini en de dames, de bal 
niet meer onder controle kregen. 
Na deze eerste rally kreeg Thura een 
bal met daarop handtekeningen van de 
dames uit het eerste team. 

Thura bleef op de bank om Nuvo’68-1 
naar de overwinning te slepen. 
De eerste twee sets werden redelijk 
makkelijk gewonnen. Toen kwam de 
tegenstander echter in een beter spel 
en hadden de dames moeite met de 
derde set, die ze nipt verloren. Na een 
paar kritische opmerkingen van de 
coach, tijdens de setwissel, wisten de 
dames de vierde set weer naar zich toe 
te trekken. 

Wielersport

groepen die het best weten te impone-
ren met moeilijke passen, vaart, wisse-
lingen en veel theater, scoren de hoog-
ste punten. Met het Jeugdteam reed 
Danique een nummer getiteld ‘Be 
Strong’, met vrolijke, up-tempo mu-
ziek en kleurrijke kostuums zorgden 
zij dat iedereen weer zin kreeg om lek-
ker naar de sportschool te gaan. Ze 
maakten er een mooi spektakel van, 
vol van variatie en ook nog eens netjes 
uitgevoerd.
 
Er waren meer wedstrijden bij dit Ne-
derlands Kampioenschap, en ook ver-
overde medailles voor RC De Oude 
Molen. Het Jeugdkwartet slaagde er 
zelfs in om zichzelf Nederlands Kam-
pioen te mogen noemen. Bij de Jeugd-
groepen deed nog een team mee van 
RC De Oude Molen en dit team liet 
een parfumdans zien. In prachtige 
kostuums veranderde dit team in par-
fumflesjes. Door de jury werd dit ge-
waardeerd met een zilveren plak. Ook 
in de categorie Grote groep veroverde 
ze een podiumplaats, dit team reed 
een nummer gebaseerd op de wisselin-
gen van de seizoenen. De top 3 van 
Nederland zat heel dicht bij elkaar. De 
bronzen plak ging naar het team van 
RC De Oude Molen. De Kleine groep 
reed een emotioneel pakkend nummer 
getiteld ‘Fix you’. Het senioren kwartet 
reed een wervelend nummer waarmee 
ze de vierde plaats veroverde.

Een uitgebreid wedstrijdverslag met 
foto’s en filmpjes is te vinden op de 
website: www.rcdeoudemolen.nl

Volleybal

Tennis

TV de Lissevoort

Koploper VVC Best miste ook een 
punt dus het blijft spannend om de 
strijd om het kampioenschap. Met nog 
7 wedstrijden te spelen heeft NUVO 
10 punten minder dan VVC Best en 
een wedstrijd minder. 4 Maart speelt 
Nuvo’68 bij VVC Best. Bij winst blijven 
we in de race om het kampioenschap, 
bij verlies komt VVC Best uit op een 
puntenvoorsprong die dan bijna niet 
meer in te halen is.
Kom onze dames aanmoedigen op 4 
maart om 18.00u in sporthal Naesten-
best in Best.
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SPORTVoetbal
Dommelen - EMK 2-0
Door Cor Groenen

Na twee gewonnen wedstrijden op rij had EMK afgelopen zondag de kans om nog 
meer achterstand op de concurrentie goed te maken. Het mocht echter niet zo zijn. 
EMK speelde een kansloze wedstrijd tegen Dommelen. Het mocht van geluk spre-
ken dat de ruststand slechts 0-0 was. Dat kwam vooral door het slechte afwerken 
van de tegenstander. EMK wist zelf geen enkele kans te creëren. Er werd te weinig 
gecombineerd en er waren te veel spelers die te weinig lieten zien. In de 62e minuut 
kreeg doelman Cuppen na een overtreding buiten de 16 meter een rode kaart, en 
Dommelen een penalty. Invaller-doelman Ramon Leenen dook in de juiste hoek 
maar kwam net te kort om het doelpunt te voorkomen. Met 10 spelers probeerde 
EMK nog wel wat aan de achterstand te doen, maar het kwam niet langszij Dom-
melen. In de laatste minuut van de wedstrijd kwam Dommelen nog op 2-0 nadat 
EMK alles naar voren stuurde om te proberen nog een punt te halen. EMK-speler 
Tom Diender werd door de supporters als EMK’s Man of the Match gekozen.

Funkey Hockey     
voor kinderen van 4-5 jaar

Gulbergencross,    
hardlopen op de ‘Gulberg’
Traditiegetrouw organiseren Logo, Lopersgroep Mierlo en LONU met mede-
werking van de directie van Landgoed ‘De Gulbergen’ wederom voor de 
vierde keer een veldcross die de deelnemers over een geaccidenteerd par-
cours naar ‘Het dak van Brabant’ brengt.

Nederwetten - Racing Boys  2-2
Door Louis Staals

Nederwetten speelde met een goede inzet en in de 15e minuut kreeg Rik 
van Lieshout een uitgelezen kans om de score te openen maar hij schoot 
hard over het doel.

Nederwetten was veel sterker dan de tegenstander en ondanks enkele mooie 
combinaties bleef de score uit. Er van uitgaande dat we met een brilstand de rust 
zouden ingaan kwam alsnog de verdiende goal. In de 45e minuut gaf Toon van 
Rooy een splijtende pass op de opkomende Bart Sengers en die rondde zijn actie 
af met een spetterend schot, onhoudbaar voor de Racing doelman. Dus kon Ne-
derwetten met een gerust hart gaan rusten. 1-0
Vol goede moed keerde beide teams terug voor de 2e helft maar Nederwetten 
werd slordig in de passing, speelde ongeïnspireerd, met gevolg dat er veel fouten 
gemaakt werden. Na gerommel in de verdediging haalde Ben Verbruggen een te-
genstander neer in het strafschop gebied en de goed leidende scheids gaf een te-
rechte strafschop. Die werd benut door Erik Slegers 1-1.
Racing Boys rook bloed en in de 68e kregen ze loon naar werken na gerommel en 
getreuzel in de Nederwettense achterhoede kon Falk Louwers de 1-2 schieten. 
Maar omdat een wedstrijd nou eenmaal 90 minuten duurt kreeg Nederwetten in 
de 90e minuut toch nog een punt. Een prachtige diepe pass van opnieuw Toon 
van Rooy werd prima binnen getikt door Tom Raaymakers. Het hadden ook nog 
3 punten moeten zijn want Hein Snellen van Vollenhoven kreeg een unieke kans 
om de 3-2 binnen te schieten maar helaas zijn poging ging over het doel van Ra-
cing Boys.
Goede 1e helft voor Nederwetten maar volgende week maar goed Carnaval vie-
ren en dan op naar de laatste fase van dit seizoen.

Lijkt je dit leuk? In maart start er een nieuwe groep.  Dus meld je aan 
via www.hcnuenen.nl of mail naar jongstejeugdcommissie@hcnuenen.nl

Funkey Hockey voor
kinderen van 4-5 jaar.

                                                                               Om de allerjongste jeugd kennis te laten maken 
                                                                               met hockey bieden wij, Hockeyclub Nuenen, 
het Funkey programma aan. Funkey is een lesprogramma, ontwikkeld door de 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond voor kinderen van 4 tot en met 5 jaar oud, 
waarbij FUN in goed leren bewegen centraal staat, ofwel KEY is. 

Op deze manier leren kinderen op een leuke en veilige manier omgaan met sportief 
bewegen, waarbij hockey een onderdeel is.

Verdedigende actie van Rick Frederiks

Met zestig meter boven de zeespiegel 
is dit het hoogste punt in Brabant. Op 
deze ‘Gulberg’, een voormalige afval-
berg, vindt deze regiocross plaats. Het 
is een uitdagend parcours en met een 
hoogteverschil van 50 meter per ronde 
en een stijgingspercentage van 15%, is 
het parcours best pittig te noemen.
Je kan kiezen uit 1, 2, 3, 4 of 5 ronden 
van 2km, te lopen over brede en goed 
begaanbare paden. Dit sportieve evene-
ment vindt plaats op zondag 12 maart 
om 11.00 uur op ‘Het dak van Brabant’. 
Zo is dit voor iedere loper van welk ni-

veau dan ook een leuke en unieke uitda-
ging en dus geen excuus om niet mee te 
doen aan deze unieke cross in de regio.

Voor voorinschrijving zie:  
www.gulbergencross.nl 
Voorinschrijven is mogelijk tot en met 
vrijdag 10 maart 2016. Na-inschrijven 
is mogelijk op zondag 12 maart vanaf 
9.30 uur. De kosten bedragen bij een 
voorinschrijving 4 euro (na-inschrij-
ving 5 euro) voor alle afstanden. Voor 
lopers t/m 17 jaar is inschrijven gratis. 
Spikes zijn niet toegestaan.

Scheidsrechterlijke dwalingen leiden 
tot pijnlijk verlies ZP&V Nuenen
Door Marcel Vermeulen

Door afwezigheid van twee spelers van Nuenen was het op voorhand duide-
lijk dat de wedstrijd tegen het laaggeplaatste Nayade in het zwembad van 
de Eindhovense Universiteit moeilijk zou worden. Maar deze wedstrijd had 
niemand verwacht.

Nuenen met in de gelederen de jonge 
Kilian Geurts en good old Geert Pulles 
als vervangers voor de afwezige spelers 
had zich goed voorbereid op deze wed-
strijd. Er was door de staf een duidelijk 
aanval- en verdedigingsplan bedacht en 
voor een groot deel van de wedstrijd 
werkte dat ook goed en zou zeker tot 
een overwinning hebben geleid. Waar 
niemand rekening mee gehouden had 
waren de dwalingen van de scheids-
rechters. Al in de 1e minuut werd een 
doelpunt van Nuenen afgekeurd en pro-
testen vanaf de bank leidden tot een bo-
ze en zelfs agressieve reactie van de 
scheidsrechter. Vervolgens werd ieder 

duel in het nadeel van Nuenen gefloten. 
Toch wist Nuenen in de wedstrijd te 
blijven en kwam halverwege zelfs met 
7-8 voor. Toen werd vanaf de jurytafel 
gemeld dat midachter Dirk Bothof zijn 
3e uitsluiting had gekregen en dat hij 
niet meer mocht meedoen. Dit was niet 
correct maar de scheidsrechters wilden 
daar niets van horen en bleven eenzijdig 
fluiten. Dit leidde tot 15 zogenaamde 
overtredingen van Nuenen en slechts 5 
van Nayade. Nuenen eindigde de wed-
strijd met nog slechts 5 ipv 7 spelers in 
het water en verloor daardoor kansloos 
met 12-9. Al met al een grote teleurstel-
ling voor spelers en staf van Nuenen.

Dirk Bothof was de beste man van de wedstrijd maar mocht deze niet afmaken

Jeugd BCL werkt 
interne competitie bij
De interne ‘Leo Bosch’ competitie bij 
de jeugd van Badminton Club Lies-
hout heeft weer een nieuwe ronde af-
gewerkt. Na de speelronde van januari 
2017 staat de Pepijn Kerkhof bovenaan 
deze zogenaamde laddercompetitie. 
Ainara Vandegard is opgeklommen 
naar de tweede plaats. Die plaats wordt 
gedeeld met Tim Kanters. De huidige 
ranglijst wordt afgesloten door Demi 
Migchels.

Programma
Woensdag 8 maart, 18.30 uur: Ouder-
kind toernooi bij de jeugd
Zondag 12 maart, 10.00 uur: Dubbel-
toernooi (jeugd/senioren) 
Vrijdag 24 maart, 20.30 uur: Algemene 
Ledenvergadering
Zondag 2 april, 10.30 uur: “Scan & Go 
Speurtocht” in het kader van de “Ge-
zondheidsrace”
Zondag 9 april, 10.00 uur: Singletoer-
nooi (jeugd/senioren) met aansluitend 
uitstapje Jeugd 
Woensdag 12 april, 18.30 uur: Paasei-
toernooi (jeugd/senioren)

Waterpolo

Kwalificaties voor zwemmers 
Z&PV Nuenen
Tijdens de limietwedstrijd in het 50m bad van het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion hebben meerdere zwemmers van Z&PV Nuenen zich ge-
kwalificeerd voor de Brabantse en Nederlandse Kampioenschappen. 

Zo wist Eunice van Ekert (2005) zich 
voor het eerst te plaatsen voor de Bra-
bantse Kampioenschappen en kwa-
men er voor Jelmer North en Merel 
Phaff NJJK-limieten op de klok.
Afgelopen december kwam Eunice 
nog net te kort voor kwalificatie voor 
de Brabantse winterkampioenschap-
pen, maar dit keer liet ze er geen twij-
fel over bestaan. Met 36.18 haalde ze 
een seconde van haar 25m bad tijd af 
en dook ze 2 tienden onder de voor de 
BZK gevraagde 36.38. Zij mag nu dus 
medio mei debuteren bij de Brabantse 
kampioenschappen.
Voor Danila van den Hoogenband 
geldt niet dat ze als debutant aan de 
start zal verschijnen, maar ook zij was 
super blij met haar limiet op de 50vrij.  
Met 30.82 was ze 0,6 seconde sneller 
dan ooit en daarmee dook ze net on-
der de bij de dames gevraagde 30.88.
Deze wedstrijd in Eindhoven was ook 
een kans voor de zwemmers van 

Z&PV Nuenen om zich te plaatsen 
voor de Nederlandse Junioren en 
Jeugdkampioenschappen die in juni 
in hetzelfde bad gehouden worden. 
Direct aan het begin van de wedstrijd 
greep Jelmer die kans op de 400wissel 
en na hem deed Merel Phaff op zowel 
de 50 als 100m rugslag hetzelfde. Zij 
zullen dus in ieder geval bij de NJJK 
van start gaan. Helaas wist Bram 
Zwetsloot net geen nieuwe limieten 
voor de NJJK te zwemmen. Op zowel 
de 200 als 400vrij kwam hij nu nog net 
te kort.

Individuele toptijden
Mooi was ook te zien dat de ploeg uit 
Nuenen over de gehele breedte weer 
stappen zette. Totaal kwamen 21 van 
de 22 deelnemers tot nieuwe persoon-
lijke records, van de jongste deelne-
mers Liselot van der Velden (2007), 
Jonah Popken (2006) en Ralph Span-
jers (2008) tot de oudste Danila (1990). 

Zwemmen

Hockey

Om de allerjongste jeugd kennis te la-
ten maken met hockey bieden wij, Hoc-
keyclub Nuenen, het Funkey program-
ma aan. Funkey is een lesprogramma, 
ontwikkeld door de Koninklijke Neder-
landse Hockey Bond voor kinderen van 
4 tot en met 5 jaar oud, waarbij FUN in 
goed leren bewegen centraal staat, of-
wel KEY is. Op deze manier leren kin-
deren op een leuke en veilige manier 
omgaan met sportief bewegen, waarbij 
hockey een onderdeel is.
Lijkt je dit leuk? In maart start er een 
nieuwe groep. Dus meld je aan via:
 www.hcnuenen.nl of mail naar jong-
stejeugdcommissie@hcnuenen.nl

Hardlopen

Jan Bertelink 
verdiend winnaar 
17de speelronde
Door Antoon Hurkmans

Zoals iedere organisatie had ook de 
supportersclub deze week ook te 
kampen met nogal wat concurrentie 
en zeker met het naderende carna-
val. Ondanks de concurrentie kun-
nen wij toch tevreden zijn met de 
opkomst en terugzien op weer een 
zeer geslaagde avond rikken bij de 
leuk versierde rik arena en de spon-
tane gastvrouw Marina die ook nog 
eens inviel en liet zien ook het rik-
ken goed onder de knie te hebben.

Hadden wij vorige week nog een debu-
tant als winnaar deze week was het Jan 
Bertelink die met de hoogste eer ging 
strijken. Al vanaf het begin van het sei-
zoen was Jan al diverse malen in de uit-
slagen terug te vinden maar vrijdag werd 
zijn inzet beloond met de eerste plaats.
Bij het opmaken van de stand over de 
eerste ronde voor de pauze was het Ha-
rold van Bree die met 91 punten de lei-
ding had genomen, en dacht dat de buit 
al binnen was maar daar dachten de 
andere deelnemers anders over. Met 
name Hennie van de Velden onze trou-
we deelnemer uit het Eindhovense en 
Nelly de Louw die alles in het werk stel-
de om als winnaar gehuldigd te wor-
den. Het was vooral Nelly de Louw die 
tot het laatste spelletje de beste papie-
ren had maar door haar medespelers 
de voet dwars gezet werd en uiteinde-
lijk als vierde eindigde met een totaal 
van 80 punten. Na het opmaken van 
het klassement hadden wij weer een 
verdiende winnaar in Jan Bertelink. De 
leider van voor de pauze Harold van 
Bree werd verdienstelijk nog tweede 
met de score van 91 punten. Al met al 
weer een spannend avondje rikken met 
de supportersclub RKSV Nuenen en 
spannend was het zeker gezien de klei-
ne verschillen in de uitslag.

De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door: 
Ria Hurkmans.

Uitslag vrijdag 17 februari
1 Jan Bertelink 97 punten
2 Harold van Bree  91 punten
3 Hennie van de Velden 87 punten
4 Nelly de Louw 80 punten
5 Geert Bons 77 punten
6 Riny Schepers  76 punten
7 Wil Marquenie 71 punten
8 Frits Rooijakkers 66 punten
9 Noud Leenders 63 punten
10 Hans de Haas 63 punten

Komende vrijdag slaan wij een weekje 
over met het rikken dit is natuurlijk in 
verband met het feest der feesten en het 
Groen Witters bal in onze rik arena. 
Ook hier is iedereen welkom. Daarna 
gaan wij op 3 maart weer verder met het 
rikken voor het laatste deel van het sei-
zoen 2016/2017 met als hoogtepunt de 
finale avond op 31 maart. Voor info: bel-
len naar 06 10289797 of 06 40320419.



IN WINKELCENTRUM 
HEUVEL EINDHOVEN

WIN 
SHOPPEN

MYSTERY JACKPOT

13 FEBRUARI T/M 12 MAART 2017
ZO T/M DO EINDHOVEN

HEUVEL

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	  

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

De Croyse Hoeve ligt in de prachtige landelijke omgeving van Aarle-
Rixtel tegenover Kasteel Croy. Omdat we onze gasten graag willen 
blijven verrassen en verwennen werken we aan een nieuw concept.

Wij zoeken enthousiaste medewerkers voor verschillende functies die de gasten in ons 
Proeflokaal laten genieten van de lekkerste producten uit de regio. 

Bij drukte werk je hard, maar vindt daarbij toch de rust om te luisteren naar de wensen 
van onze gasten. Je doet er alles aan om iedereen een heerlijke avond te bezorgen. 
Simpelweg omdat het in je zit. 
Je krijgt en neemt de tijd om je te verdiepen in de boeren waarmee we samenwerken. 
Zo weet je alles over onze runderen, de kruiden uit eigen tuin en kent onze 
seizoensgroenten. Je bent geïnteresseerd in de gerechten die geserveerd worden en 
weet daar alles over te vertellen. 

	 •	 Bedrijfsleider	 (m/v)	30-38	uur
	 •	 Assistent	bedrijfsleider	 (m/v)	30-38	uur

Je bent een geboren gastvrouw of gastheer die zijn/haar teamleden graag motiveert 
zodat ze het beste in zichzelf naar boven halen. Uiteraard kun je minstens 3 borden 
tegelijkertijd dragen en is het bijvullen van lege glazen iets vanzelfsprekends voor je. 

	 •	 Medewerkers	bediening	 (m/v)	parttime	
 •	 Medewerkers	keuken	 (m/v)	parttime

Je wilt onze gasten graag een geweldige avond bezorgen vanuit deze functie die flexibel 
na schooltijd en in de weekenden ingevuld kan worden.

Is één van deze functies op jouw lijf geschreven? 
Stuur jouw CV met motivatie dan digitaal naar werken@desmaakvancroy.nl 

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.
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