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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Senioren KBO 
reizen door de 
Verenigde Staten

Zo was 
Carnaval 
2017
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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
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nieuwe ronde 
Sjors Sportief 
en Creatief
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Gemeenteraad akkoord met 
speerpunten van NB: aankoop 

dorpswerkplaats en kap 
allergiebomen Vallestap

Nuenens
Belang

TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Rotary Nuenen blaast KunsT met een grote T nieuw   
leven in

ConcerT met een grote T
KunsT met een grote T: weekend 23-24 september. Een uniek evenement, 
passend bij het cultureel erfgoed van Nuenen dat naar het idee van de 
leden van Rotary Nuenen niet verloren mag gaan. Reden waarom de club 
de organisatoren van eerdere edities heeft benaderd en inmiddels akkoord 
heeft gekregen om het stokje over te nemen. Voorzitter Inge Frimout: “Tel-
kens als ik mensen vertel dat Rotary Nuenen bezig is met de organisatie van 
KunsT met een grote T 2017 krijg ik enthousiaste reacties. Wij zetten ons in 
voor de gemeenschap en cultuur heeft hierbij onze bijzondere aandacht.” 

 

  ConcerT - zondag 9 april 2017                              
georganiseerd door Rotary Nuenen 

     Duo Tip Jar         - zang en gitaar 

Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1 – Nuenen                                                 Tijdstip 13.15 tot 13.45 uur of 14.00 tot 14.30 uur                                                                                   ( Maak a.u.b. een keuze omdat het aantal plaatsen beperkt is ) 

                     
      

     Mariël van den Bos  - dwarsfluit                                                                                                    Inge Frimout - Hei     - harp en zang   
     H. Clemenskerk, Park 53 – Nuenen                                                                     Tijdstip                   15.00 tot 16.15 uur                     Entree         € 10,-- voor beide concerten                                                     NL 34 RABO 0158078985 t.n.v. Rotary Nuenen      

     Entreebewijs te verkrijgen bij de Nuenense Rotaryleden                                                       of per mail te bestellen bij concert@kunstmeteengrotet.nl 
     Op beide locaties zullen enkele werken van Nuenense         kunstenaars worden tentoongesteld                                                                                       De opbrengst is bestemd voor de Stichting Leergeld Nuenen,                                                                                                             in het bijzonder voor culturele activiteiten voor kinderen 

 

ConcerT met een grote T zondagmid-
dag 9 april 2017. Naast KunsT met een 
grote T organiseert Rotary Nuenen 
ook ConcerT met een grote T. Een 
voorproefje hiervan krijgt u op zondag 
9 april. In het Weefhuis en in de Cle-
menskerk worden op die dag concerten 
gegeven door twee professionele duo’s. 
Duo Tip Jar met Arianne Knegt en Bart 
de Win verzorgt twee optredens in het 
Weefhuis. Het andere duo bestaande 
uit harpiste Inge Frimout en dwarsflui-
tiste Mariël van den Bos treedt aanslui-
tend op in de Clemenskerk.
De kosten voor een combiticket voor 
de concerten zijn euro 10 per persoon. 
Kaarten zijn te bestellen via concerT@
kunstmeteengroteT.nl. Een aantal 
amateurkunstenaars uit Nuenen krijgt 
daarnaast de gelegenheid om eigen 
werk te tonen op beide locaties.

Rotary Nuenen
Rotary Nuenen is een serviceclub die 
zich inzet voor maatschappelijke acti-
viteiten. Dit doet de club door “han-

den uit de mouwen” projecten en pro-
jecten die geld opbrengen voor goede 
doelen. Andere activiteiten van Rota-
ryclub Nuenen in het kader van cul-
tuur zijn bijvoorbeeld The Voice of 
Nuenen en de fotowedstrijd Vincent 
van Gogh photo award. 

Voor meer info: Rotary Nuenen. Inge 
Frimout, Voorzitter. T 040 283 93 05. 
E inge@frimout@com

Lieve mensen,

Dankjewel voor jullie steun en voor de vele 
stemmen tijdens de live shows van de Voice 
of Holland. Ook bedankt voor de feestelijke 
huldiging in de Tienentent door de Gemeente 
Nuenen en alle carnavalsverenigingen en vele 
vrijwilligers en aan iedereen die speciaal voor 
mij is gekomen. Het was echt fantastisch!

Ik heb enorm genoten van het Voice avontuur 
en ga nu flink aan de slag om mijn muzikale 
toekomst verder in te vullen. 

Nogmaals dank voor al jullie support!

Lieve groetjes
Pleun

Pleun feestelijk gehuldigd
Zaterdag werd onze Nuenense Pleun Bierbooms gehuldigd. De winnares 
van The Voice of Holland 2017 werd in een drukke Tienertent, gevuld met 
1000 fans en met vele kennissen en familieleden op het podium, in het zon-
netje gezet.

Alle carnavaleske hoogheden waren 
aanwezig net als maar liefst drie bur-
gemeesters: Maarten Houben van 
Nuenen c.a., Frank van der Meijden 
van Laarbeek waar Pleun is geboren 
en de jeugdburgemeester van Nue-
nen, Aafke van Holten. Zij hadden 
cadeaus, bloemen en korte toespra-
ken voor Pleun. Van carnavalsver-
eniging De Dwèrsklippels ontving 
Pleun als eerste de kartrekkerson-
derscheiding. Deze onderscheiding 
is normaal alleen voor mensen weg-
gelegd die binnen het Nuenense car-
naval actief zijn. Pleun bedankte 
haar fans voor hun steun en sms’jes 
tijdens The Voice. Natuurlijk zong ze 
nog haar lied What hurts the most. 
Na afloop signeerde Pleun foto’s 
voor haar vele fans.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Bruisend
Door Elwien Bibbe

...er komt me een gestalte tegemoet met 
een loopinfuus achter zich aan, gekleed in 
weinig, ziet eruit als ontsnapt uit het Ca-
trien en ik geloof dat het toch een bekend 
gezicht is dat naar me lacht. Ik heb mijn 
nieuwe jasje aan en ben op weg naar 
Schaf, hij loopt een soort van lopen in te-
gengestelde richting...naar 't Concours Lu-
dique in de tent...
...Skôn Vrouwkes begint net een beetje op 
gang te komen. De Brabo BruisBus rijdt al 
en voor een paar OV chips mag ik mee. Een 
ander groepje belooft me een meter bier en 
ik als nuchtere Hollander geloof dat. En de 
rest van de avond loop ik met een papieren 
metertje van IKEA om mijn nek. Ik fotogra-
feer wat groepen onder de lantaarnpaal 

bij het bankje voor de kerk. En ik moet zeg-
gen de vrouwkes zijn gewillig. Zo krijg ik 
Bruisende Brabo Bitsjes, Breaking Bad Bre-
wing Brabo Babes, belegen Brabo Babes, 
zeer belegen en een zeer oud belegen Bra-
bo Babes voor mijn lens. En ze gaan alle-
maal braaf bij het lantarenlicht poseren. Ik 
ben slechts gewapend met mijn 50 mm 
lens en wil niet flitsen..Een beetje dwèrsig-
heid van mijn kant. De dames stralen en 
schijnen trouwens al genoeg onder hun ei-
gen feestverlichting....
Ik ontdek meer en meer bekenden onder 
de uitbundige hoeden, maskers en 
schmink. Ik zie mijn dochter met haar 
vriendinnen tussen de Bruidsenden Brabo 
Babes in Ons Dorp.  

Foto Saskia Vossen

Foto’s Saskia Vossen

Opwarmen doe ik later bij Schafrath. Daar 
kan ik nog net bij en als Leef van de jonge 
Hazes door de luidsprekers schalt, dan zie 
ik hoeveel leven er nog in die oud belegen 
babes zit... Er rouleren straks vast filmpjes...
Rond twaalven biets ik een peukje bij de 
man met het infuus. Ik bewonder zijn 
pleisters en in het bijzonder het matige 
prikwerk. We drinken een pilsje. In vertrou-
wen vertelt ie dat het bloed eigenlijk ap-
pelstroop is. En dan kan het opeens snel 
gaan met de tijd. De muziek is opgehou-
den. En de Nunentaler Schurzenjäger? 
Die loopt een soort van lopen richting 
Jumbo met het infuus achter zich aan en 
ik, ik fiets richting oost...



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Donderdag 2 maart  2017Rond de Linde  Nr. 9

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

Wist u dat glas eindeloos hergebruikt kan worden. 
Gooi het daarom allemaal in de glasbak. Ook  
handig: u hoeft doppen en deksels er niet af te halen!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

INLOOPAVOND VERGUNNINGHOUDERS   
IN 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 toegewezen vergunninghouders (= vluchteling die een 
verblijfsvergunning heeft gekregen). Op dit moment wordt in over-
leg met woningcorporaties, dorpsraden 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 bij-
drage aan de Nuenense samenleving kunnen leveren. Op de Inloop-
avond kunt u al uw vragen stellen en u eventueel opgeven om als 
vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren aan de inburgering van de 
nieuwe Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepra-
ten! 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 Inloopavonden. Informatie hierover volgt nog - noteer de datum 
vast in uw agenda. De Inloopavonden worden na overleg met be-
wonersvertegenwoordigers (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 terecht kunt enz. enz.

NIEUWE TOEZICHTHOUDERS GGD  
VOOR DE WMO EN DE JEUGDWET
Het college van de gemeente Nuenen heeft op 21 februari 2017 twee 
nieuwe toezichthouders van de GGD aangewezen voor de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. 
De nieuwe toezichthouders zijn mevrouw A. Popelier en mevrouw 
E. Berghuis. Het is van belang toezichthouders aan te wijzen als 
bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. Volgens 
de Algemene wet bestuursrecht is een aanwijzingsbesluit van de 
gemeente nodig om de toezichthouders van de GGD formeel aan 
te wijzen. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 22	februari	2017	 Parkstraat	9B,	5671	GD	-	het	aanpassen	van	
   het schilderwerk van de gevel en plaatsen van 
   nieuwe reclame uitingen (N-HZ-2017-0028);
•	 26	februari	2017	 Van	Veldekestraat	4,	5671	VD	-	het	uitbreiden	
   van de woning (N-HZ-2017-0029).

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

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

•	 24	februari	2017	 Dubbestraat	2B,	5674	AE	-	het	wijzigen	van	
   de constructie en de gevel ten behoeve van 
   een mantelzorgwoning (N-HZ-2016-0162).
  
De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken 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 deze vergunning 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.

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Amnesty International.

BEKENDMAKEN EN KENNISGEVEN 
VOORTAAN VIA WWW.OVERHEID.NL
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op 
elektronisch bekendmaken en kennisgeven. Ontwerpbesluiten, aan-
vragen en meldingen komen voortaan digitaal op www.overheid.nl

Voordelen
Alles staat duidelijk op één plaats. Dus u hoeft niet meer te zoeken 
in de krant, de gemeentelijke website, de Staatscourant…

U kunt bovendien gebruik maken van een handige e-mailservice. U 
krijgt dan automatisch een email wanneer er iets gepubliceerd wordt. 
U kunt daarbij zelf kiezen welk soort publicaties en welk gebied uw 
interesse heeft. 

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media 
voor de gemeentelijke nieuwsberichten, zoals informatie over bij-
voorbeeld afval of wegwerkzaamheden. Voorlopig vullen we de 
nieuwsberichten aan met een beknopt overzicht van de kennisge-
vingen en bekendmakingen die u op overheid.nl kunt terugvinden. 
Zodat u niks hoeft te missen.

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.

SLUITING WONING NA DRUGSVONDST
Op 6 februari 2017 is een woning in het buurtschap Eeneind door 
burgemeester Houben voor vier maanden gesloten. De sluiting 
volgde nadat er een grote hoeveelheid softdrugs door de politie 
werden aantroffen.
 
Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebaseerd op het Damoclesbeleid. Dat geeft burge-
meesters juridisch de mogelijkheid om over te gaan tot sluiting van 
een woning. Bij een eerste constatering volgt een sluiting van één 
maand. Bij een tweede constatering is dat vier maanden en na een 
derde keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Bij het pand 
in Eeneind ging het weliswaar om de eerste constatering, maar 
gaat het pand door verzwarende omstandigheden meteen vier 
maanden dicht. 

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
Ook personen die niet direct bij de drugshandel betrokken zijn lopen 
het risico dat hun woning of bedrijfspand gesloten wordt, als de 
politie drugs constateert in het pand waar ze wonen of werken.

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 hennep of drugs te 
maken heeft. Dat betekent 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 Vos via (040) 2631 631.

WIJZIGINGSPLAN ‘NIEUWE DIJK 4’, 
GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN 
NEDERWETTEN
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
zij op 7 februari 2017 het wijzigingsplan ‘Nieuwe Dijk 4’ heeft vast-
gesteld. 

Het wijzigingsplan
Met dit wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwblok ter plaatse 
van Nieuwe Dijk 4 te Nuenen vergroot tot 1,5 ha. Deze vergroting 
is noodzakelijk voor de bouw van een machineloods en de aanleg 
van 2 sleufsilo’s. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2008’. Dit bestemmingsplan bevat een wijzigingsbe-
voegdheid in artikel 5.6.1 van de bestemmingsplanvoorschriften, 
die deze wijziging mogelijk maakt. De vergroting van het bouwblok 
gaat gepaard met een landschappelijke inpassing ter plaatse.

Inzage
Het wijzigingsplan ‘Nieuwe Dijk 4’, het collegebesluit en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 3 maart 
2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijk site: www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het wijzigingsplan kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPWNieuwedijk4-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.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het 
besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in wer-
king 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 
afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, op bovenstaand adres.

Nuenen, 2 maart 2017
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘NUENEN 
CENTRUM, 1E HERZIENING 2017’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen Centrum, 1e 
herziening 2017’ met ingang van 3 maart 2017 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage ligt.

Het betreft een herziening van het bestemmingsplan ‘Nuenen Cen-
trum 2012’. Via deze herziening wordt in dat bestemmingsplan een 
expliciet verbod opgenomen op de vestiging van uitvaarthuizen, 
uitvaartcentra en/of begrafenisondernemingen. Op die manier 
wordt het verbod voortgezet, dat eerder was opgenomen in het 
voorbereidingsbesluit ‘uitvaarthuizen Nuenen Centrum’ van 3 maart 
2016.
Het ontwerp kan worden ingezien op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 

Het plan is daarnaast raadpleegbaar via de landelijke internetsite 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen Centrum, 1e herziening 
2017’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenen1eherz2017-C001 
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerpbestem-
mingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Post-
bus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling 
kenbaar worden gemaakt. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 
telefoonnummer 040-2631631.

Nuenen, 2 maart 2017
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.



 

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

             

Acties week 9 : geldig dinsdag 28 februari t/m zaterdag 4 maart 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Tijgerbruin
“Tarwe brood”
2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Boeren appelvlaai
Half € 5,50
 heel € 895_____________________________________________________

Ontbijtkoek 
“Vernieuwde receptuur” 
naturel of kandy
  € 265_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried's favoriet 
 4+1 GRATIS _____________________________________________________

NIEUW! 
Bitterkoekjes & 
Weesper moppen € 250

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de best 
belegde broodjes!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Sukade lappen
500 gram  ................................................6,95
100 gr. Varkensfricandeau +
100 gr.  Tonijn salade ................3,50
Gehakt Rondo
100 gram  ................................................1,25
Kippendijenvlees
500 gram  ................................................3,75
Mini Kiprollade
500 gram  ................................................6,25
Caprese al forno
100 gram  ................................................2,45

weekaanbiedingen 
donderdag 2 t/m woensdag 8 maart

Bleekselderij 
 per struik 1,29
Zuurkool uit 't vat       
pan klaar   1/2 kilo 0,79
Baby leaf     

per zakje 1,49
Rode pruimen    

1/2 kilo 1,49
Wittekool knoflook   
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

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

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU MAART
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1)  KROEPOEK 

2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4ST.)

3)  SATÉ AJAM (2ST.)

4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS

5)  SANG KWAK LONG LEE YU 
PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT DE 
KLEINE WOK, MET  EEN ZACHT ROMIGE SAUS VAN TOMAAT, ROOM, 
COGNAC. DE SAUS IS VERDER GEGARNEERD MET DOPERWTEN, 
SNIPPERS VAN KRAB, CHAMPIGNONS

6)  DAGING BOEMBOE SMOOR
RUNDVLEES GESTOOFD EN GESUDDERD IN KRUIDIGE NOOTMUS-
KAAT - LAURIER KETJAPSAUS, VOLGENS GROOTMOEDERS RECEPT 
OP INDISCHE WIJZE 

7)  TAUSI KAI PIEN
IN PLAKJES GESNEDEN MAISKIPFILET MET VLEUGJE KNOFLOOK IN 
DE BEKENDE DONKERE PIKANTE ZWARTE-BONEN SOJASAUS, EN 
VERDER BEREID MET DIVERSE GROENTEN

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

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Hondenproeverij Sams’ Field

11.00-16.00 uur
Kom naar de winkel en 
kom een pony knuffelen! 

Pony knuffelen

Gratis vlooienbehandeling
10.00-17.00 uur
Neem je hond en/of 
 kat mee en deze  
krijgt een gratis 
vlooienbehandeling. 

12.00-16.00 uur
Maak kennis met  
Sam’s Field honden-  
en/of kattenvoeding. 

Gratis popcorn of suikerspin
Smullen maar! 

12.00-16.00 uur
Lever je kleurplaat in bij onze  ballonnen clown dan maakt hij zeker een leuke ballon voor je. 

Ballonnenclown

bij aankoop van 5.- 
aan tuinzaden.
* Max. 1 per klant

GRATIS kweekbak*

OP=OP

Laat gratis je grond testen
12.00-16.00 uur
Kom naar de winkel voor een  
gratis grondtest. Neem een klein 
beetje grond uit gazon, border 
of moestuin mee en ontvang een 
bemestings-advies op maat!

Duivendijk 1, 5672 AD Nuenen
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Pets Place Boerenbond Nuenen 
is vernieuwd! Dit vieren wij op 
zaterdag 4 maart
Tevens diverse activiteiten zoals: 20%

KORTINGop het gehele  assortiment*alleen op zaterdag 4 maart!

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

Kwaliteit maakt het verschil!



 

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Wij zijn ook gevestigd in:

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

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

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

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

ALLEEN IN MAART:

KEUKENROBOT 
CADEAU 
bij aankoop 
van een keuken.*

KEUKENROBOT 

van een keuken.*

ALLEEN IN MAART:

KEUKENROBOT 

5 MAART 
ALLE 

VESTIGINGEN 
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 

17.00 UUR

Bij ons kan
Iedereen verlengen!

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Verloren 
gehoorapparaatje
Op 21 februari ben ik mijn gehoorappa-
raatje verloren. Vanaf Boordseweg 35a 
via Boordseweg, Smidse, Zr. Celinepad, 
Mgr. Frenckenstraat naar Berg ben ik 
gegaan. Ik vermoed dat ik het daar tot 
aan Le Souris ergens verloren heb.
Mijn zoektocht leverde niets op. Mis-
schien heeft iemand het gevonden?
Dan graag, tegen beloning terugbezor-
gen op Jacob Catsstraat 28, Nuenen.

Liane Bredee-van Ginkel

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

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

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

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

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

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

Senioren KBO reizen 
door de Verenigde Staten
In de KBO lezing van afgelopen donderdagmorgen nam Karel Werschkull 
zijn vijftigkoppig publiek mee op een boeiende reis door het zuidwesten 
van de USA.

Gemeten naar de grote opkomst voor 
deze presentatie van de ‘Schuif ’ lopen 
er in Nuenen best veel senioren rond 
die een rondreis door de schitterende 
en indrukwekkende landschappen van 
New Mexico, Nevada, Californië, Utah 
of Arizona nog op hun ‘to do list’ heb-
ben staan.
Nuenense ouderen dromen echt niet 
alleen van een aardig uitstapje naar de 
Veluwe of naar Winterberg, maar me-
nigeen loopt stiekem met snode plan-
nen rond om toch nog eens een keer 
de legendarische Route 66 of de beeld-
schone Pacific Highway te gaan ver-
kennen.
De vele handige tips en adviezen, 
waarmee Karel Werschkull zijn maar 
liefst 6 boeiende reizen door dit deel 
van Amerika doorspekte, bleken van 
veel praktisch nut voor wie die verken-
ning aan de andere kant van de Atlan-
tische Oceaan nog aandurft.
Sowieso is het frappant eens een heel 
ander geluid over Amerika en over de 
Amerikanen te horen dan we nu door 
de overkill aan ongemakkelijke Trump 
publiciteit voortdurend voorgescho-
teld krijgen.
Werschkull vindt dat de Amerikaan ei-
genlijk helemaal niet bestaat. Het land 

is 234 keer zo groot als Nederland en 
de bevolking is een kleurrijke mengel-
moes van oorspronkelijk Europese en 
Aziatische immigranten, indianen, 
zwarten, Mexicanen en ga zo maar 
door. Ieder heeft zo zijn eigen cultuur 
en gewoonten binnen gebracht.
Karel vertelt vol enthousiasme over 
grote en kleine belevenissen: van hoe 
je zorgvuldig een tocht door de woes-
tijn moet voorbereiden om veilig te 
zijn, tot hoe en waar je in The States 
lekker kunt eten. En wat je dan zeker 
wel en zeker niet moet bestellen.
Zeg geen fuck of shit, want de meeste 
Amerikanen houden niet van grof 
taalgebruik, maar zijn sociaal, behulp-
zaam en belangstellend, en meestal erg 
godsdienstig.
Of je als Nuenense senior zelf nog een 
keer deze droomreis kunt maken, die 
er donderdag bij was maakte in ieder 
geval de adembenemende belevenis-
sen van Werschkull in dit onmetelijke 
land van heel dichtbij mee.

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

Kids Society Erica 
Na de huisstijlwijziging en de nieuwe 
website van Kids Society Erica in 2016, 
is begin 2017 het ouderportal geïntro-
duceerd. Met deze portal worden ou-
ders persoonlijk en interactief betrok-
ken bij wat hun kinderen meemaken 
op het dagverblijf en de buitenschool-
se opvang (bso). Vanaf 1 maart komen 
daar de sociale media bij. Kids Society 
Erica is vanaf die datum actief aanwe-
zig op Facebook en LinkedIn. In-
stagram volgt enkele weken later. 

Facebook 
Op Facebook gaan we ouders, verzor-
gers en grootouders inspireren. Ook 
laten wij zien wat er zoal gebeurt op 
onze verschillende groepen en loca-
ties. Zo delen we leuke momenten van 
onze kinderopvang en maken we her-
inneringen voor later. Kinderen, me-
dewerkers, ouders, verzorgers en 
grootouders zijn van harte welkom om 
te reageren op de berichten en hun ei-
gen herinneringen te delen! www.face-
book.com/kidssocietyerica/

LinkedIn 
Op LinkedIn laten we zien dat Kids So-
ciety Erica staat voor kwalitatief hoog-
waardige kinderopvang. Als onafhan-
kelijke stichting hebben we een enorme 
drive om het beste uit onszelf te halen 
om de kinderen een veilige, geborgen 
maar zeker ook inspirerende tijd te bie-
den. Hier delen wij interessante artike-
len en nieuws over hoe wij onze organi-
satie besturen en vormgeven. Uiteraard 
gaan we LinkedIn ook gebruiken om 
nieuwe, geïnspireerde medewerkers 
aan te trekken. https://www.linkedin.
com/company/kids-society-erica 

Het concurrentiebeding
Advocatuur

In bijna iedere arbeidsovereenkomst 
staat tegenwoordig een concurrentie-
beding opgenomen. Zodoende krij-
gen wij vanuit werkgevers vaak de 
vraag wat de vereisten zijn om een 
dergelijk beding op te mogen nemen 
en vanuit werknemers de vraag of zij 
gehouden zijn aan dit beding indien 
zij een andere baan hebben gevon-
den. Blijkens artikel 653 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek is een con-
currentiebeding een beding waarbij 
de werknemer beperkt wordt om na 
het einde van de arbeidsovereen-
komst op een bepaalde wijze werk-
zaam te zijn bij een andere werkgever 
of als zelfstandige in dezelfde bedrijfs-
tak als zijn voormalig werkgever. Het 
doel hiervan is gelegen in voorkoming 
van concurrentie tussen de werkgever 
en diens ex-werknemer. 

Aan het opnemen van een concurren-
tiebeding zijn nadere voorschriften 
verbonden. Zo mag een concurrentie-
beding slechts worden opgenomen 
indien een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd is aangegaan. In 
uitzonderingssituaties is lid 2 van arti-
kel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing en kan ook 
bij een arbeidsovereenkomst voor be-
paalde tijd een concurrentiebeding 
worden opgenomen. Voorts dient 
een concurrentiebeding schriftelijk te 
worden vastgelegd en moet de werk-
nemer meerderjarig zijn. Tevens is het 
van belang dat de eventueel concur-
rerende werkzaamheden moeten 
worden vastgelegd. Dit zodat het dui-

delijk is wanneer de ex-werknemer 
precies in overtreding is. Ten slotte 
wordt een concurrentiebeding opge-
nomen voor bepaalde tijd, bijvoor-
beeld voor één of twee jaar na beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst. 
Een langere periode wordt door de 
rechter vaak ingekort.

Een minder verstrekkende vorm van 
een concurrentiebeding is het relatie-
beding waarbij het de ex-werknemer 
verboden wordt om relaties en/of klan-
ten mee te nemen indien de arbeids-
overeenkomst eindigt. Ook een combi-
natie van een concurrentiebeding en 
een relatiebeding is mogelijk. Indien 
een werknemer een concurrentiebe-
ding overtreedt, zal hem een dwang-
som worden opgelegd voor elke dag 
dat hij in strijd handelt met het concur-
rentiebeding, hiervoor kan een werkge-
ver zich wenden tot de kantonrechter.

Heeft u vragen over voorgaand artikel 
of anderszins? Neemt u dan vrijblij-
vend contact op met Lamers Tielemans 
Advocaten voor meer informatie. Wij 
ondersteunen u graag bij al uw ar-
beidsrechtelijke kwesties. Stuur hier-
voor een e-mail naar max@lamerstiele-
mans.nl of bel met 0499-748 000.

Activiteiten bij 
Bio-Lekkers Nuenen 
Vrijdag 7 april:
Gratis huidadvies (van 20 minuten) 
door een Dr. Hauscka huidtherapeute. 
Vooraf aanmelden bij Bio-Lekkers, 
Parkstraat 3F in Nuenen 040-3680084.

Vrijdag 14 april:
10.00-13.30 uur workshop: introductie 
in de Psychologische Astrologie.
Bij Bio-Lekkers, Parkstraat 3F Nue-
nen, 040-3680084. Aanmelding bij Ja-
nine janinedivers5@gmail.com.

NL Doet !
Het is bijna zover. NL Doet, de landelijke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart.
 
NL Doet wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Oranjefonds. Op beide dagen 
gaan heel veel Nederlanders aan de 
slag als vrijwilliger bij één van de vele 
maatschappelijke organisaties in ons 
land. Voor die organisaties is dit een 
kans om nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken en klussen uit te voeren waar 
extra menskracht voor nodig is.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van harte 
uit om mee te doen en een dagje de 
handen uit de mouwen te steken als 
vrijwilliger. Op de website van NL 
Doet (www.nldoet.nl) kunt u zien wel-
ke klussen er op 10 en 11 maart in uw 
woonplaats zijn, bijvoorbeeld bij de 
kinderboerderij Weverkeshof, speel-
tuin de Kievit, basisschool de Wentel-

wiek, de Crijnsschool, scouting Panta 
Rhei, de Dorpswerkplaats of bij Plus-
minus. Kijk snel want sommige klus-
sen zijn al vol!

Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NL Doet, kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het CMD, tel. 
040-2831675, of u kunt een mail sturen 
naar: ismene.borger@levgroep.nl 

Hoera , verkiezingen! 
De regeringsploeg van VVD en PVDA heeft de rit volgehouden. Er zijn wel 
enkele bemanningsleden over boord geslagen en het schip van Staat heeft 
wat averij opgelopen, maar de haven is in zicht! 
Deze verkiezingen lijken belangrijker dan ooit. Er wordt een grote winst ver-
wacht voor de PVV. Verschillende politieke partijen hebben genoeg Hol-
lands koopmansbloed om hun kruit droog te houden en niet op voorhand 
de PVV uit te sluiten van regeringsdeelname. Dit is ook democratie!.

Er zullen 28 partijen meedoen, we vin-
den dit versnippering, maar het is ook 
een teken dat het politieke bewustzijn 
in Nederland toeneemt. Politiek leeft 
meer dan ooit.
Het CDA vraagt u na te denken over 
welk land u wilt doorgeven aan uw kin-
deren .Dit wordt concreet gemaakt in 
ons programma door in te zetten op 
zorg, binnenlandse veiligheid en de-
fensie .Nederland heeft een goed zorg-
stelsel maar wij als burgers ervaren dit 
toch anders ,correcties zijn nodig.
Het CDA wil dit stelsel in takt houden 
maar de fouten eruit halen. Niet terug 
naar een staatsgezondheidszorg ruif!
Binnenlandse veiligheid betekent niet 

alleen meer blauw op straat maar ook 
het gesprek met elkaar durven aangaan 
en de problemen benoemen. In onze 
lokale politiek, in scholen, in kerken en 
moskeeën, maar ook op de voetbal-
club. Niet in praatshows en kranten en 
op facebook elkaar verketteren!
Tot slot echt weer investeren in defen-
sie, in NATO verband uiteraard. De re-
aliteit is dat verschillende machtsblok-
ken zich roeren. Dit maakt een geloof-
waardige afschrikking en bescherming 
van wat ons dierbaar is nodig. Leuk of 
niet, dat is de realiteit van vandaag! 
Maar in Nederland is een regering al-
tijd een coalitie. Dus hangt het erg af 
van welke partijen met elkaar de ko-
mende vier jaar aan de knoppen mo-
gen zitten.
Als ik dan met een scheef oog naar Ame-
rika kijk, waar geldt: ‘The winner takes it 
all!”, dan is ons stelsel zo gek nog niet!
Ik vertrouw erop dat het gezonde ver-
stand zal winnen.
Rest mij daarom maar een advies : Ga 
stemmen op 15 maart aanstaande, uw 
stem bepaalt ook mijn toekomst! 

Peter Hendrickx
Voorzitter CDA-Nuenen c.a. 

PvdA-inloop op vrijdag 3 maart 
De Carnaval is voorbij. Het was weer fantastisch in ons dorp. En dat blijft zo, 
ook als Nuenen bestuurlijk een fusiepartner krijgt.

Maar … vrijdag 3 maart is het weer de 
eerste vrijdag van de maand. Het is in-
middels een traditie geworden dat de 
PvdA afdeling Nuenen c.a. dan met el-
kaar een glas drinkt in Café Schafrath 
om de landelijke en lokale politiek met 
elkaar en andere geïnteresseerden te 
bespreken. 
Er zijn weer onderwerpen en vragen te 
over om het met elkaar over te hebben. 
We noemen er een paar. De verkiezin-
gen komen eraan. Het zal u niet ont-
gaan zijn. Hoe doen de lijsttrekkers het 
in de campagne? Doet Lodewijk As-
scher het goed in de debatten? Wie 
zweeft er nog? Hoe moet het nu verder 
met Het Klooster? Nog steeds is dat 
niet duidelijk. En we willen toch dat 
dat het warm-kloppende hart van 
Nuenen blijft?

Weten we inmiddels trouwens hoe het 
met de bomen (berken) in Nuenen 
moet? 

Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl. Dit geldt 
voor leden en niet-leden. Gratis.

Vanuit fractie, bestuur en ombudsteam 
zal steeds iemand aanwezig zijn. Naast 
PvdA-leden zijn ook andere geïnteres-
seerden van harte welkom. Graag tot 
ziens op vrijdagavond 3 maart vanaf 
21.00 uur bij Café Schafrath.



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	  

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.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

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Prins Pukkie kiest: jeugdprinses 
Suus en jeugdprins Job
Leerlingen van de Sint Jozefschool in Nederwetten vierden op vrijdag 24 fe-
bruari carnaval in D’n Hakkûhbar. Maar voordat het feest ging beginnen, 
maakten de leerlingen eerst een gezellige wandeling en gingen de prins en 
zijn adjudanten thuis ophalen.

In D’n Hakkûhbar aangekomen vond 
een spannende verkiezing van de jeugd-
prinses en jeugdprins plaats. Prins Puk-
kie koos uit alle lootjes: jeugdprinses 
Suus en jeugdprins Job. Beiden werden 
ze in een mooi, nieuw carnavalsjasje ge-
stoken dankzij de kindermiddagcom-
missie van de Wetters en Pascalle Koks. 
Ze zagen er super cool uit!
Prins Pukkie is in het dagelijks leven 
vrachtwagenchauffeur. Hij moest daar-
om een verkeerslesje doen; hij moest 
verkeersborden raden. Maar helaas 
bakte hij er niet zoveel van; dat kwam 

waarschijnlijk omdat hij die dag niet 
hoefde te werken. Daarna begonnen de 
carnavalsspelletjes. De leerlingen wer-
den in groepjes verdeeld en gingen sa-
men met de prins of adjudanten aan de 
slag. Ze speelden het ‘grote Prins Pukkie 
Play the Pictionary Party’ en het ‘dolle-
pret-met-het-vraag-maar-raak-kwartet-
spel’. Natuurlijk was er in D’n Hakkûh-
bar nog voldoende tijd om te hakken en 
voor de polonaise. Prins en adjudanten 
en alle vrijwilligers: hartelijk bedankt 
voor de gezellige carnavalsviering met 
het ‘biertje’, dansen en hakken. 

Carnavalsoptocht van 
basisschool ‘de Wentelwiek’
Afgelopen zondag was het zover onze school heette al een maand lang ‘HET 
FEESTBEESTENRIJK’. Deze toepasselijke naam was uitgekozen door onze ei-
gen prinses Marjolein, hofdame Roos en adjudant Lars, die dit jaar de jeugd-
carnaval 2017 zouden vertegenwoordigen.

Natuurlijk deden we, zoals ieder jaar, 
weer mee met de optocht in het dorp. 
We droegen dit magnifiek trio een 
warm hart toe!!! Knuffels werden inge-
zameld om de wagen te versieren, ook 
opgeleukt met beesten- spreuken. Het 
motto ‘FEESTEN ALS BEESTEN’, werd 
goed gehoord door de fantastische mu-
ziek van onze eigen geluidswagen.
Alle kinderen hadden zelf een toepas-
selijk masker gemaakt, dat paste bij hun 
dierenoutfit. Er kwamen veel dieren 
voorbij: dieren van het oerwoud, dieren 
uit de dierentuin, gevleugelde dieren, 

het was één grote beestenbende! Al 
dansend en zingend kregen we het pu-
bliek goed in de stemming. Iedereen 
heeft vol enthousiasme genoten! Groot 
en klein en zelfs tot heel klein! 
Bij de prijsuitreiking kregen we dan 
ook van onze eigen prinses de zilveren 
beker voor: ‘DE MEEST BEESTACH-
TIGE SCHOOL’.
Wij danken de carnavalcommissie 
voor de gezelligheid in de tent, en ho-
pen dat er volgend jaar meer scholen 
meedoen met de optocht in Nuenen.
Want jong geleerd is oud gedaan! 

#feestenhossendansenenspringen

Carnaval op Brede School   
de Wentelwiek
Eindelijk was het dan zover, carnavalsvrijdag! De hele school was prachtig 
versierd en alle kinderen hadden er duidelijk zin in. Om vijf voor half 9 kwa-
men we allemaal zo gek mogelijk verkleed naar de klas. Eerst gingen we el-
kaars mooie kleding even in de eigen klassen bekijken. En een speciale car-
navalsfotograaf heeft alle klassen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Om kwart voor 9 stonden alle Wentel-
wiekers klaar om Prinses Marjolein 
thuis op te gaan halen, haar hofdame 
Roos en adjudant Lars stonden daar ook 
klaar om in te stappen in de prachtig 
versierde cabrio! In polonaise liepen we 
vanaf de Keizershof weer terug naar 
school. Daar stonden de kleuters al 
klaar om ons feestelijk te ontvangen. 
Vooral prins Daan en zijn prinses Senna 
hadden er duidelijk veel zin in. Zij wer-
den tijdens deze dag bijgestaan door de 
raad van 11 van de kleuters. Prinses 
Marjolein, hofdame Roos en adjudant 
Lars hadden ook de beschikking over 
hun eigen raad van 11 van de boven-
bouw. En wat zagen zij er prachtig uit in 
de nieuwe pakken. Na de proclamatie 
kon het feest echt losbarsten. Alle klas-
sen hebben die ochtend voor een prach-
tig optreden gezorgd. Alle klassen had-
den, speciaal voor het prinselijk trio, als 
thema ‘dieren’ gekozen. Het motto van 
prinses Marjolein is namelijk Feesten 
als Beesten. Zo konden ‘de pinguïndans’, 
‘de papegaaientwist’ en ‘er staat een 
paard in de gang’ natuurlijk niet ontbre-
ken. De prinses was zeer enthousiast 
over deze carnavaleske optredens.

‘En zoals bij elke wedstrijd, kan er maar 
één de winnaar zijn’……dit jaar ging 
groep 6 zeer terecht met de grote beker 
naar huis. Een speciale vermelding 
voor groep 7, zij hadden namelijk 2 
echte carnavalsartiesten weten te strik-

ken. DJ Bompa en de mens hadden in 
hun megadrukke agenda tijd gevonden 
om naar de Wentelwiek te komen om 
gezellig mee te zingen met het optre-
den van groep 7. Ay ay ay het dak ging 
er inderdaad af! Uit iedere klas werd 
een winnaar gekozen, voor degene die 
het meest origineel verkleed was. Spe-
ciale attentie voor de prachtige creatie 
van Guusje als clowntje.

Klokslag 12 uur werd onze school blij 
verrast door een bezoek van Vrouwe 
Jura, de vrouwelijke Prins van Nuenen. 
Ze had ook haar beide hofdames Sana 
en Scripta en een afvaardiging van 
haar raad van 11 meegenomen. Onder 
de klanken van Vrouwkes maakten zij 
een daverende entree in onze aula. Na 
een welkomstwoord en enkele onder-
scheidingen was het weer tijd voor een 
polonaise met Vrouwe Jura voorop. 
Met een toepasselijk cadeau en een ge-
weldige ervaring verlieten zij om half 1 
het feestbeestenrijk. Dat was tevens 
voor alle kinderen het signaal om terug 
te gaan naar de klassen en te gaan ge-
nieten van een welverdiende vakantie. 
Wij willen namens de prins en prinses-
sen, hofdame, adjudant en kleine raad 
van 11 en de grote raad van 11 alle ou-
ders heel hartelijk bedanken die deze 
ochtend mogelijk hebben gemaakt. 
Zonder jullie was het namelijk niet 
zo’n megacarnavalsfeest geworden. 
ALAAF

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 05-03-2017   
in het programma Nuenen Nú :
•	 Huldiging	Voice	winnares		

Pleun Bierbooms 
•	 Pleun	Bierbooms	in	de	Voice	of	

Nuenen 2012
•	 Renovatie	van	Akkers	Archipel,	

deel 5
•	 Het	sleutelmoment	tijdens	Car-

naval 2017
•	 Samenvatting	Carnavalsoptocht	

Nuenen
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts	
•	 LON	door	de	jaren	heen,	afl.17
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 
uur. De programma’s van LON TV 
zijn ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur.

  

  

Vossenjacht op de Dassenburcht
Vrijdag 24 februari hebben de kinderen van de Dassenburcht een ‘Vossenjacht’ ge-
houden in de wijk rondom school. Kinderen moesten op zoek naar verklede men-
sen, de vossen. Bij elke vos moesten de kinderen een opdracht uitvoeren en konden 
ze een stempel verdienen op hun stempelkaart. De kinderen hadden ruim 1,5 uur 
de tijd om alle vossen in de wijk te vinden. Het was superfijn dat er zoveel ouders 
waren om mee te helpen, hetzij als vos hetzij om een groepje te begeleiden. 
Om 10.30 uur keerden alle kinderen, ouders en vossen weer terug naar school 
voor een lekker hapje en drankje! 
Op school is er ook nog aandacht besteed aan de outfits die de kinderen droegen. 
In elke groep is er een prijs uitgereikt voor de leukste/ origineelste of grappigste 
outfit. Onder muzikale begeleiding van DJ IJsbrand en DJ Jeroen hebben we een 
polonaise ingezet en zijn we samen al feestend en hossend de vakantie ingegaan. 

  

  Senioren carnaval
Vrijdagmiddag. Het begin van car-
naval. Zoals het de gewoonte is, be-
gint deze met het Senioren carna-
val. Al heel vlug zat de hele zaal vol. 
Het 't Orkestje speelde gezellige 
muziek en al vlug kwamen de eer-
ste beentjes van de vloer. Er werd 
koffie/thee met een stukje vlaai 
uitgedeeld. 

Toen was het afscheid nemen van de 
Heerboer Jan Wesenbeek. Na een op-
treden van de eerste Tonprater, werd de 
nieuwe Barones bekend gemaakt. Deze 
eer was dit jaar voor Ria Hoefnagels. Na 
wat gezellige muziek kwam de tweede 
Tonprater. Daarna onder begeleiding 
van ´t Orkestje werden de broodjes en 
krentenbollen uitgedeeld. Toen was het 
tijd om het podium leeg te maken voor 
het bezoek van de complete Carnavals-
vereniging. Na een optreden van alle 
drie de Dansgardes, werd er nog een 
polonaise ingezet. Helaas kwam er een 
eind aan deze middag. De gasten spra-
ken met veel lof over de organisatie. 
Graag tot volgend jaar!

Wat een ontzettend geweldige tijd 
hebben wij vanaf mei t/m nu gehad. De 
diverse prinsenballen, krantje uitrei-
king, recepties, kletsavonden, senioren 
carnaval, het prinsentreffen van het 
ED en in Roermond, het ziekenbezoek 
en natuurlijk de carnaval zelf. Alles 
maar dan ook alles heeft heel veel in-
druk op ons gemaakt. Dit had natuur-
lijk niet kunnen slagen wanneer ik niet 
door zo’n fijne adjudanten en natuur-
lijk de Luckies was bij gestaan. Maar 
ook alle leden en mensen die op wat 
voor manier dan ook mee hebben ge-
holpen aan ons fantastisch carnavals-
seizoen. Bedankt daarvoor!
Nu hebben wij, Prins Pukkie en mijn 
adjudanten, het geluk dat we in sep-
tember nog het 44 jarig jubileum van 
onze vereniging te vieren hebben, zo-
dat we er nog een weekend aan kunnen 
plakken. Graag zien we jullie dan ook 
terug tijdens het jubileumweekend van 
Cv de Wetters op 15 t/m 17 september.

Met grote carnavalsgroet,
Prins Pukkie.

Adjudanten, Mukkie, Tukkie, 
Make-Uppie en de Luckies.

Wat een eer!
Wetters & Wetterinnekes, maar natuurlijk ook aan iedereen die carnaval 
viert, met bovenstaande woorden ben ik dit absoluut gave carnavals jaar 
begonnen. De 44e prins van Cv de Wetters!



Zo was Carnaval 2017Zo was Carnaval 2017 Met dank aan alle fotografen:
Bart Verkuijlen/©Plaatjesmaker, Sander Bontje/Phrog, 
Ivo Ploegsma, Nannie vd Eijnden en vele vele anderen...

Uitslag optocht Gerwen
De publieksprijs van de carnavalsoptocht is gewonnen 
door Car Wash Splash uit Gerwen. Deze groep won ook 
bij de loopgroepen volwassenen. De carnavalswagen 
Jungle van de Stemkes sleepte de eerste prijs binnen 
bij de wagens volwassenen.

Publieksprijs 
Splash - Car Wash

Volwassenen groepen 
1  Splash - Car Wash 
2  Zsa Zsa Zsoe - We gaan als de brandweer 
3  Vriendengroep Gerwen - Dorpen in 't nauw, Eindhoven 
 lust ze rauw.

Volwassenen wagens 
CV De Stemkes - Jungle.

Jeugd groepen 
1  Zorgboerderij Krakenburg - Hak op den tak 
2  Kindervakantieweek Gerwen - De wonderen wereld 
 van Gerwen.

Jeugd wagens 
1  Wij zijn de Bob - Glaasje op laat je rijden.

Volwassenen individueel 
1  Heleen en Karin - Wij gaan knallen 
2  Jeanette en Ingrid - Zwartgemaakt 
3 Broer Bastiaans - Ik ben het zonnetje in huis.

Uitslag optocht Nuenen
 
Voor meer informatie over de optocht, zie onze 
website www.dwersklippels.nl/evenementen/optocht
 
Wagens 
1 CC Supermanstam - CC Supermanstam staat 4 dagen 
 P'raat 
2 Boord - Boord maakt er een circus van!! 
3 Vierkant Rond - Wij zullen wel weer achter het net 
 vissen 
4 CV Goed Zat - Wij zijn echte wielrenners! 
5 V.C. De Halve Zolen - Carnavals schip! 
6 CV de Wetters - Prinsenwagen

Kleine loopgroep 
1 Rosédoos - Alle gekheid op een stokske 
2 De barbaren - Ze zijn weer terug 
3 Sjan Sleegers - De kletskousen 
4 Heleen en Karin - Wè gaon knallùh ! 
5 Ingrid en Jeannette - Zwart 
6 Swinkels en zoon - Minion 
7 Meijers - Waar is de bob
  
Individuelen 
1 Anoniem - Hekken en lekken 
2 Pim Jans - Micheal van Gerwen Kookunsten 
3 Kruis - Tante Sjaan aan het bruisen krijgen

Grote loopgroep 
1 Zsa Zsa Zsoe - Zsa Zsa Zsoe gaat als de brandweer 
2 Geldrop in beeld - Beeldige beelden! 
3 Splashhh - Car Wash  
4 De zotten van oost - Wèij hèbben mi carnaval unne...
 (kegel)  
5 Road van Zatterdag - Jetzt geht (wagen) loos 
6 wijkvereniging De Akert - Zoete Zotte 
7 Vriendengroep Gerwen - Ratelslang pak me dan 
8 GSL - BraBo bus Vervoert Ons

Uitslag optocht Nederwetten
Loopgroepen
1 Ingrid en Jeannette - Zwart
2 Voetbal Dames en Willy - “Met vieren veel meer pret…. 
 Maak jij van dit trio een kwartet?”
3 Rotzooi - Wij zetten prins Pukkie niet te kakkûh
4 De piroatjes - Ik zuuk mu schatje
5 Heleen en Karin - Wij gaan knallen
6 Veteranen - Wij zitten echt in de piepzak
7 Dikveurmekaar - Wij doen een bietje aan de lijn
8 De kletskousen - Kletskousen
9 de Krakenburg - Van de hak op de tak
10 Dames van de raad - Pukkie’s MISS verkiezing
11 De mulder en zo - Mi dees jaor gin fanfare, maar 
 hakkûh mi elkaor.
 
Individueel
De Buurvrouw - Hakkûh of Kakkûh
 
Wagens
1 CV MDF - Maxi-maal carnaval
2 C.V. De Stemkes - Jungle motto: We hebbuh dit jaor 
 ginnu prins kennuh vangen, we kommu toch de bist 
 uithangen
3 CV De Trekkers - Feest als labielen, in een kasteel op 
 wielen.
 
Publieksprijs
Rotzooi - Wij zetten prins Pukkie niet te kakkûh

Aanmoedigingsprijs
Ik zuuk mu schatje - De piroatjes

Individueel
1 Noortje De Geer - De Soeterbeekseweg nu nog zoeter
2 Daan Migchels - Prins Ukkie
 
Loopgroep
1 Ons spruitjes - Je moet de groe(n)ten hebben
2 fam. Van Moorsel - Make wetten great again
3 De Stuiters, Anne en Twan van Hest - De wetter go2 
 dakar
4 Rowan en Vince Renders - De honden uitlaters
5 De Bob - Wij zijn de BOB
 
Publieksprijs
Daan Migchels - Prins Ukkie

  

Schôn vrouwkes avond 2017
Schôn Vrouwkes 2017 was een daverend succes. Dit jaar begonnen we met 
een eerbetoon, bij het Dwèrsklippelmonumentje, aan de dames die 33 jaar 
geleden met Schôn Vrouwkes avond zijn gestart. Mw Netty de Laat was hier-
bij aanwezig, zij was een van de dames die destijds aan de bar van Café Apol-
lo deze mooie avond bedacht hadden. De andere dames waren Tineke 
Hermans, Hannie van Hal, Phyl Beks, Corry van Dijk en Lya Bouhuijs, waar-
van de echtgenoot bij de ceremonie aanwezig was. 

Dank aan alle vrouwen die het feest in 
en rond het park gevierd hebben. 
Heerlijk uitgedost en hossend van 
kroeg naar kroeg. Een fantastische 
start van carnaval 2017. Volgens tradi-
tie hullen veel vrouwen zich in creaties 
die verwijzen naar het thema dat in 
november bekend is gemaakt. Dit jaar 
was dat ‘Bruisende Brabo Babes’.
Verschillende groepen, die op één of 
andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan 
te geven, zijn in de prijzen gevallen. 
Maar niet alleen zij zagen er prachtig 
uit, alle vrouwen zagen er fantastisch 
uit. We hebben een grote groep ‘Brui-
send Bra-Band’ gezien met luchtbellen 
muziek, Mooie witte ’brui(d)sende bra-
bo babes’, ‘Eerste hulp bij Bruisongeval-

len’, ‘Belegen Brabo Babes’, ‘Brabo Trip’, 
‘Bruisend met een zachte B’, ‘BRRRRR-
RRuisend’, ‘Bruisende Brabo Bips’ en 
niet te vergeten de ‘Bruisende Beesten 
Boel’. Allen met prachtige pakken, 
hoofddeksels en gezichtsbeschilderin-
gen. Een aantal van hen was opnieuw te 
zien in de optocht van zondag. Dit jaar 
werden we weer begeleid door de fan-
tastische percussieband LOSbandig. 
Heerlijke muziek van hartstochtige er-
oplostrommelende vrouwkes! 
Al een paar jaar is het gebruikelijk de 
prijzen te verdelen onder grote groe-
pen en kleine groepen. 

Dit jaar zijn de prijswinnaars in de 
groepen tot en met vier personen ge-
worden:

1e Belegen Brabo Babes
2e  De enige echte Brabogirls uit het 
 schilderij
3e  De 3 bruisende Brabo Babes 
 (baby in luikje)
4e  2 Franse Bourgogne Babes
5e  De snuivende Brabo Bakkers

Onder de grote groepen van meer dan 
vier personen zijn de prijzen als volgt 
verdeeld:
1e  Dees Brabants Babes Bruisen nog 
 wel efkes dur
2e  Bourgondische Brabo Babes (badpak)
3e Braking Bad Brewing Brabo Babes
4e Bruisende Biker Babes
5e Brabo Bruis Bus 

Veel belangstelling bij 
het Prinsenschieten
Op de vroege maandagmorgen met 
carnaval waren alle Nuenense Prinsen 
inclusief de kerkdorpen naar de Schut 
op het Eeneind gekomen voor het 
prinsenschieten. Vergezeld van hun 
adjudanten en hofdames en een flinke 
delegatie van hun bestuur ging de kof-
fie met een snee zult en krentenbrood 
er goed in. Daarna volgden de eerste 
pilskes en werd er fanatiek gestreden 
op twee bomen: een voor de prinsen 
en prinses uit ons dorp en op de ande-
re boom de adjudanten en hofdames.
De Prinsen en Prinses waren het eerste 
klaar. Na 33 schoten viel het laatste 
stukje van de puist naar beneden. Het 
was de Wettense Prins, Prins Puckie die 
daarvoor verantwoordelijk was. Op de 
boom ernaast viel het laatste stukje na 
44 schoten omlaag. Weer was het de 
Wettense inbreng in de persoon van 
een van de adjudanten die het eind-
schot loste. In de wandelgangen werd 
daarna beweerd dat die twee wel erg 
veel gezien waren op het terrein van de 
Wettense Schut. Of ze lid gaan worden 
of veel geoefend hadden werd niet dui-
delijk. De ludieke onderscheiding zal 
volgend jaar verdedigd moeten worden.
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Eerbetoon van de Klippeleaters 
aan Harrie van Deurzen



Zo was Carnaval 2017Zo was Carnaval 2017 Met dank aan alle fotografen:
Bart Verkuijlen/©Plaatjesmaker, Sander Bontje/Phrog, 
Ivo Ploegsma, Nannie vd Eijnden en vele vele anderen...

Uitslag optocht Gerwen
De publieksprijs van de carnavalsoptocht is gewonnen 
door Car Wash Splash uit Gerwen. Deze groep won ook 
bij de loopgroepen volwassenen. De carnavalswagen 
Jungle van de Stemkes sleepte de eerste prijs binnen 
bij de wagens volwassenen.

Publieksprijs 
Splash - Car Wash

Volwassenen groepen 
1  Splash - Car Wash 
2  Zsa Zsa Zsoe - We gaan als de brandweer 
3  Vriendengroep Gerwen - Dorpen in 't nauw, Eindhoven 
 lust ze rauw.

Volwassenen wagens 
CV De Stemkes - Jungle.

Jeugd groepen 
1  Zorgboerderij Krakenburg - Hak op den tak 
2  Kindervakantieweek Gerwen - De wonderen wereld 
 van Gerwen.

Jeugd wagens 
1  Wij zijn de Bob - Glaasje op laat je rijden.

Volwassenen individueel 
1  Heleen en Karin - Wij gaan knallen 
2  Jeanette en Ingrid - Zwartgemaakt 
3 Broer Bastiaans - Ik ben het zonnetje in huis.

Uitslag optocht Nuenen
 
Voor meer informatie over de optocht, zie onze 
website www.dwersklippels.nl/evenementen/optocht
 
Wagens 
1 CC Supermanstam - CC Supermanstam staat 4 dagen 
 P'raat 
2 Boord - Boord maakt er een circus van!! 
3 Vierkant Rond - Wij zullen wel weer achter het net 
 vissen 
4 CV Goed Zat - Wij zijn echte wielrenners! 
5 V.C. De Halve Zolen - Carnavals schip! 
6 CV de Wetters - Prinsenwagen

Kleine loopgroep 
1 Rosédoos - Alle gekheid op een stokske 
2 De barbaren - Ze zijn weer terug 
3 Sjan Sleegers - De kletskousen 
4 Heleen en Karin - Wè gaon knallùh ! 
5 Ingrid en Jeannette - Zwart 
6 Swinkels en zoon - Minion 
7 Meijers - Waar is de bob
  
Individuelen 
1 Anoniem - Hekken en lekken 
2 Pim Jans - Micheal van Gerwen Kookunsten 
3 Kruis - Tante Sjaan aan het bruisen krijgen

Grote loopgroep 
1 Zsa Zsa Zsoe - Zsa Zsa Zsoe gaat als de brandweer 
2 Geldrop in beeld - Beeldige beelden! 
3 Splashhh - Car Wash  
4 De zotten van oost - Wèij hèbben mi carnaval unne...
 (kegel)  
5 Road van Zatterdag - Jetzt geht (wagen) loos 
6 wijkvereniging De Akert - Zoete Zotte 
7 Vriendengroep Gerwen - Ratelslang pak me dan 
8 GSL - BraBo bus Vervoert Ons

Uitslag optocht Nederwetten
Loopgroepen
1 Ingrid en Jeannette - Zwart
2 Voetbal Dames en Willy - “Met vieren veel meer pret…. 
 Maak jij van dit trio een kwartet?”
3 Rotzooi - Wij zetten prins Pukkie niet te kakkûh
4 De piroatjes - Ik zuuk mu schatje
5 Heleen en Karin - Wij gaan knallen
6 Veteranen - Wij zitten echt in de piepzak
7 Dikveurmekaar - Wij doen een bietje aan de lijn
8 De kletskousen - Kletskousen
9 de Krakenburg - Van de hak op de tak
10 Dames van de raad - Pukkie’s MISS verkiezing
11 De mulder en zo - Mi dees jaor gin fanfare, maar 
 hakkûh mi elkaor.
 
Individueel
De Buurvrouw - Hakkûh of Kakkûh
 
Wagens
1 CV MDF - Maxi-maal carnaval
2 C.V. De Stemkes - Jungle motto: We hebbuh dit jaor 
 ginnu prins kennuh vangen, we kommu toch de bist 
 uithangen
3 CV De Trekkers - Feest als labielen, in een kasteel op 
 wielen.
 
Publieksprijs
Rotzooi - Wij zetten prins Pukkie niet te kakkûh

Aanmoedigingsprijs
Ik zuuk mu schatje - De piroatjes

Individueel
1 Noortje De Geer - De Soeterbeekseweg nu nog zoeter
2 Daan Migchels - Prins Ukkie
 
Loopgroep
1 Ons spruitjes - Je moet de groe(n)ten hebben
2 fam. Van Moorsel - Make wetten great again
3 De Stuiters, Anne en Twan van Hest - De wetter go2 
 dakar
4 Rowan en Vince Renders - De honden uitlaters
5 De Bob - Wij zijn de BOB
 
Publieksprijs
Daan Migchels - Prins Ukkie

  

Schôn vrouwkes avond 2017
Schôn Vrouwkes 2017 was een daverend succes. Dit jaar begonnen we met 
een eerbetoon, bij het Dwèrsklippelmonumentje, aan de dames die 33 jaar 
geleden met Schôn Vrouwkes avond zijn gestart. Mw Netty de Laat was hier-
bij aanwezig, zij was een van de dames die destijds aan de bar van Café Apol-
lo deze mooie avond bedacht hadden. De andere dames waren Tineke 
Hermans, Hannie van Hal, Phyl Beks, Corry van Dijk en Lya Bouhuijs, waar-
van de echtgenoot bij de ceremonie aanwezig was. 

Dank aan alle vrouwen die het feest in 
en rond het park gevierd hebben. 
Heerlijk uitgedost en hossend van 
kroeg naar kroeg. Een fantastische 
start van carnaval 2017. Volgens tradi-
tie hullen veel vrouwen zich in creaties 
die verwijzen naar het thema dat in 
november bekend is gemaakt. Dit jaar 
was dat ‘Bruisende Brabo Babes’.
Verschillende groepen, die op één of 
andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan 
te geven, zijn in de prijzen gevallen. 
Maar niet alleen zij zagen er prachtig 
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hoofddeksels en gezichtsbeschilderin-
gen. Een aantal van hen was opnieuw te 
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werden we weer begeleid door de fan-
tastische percussieband LOSbandig. 
Heerlijke muziek van hartstochtige er-
oplostrommelende vrouwkes! 
Al een paar jaar is het gebruikelijk de 
prijzen te verdelen onder grote groe-
pen en kleine groepen. 

Dit jaar zijn de prijswinnaars in de 
groepen tot en met vier personen ge-
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2e  De enige echte Brabogirls uit het 
 schilderij
3e  De 3 bruisende Brabo Babes 
 (baby in luikje)
4e  2 Franse Bourgogne Babes
5e  De snuivende Brabo Bakkers

Onder de grote groepen van meer dan 
vier personen zijn de prijzen als volgt 
verdeeld:
1e  Dees Brabants Babes Bruisen nog 
 wel efkes dur
2e  Bourgondische Brabo Babes (badpak)
3e Braking Bad Brewing Brabo Babes
4e Bruisende Biker Babes
5e Brabo Bruis Bus 

Veel belangstelling bij 
het Prinsenschieten
Op de vroege maandagmorgen met 
carnaval waren alle Nuenense Prinsen 
inclusief de kerkdorpen naar de Schut 
op het Eeneind gekomen voor het 
prinsenschieten. Vergezeld van hun 
adjudanten en hofdames en een flinke 
delegatie van hun bestuur ging de kof-
fie met een snee zult en krentenbrood 
er goed in. Daarna volgden de eerste 
pilskes en werd er fanatiek gestreden 
op twee bomen: een voor de prinsen 
en prinses uit ons dorp en op de ande-
re boom de adjudanten en hofdames.
De Prinsen en Prinses waren het eerste 
klaar. Na 33 schoten viel het laatste 
stukje van de puist naar beneden. Het 
was de Wettense Prins, Prins Puckie die 
daarvoor verantwoordelijk was. Op de 
boom ernaast viel het laatste stukje na 
44 schoten omlaag. Weer was het de 
Wettense inbreng in de persoon van 
een van de adjudanten die het eind-
schot loste. In de wandelgangen werd 
daarna beweerd dat die twee wel erg 
veel gezien waren op het terrein van de 
Wettense Schut. Of ze lid gaan worden 
of veel geoefend hadden werd niet dui-
delijk. De ludieke onderscheiding zal 
volgend jaar verdedigd moeten worden.
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LINDEBLAADJES

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

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

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

HET VERSCHIL IN 
ZORG  Gepersonaliseerde 
zorg aan huis. www.het-
verschilinzorg.nl

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

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

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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.

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:	14040
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TUIN-AANLEG EN TUIN-
RENOVATIE www.lapagon-
datuinen.nl 06-19702668.

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. Ruim 150 kramen. 
19 maart: Dreef in Aarle-
Rixtel en 26 maart: Bongerd 
in Breugel 11.00-14.00 uur. 
www.kinderkledingbeurs.net

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

wijk Nuenen Oost
(± 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 DIRECT

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

 PUZZELHOEKWeek 9

Kruiswoord

Horizontaal: 1 in combinatie met 4 propaganda 10 bij geen gehoor 13 titel 
15 woede 16 dus 17 sleepnet 19 Amerika 20 roest 21 namaak 23 Grieks eiland 
25 Economische Zaken 27 kloosterzuster 28 nagerecht 30 haars inziens 
31 moskeetoren 33 aardkundige 35 één en ander (afk.) 36 vod 
37 muziekinstrument 39 spreuk 42 zangnoot 43 riv. in Schotland 44 lidwoord 
45 en volgende 47 met ingang van 49 een zekere 51 bontsoort 
54 pl. in Gelderland 56 mislukken 59 pl. in Noord-Brabant 60 houding 
62 pl. in Frankrijk 63 bijbelse figuur 64 nauwgezet 65 voormalig Chinees heerser.

Verticaal: 1 knus 2 centrale antenne inrichting 3 planeet 5 voor de vuist 
6 staatsgreep 7 ongebonden 8 rijstdrank 9 met name 10 Franse kaassoort 
11 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 12 sullig 14 familielid 16 voormalig 
18 knevel 20 Europese hoofdstad 22 van dezelfde soort 24 gelijkluidend 
26 patiënt 27 naaigerei 29 iedereen 30 hindernis 32 ontkenning 
34 deel v.e. naald 37 planeet 38 riv. in Duitsland 40 keukengerei 41 item 
46 struik 48 verbod 49 zwemvogel 50 bridgeterm 52 pl. in Gelderland 
53 ten name 55 kookgerei 57 voormiddag 58 Baskische afscheidingsbeweging 
60 de oudste 61 dat is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65

V R A A D G E V E R G

O L M S B B K A R A L E

N O E M E R E A A N B O D

M E D E I N N E N T U B E

I D O L O K E C I E L

N C O U P E K L O S E

O N T E L B A A R

G N I E T S F I K S O

A L A T A P K M J A M

M I T S R E E K S B A R D

M E I S J E L I M P A L A

A V E O D E E N E L E T

E E L E G A N T I E S

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

Oplossingen wk 8
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

TEKENCURSUS

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.

ARMEN
BLOEM
BUGGY
CONSENSUS
EISEN
ERTSEN
FATWA
FEESTTAART
FRIES
GRAANMOLEN
GRIMAS
INGREEP
INMENGEN
INZET
KAPER
KAPPEN
NARCOSE
POOLGEBIED
REMISE
ROBOT
SKIEN
SPANNEN
SPIEGEL
STRANDLOOP
TANIG
TEXAS
VETKWAB

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

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 6 3 2
7 8 1 3

8 9
6 8 5

4 2 8
2 9 7 4

2 3
5

7 5 1

week 7, Mw. L. Aarts, Nuenen.

€17,95 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

Kipfilet Kerrie
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

Sate kip (2 stuks)
***

Pisang Goreng (4 stuks)
***

Kroepoek
***

 *Bami, Nasi of Rijst
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Ik zie, ik zie   
wat jij niet ziet ...... 
Via ons best ontwikkelde zintuig, het 
oog, hebben we toegang tot wat er in de 
natuur te ontdekken, bewonderen en ge-
nieten is. Boeiend is het zeker ook om 
eens op zoek te gaan naar minder opval-
lende, minder in het oog springende za-
ken. Sommige soorten zijn slechts via 
heel minieme verschillen van elkaar te 
onderscheiden. Andere natuurverschijn-
selen zijn heel verborgen aanwezig. Soms 
weet je zelfs niet of iets wel echt iets is!
Veel bewoners van de natuur zijn heel erg 
klein. Onopvallend. Veelal blijven die on-
opgemerkt. En toch zijn ook die ‘klein-
tjes’ heel erg de moeite waard. Vanwege 
hun schoonheid, hun ingenieuze bouw of 
verrassende manier van functioneren. 
Zo’n ontdekkingstocht in de natuur le-
vert veel - ook onverwachts - boeiends 
op. Aan de hand van verschillende voor-
beelden worden ‘minder zichtbare’ en 
‘moeilijker te ontdekken en minder ge-
makkelijk te duiden’ zaken in de natuur 
zichtbaar gemaakt en toegelicht. Een 
zoektocht naar ‘dingen van niks’.
Maandag 6 maart IVN lezing. 20.00 
uur in de IVN ruimte in Het Klooster. 
De toegang is gratis doch de ruimte is 
beperkt tot 50 personen. Info: 040-
2421423. www.ivn.nl/nuenen

Computercafé maart 2017
Het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal be-
leefde in februari een record aan bezoekersaantallen. De voor die maand 
gekozen onderwerpen waren blijkbaar een schot in de roos, reden om op de 
zelfde weg verder te gaan. Voor de maand maart staan er ook weer vier inte-
ressante onderwerpen op het programma:

9 maart 
Mijnoverheid.nl - DigiD - Belasting
Op de overheidswebsite mijnoverheid.nl 
dient iedereen een account aan te ma-
ken, waarop u met uw DigiD code in 
kunt loggen. De DigiD code is ook no-
dig om online belasting aan te geven. 
Het Computercafé toont u hoe alles in 
z’n werk gaat.

16 maart
Muziek downloaden / streamen
Audio CD’s zijn al niet meer van deze 
tijd. Muziek wordt tegenwoordig veel 
meer op de PC gedownload of ge-
streamd (online via internet beluis-
terd). Bekende programma’s zijn 
iTunes en Spotify. U krijgt uitgelegd 
hoe dit alles in z’n werk gaat.

23 maart 
Genealogie Digitaal
Genealogisch onderzoek wordt steeds 
meer via PC en internet bedreven. U 
krijgt in het Computercafé uitleg hoe u 
op internet zoekt naar uw voorvaderen 
en hoe u met het programma Aldfaer 
uw stamboomgegevens vast kunt leg-
gen.

30 maart 
Office in de Cloud
Men is lang gewend geweest om voor 
Word, Excel en PowerPoint een duur 
Microsoft Office pakket aan te schaf-
fen, maar tegenwoordig kan men ook 
op alle apparaten de gratis(?) online 
versies gebruiken van o.a. Microsoft 
en Google.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur de 
koffie klaar en start de inleiding om 
09.30 uur, waarbij er weer volop ruimte 
is voor vragen. Iedereen kan zonder 
aanmelding vooraf in het Computercafé 
terecht, er wordt een bedrag gevraagd 
van € 4,00 voor entree plus koffie.

Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkes-
hof).

Willie en zijn orkest 
the Old-timers 
Willie en zijn orkest the Old-timers 
zijn op zoek naar klarinetten spelers en 
bugel of trompet blazers. We repete-
ren donderdag middag van 14.00 tot 
16.00 in gebouw LONU, Wettenseind 
28, Nuenen. Kom gerust eens luisteren 
naar onze repetitie waar u ons reper-
toire kunt bekijken. We hebben regel-
matig optredens overdag en af en toe ’s 
avonds, vooral in zorginstellingen, de 
Warrande en soms ook in het buiten-
land. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Willie van Ba-
kel, tel. 06-15414964 of 040-2832408. 
www.the-old-timers.nl

Drie maart 
Wereldgebedsdag
Men zou het dit jaar door de carnaval zo 
maar vergeten. Maar de eerste vrijdag 
van maart is het altijd Wereldgebeds-
dag. Dit jaar hebben de vrouwen uit de 
Filippijnen een dienst samengesteld. Zij 
vertellen daarin over hun eigen leven en 
hebben daarbij een bijbel-gedeelte uit-
gezocht. Wij willen dit met zoveel mo-
gelijk mensen delen. Komt u daarom 
ook op vrijdagmiddag om half 3 naar de 
Kapel in ‘de Akkers’. Iedereen is hartelijk 
welkom en zo’n dienst duurt ongeveer 
een uur. Altijd heel fijn om weer van 
mensen in een ander land over hun si-
tuatie te horen. Info: d.kaper@onsnet.nu

 
 Suffragette 

Op donderdag 9 maart a.s. vertoont 
Cultuur Overdag in Het Klooster de 
film ‘Suffragette’. De film vertelt het 
waargebeurde verhaal over de suffraget-
tebeweging in 1912 in Groot-Brittannië 
en hun strijd voor vrouwenrechten.
Het is een indrukwekkende film over 
hetgeen nu vanzelfsprekend lijkt: kies-
recht voor vrouwen. Met de film speelt 
Cultuur Overdag in op twee actuele 
thema’s: internationale vrouwendag (8 
maart) en de naderende verkiezingen 
(15 maart).
Meer informatie vindt u op:
www.cultuuroverdag.nl 

De film begint om 10.30 uur; de foyer 
is open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs 
voor de film (inclusief een kopje thee 
of koffie) is € 6,50. Kaarten zijn te koop 
aan de receptie van Het Klooster (Park 
1, Nuenen), iedere werkdag van 8.30 
tot 17.30 uur.

Nuenenaren in halve finale 
Archipel Muziekconcours 
Stichting Vrienden van Archipel organiseert in 2017 voor de vierde keer het 
Archipel Muziekconcours. Muziek is een taal tussen mensen, die je gemak-
kelijk verstaat. Muziek biedt de mogelijkheid tot contact leggen, muziek 
spreekt iedereen aan op zijn eigen manier. Archipel organiseert het muziek-
concours om cliënten, mantelzorgers én omwonenden de kans te bieden te 
genieten van klassieke muziek op hoog niveau. Na de indrukwekkende en 
goed bezochte voorrondes beloven de halve finales zeker geweldig te wor-
den met twee spannende, afwisselende programma’s. 

Op zaterdag 4 maart vindt de eerste hal-
ve finale plaats in de gasterij van Dom-
melhoef aan de Parklaan 97 te Eindho-
ven vanaf 14.00 uur. Op zondag 5 maart 
vindt de tweede halve finale plaats in 
Berkenstaete aan de De Bontstraat 71 te 
Son en Breugel vanaf 14.00 uur. De hal-
ve finales zijn gratis toegankelijk.

Door naar de halve finales zijn:
4 maart:
Laura Landman uit Kortgene - op de 
piano. Dario Hulsing uit Amsterdam - 
op de viool. Claire van Gaalen uit Eind-
hoven - op de piano. Sara Rutten uit 
Eindhoven - op de gitaar. Justus Egert 
uit Almere - op de piano. Alan Mukri-
ani uit Vleuten - op de viool. Julia 
Nefedov uit Eindhoven - op de piano. 
Nina Nederlof, Nina Smeets en Inge 
van Grinsven uit Nuenen - op de 
dwarsfluit 2x en harp.
 
5 maart:
Marthe Meskers uit Eindhoven - op de 
trompet. Soraya Sies uit Gilze - met 

zang (sopraan). Claire en Frederique 
van Gaalen uit Eindhoven - op de pia-
no. Femke Chu uit Eindhoven - op de 
viool. Jiwani Ledder uit Eindhoven - 
op de piano. Thomas Prechal uit 
Utrecht - op de cello.
Inge van Grinsven uit Nuenen - op de 
harp. Nina Nederlof uit Nuenen - op 
de dwarsfluit.

Voor in de agenda, op 19 maart: finale 
van het Archipel Muziekconcours in 
het Muziekgebouw Eindhoven. Het be-
looft een spannende strijd te worden 
tussen zes finalisten! De finale begint 
om 14.30 uur in de grote zaal van het 
Muziekgebouw Eindhoven. Entreekaar-
ten zijn te koop voor € 6,50 (incl. reser-
veringskosten en pauzedrankje) via 
www.muziekgebouweindhoven.nl). Er 
is voldoende plaats voor rolstoelen.
Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vinden 
op: www.archipelzorggroep.nl/mu-
ziekconcours

Dichterscollectief Nuenen presenteert…

Catharina Boer en Klaas de Graaff
Met artistieke omlijsting van kunst van Marianne Schellekens en muziek van Paul 
Weijmans presenteerden Annemieke Soethout en Helma Michielsen zaterdag 
namens het dichterscollectief de nieuwste bundels van Catharina en Klaas. Zij 
droegen voor uit hun werk. 

Saar aan Huis ook in Nuenen actief
Zeker de ouderen onder ons zullen zich haar nog wel herinneren: Saartje, de 
onvermoeibare en altijd optimistische huishoudster van de burgemeester 
uit de televisieserie Swiebertje. Saartje was een duizendpoot, geduldig, vol 
humor en de personificatie van het zorgzame type.

Sinds kort kunt u uw eigen ‘Saar’ inhu-
ren onder andere in de persoon van In-
grid Kuijten. Ingrid is mantelzorger en 
knapt voor u alle mogelijke karweitjes 
op zodat u veilig en verzorgd zelfstandig 
thuis kunt blijven wonen. Bij karweitjes 
mag u denken aan licht huishoudelijk 
werk, (samen) boodschappen doen, een 
wandeling maken, eten koken, helpen 
bij de administratie of het oplossen van 
kleine problemen. 
Ingrid heeft met haar organisatie Taking 
Care Nuenen aansluiting gezocht bij ‘Saar 
aan huis’, een landelijke organisatie gespe-
cialiseerd in het ondersteunen van ouderen 
bij het zelfstandig thuis wonen. Daar waar 
de zorg verleend door zorginstellingen 
haar grote beperkingen kent als het gaat 
om wat voor soort hulp er geboden mag 
worden (persoonlijke zorg, huishoudelijke 
hulp), is de ‘Saar aan huis’ juist uitermate 
flexibel. Nog een niet te onderschatten 
pluspunt is dat de ouderen die ondersteund 
worden te maken hebben met één vaste 
hulpverlener, één aanspreekpunt. ‘Saar aan 
huis’ ondersteunt niet alleen de cliënt, ook 
de familieleden of andere -vrijwillige- man-
telzorgers worden door Ingrid ontlast en 
dat kan vaak een enorme opluchting bete-
kenen, zeker voor die mantelzorgers die 
dag en nacht voor hun partner klaar staan.

‘Saar aan huis’ is een nieuw concept voor 
begeleiding en ondersteuning van men-
sen die hulp nodig hebben om zelfstan-
dig thuis te kunnen blijven wonen. In 
deze regio wordt ‘Saar aan huis’ geleid 
door Vincent Bakx en Karin Bouwde-
wijns, beiden uit Best. Vincent Bakx: 
“De zorg is heel erg in vakjes geregeld. 
Zeker na alle bezuinigingen is er voor de 
professionele zorgverleners van de 
thuiszorg weinig ruimte om nog iets ex-
tra’s te doen buiten de regels om. Als je 
als oudere eenzaam bent of demente-
rend, dan is er in Nederland eigenlijk 
niets om je te ondersteunen zodat je in 
een dagelijks ritme blijft, behalve dan 
dat je een beroep moet doen op familie 
of de buren. En sommige mensen lukt 
het niet om de burenzorg of de mantel-
zorg goed te organiseren.”
Karin Bouwdewijns: “Als familielid sta je 
soms ook te dicht bij de persoon die hulp 
nodig heeft. Een dochter van een oudere 
dame vertelde dat zij haar moeder on-
dersteunt maar dat het haar te zwaar 
werd. Zij voelde zich gecommandeerd 
door haar moeder en het gevolg was dat 
er een verwijdering optrad tussen moe-
der en dochter. Dat vond ze jammer, 
want ze wilde graag goed voor haar moe-
der zorgen. Dankzij een ‘Saar aan huis’ 
had die dochter eindelijk weer tijd om 
leuke dingen met haar moeder te doen.”
De meeste medewerkers van ‘Saar aan 
huis’ zijn wat ouder. Vincent Bakx: “Het 
gaat ons niet om de diploma’s maar met 
name om levenservaring. Werken als 
‘Saar’ is geen baantje, je moet inlevings-
vermogen hebben.”

Meer informatie over ‘Saar aan huis’ 
kunt u vinden op www.saaraanhuis.nl 
of telefonisch via 0499-310237/06-
13152065 en meer informatie over ‘Ta-
king Care Nuenen’ 0624608704 of 
www.takingcarenuenen.nl

Na de ‘oprichting’ van de Nuenense Krant 5 jaar geleden is er in onze ogen een onwense-
lijke situatie ontstaan m.b.t. de plaatselijke nieuwsberichtgeving, onwenselijk omdat:
-  het Nuenens nieuws 2 maal en ook nog eens op dezelfde dag gepubliceerd wordt.
-  ondernemers op kosten gejaagd worden, omdat vaak dezelfde advertentie 2x geplaatst 

moet worden.
-  de gemeente Nuenen veel geld kwijt is aan het dubbel publiceren van de vele gemeente-

berichten
-  mensen die 2x hetzelfde plaatselijke nieuws onder ogen krijgen, geneigd zijn om dat 

nieuws dan maar niet meer te lezen.
-  er veel papier, drukinkt etc. verspild wordt.
-  voor het drukken van 2 kranten 2x zoveel schadelijke bestanddelen nodig zijn.
-  verenigingen, clubs etc gedwongen worden 2x hun nieuws aan te leveren.
-  etc. etc....

Wij zijn derhalve van mening dat er zo snel mogelijk weer één plaatselijk berichtenblad 
moet komen en wel de krant met de langste historie d.w.z Rond de Linde, een naam die 
een goede weergave is van de Nuenense verbondenheid.

Met vr. groeten
Mevr. F. Adelaars en de heer H. Volman

Het Puyven 57, 5672RB 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

Reumafonds

Collectanten gezocht 
voor Nuenen-Oost 
en -West 
Wilt u zich inzetten voor een beter 
leven met reuma vandaag en voor 
een toekomst zonder reuma? Do-
neer dan iets van uw tijd en word col-
lectant voor de collecteweek van het 
Reumafonds van 13 t/m 18 maart. 

Voor Nuenen Oost zoeken wij nog en-
kele collectanten in de omgeving van 
de Anderegglaan, Vonderrijt, Laan van 
Nuenhem en Boschhoeve. Ook voor 
Nuenen West komen wij nog graag in 
contact met een nieuwe vrijwilliger. U 
kunt hiervoor contact opnemen met 
Han Diebels, 040 2952638.

Reumafonds 
De afgelopen 90 jaar heeft het Reuma-
fonds al veel bereikt in de strijd tegen 
reuma. Naast het financieren van we-
tenschappelijk onderzoek geeft het Reu-
mafonds voorlichting, ondersteunen we 
patiëntenactiviteiten en komen we op 
voor de belangen van mensen met reu-
ma bij politiek en zorg. Wilt u ons ook 
helpen reuma de wereld uit te krijgen? 
Geef het Reumafonds door dat u wilt 
meehelpen via www.reumafonds.nl
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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 maart 
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Vrijdag 3 maart
20.00 uur Kienen in Lieshout

 het Dorpshuis in Lieshout

5 t/m 11 maart
Landelijke collecte Amnesty International

Zondag 5 maart
Paranormale beurs

zaal de pelgrim Mariastraat in Mariahout

Zondag 5 maart 
14.30 uur Orgelconcert Willem Hörmann

 H. Clemenskerk Nuenen
14.30-16.30 uur Optreden Da Capo ’85

Jo van Dijkhof

Zondag 5 maart
20.30 uur Liederentafel Schafrath 

Café Schafrath

Vrijdag 3 maart
21.00 uur PvdA-inloop

Café Schafrath

Zondag 5 maart
19.30 uur Taizévesper 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Maandag 6 maart
19.00 uur Geloven verbindt! 

Informatiebijeenkomst 
Parochiecentrum Nuenen

Dinsdag 7 maart
20.00 uur Kienen

Wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 8 maart
11.45 uur Jaarlijkse Kick-Off 
Sjors sportief/creatief seizoen!

Basisschool de Wentelwiek in Nuenen

Woensdag 8 maart
20.15 uur Zingen in de Regenboog
De Regenboog, Sportlaan 5 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

Donderdag 9 maart
10.30 uur Cultuur Overdag: film ‘Suffragette’

Het Klooster

Donderdag 9 maart
20.00 uur ‘Theologie voor dummies’door 

Theo Salemink
Parochiecentrum in Nuenen

10-11 maart
NLdoet

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 Dijkhof

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

Vrijdag 24 maart
19.30 uur Kunstkwartier: 

‘Vincent een leven in muziek’
Vincentre, Berg 29,  Nuenen

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

Zondag 26 maart
14.30 uur Nuenens Swingtime

Paulus Schäfer Trio
De Watermolen van Opwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 5 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 4 maart 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 5 maart 11.00 uur: Wilma 
Beekwilder; Antoon en Francien van 
der Linden-Meulendijks; Cees Meu-
lendijks; Annie Keeris-Smolders; Piet 
Keeris; Theo Keeris; Dorie Hiemstra-
Keeris; Willy Spaanjaars; Jan van Deur-
zen; Ger van Dartel; Jo Relou-van Hap-
pen; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers-Daams (vanwege sterfdag Pe-
tronella); Jeanni van Lierop-van Eijk; 
Leo van Hevelingen en Lotte van Rooij; 
Theo Kuijpers; Han van Gils (vanwege 
verjaardag); Hans v.d. Griendt (vanwe-
ge verjaardag).

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor de 
P.C.I. van 19 februari bedroeg in Nue-
nen € 392,16. Hartelijk dank!

Bericht over orgelconcert
Zondag 5 maart zal er om 14.30 uur 
een orgelconcert plaatsvinden op het 
Smits / Vermeulenorgel van de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen. Or-
ganist is Willem Hörmann die in 1953 
in ’s-Hertogenbosch werd geboren en 
in die plaats verbonden is aan de St. 
Catrienkerk waar hij het monumentale 
Vollebregtorgel bespeelt. Daarnaast is 
hij organist in Middelrode en Vught en 
docent toetsinstrumenten aan de mu-
ziekscholen in Oss en ’s-Hertogen-
bosch. Hij is ook een veelgevraagd or-
ganist om concerten te geven, niet al-
leen bij Brabantse orgelkringen zoals 
in de St. Jan te ’s-Hertogenbosch maar 
ook in het buitenland. Dit jaar speelt 
hij in Toronto (Canada), Jena en Gera 
(Duitsland en in Kortrijk). Willem 
Hörmann heeft een uitgebreid reper-
toire met o.a. werken van J.S. Bach, 
Widor, Vierne, César Franck maar ook 
werk van moderne componisten als 
Olivier Messiaen, Louis Toebosch en 
Naji Hakim. Voor zijn concert Nuenen 
zal hij daaruit een keuze maken. Hij 
vervangt Stephan van de Wijgert die 
wegens ziekte moest afzeggen voor dit 
concert.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de 
Reformatie begon. Gelukkig trekken 
we anno 2017 als kerken steeds meer 
samen op: Geloven verbindt!

Daarom organiseren de parochie en de 
protestantse gemeente Nuenen - in de 
periode tussen 20 maart en 15 mei 
2017 - gesprekken tussen mensen van 
de beide kerken. 
Het project start met een korte infor-
matiebijeenkomst aanstaande maan-
dagavond 6 maart om 19.00 in het Pa-
rochiecentrum. Meer informatie vindt 
u in Van week tot week en op de flyers 
achterin de kerk.

Op donderdag 9 maart is in het paro-
chiecentrum in Nuenen de tweede 
avond van ‘Theologie voor dummies’. 
Bij ons te gast is historicus en theoloog 
Theo Salemink. Hij gaat met ons in ge-
sprek over zijn laatste boek: ‘Op de rug 
van de tijger’, over het verband tussen 
religie, geld en economie. Er is geen 
enkele voorkennis of voorbereiding 
nodig. Van harte welkom! Donderdag 
9 maart om 20.00 in het parochiecen-
trum.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 maart 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden. 

Misintenties 
Betsy van Lierop - van Dommelen.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor de 
P.C.I. van 19 februari bedroeg in Ger-
wen € 126,05. Hartelijk dank!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroeps-
leden.

Misintenties
Geen intenties.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor de 
P.C.I.van 19 februari bedroeg in Ne-
derwetten € 136,02. Hartelijk dank!

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 5 maart: ds. C. Crouwel. De 
eerste zondag van de veertigdagentijd, 
voorafgaand aan Pasen. Medewerking 
van het koor ‘Zingen uit je hart’. Aan-
vang 10.00 uur. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte 

is voor het veertigdagenproject van 
Kerk in Actie, o.a. voor een tehuis van 
pleegkinderen in Nederland. Elke don-
derdag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-
ren. U kunt zo binnenlopen. Onze kerk 
is elke zondag geopend. In de loop van 
de week zijn er diverse activiteiten. U 
kunt die vinden op de website of ons 
publicatiebord aan de gevel van De Re-
genboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 2 maart. Eerste donderdag 
van de maand. 17.30 Lof; 18.30 uur H. 
Mis van de Vasten. 
Vrijdag 3 maart. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, Votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van de Vasten. 
Zaterdag 4 maart. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur H. Mis, Votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; ge-
dachtenis van de Vasten en van de H. 
Casimir, belijder. Na de H. Mis uitstel-
ling tot 12.30 uur. 
Zondag 5 maart. Eerste zondag van de 
Vasten. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
kinderzegen. Na de H. Mis askruisje. 
Maandag 6 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de HH. 
Perpetua en Felicitas, martelaressen.
Dinsdag 7 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Tho-
mas van Aquino, kerkleraar.
Woensdag 8 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Quatertemperdag in de Vasten 
(2e kl.); gedachtenis van de H. Johan-
nes-De-Deo, belijder. 
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').

Collecteweek Amnesty 
International 5 t/m 11 maart 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de 
vijftiende keer een landelijke collecte. Ook in Nuenen c.a. zullen van 5 tot en 
met 11 maart collectanten de straat op gaan. Vorig jaar gingen in heel Ne-
derland 17.000 collectanten langs de deuren en werd €1,5 miljoen opge-
haald voor het werk van Amnesty. 

Kienen
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 7 maart kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden 
zijn van harte welkom.

Zingen in de 
Regenboog
Ook dit jaar kunt u weer meezingen 
met vele anderen in een vierstemmig 
koor. De afgelopen 2 jaar is dat ge-
beurd, aanvankelijk als onderdeel van 
de jaarlijkse thema-avonden, zoals die 
door de Nuenense kerken worden ge-
organiseerd. Gezien het succes van de 
eerste avond is op verzoek van velen 
deze avond ook vorig jaar gehouden. 
Ook dit jaar, en wel op woensdag 8 
maart, gaan we weer onder leiding van 
de bekende koordirigent Geert Broek-
steeg twee liederen vierstemmig instu-
deren. We zingen dit keer een lied van 
Brahms en een lied van Mendelssohn, 
met de natuur als onderwerp. U bent 
van harte welkom om mee te komen 
zingen, de toegang is vrij. Het zingen 
in een groot vierstemmig koor is een 
belevenis, zeker als dat onder deskun-
dige leiding gebeurt.
Woensdag 8 maart, aanvang 20.15 uur, 
koffie vanaf 19.45 uur. Einde van de 
avond ca 21.30 uur. De Regenboog, 
Sportlaan 5 Nuenen. Toegang gratis. 
Voor verdere informatie mail naar: 
j.warners1@kpnmail.nl.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 maart is in het Van 
Gogh Kerkje weer een Taizé-vesper, 
met als thema ‘het Woord’. Deze eer-
ste zondag van de 40 dagentijd, is 
de eerste zondag van de vasten tijd. 
Sterk is dat in deze dagen het brood, 
maar het woord je verrijkt en voedt. 
Ook in deze vasten tijd is het goed 
om stil te staan bij wat ons voedt en 
verrijkt. 

In deze vesper kan je de tijd nemen om 
te bezinnen en momenten te vinden 
voor overdenken en mediteren. Ook 
zullen er een aantal mooie meditatieve 
liederen uit Taizé gezongen worden. 
Deze liederen uit Taizé zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. 

Door deze melodieën een aantal keren 
achter elkaar te zingen, of door er al-
leen maar naar te luisteren, ervaar je 
verstilling en kom je tot rust. De ves-
per is in het sfeervolle kleine kerkje 
aan de Papenvoort in Nuenen en be-
gint om 19.30 uur. Vooraf is er piano-
muziek.

Amnesty International wil een wereld 
waarin iedereen profiteert van de 
mensenrechten. Om dat te bereiken 
doet Amnesty onderzoek naar schen-
dingen van deze rechten en voert actie 
tegen die schendingen. Amnesty is een 
onafhankelijke organisatie en neemt 
voor haar onderzoek, lobby en actie 
geen geld aan van overheden of poli-
tieke groeperingen. Juist daarom is de 
opbrengst van de jaarlijkse collecte 

van onschatbare waarde voor de orga-
nisatie. Met het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Amnesty 
haar werk blijven doen. Voor Yecenia 
Armenta uit Mexico en voor talloze 
anderen. www.amnesty.nl



Rond de Linde  Nr. 9 Donderdag 2 maart 2017

SPORT
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 4 maart
Nuenen VE1 - RKGSV VE1   .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 5 maart
RKSV Nuenen - Groene Ster   .  .  . 14 .30
Nuenen 5 - Bladella 5   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - RPC 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - HSE 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Waalre 3 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
DOSL 7 - Nuenen 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 11 - Acht 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Fortuna W . VR1 - Nuenen VR1  .  . 14 .00
RPC VR1 - Nuenen VR3   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

EMK
Zaterdag 4 maart
Braakhuizen VE1 - EMK VE1   .  .  .  . 16 .00
Zondag 5 maart
EMK 1 - FC Eindhoven AV 1   .  .  .  . 14 .30
EFC 4 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Best Vooruit 3 - EMK 4   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 5 - SBC 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 4 maart
Nederwetten Vet . - RKVVO Vet .  16 .30
Zondag 5 maart
Nederw . 1 - HVV Helmond 1  .  .  . 14 .30
Unitas’59 8 - Nederwetten 2   .  .  . 12 .00
Nederwetten 3 - RKVVO 7   .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - RPC 9   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
ZSC Da 1 - Nederwetten Da 1   . 10 .00
Acht Da 1 - Nederwetten Da 2  14 .30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 4 maart
Nuenen Vet 1 - RKGSV Vet 1   .  .  . 16 .15
Zondag 5 maart
Milheezer Boys 1 - RKGSV 1   .  .  .  . 14 .30 
RKGSV 2 - DVS 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - DBS 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SBC 11 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30
SBC Vr 1 - RKGSV Vr 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

Programma

BCL organiseert activiteit voor heel Laarbeek
Als actieve sportvereniging doet Badminton Club Lieshout natuurlijk ook mee 
aan de ‘Gezondheidsrace 2.0’ van de gemeente Laarbeek. In het kader van de-
ze ‘Gezondheidsrace 2.0’ mag iedere deelnemer twee activiteiten organiseren: 
één voor de andere deelnemende verenigingen en één voor héél Laarbeek. 

Op 2 april a.s. volgt de activiteit voor 
héél Laarbeek. Badminton Club Lies-
hout organiseert dan een ‘Scan & Go 
speurtocht’ door Lieshout. Met behulp 
van QR-codes moeten de deelnemers 
met hun smartphone de route door 
Lieshout vinden en onderweg vraag-
stukken en puzzels oplossen. Badmin-
ton Club Lieshout organiseert deze voor 
alle inwoners van Laarbeek. Aanvang 
van de tocht is 10.30 uur en rond 13.30 
uur is de tocht afgelopen. Samenkomst 
en vertrek is bij het Scoutinggebouw aan 
de Herendijk 7 in Lieshout.

Op zondag, 9 april (10.00 uur) stond het 
‘Singletoernooi 2017’ voor de jeugd en 
de senioren gepland. ‘Stond’. Omdat 
BCL-H1, vanwege het door hun behaal-
de kampioenschap in de Heren-2 klasse 
op die dag mag spelen voor het Brabant-
se kampioenschap is besloten dit toer-
nooi te verplaatsen. Hierdoor kunnen de 
leden tijd vrij maken om het herenteam 
aan te gaan moedigen en te ondersteu-
nen. Ook ontstaat door deze aanpassing 
de mogelijkheid voor de leden van BCL-
H1 om zelf mee te doen aan het Single-
toenooi 2017 van Badminton Club Lies-
hout. Een nieuwe datum voor dit toer-
nooi volgt nog en is nog niet vastgelegd.

Programma
Woensdag 8 maart, 18.30 uur: Ouder-
kind toernooi bij de jeugd.
Zondag 12 maart, 10.00 uur: Dubbel-
toernooi voor jeugd en 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 2.0. 
Zondag 9 april: Deelname van BCL-H1 
aan de Brabantse kampioenschappen.
Woensdag 12 april, 18.30 uur: Paasei-
toernooi bij jeugd en senioren. 

Ainara Vandegard was natuurlijk ook ver-
kleed, tijdens het ‘verkleed badminton’ bij BCL

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

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

DIPLOMA B: Amin Saddaty, Brian Slimmen, Caspar Suijkerbuijk, Dirk Liebregts, 
Elin de Heus, Finn van Gelderen, Floris Witlox, Gwendalyn van der Heijden, 
Hannah Appelhof, Jayden Rozema, Koen van Gerwen, Kyana van der Heijden, 
Lola van Engelen, Louk Roozendaal, Luka Parmentier, Lyvia Pothuizen, Niels 
van den Biggelaar, Nina Tabor, Omola Philippen, Pepijn de Leest, Saar van Hoof, 
Tatum Visser, Thijmen Verberne, Ties Bossema, Tom van de Bogaart, Twan 
Verhappen, Lara Schutijser, James Tonnaer, Boaz Bongaerts. 

DIPLOMA C: Dana van Vroenhoven, Fabian Driedonks, Gijs Sanders, Isis de Zoete, 
Lola van der Velden, Mick Meuwissen, Patrick Dawoud, Thijs van Gestel, Tijl 
Schutijser, Tijn Keij (diploma B + C), Karlijn Hoogsteder.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD 
VAN LACO 
SPORTCENTRUM NUENEN

powered by

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

DIPLOMA A: Berlin van Houtum, Chevy Hezemans, Ivar van de Elsen, Jaylie van de 
Nieuwenhof, Julian Leclercq, Lena Vrielink, Lize Meelhuysen, Lizzie Kraaijvanger, 
Luisa de Wolf, Madeleine van der Sommen, Maud van der Looij, Milan Dekkers, 
Nena Hanssen, Noa Kuijken, Roos de Wolf, Thomas Maathuis, Tim Heskes, Yara 
Schijven, Daniël Rosenberg. 

Carnavalesk darttoernooi      
gezellige start van dolle dagen

DFJB met darters van Goesting: winnaar bij de wedstrijddarters…. (foto: Cees van Keulen)

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
maart de ingang van het tennispavil-
joen op sportpark de Lissevoort. Op 
zondagmorgen om 09.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen. Aanmelden is niet nodig, u kunt 
u melden op de startlocatie. Voor na-
dere informatie: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com

LEV Groep geeft woensdag 8 maart het startsignaal

Nieuwe ronde Sjors    
Sportief en Creatief
Alle basisschool kinderen uit de gemeente Nuenen ontvangen in maart 
weer het Sjorsboekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops 
waaraan leerlingen kunnen deelnemen om vaak gratis kennis te maken met 
één of meerdere activiteiten. Op 8 maart staat er een feestelijke opening ge-
pland bij de Wentelwiek. Inez van Brussel is namelijk de winnaar van de jaar-
lijkse tekenwedstrijd. 

Op deze manier hoeven leerlingen niet 
direct lid te worden van een vereniging, 
maar maken ze op een laagdrempelige 
en toegankelijke manier kennis met een 
activiteit. Sport- en cultuurdeelname 
kan nooit groot genoeg zijn. Leerlingen 
kunnen zich vanaf 8 maart om 15.00 
uur inschrijven voor activiteiten via 
www.sjorssportief.nl. Tot die tijd is op 
deze website al van alles te beleven. 

Alle boekjes worden via de scholen 
uitgedeeld. Zit je niet op school in 
Nuenen, maar wil je wel graag mee 
doen? Haal je boekje dan op bij het 
CMD op de Berg 22c in Nuenen. 

Voldoende keus voor sportievelin-
gen en crea-bea’s
Kinderen uit Nuenen maken kennis 
met meer dan 130 sportieve en crea-
tieve activiteiten, aangeboden door 
meer dan 40 verschillende verenigin-
gen. De basisschoolleerlingen nemen 
deel aan sporten zoals, atletiek, syn-
chroonzwemmen, badminton, dansen, 
lasergamen, tafeltennis, scouting en 
tennis. Ook aan de creatieve leerlingen 
is gedacht, denk hierbij aan muziek 
maken, tekenen en schilderen, koken, 
beeldhouden en knutselen. Kortom 
keus genoeg! Kinderen mogen zich het 
hele jaar door voor zoveel activiteiten 
inschrijven als zij zelf willen. In het 
Sjorsboekje staan ook leuke puzzels, 
interviews en spelletjes.

Gemeentelijk sportbeleid 
Kinderen verbinden aan sport en cul-
tuur is een van de speerpunten van het 
gemeentelijk sportbeleid en de LEV 
Groep. Sjors Sportief & Sjors Creatief 
zijn instrumenten die de gemeente 
Nuenen en de LEV Groep hiervoor in-
zet. Deze formule heeft zich inmiddels 
in meer dan 60 gemeenten bewezen. 
Het geeft ieder kind de kans om zich te 
oriënteren op diverse takken van sport 
en cultuur en stimuleert kinderen om 
structureel aan de activiteiten deel te 
nemen. 

Meer informatie 
Voor meer informatie neem alvast 
een kijkje op de website www.sjors-
sportief.nl. Of stuur een e-mail naar 
michelle.driessen@levgroep.nl. 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2017

Met 15 teams startte vrijdag 24 februari 
het carnavalesk darttoernooi in café de 
Stam in Gerwen. De teams werden over 
twee categorieën verdeeld en na veel 
spannende wedstrijden kwamen de fi-
nalisten bovendrijven. Bij de wedstrijd-
darters ging de finale tussen het team 
Drie en een Oude met darters van de 
organiserende dartclub de Stam tegen 
DFJB met darters van Goesting uit 1e 
klasse KDO. In het Goestingteam ook 
topdarter Joppe Bakens, eredivisiespe-
ler en 2-voudig winnaar van de Open 
Antwerpen. In een spetterende finale 
was het DFJB dat met 4-2 won.
Bij de niet-darters haalde titelverdedi-
ger team Kansloos, dat inmiddels uit 
drie wedstrijddarters bestaat, weer de 
finale. De regel is dat een team met 
mensen die deelnemen aan de dart-
competitie éénmalig hun titel mogen 
proberen te verdedigen. De grote favo-
riet Kansloos moest het opnemen te-
gen het team Rondje van de Stam be-
staande uit de niet-darters Sjors Ver-
meltfoort, Bjorn Karsmakers, Jeroen 
van Berlo en Dennis Ketelaars. De un-
derdog wist de grote favorieten te ver-
slaan. Voorzitter Gerrit van den Til-
laart mocht na jarenlange hegemonie 
van teams uit Nuenen de grote wissel-
trofee en medailles uitreiken aan een 
Gerwens team. Ronde van de Stam 
dus. Het carnavalesk darttoernooi is de 
traditionele opening van het Carnaval.
 Dartclub de Stam dankt alle deelne-
mende teams en hoopt iedereen snel 
weer te zien. Inschrijven voor de nieu-
we dartcompetities is in de maand mei. 
Geïnteresseerde teams en individuelen 
kunnen zich aanmelden bij het secreta-
riaat via 06-53965925 of langskomen in 
de thuishaven van Dartclub de Stam. 



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	  
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BEKKERS 
ZONNEPITBROOD
Licht Meergranen

heerlijk gevuld 

en gedecoreerd 

met zonnepitten! 

halfje 1,15

t/m 14 maart

2 WEKEN GELDIG

2,25

WE KUNNEN WEL WEER WATWE KUNNEN WEL WEER WAT
ZONNEPIT GEBRUIKEN

KRENTENBOLLEN

4 stuks

t/m 14  maart2 WEKEN GELDIG

1,50
EIERKOEKEN 

5 stuks

t/m 14 maart2 WEKEN GELDIG

2,45
Cake A Break
mango-abrikoos 

met roomboter 

kruimels 3,25
t/m  14 maart2 WEKEN GELDIG

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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