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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

ZE
 W

EE
K:

De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

 

Vrouwen sporten 
17.000 euro 
bij elkaar voor 
hartstichting

Dialoog 
islam en 
christendom

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!
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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! 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Puike 
Pronkzitting
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

I

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

TE HUUR
op mooie locatie gelegen

BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE
Adres: Spegelt 31 5674 CE Nuenen

Bedrijfshal 480 m2 hoogte 6,5 m
Kantoor 90 m2 Buitenterrein 300 m2

Alle voorzieningen zijn aanwezig.
Tel: 040-2833163 of 06-34940070

 

Kuilen 1 Nuenen 
T 040-2831974

Geweldig assortiment 
tulpen en andere 
voorjaars-
bloemen bij 
’t Schuurke!

Alle kinderen mogen meedoen

Stichting Leergeld   
vijftien jaar in Nuenen
Door Caroline van Nes

n Nederland groeien helaas nog te veel kinderen in armoede op, ook in 
Nuenen. Deze kinderen kunnen niet overal aan meedoen, ze lopen daar-
door vaak een sociale achterstand op, waar ze de rest van hun leven last 

van kunnen hebben. Om deze kinderen de kans te geven toch mee te doen, 
bestaat in Nuenen sinds 2003, net als in veel andere gemeentes, de Stich-
ting Leergeld. Na tien jaar voorzitterschap geeft Truus Houtepen het stokje 
door aan Paul de Witte. Samen vertellen ze wat de stichting precies doet en 
waarom het zo belangrijk is dat iedereen in Nuenen zich realiseert dat er 
voorzieningen bestaan voor deze kinderen.

cijfers: “In Nuenen hebben het afgelo-
pen jaar driehonderdveertig kinderen 
tussen vier en achttien jaar gebruik 
gemaakt van in totaal achthonderdze-
sentachtig diensten. En eigenlijk is het 
aantal kinderen dat er gebruik van 
zou mogen maken nog hoger, maar 
ouders moeten zelf het initiatief ne-
men. Gezinnen met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm komen in 
aanmerking voor ondersteuning door 
de Stichting Leergeld. Wanneer je 
naar bovengenoemd aantal kijkt, be-
tekent dat dus dat er gemiddeld in 
elke klas drie kinderen zitten die ge-
bruik maken van een dienst van Stich-
ting Leergeld, je bent dus echt niet de 
enige. We hopen dat met een artikel 
als dit mensen niet langer zullen 
schromen om ons te benaderen.”

“Na tien jaar voorzitterschap is het 
mooi geweest”, begint Truus. “Ik heb 
het met liefde en plezier gedaan, maar 
het is tijd dat iemand anders het over-
neemt. Het is uitermate belangrijk 
werk dat de Stichting Leergeld doet. 
Mensen beseffen het niet, maar ook 
in een ‘rijkere’ gemeente als Nuenen, 
zijn er kinderen die onder de armoe-
degrens leven. Deze kinderen kunnen 
niet meedoen in de sociale wereld, 
niet op vakantie, geen sportclub of 
muziekles, terwijl meedoen zo be-
langrijk is voor hun hele latere leven.”

Zelf initiatief nemen
De stichting geeft geen geld aan de 
ouders, maar betaalt het lidmaat-
schap van de sportclub, de zwemles of 
het schoolreisje. Paul geeft een paar 

 Je gaat het pas zien     
als je het doorhebt
Prof. dr. Pieter Tops spreekt op zondagmiddag 28 januari om 14.00 uur in 
Dorpshuis de Koppelaar in Nederwetten over het thema: Wie is de baas in dit 
land? Over deze vraag wordt in Nederland een schaduwgevecht gevoerd. In 
veel buurten in ons land is het dagelijks leven verweven geraakt met vormen 
van georganiseerde criminaliteit. In de rafelrand van onze maatschappij 
groeit een zelfbewuste klasse die zijn eigen bonen dopt. De hoofdrolspelers 
zijn harde jongens, scharrelaars, meelopers en mensen die het hoofd boven 
water proberen te houden. Wat men deelt, is de opvatting dat de overheid ze 
niet voor de voeten moet lopen. Bestuurders kijken weg, worden bedreigd of 
proberen soms terug te slaan. Maar voor elke houding geldt de patstelling: 
de ongeorganiseerde overheid tegenover georganiseerde misdaad.

De achterkant van Nederland
Tops vertelt dat het pal onder onze 
neus gebeurt en dat we niets doorheb-
ben. Het onttrekt zich aan je waarne-
ming als je een keurig intellectueel be-
staan aan de universiteit leidt. “Je gaat 
het pas zien als je het doorhebt,” zo ci-
teert hij Johan Cruijff. “Er werken in 
Tilburg 2500 mensen in de drugsindus-
trie en er zijn ongeveer 60 criminele sa-
menwerkingsverbanden. Voeg de han-
del in synthetische drugs toe aan het 
verhaal en je komt naar schatting op 
een drugsomzet van meer dan een mil-
jard euro per jaar. Het is ongelooflijk”.
Ook in Nuenen hebben we regelma-
tig te maken met de gevolgen van de 
onderwereld die zich vermengt met 
de bovenwereld: denk aan gedwon-
gen huisontruimingen na de vondst 
van een weedplantage of het dumpen 
van drugsafval in het Nuenens bui-
tengebied.
Het boek van Tops en Tromp deed de 
nodige stof opwaaien. Zo trokken bur-
gemeesters van vijf steden en de Com-
missaris van de Koning in Noord-Bra-
bant aan de bel. Ze stelden een 
deltaplan op tegen de georganiseerde 
drugscriminaliteit in Zuid-Nederland 
en hopen meer geld en mogelijkheden 
te krijgen om de ondermijnende drugs-
criminaliteit in de regio aan te pakken

Vaten vol drugsafval gevonden in Nuenen

Geef je kind de kans
Sommige gezinnen maken slechts 
kort gebruik van de diensten van 
Stichting Leergeld, maar het kan ook 
structureel, voor langere tijd. ‘Om 
versnippering te voorkomen voert de 
stichting in opdracht van en in over-
leg met de gemeente ook een aantal 
gemeentelijke taken op het gebied van 
armoedebestrijding uit”, vertelt Paul. 
“Uiteraard moet men kunnen aanto-
nen dat men in aanmerking komt, na 
het eerste contact zal er een huisbe-
zoek worden afgelegd. Onze uitda-
ging is het bereiken van de doelgroep 
en het doorbreken van het taboe dat 

heerst op armoede.” Truus sluit af: 
“Uiteraard willen we ons niet mengen 
in de opvoeding, maar ik wil tegen ou-
ders die in aanmerking komen zeg-
gen: ‘Geef je kind de kans!’ Het kan zo 
veel betekenen voor een kind om mee 
te kunnen doen”. 
www.leergeldnuenen.nl 

Tegelijkertijd trok de overheid zich uit 
die gebieden terug. De mensen in 
volksbuurten zien de bovenkant van 
de samenleving, bankiers bijvoor-
beeld, geld graaien en denken: wij pik-
ken ook een graantje mee. En voor de 
mensen aan de onderkant van de sa-
menleving is de overheid steeds stren-
ger geworden. Dat verklaart waarom 
ze eigen manieren bedenken om aan 
geld te komen. De maatschappelijke 
onderklasse heeft zich op die manier 
weerbaar gemaakt.  

Muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door Kunstkwartier Nuenen.
Marc Basten accordeon, Kyra Fri-
mout harp en zang, Tijn Mariman 
Trombone.



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Nue-
nen woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. 
Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet 
u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u 
gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stem-
men. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan 
twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig 
met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot 
en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stem-
men moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan 
de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identi-
teitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Referendum
Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de 
gemeente Nuenen woont maar wel een stempas heeft ontvangen 
voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u 
afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden 
van onze website: www.nuenen.nl . De schriftelijke aanvraag moet 
uiterlijk door de gemeente zijn ontvangen op vrijdag 16 maart 2018. 
De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in 
dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te 
laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere 
gemeente (alléén voor het referendum)
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, 
dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen 
door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te 
gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kie-
zerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan 
stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mon-
deling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 
maart 2018, 12.00 uur. 
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De 
hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de 
afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website: www.
nuenen.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 
2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het refe-
rendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

NUENEN FELICITEERT HAAR 80 JARIGEN
In onderling overleg met de Nuenense Ouderenbonden heeft de 
Gemeente besloten om alle senioren die dit jaar de leeftijd van 80 
jaar bereiken te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wethouder 
Mevr. van Brakel zal deze jarigen per brief feliciteren en daarin tevens 
aankondigen dat zij worden bezocht en persoonlijk worden gefeli-
citeerd door de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van de Nue-
nense Ouderenbonden. Voor de eerste groep senioren die hun 80ste 
verjaardag vieren in de maanden januari t/m april zal deze brief 
binnenkort worden verstuurd. Degenen die later dit jaar hun ver-
jaardag vieren, zullen dan op een later tijdstip van het jaar worden 
aangeschreven.    

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

‘In burger’
Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hon-
denpoep en niet-aangelijnde honden gecontroleerd en helaas ook 
op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hondenoverlast binnen-
stromen. Om de overlast van honden te beperken, is het mogelijk 
dat de boa’s ook in burger gaan controleren. We hopen hiermee te 
bereiken dat alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone 
en veilige omgeving. De boa’s kunnen zich altijd legitimeren wanneer 
zij in burger optreden. Twijfelt u eraan of u te maken hebt met een 
boa? Vraag gerust naar een legitimatiebewijs.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
• U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hon-

denlosloopwegen of - terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwo-
ners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huis-
dieren-en-hondenlosloopgebieden_826.html

• Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en 
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor 
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

• U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of 
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

• U moet ervoor zorgen dat uw hond 
niet poept op een openbare plaats. 
Als uw hond per ongeluk toch op 
een openbare plaats poept, dan 
moet u dit zelf opruimen. Zorg er 
dus voor dat u altijd iets bij zich 
heeft, zoals een zakje of een poep-
schepje. Voor sommige honden-
losloopwegen of - terreinen geldt 
de opruimplicht niet. De opruim-
plicht bij een hondenlosloopweg 
of - terrein geldt alleen als dit staat 
aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenlosloopwegen en -terreinen
Een hond mag alleen op een losloopweg of -terrein onaangelijnd 
lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, 
het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilan-
den tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het 
betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet 
onder uw toezicht-  is dus niet toegestaan. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen u vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U 
kunt deze vinden via www.overheid.nl

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

VERGUNNINGEN      
PERIODE 14-01-2018 EN 21-01-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Nuenen Van Goghmert 10 juni 
Park, Nuenen Beelden in het Park 3 juni 
Park, Nuenen Koningsdag 27 april 
Sportlaan, Dwerspad, 
Kerkstraat Zwemloop 7 april 
Park 63 Terras/Horecavergunning V.O.F. Junouk 
Vincent van Goghplein Loterij bij d’n Aftrap in tent 10 februari 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Koppeldreef 1 Vergunning Horeca Tennisver. Nederwetten 
De Polder 3 Vergunning Horeca Tennisver. De Goudhoek 
Gerwen,
Heuvelplein/Centrum Carnaval Gerwen 2 t/m 13 februari 
Collse Hoefdijk 24 Tonpraatavond in tent De Collse Hoeve 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
18-01-2018 Lieshoutseweg 6 Ontwerp-omgevingsvergunning en 
  ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
  Lieshoutseweg 6; gemeente Nuenen 
15-01-2018 Nuenen c.a. Registratie Aanduiding Politieke 
  Groepering Gemeenteraadsverkiezing 
  Leefbaar Nuenen 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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.

 

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Een glazen bloemvaas is geen glas voor de glasbak. 
Breng het naar de kringloop of milieustraat.
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Hersenstichting.

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.
nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

30 januari 2018 Commissie Ruimte
• Vervangen bomen Vallestap en omgeving
• Ongewijzigd vaststellen bestemminsplan Gerwen Zuidoost
• Investeringskrediet hybrideveld RKVV Nederwetten en RKGSV 

Gerwen
• Vervanging welstandscommissie door dorpsbouwmeester
• Evaluatie Gemeenschappelijke regeling BLINK en principebesluit 

continuering deelname in BLINK

31 januari 2018 Commissie Samenleving
• Voortgang werkzaamheden Kwartiermaker Klooster
• Duurzaamheid nieuwbouw De Mijlpaal/ Het Mooiste Blauw 

Nuenen-West
• Uitgangspunten voorschoolse educatie 2018-2022
• Uitbreiding huisvesting Centrum voor Maatschappelijke Deel-

name (CMD)
• Aanpassing verordening minimabeleid naar 120% van de bij-

standsnorm

1 februari 2018 Commissie ABZFIN
• Controleprotocol, incl. Normenkader 2017
• Algemene plaatselijke verordening 2018
• Advies aanwijzing Lokale Omroep Nuenen als lokale media-in-

stelling
• Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders 

gemeente Nuenen c.a.

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZING /  
DORPS- EN WIJKRADEN VERKIEZINGEN / 
REFERENDUM
Op woensdag 21 maart 2018 
vinden er weer Gemeenteraads-
verkiezingen plaats. Ook zijn er 
dan Dorps- en Wijkraden Ver-
kiezingen. Daarnaast is er ook 
een raadgevend referendum 
over de Wet op de Inlichtingen- 
en Veiligheidsdiensten (Wiv), 
ook wel de Sleepwet genoemd. 

Kandidaatstelling
Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nuenen plaats. 
Kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezing van de leden van 
de raad kunnen op die dag de lijsten van kandidaten (model H 1) 
inleveren van 9.00 tot 17.00 uur bij het gemeentehuis in Nuenen, 
Jan van Schijnveltlaan 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau 
bij de afdeling Dienstverlening.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen op 21 maart, 
dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag 
dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas 

chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 



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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Kwaliteit maakt het verschil
Acties week 4 : geldig maandag 22 t/m zaterdag 27 januari_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders Hoog
100% volkoren brood met zemelen 
op de korst. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Kersenschuimtaartje
Bladerdeeg bodem gevuld met 
banketbakkersroom, kersen, 
slagroom en hagelschuim.    NU € 750_____________________________________________________

Gildemais
Nieuw in assortiment 
100% busbrood mais   € 250_____________________________________________________

Harde broodjes
Alle combinaties mogelijk 4+2 gratis_____________________________________________________

Choconut cake     
Chocolade hazelnootcake. 
Met stukjes hazelnoot en chocolade € 395_____________________________________________________

Worstenbroodjes     
 4+1 gratis

Wij werken met passie
aan (h)eerlijke producten!!!

Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden ..............7,45
Zwitserse bal
Heerlijk gekruid gehakt, gevuld met 
kaas en gedroogde ham, 100 gram...........1,75
4 Kalfs 
saucijzen ...............................6,00
150 gr. Filet Americain +
100 gr. Zeeuws spek ...................4,00 
Chinese   iedere 2e 
kippensoep ..........halve prijs
Berliner bol
Zoet gehakt in bladerdeeg, per stuk ........1,75

Super belegde broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL weekaanbiedingen 
donderdag 25 t/m woensdag 31 januari

Broccoli 
 1/2 kilo  0,99
Clemenvilla        
pan klaar   hele kilo 1,79

Wittekool knofl ook salade     
 250 gram 1,89

Uien    
 hele kilo 0,69

Mango        
 per stuk 0,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

4 FEBRUARI
19.00 UUR
SOMEREN
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•  STREETDANCE •  WORKSHOPS •  PRIVÉLESSEN 

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Ook privéles 
en workshop 

aan huis!

SOMEREN  
Hellendoorn Dansschool
Aanvang Zondag 18 febr.
17.00 uur: Salsa/Bachata Gevorderden
18.00 uur: Paren Zilverster/Goud
18.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2)
18.45 uur: Paren Goudster II 
19.00 uur: Paren Zilver 
20.00 uur: Paren Gevorderden/Goud
20.00 uur: Stijldansen Beginners (zaal 2)
21.00 uur: Paren Gezelligheid 
21.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2) 

VALKENSWAARD
Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 21 febr.
19.30 uur: Paren Gezelligheid
20.30 uur: Paren/Alleengaanden/Zilver
20.30 uur:  Paren/Alleengaanden/Beginners
21.00 uur: Paren Vergevorderden
20.00 uur: Salsa/Bachata Beginners (zaal 2)

NUENEN
Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 6 febr.
19.00 uur: Rock & Roll/Swing
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

HEEZE  
Nieuw: Café/Zaal de Brug
Aanvang Donderdag 8 febr.
18.30 uur: Hip Hop/Breakdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa, Merenque 
 Beginners

facebook.com/

SOEP
VD WEEK

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / rdel@onsnet.nu

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN  &
LIESHOUT

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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Ontmoeting   
van schilderkunst 
en poëzie
Een exposite van diverse Nuenense 
kunstenaars  met begeleidende poëzie 
van de dichters Catharina Boer, Hel-
ma Michielsen, Klaas de Graaff en Ca-
therine Wietvliet. De expositie is te 
zien tot en met 25 februari op iedere 
donderdag, vrijdag en zondag aan de 
Mierloseweg 1 in Geldrop.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 Solidariteitsmaaltijd 

23 maart -   
Save the date!
De solidariteitsmaaltijd betekent ge-
zellig samen eten voor een goed doel. 
Dit jaar is dat een project om jongeren 
in Guatemala een toekomstperspec-
tief te bieden. Het project wordt geco-
ordineerd vanuit Nuenen. De maaltijd 
is volop in de sfeer van Guatemala, zo 
ook het muziekoptreden. In dat week-
end is ook de Passion in de Clemens-
kerk. U kunt beiden combineren op 
dezelfde avond: Eerst eten voor het 
goede doel en daarna naar de Passion. 
Mooier begin van Pasen kan toch 
niet? De solidariteitsmaaltijd is in de 
Regenboog, 23 maart, vanaf 18.00 tot 
20.30 uur. Kosten zijn € 7,- per per-
soon. Save the date!

Fit4lady zet vrouwen in beweging:

Vrouwen sporten 17.000 euro 
bij elkaar voor hartstichting
Fit4lady heeft onlangs tijdens een Nationaal Afslankonderzoek ruim 1.200 
vrouwen in 14 clubs in beweging gekregen om het risico op hart- en vaat-
ziekten te verminderen. Per deelnemer werd € 10,- gedoneerd aan de Hart-
stichting. Voor de derde keer kon Fit4lady een ruimhartige cheque 
overhandigen aan de Hartstichting.

baar is. Fit4lady Nuenen wil daarom 
bijdragen aan de meest optimale 
hulpverlening bij nood in onze wijk. 

Franchiseneemster Patty van Alebeek 
van Fit4lady Nuenen aan de Vincent 
van Goghstraat 143 hoopt dat vrou-
wen de gelegenheid blijven nemen om 
aan hun gezondheid te werken en 
hiermee het risico op hart- en vaat-
ziekten te verkleinen. Fit4lady is dage-
lijks geopend van maandag t/m don-
derdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 
16.00 tot 20.30 uur. Op vrijdag en za-
terdag is de club open van 08.30 tot 
12.30 uur. Voor meer info: e-mail: 
Nuenen@� t4lady.nl
 

Het doel van het Nationaal Afslank 
Onderzoek was om vrouwen in 5 we-
ken aan hun gewicht en gezondheid te 
laten werken, onder persoonlijke be-
geleiding. De Fit4lady circuittraining 
biedt afwisselende kracht-, spier- en 
conditietraining in 30 minuten. 

Uit de donatie aan de Hartstichting 
wordt iedere Fit4lady club in Neder-
land voorzien van een AED voor de 
wijk, waar mogelijk aan de buitenzijde 
van de club (Fit4lady Nuenen binnen 
in de club). Bij een hartstilstand is di-
rect starten met reanimeren en het in-
zetten van een AED van levensbelang. 
Iedere seconde telt. Hiervoor is in Ne-
derland een effectief systeem van bur-
gerhulpverlening.
Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers 
die oproepbaar zijn bij een hartstil-
stand in de buurt. Het is dus van le-
vensreddend belang dat er op zoveel 
mogelijk punten een AED beschik-

 Cultuur Overdag: 

Kamermuziek door harpduo ‘DuoDyade’
Op vrijdagmiddag 2 februari a.s. geeft het ensemble DuoDyade een concert 
in Het Klooster (aanvang: 15.00 uur). Het ensemble, bestaat uit het spranke-
lend harpduo Emilie Bastens en Colet Nierop. Vol enthousiasme, passie en 
liefde voor de harp laten deze professionele musici de enorme diversiteit 
van de harp tot haar recht komen. 

Kiki Busio live   
in Café Ons Dorp
Inmiddels al een bekende bij veel dor-
pelingen, Kiki Busio. Zaterdag 27 ja-
nuari, zo'n 2 weken voor de carnaval,  
zal ze optreden onder het motto; ‘Niet 
omdat het moet maar omdat het kan’. 
Deze 24-jarige muzikant uit het Bra-
bantse Made zorgt met haar enthou-
siasme, energie en humor voor een 
heerlijke avond live entertainment. 
Zichzelf begeleidend op gitaar speelt 
ze voornamelijk covers in een heel 
breed genre maar zal ze ook wat eigen 
werk ten gehore brengen. 
Kortom een gezellige avond die je niet 
wilt missen.
Café Ons Dorp, zaterdag 27 januari 
vanaf 21.30 uur, toegang is gratis.

DuoDyade brengt een gevarieerd klas-
siek programma: Johann Sebastian 
Bach (Sinfonia de la Cantate op. 29), 
Franz Schubert (Serenade Ständchen), 
Ann McDearmid (The Silver Moon 
my Mistress is; Ceol Maesghad), Geor-

ges Bizet (delen uit de Carmen suites), 
Claude Debussy (Clair de Lune), Isaac 
Albeniz (Granada), Enrique Granados 
(Spaanse dans nr. 5: Andaluzza), Car-
los Salzedo (Tango & Rumba).
Het concert is mogelijk dankzij stich-
ting Muziek in Huis en de gemeente 
Nuenen. Iedereen is van harte wel-
kom, zeker ook muziekliefhebbers die 
niet meer in de gelegenheid zijn een 
concertzaal in de regio te bezoeken. 
Toegangsprijs is € 7,50 (inclusief een 
kopje koffie/thee na afloop van het 
concert). Meer informatie over het 
concert en de wijze van kaartverkoop 
vindt u op www.cultuuroverdag.nl

Uit de oude doos
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Applausborrel Gemeente Nuenen zeer geslaagd

‘Nieuwe Nuenenaren’ 
magazine gepresenteerd
Vorige week donderdag organiseerde wethouder Caroline van Brakel een 
‘applausborrel’ in Het Klooster voor iedereen die zich het afgelopen jaar zo 
geweldig heeft ingezet voor de huisvesting van 62 vergunninghouders. 

Vierentwintigste Gerwense boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven organiseert dit jaar op zondag 28 januari 
voor de vierentwintigste keer de inmiddels bekende Gerwense boe-
kenmarkt. De praktijk heeft bewezen dat de drieëntwintig voor-
gaande markten in een duidelijke behoefte hebben voorzien.

Wethouder Martien Jansen, Nannie van den Eijnden en wethouder Caroline van Brakel. 
Fotografie: Frank van Welie.

Vluchtelingenwerk, talloze vrijwilli-
gers, woningcorporaties, WSD, de ker-
ken, medewerkers van de gemeente… 
iedereen die heeft bijgedragen werd ge-
noemd en hartelijk bedankt met ap-
plaus. De wethouder ontving het eerste 
exemplaar van het tijdschrift ‘Nieuwe 
Nuenenaren’ van eindredacteur en ma-
ker Nannie van den Eijnden, waarna 
het aan alle gasten als cadeau voor hun 
inzet werd uitgereikt. Dichteres Catha-
rina Boer droeg haar gedicht ‘Aylan’ 
voor dat op de achterzijde staat. Au-
teurs en netwerkpartners Don Croo-
nenberg en Huibert de Man konden er 
niet bij zijn, evenals de vrouw uit Eri-
trea die op de omslag staat: Azeb Kflom 
Berhe. Antonie de Rooij, Esther Plaat 
en Wouter van Nieuwland van De Hee-
ren van Vonder ontvingen wijn en bloe-
men voor hun fantastische ontwerp, 
waarop Antonie om applaus vroeg voor 

Nannie vanwege haar ondernemer-
schap. Caroline nodigde iedereen van 
harte uit om gezellig te borrelen. Het 
werd een zeer geslaagde middag.

Het magazine is uit! 
Het magazine is te koop bij Bruna, Jum-
bo (De Smidse), Kapsaolon Raponsje 
(Berg 62), Risjamo, heemkundekring De 
Drijehornick (Papenvoort 15). Steun dit 
burgerinitiatief en help om uit de pro-
ductiekosten te komen door vrijwillig 
een bedrag over te maken op bankreke-
ningnummer NL24 RABO 0326 4518 
62 ten name van A.A.M. van den Eijn-
den.  Als alle rekeningen zijn voldaan, 
gaat de opbrengst van het magazine 
naar de integratie van de nieuwe Nue-
nenaren. De bankrekening zal ter con-
trole worden voorgelegd aan de ac-
countant en na deze inzamelingsactie 
worden opgeheven.

Vierentwintigste Gerwense boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven organiseert dit jaar op zondag 28 januari 
voor de vierentwintigste keer de inmiddels bekende Gerwense boe-

Duizenden boeken heeft de Drumfan-
fare weer verzameld. Boeken van de 
meest uiteenlopende kwaliteit en in-
houd. Door de vele genres zoals kin-
derboeken, romans, hobby boeken, 
detectives, pockets en nog veel meer, is 
er voor iedereen wat te vinden. In de 
verwarmde zalen kunt u op uw gemak 
uw keuzes maken en tevens genieten 
van een heerlijk kop koffie of frisdrank 
tegen een alleszins betaalbare prijs. De 

opbrengst van de boekenmarkt komt 
volledig ten goede aan Drumfanfare 
Jong Leven zodat zij weer de benodig-
de middelen kunnen aanschaffen. 

Locatie: D’n Heuvel 11 in Gerwen. De 
boekenmarkt duurt tot 15.00 uur.  U 
bent van harte welkom! Voor meer info: 
secretariaat@drumfanfarejongleven.nl. 
Of bezoek de website: 
www.drumfanfarejongleven.nl
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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.

© 2018 - “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:

Stel je voor… je bent ZZP’er  
maar je hebt de kantoor faciliteiten  
van een multinational!
Nederland kent steeds meer mensen die werken als zelfstandige professio-
nal. Deze professionals werken op locatie bij klanten, maar ook vaak vanuit 
huis. Maar los van de locatie hebben ze allemaal een paar vergelijkbare 
uitdagingen.

Prive en zakelijk loopt door elkaar 
wanneer je veel vanuit huis werkt. Te-
vens komt het thuis ontvangen van 
klanten niet erg professioneel over, 
terwijl een eerste indruk nu juist on-
vergetelijk moet zijn.
Daarnaast ben je als ZZP’er ook echt 
alleen. Werkende vanuit huis mis je 
collega’s! Niet alleen voor de sociale 
contacten, maar ook om te kunnen 
sparren op zijn tijd.

Herken je dit? Zo wordt dit opgelost 
bij WAT O�  ces:
WAT staat voor Working Apart Toge-
ther. Dat is precies wat Arno Godding 
en Robbert van Gompel nastreven. 
WAT Offices faciliteert professionele 
werkplekken voor ZZP’ers en kleine 
ondernemers. Dit vindt plaats op de 
tweede verdieping van het Rabobank 
Dommelstreek kantoor in Geldrop. 

Het kantoor is makkelijk bereikbaar 
vanaf de A67. Gratis parkeerplek is er 
in overvloed. Je klanten worden ont-
vangen door gastvrouwen. De inrich-
ting is zoals alleen een bank dat kan 
uitvoeren qua kwaliteit, maar met de 
sfeer van ondernemers. De lunch is 
heerlijk bij de inpandige Colour Kit-
chen en de werkplekken zijn ruim, er-

gonomisch top en rustig. Spreekka-
mers zijn inclusief zodat je altijd ver-
trouwelijke gesprekken kunt voeren. 
Kortom, hier heb je de faciliteiten en 
uitstraling van een multinational!

Maar dat vindt je misschien wel op 
meer plekken? Op een van de muren 
op het kantoor prijkt groot de volgende 
slogan: “Alleen ga je sneller, samen kom 
je verder!” Hier bevinden zich allerlei 
ondernemers in de zakelijke dienstver-
lening met uiteen lopende specialis-
men. Iedereen is een collega voor so-
ciale momenten, maar zeker ook zo 
collegiaal bij het delen van zakelijke 
uitdagingen. Uiteindelijk gaat het bij 
alle ondernemers om duurzame groei, 
en samen kom je inderdaad verder!

Is je interesse gewekt? De deur staat al-
tijd open om eens vrijblijvend kennis 
te maken en rond te kijken. Ook ben je 
welkom op de open dag op zaterdag 27 
Januari van 10.00 tot 12.00 uur.

WAT O�  ces
Laan der vier heemskinderen 7
5664TH Geldrop
www.watoffices.nl
info@watoffices.nl
06-29005164
info@watoffices.nl
06-29005164

Makelaar         
is geen tussenpersoon
Nu de huizenprijzen in sommige plaatsen (vooral grote steden) erg hard om-
hoog gaan, groeit ook weer de kritiek op de makelaars. Sommige mensen hou-
den onze beroepsgroep verantwoordelijk voor de overspannen markt. Het is 
nooit zo handig om als advocaat voor jezelf te gaan optreden, dus daarom ci-
teer ik hier maar eens de hoogleraren Peter van Gool en Johan Conijn, verbon-
den aan de Amsterdam School of Real Estate. 

“Makelaars worden gezien als onafhankelijke marktmeesters, die vraag en aan-
bod zo goed mogelijk bij elkaar brengen. Maar dat zijn ze pertinent niet. Neder-
land heeft een systeem waarbij op de woningmarkt zowel de verkopende als de 
kopende partij zich kan laten adviseren door een makelaar. Net als een advo-
caat zijn ze geen tussenpersoon, maar staan ze nadrukkelijk naast een van de 
partijen”, aldus Conijn in NVMagazine van december vorig jaar.

De verkoopmakelaar dient de belangen van de verkoper. En die wil zijn of haar 
woning zo snel mogelijk tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen. Het is lo-
gisch dat in tijden van krapte de prijzen snel omhoog gaan, zeker als ook parti-
culiere beleggers zich op de markt gaan roeren. Daar kan de verkoopmakelaar 
niets aan veranderen. Een aankoopmakelaar begeleidt de kopers en zorgt er 
met zijn marktkennis voor dat ze een goede kans maken op de markt. Aan de 
andere kant houdt de aankoopmakelaar in het oog dat potentiële kopers het 
hoofd koel houden en zich niet laten verleiden tot een te hoog bod.

Ook met de kritiek dat makelaars verantwoordelijk zijn 
voor het veelvuldig toepassen van ‘prijsopdrijvende vei-

lingen’ in gewilde wijken, maken de twee hoogleraren 
korte metten. Een veiling is een verkoopmethode die 
leidt tot een korte doorlooptijd en een hoge prijs. Als 

de verkoopmakelaar zich ook bij een veiling aan kern-
waarden als integriteit en transparantie houdt, doet 
hij zijn werk volgens Van Gool goed. 

Voor het tekort aan woningen kan men makelaars niet ver-
antwoordelijk houden. Uiteraard zijn makelaars wel bereid 

met overheid en marktpartijen de markt te analyseren. 
Al was het maar om na een volgende crisis beter voor-
bereid te zijn op een periode van groei en herstel. 

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

Woningmarkt in beweging

Makelaar         

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Advertorial

Verloedering in de Doorn
De foto is op zondagochtend genomen en 
dat terwijl de blauwe bakken afgelopen 
woensdag, de groene bakken afgelopen 
donderdag en de grijze bakken verleden 
week opgehaald zijn.
Plastic  afval wordt ook op donderdag opge-
haald, dus de verloederaars zijn er vroeg bij. 
Over 4 dagen wordt dit dus opgehaald.

Naam en adres inzender 
zijn de redactie bekend

Aan alle inwoners van Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind
Wij willen nog steeds een Uitvaarthuis zo dicht mogelijk bij het Centrum van Nuenen.
NOG 49 DAGEN TOT DE GEMEENERAADSVERKIEZINGEN OP WOENSDAG 21 MAART 2018

Actiecomité Uitvaart huis Nuenen
Truus Verhoeven Raessenshof 19, Tina Klep Raessenshof 61. 

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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Boek over het mislukken van Konmar en het verdwijnen van Edah

'Zwarte plafonds rode cijfers'
Rond de eeuwwisseling valt de beslissing. Laurus is door het samengaan 
van Vendex Food Groep met De Boer Unigro ineens nummer twee in super-
marktland. Het concern telt ruim 40.000 medewerkers en besluit verder te 
gaan met één formule. 'Deze ingrijpende koerswijziging is het concern fa-
taal geworden,' is de conclusie in het boek 'Zwarte plafonds rode cijfers' over 
de teloorgang van Konmar.

De nieuwe topman Ole van der Straa-
ten zit snel op een lijn met grootaan-
deelhouder Eric Albada Jelgersma en 
Peter Stuyts die met een kleine keten 
(Konmar) in de regio Den Haag de 
wind in de zeilen heeft. Binnen twee 
jaar moeten 800 winkels omgebouwd 
worden tot Konmar. Een miljarden 
project! Zwarte plafonds, brede gang-
paden, uitbundige service met een pa-
raplu en leesbril en een uitgebreid as-
sortiment met exotische versproduc-
ten, dát is de Konmar-van-de-toekomst. 
Groen en geel zijn de huiskleuren. 
Na zo'n 120 nieuwe Konmars wordt de 
ombouw abrupt stopgezet. De omzet-
ten kelderen. De consument heeft 
geen vertrouwen in de nieuwe formu-
le. Laurus is de regie volledig kwijt.
In amper twee jaar zijn ruim één mil-
jard Nederlandse guldens verdampt. 
Het aandeel Laurus is vrijwel niets 
meer waard.
De Nuenense ondernemer Ton Grim-
berg heeft ook een rol gespeeld in de 
overschakeling naar één formule. 
Grimbergs winkel was één van de vijf 
pilotstores. 'De filosofie van Konmar 
was goed en sloot naadloos aan op de 
mijne. Je moet je klanten behandelen 
zoals je zelf behandeld wilt worden. 
Maar als je in je vertrouwde super-
markt mis grijpt bij de suiker, ga je 
naar een ander. Op dat vlak ging het 
fout, al vanaf de eerste dag.' Grimberg 
heeft, zo zegt hij in het boek, gejankt 
als een kind toen de winkel werd geslo-
ten. 'Het heeft een jaar geduurd voor-
dat ik mezelf weer in de hand had.'
Na het echec werd Grimbergs winkel 
een Jumbo, nu geleid door zijn zoon 
Ronald.

Auteur Frans de Hoo constateert ruim 
vijftien jaar later dat het mislukken van 
de ombouw nog steeds emoties op-
roept. Waarom moest een goed rende-
rende formule als Edah verdwijnen? 
‘Edah is niet sexy’, zei Ole van der 
Straaten. ‘Edah is niet het mooiste 
eendje, maar wel het gezondste en 
toch is er geen plaats in de vijver,’ aldus 
Edah-directeur Jan Seerden bij zijn 
vertrek. ‘Er was intern voor Konmar 
gekozen en daarom moest Edah sneu-
velen.’ Lachende derde is uiteindelijk 
Jumbo Supermarkten geworden, dat 
niet alleen medewerkers van Laurus 
heeft aangetrokken maar ook geleerd 
heeft van de fouten die door megalo-
mane bestuurders en doezelende com-
missarissen van Laurus zijn gemaakt.

'Zwarte plafonds rode cijfers' 
De teloorgang van Konmar: van olé tot 
ojee. ISBN 978-90-815866-0-3.
 Prijs € 15,95 www.hoven.nl

 Ongeval op 
rotonde in Nuenen
Een auto die maandagavond 22 januari 
over de rotonde reed aan de Huufkens 
in Nuenen is uit de bocht gevlogen. De 
auto vloog door de struiken over een 
fietspad en raakte een muurtje en ver-
loor daarbij een voorwiel. Het is niet 
bekend of het met de snelheid of glad-
heid te maken had. Voor zover bekend 
raakte de bestuurder niet gewond.

Politieberichten

Lezing door dr. Mohamed Ajouaou

Dialoog islam en christendom
Tijdens de oecumenische thema-avond van 31 januari komt er een wel heel 
bijzondere gast spreken: dr. Mohamed Ajouaou, docent theologie en ethiek 
aan de VU Amsterdam en KU Leuven, en hoofd islamitische geestelijke ver-
zorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ajouaou is behalve een uitstekend 
theoloog een bevlogen en boeiend 
spreker die indruk maakt met zijn zin 
voor dialoog en openheid. Hij draagt 
dan ook positief bij aan het debat over 
religie en samenleving, onder andere 
met zijn boek ‘Wie is moslim?’ en bij-
dragen aan het Theologisch Elftal van 
Trouw.
In het kader van het jaarthema van de 
Nuenense kerken ‘Dromen voor onze 
wereld’ zal Ajouaou spreken over in-
terreligieuze dialoog: wat verbindt 
onze verschillende dromen, ideeën en 
tradities? Hoe vinden wij een ge-
meenschappelijke taal om die met el-
kaar te delen? Wat kunnen we van el-
kaar leren en hoe kunnen we het beste 
samenwerken? En welke gedeelde 
problemen en kansen zijn er voor de 
toekomst van het christendom en de 
islam in Nederland? Ook vertelt Ajou-
aou over de dromen (en nachtmer-
ries) voor de toekomst die hij als theo-
loog en als moslim zelf heeft.

U bent van harte welkom! De avond 
wordt gehouden op  woensdag 31 ja-
nuari van 20.00-21.15 uur in kerkelijk 
centrum De Regenboog, Sportlaan 5. 
Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie 
en thee. De toegangsprijs is € 3,- (in-
clusief koffie en thee).

Macula-café 
Macula-café op dinsdag 30 januari. We 
krijgen deskundige informatie over goe-
de verlichting in huis.  Locatie: het 
Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM 
Eindhoven (Strijp); van 14.00-16.00 uur; 
Informatie: Lia Gelten 040-2833448 of 
Mieke Gruintjes 040-2489382.



Meubelshow
Zondag 28 januari geopend

van12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, 
pocketvering interieur en Low Back Support, 2 
gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm 
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back 
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten 
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rigas
Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en 
is in verschillende kleuren stof en leder verkrijg-
baar. Kies uit diverse armleuningen, poten en 
rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele 
extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische 
relaxfunctie en opbergruimte.

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1199,-

Vanaf

1399,-
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

WAT Offi ces, de mooiste werkplek van Geldrop en omstreken!

WAT staat voor Working Apart Together. Op de tweede verdieping 
van het Rabobank gebouw in Geldrop is dat precies wat we bieden 
aan zelfstandige professionals. Een fantastische werkplek in een 
prachtig gebouw met faciliteiten waar menig multinational niet aan 
kan tippen.

Geïnteresseerd? Bezoek ons op de open dag 
op zaterdag 27 januari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur!

www.watoffices.nl

27
januariopen dag!

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

NEW YEAR, 
NEW DEALS!
TOT 40% KORTING 
OP DE WINTERCOLLECTIE!*

*M.u.v. accessoires, nieuwe collectie, jeans en trouwkostuums.

Compleet onderwijs voor 
vmbo-t havo vwo

Kom kennismaken met 
het vrijeschoolonderwijs 
(vmbo-t, havo en vwo)

Zondag 28 januari 2018 – 11:00-14:30 uur
Open dag

Woensdag 31 januari 2018 – 14:00-16:00 uur
Minilessen voor basisschoolleerlingen

 Novalis College: maken, ervaren én weten

Stap je toekomst in ...

Het Novalis College is een scholen-
gemeenschap voor voortgezet 
vrijeschool onderwijs op vmbo-t, 
havo- en vwo-niveau. Voorts is er een 
integratieklas voor leer lingen met een 
zmlk-indicatie (De Blauwe Bloem).

Bezoekadres: Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
T 040-296 93 10  E post@novalis.nl  www.novalis.nl
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Goede voornemens 
voor 2018:   
Meer zingen!
Dat kan, te beginnen bij de Liederenta-
fel Schafrath. Voor iedereen die plezier 
heeft in zingen.
Kom eens meezingen op zondag 28 ja-
nuari. We hebben een repertoire van 
over de honderd liedjes, hiervan wor-
den er voor de pauze zo’n vijftien ge-
zongen en na de pauze kunnen ver-
zoeknummers worden ingediend door 
alle aanwezigen.
Dus ben erbij, op 28 januari om 20.30 
uur, bij café Schafrath.

Het einde van tijdperk    
‘De Zonnewende’
Afgelopen vrijdag hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van onze 
grondleggers. Hierna is het over en sluiten. Het eind van tijdperk ‘De 
Zonnewende’.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Chessmasters
Ook in 2018 is het blues podium Café Schafrath in Nuenen weer actief. Het 
eerste optreden dit jaar is op 28 januari. Vanaf 15.30 uur betreden The 
Chessmasters het podium. Zij staan garant voor een optreden met Boogie, 
Tumble, Swing en Shake & Roll op hoog niveau. 

Wat begon voor de lol is inmiddels de 
basis van een hele hechte vrienden-
groep. Samen delen we lief, leed, 
schoolplein dienst, weekendjes weg, 
Kubb toernooien, etentjes, verhuizin-
gen, feestjes, wandelingen, hee doede 
mee.

Michael en Renata, jullie hebben er 
persoonlijk voor gezorgd dat wij zo-
veel geluk beleven aan deze vriend-
schappen. Dat vierden we al eens bij 
jullie. Nu hebben we dat voor de laat-
ste keer in De Zonnewende kunnen 
doen. Het was weer geweldig. 
We willen jullie nogmaals heel harte-
lijk bedanken voor de steen die jullie 
verlegd hebben in het mooie Nuenen.

Liefs de Bourgondiërs.

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Wilt u hiervan op 
de hoogte blijven? Meld u dan aan 
voor de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl
Datum: 28 januari. 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Januari 2014, op Facebook verschijnt de 
volgende oproep: “Speel samen het 
‘zonnewende facebookspel’ en win een 
culinaire avond voor 10 personen in 
Restaurant De Zonnewende te Nuenen. 
Ter gelegenheid van ons 12 1/2 jarig be-
staan op 3 maart 2014, willen wij u de 
gelegenheid geven dit samen met 10 cu-
linaire facebookvrienden mee te vieren 
op een door u zelf te bepalen datum.”
Een van ons voegt wat schoolplein be-
kenden en aanhang samen tot een 
groepje. En we gaan all-in. Onder de 
naam ‘de winnende Bourgondiërs’ leren 
we elkaar kennen, blijkt een van ons ‘de 
verkeerde Stefan’ te zijn en hebben de 
kinderen het sowieso gezellig. We wor-
den tweede bij het Zonnewende Face-
bookspel. Dat vieren we heel gepast 
met een etentje bij Michael en Renata.

Deze band voelt zich sterk verbonden 
met de Chicago Blues, de Blues stijl die 
ontstond toen vele zuidelijke Ameri-
kanen in de jaren vijftig en zestig naar 
Chicago trokken én door de intrede 
van de elektrische gitaar. In de zestiger 
jaren waaide de Chicago Blues over 
naar Europa. De blues muziek kreeg 
daardoor een geweldige boost en was 
basis voor vele nieuwe muzieksoorten. 
Chicago Blues swingt en emotioneert.

De volgende optredens van Blues 
bands in Café Schafrath zijn op 4 
maart en 1 april.
Tevens zijn de voorbereidingen aan de 
gang voor het Blues’m openlucht festi-
val in Het Park te Nuenen op 20 mei. 
Zet de data alvast in uw agenda!

Stormschade
Ook in Nuenen, Gerwen en Nederwetten veel omgewaaide bomen en schade 
door de storm die vorige week donderdag voorbij trok. Zo waaide een muur om 
op het dak van kerkelijk centrum De Regenboog.

De Gerwense Dorpsmuzikanten 
De Gerwense Dorpsmuzikanten verzorgen op zondag 28 januari weer een 
mooie muziekmiddag in de ‘Jo van Dijkhof ’ in Nuenen. Ze willen het publiek 
natuurlijk weer vermaken met hun heerlijke muziek en er zijn weer veel ver-
schillende nummers, voor ieder wat wils dus!
Vorig jaar was er veel publiek en zat de zaal vol. Ook deze keer hopen ze weer op 
een mooie opkomst. Ze starten om 14.30 en spelen tot 16.30 in de Gasterij van 
de Jo van Dijkhof te Nuenen. Graag tot zondag

 
D.C. René pakt kop-
positie in topklasse 
Doe Darts
Afgelopen vrijdag wonnen de darters 
van D.C. Rene de uitwedstrijd tegen de 
Sportkwallen uit Eindhoven met 6-4 en 
pakte hierdoor de 1ste plaats in de top-
klasse van Doe Darts regio Eindhoven. 

Na de 4 single partijen 501 stonden de 
darters uit Nuenen met 3-1 achter. Na 
een peptalk van captain Stefan van 
Mierlo begonnen ze vol zelfvertrou-
wen aan de koppelwedstrijden 501. 
Thijs van Zoghel en Stefan Raaijma-
kers wisten hun 2 partijen vol overtui-
ging met 2-0 te winnen. Sam Storme-
zand en Rick van Dijck wonnen hun 
eerste partij maar moesten in de be-
slissende 5de leg van hun 2de partij de 
winst aan de tegenstander laten. De 
tussenstand was 4-4 en dus moesten 
de laatste twee wedstrijden de beslis-
sing brengen. Met gedegen darten 
werd de 301 door Stefan en Thijs met 
2-0 gewonnen en de tussenstand 5-4 
voor de Nuenenaren.
Het spektakel zat in de laatste partij 
501. Na een 1-0 achterstand kwam 
Stefan Raaijmakers ijzersterk terug. 
Door o.a. 2 maal 180 te gooien en een 
finish van 104 in de laatste leg wist hij 
de partij naar zich toe te trekken zodat 
de winst met 6-4 naar de Nuenenaren 
ging en zij de trotse koploper werden 
in de topklasse. 
D.C. Rene is de laatste 2 jaar gepromo-
veerd van de 2de klasse naar de top-
klasse. Ze waren gematigd optimis-
tisch voor dit seizoen om op het hoog-
ste niveau te spelen. Tot op heden doen 
ze volop mee voor het kampioenschap 
en hopen ze dat tot het einde van het 
seizoen vol te houden. Ze hebben nu 
alles in eigen hand. D.C. Rene speelt 
zijn thuiswedstrijden op donderdag-
avond in café René en zijn aangesloten 
bij Doe Darts Eindhoven die 130 teams 
en ruim 1150 leden hebben. Het team 
van D.C. Rene bestaat uit Stefan van 
Mierlo, Stefan Raaijmakers, Sam Stor-
mezand, Rick van Dijck, Thijs van Zog-
hel en Ad v.d. Wildenberg

NKV - Keep Fit ’70 13-11

Punten voor NKV 1 
Voor NKV 1 is elke wedstrijd een fina-
le, helaas om aan de onderkant van de 
poule het verschil te forceren. De 
heenwedstrijd leverde destijds veel ac-
ties vanaf de vrijeworpstip/straf-
worpstip op. Keep Fit kreeg met acties 
naar binnen vaak het voordeel van de 
twijfel, en met meer strafworpen dan 
velddoelpunten namen zij ook nu het 
initiatief in de eerste helft. 

NKV moest volgen. Er werd gestreden 
om elke bal, er werd geleerd in elk duel 
en er werd met elkaar gepraat over op-
lossingen. Als team werd er gegroe-
peerd gespeeld en energie in het spel 
gestopt. Het leverde in de tweede helft 
een voorsprong op, en met veldspel 
werd het verschil gemaakt. Verdedi-
gend gaf NKV 1 weinig weg en aanval-
lend werd er steeds beter gezocht naar 
de juiste schoten. 13-11 was de eind-
stand. Geen hoge scores, resultaat is 
wel dat NKV 1 de eerste winstpunten 
heeft behaald.

NKV Korfbal wedstrijdprogramma
Zaterdag 27 januari 
DSO (K) 4 - NKV 4 .........................19.50
NKV 2 - Rust Roest 4 .....................19.05
NKV 1 - OEC 1 ...............................20.20
Zondag 28 januari
NKV 3 - Juliana 3 ..............................9.15

Darten

Korfbal

Cheque voor Stichting 
Meedoen Nuenen
Stichting meedoen Nuenen heeft afgelopen vrijdag de de�nitieve cheque uit-
gereikt gekregen naar aanleiding van de verschillende activiteiten georgani-
seerd in samenwerking met supermarkt Jan Linders. Er zijn het afgelopen jaar 
in de winkel bijvoorbeeld pepernoten gebakken door de kinderen en  kerststol-
len verkocht. Eerder in het jaar zijn er paaseieren geschilderd en verkocht.

Deze opbrengsten hebben er uiteindelijk toe geleid dat er in totaal € 777,- is opge-
haald. Dit bedrag komt volledig ten goede van de stichting en zal worden gebruikt 
om activiteiten te kunnen organiseren voor kinderen die net wat minder aanslui-
ting kunnen vinden in het reguliere aanbod van sport en vrijetijdsactiviteiten.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op meedoennuenen.nl

Zeer geslaagde middag   
van KBO Lieshout
Voor de leden van Seniorenvereniging/KBO Lieshout was er dit jaar geen 
Carnavalsmiddag meer georganiseerd. Jarenlang werd deze middag gehou-
den in samenwerking met de carnavalsvereniging, maar dit jaar moest de 
KBO het alleen doen. 

beetje te drukken. Dat er een schoon-
heidsfoutje bij de trekking zat, werd 
spontaan door Karel Huijgens opge-
lost door wat extra prijzen te doneren. 
Ook Ad Goossens doneerde een CD. 
Eind goed, al goed. “Zo’n middag mo-
gen ze van mij elk jaar houden”, zeiden 
de leden bij het naar huis gaan. En dat 
mag de organisatie dan als een opste-
ker noteren. 

Dat zij hiertoe uitstekend in staat zijn, 
bleek op zondagmiddag 21 januari in 
Zaal De Koekoek. Een kleine honderd 
mensen hebben genoten van een fan-
tastisch programma, dat in samenwer-
king met Karel Huijgens in elkaar ge-
zet was. De ontvangst was warm en 
uitnodigend met koffie en gebak. 
Daarna kwam Ad Goossens uit Mill en 
hij bleek van alle markten thuis. Hij 
speelde orgel, accordeon, trompet, 
saxofoon, clarinet dat het een lieve lust 
was. ‘Vroeger was alles beter’ was zijn 
motto. Er werd volop gedanst. Verder 
konden de aanwezigen genieten van 
een topkletser. Hans Eijkemans, fina-
list bij de 51ste Brabantse kampioen-
schappen, bracht de zaal aan het bul-
deren van de lach met zijn creatie 
‘Hannus de honderdjarige’. Maar dat 
was nog niet alles. De organisatie was 
er in geslaagd zangeres Noa Groenen 
(14 jaar jong) uit Gemert te contracte-
ren. Zij werd tweede in de finale van 
The Voice Kids 2017. Zij zong de ster-
ren van de hemel en je kon een speld 
horen vallen in de zaal. Met haar 
mooie zuivere stem zong zij diverse 
Nederlandstalige en Engelstalige lied-
jes. Zij werd begeleid door haar zus 
Milou op de piano en haar broer Sa-
muel met elektrische en akoesitische 
gitaar, maar ook zonder begeleiding 
was zij adembenemend goed. Er was 
voldoende tijd om een praatje te ma-
ken en er werd voortdurend met hap-
jes rond gelopen. Als klap op de vuur-
pijl was er een loterij. Er waren mooie 
prijzen te winnen en natuurlijk is de 
opbrengst nodig om de kosten een 
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PUZZELHOEKWeek 4

Kruiswoord

Horizontaal: 1 Spaans gerecht 6 groot bord 11 frater 12 zangvogel 
14 oosterlengte 16 Duits gebergte 18 onderwereld 19 hoofdstad van Japan 
21 een tijdje 22 vrouwelijk dier 24 tijding 25 tennisterm 26 grote beker 
27 zonder glans 29 naaldboom 30 positieve elektrode 32 bevoorrechte groep 
34 met een lage dichtheid 35 windvrije zijde 37 slordige vrouw 40 onderwerp 
44 waterkering 46 zangnoot 47 een beetje 48 laaggelegen land 50 heldendicht 
52 boosaardigheid 54 proefopname 55 toetsinstrument 57 fut 58 adellijke titel 
59 symbool voor nikkel 60 medelijden 63 United States 64 pl. in Zuid-Holland 
65 smakelijk.

Verticaal: 1 besloten 2 pl. in Limburg 3 harde klap 4 lectori salutem 
5 Europese hoofdstad 6 degelijk 7 centigram 8 bepaald lidwoord 9 wijd en zijd 
10 riv. in Frankrijk 11 heuglijke viering 13 afgelegen 15 een beetje scheel 
17 Griekse schapenkaas 20 walkant 22 verfrissing 23 zandheuvel 26 gigant 
28 dun gesneden vlees 31 riv. in Egypte 33 tuinkruid 36 muziektempel 
37 luchtvervuiling 38 november 39 voortsleuren 40 aarzeling 
41 pl. in de Ardennen 42 bladnerf 43 grote scheut vocht 45 grasmaand 
49 liefde (Frans) 51 half (in samenst.) 53 telwoord 54 erkentelijkheid 
56 energiezuinige verlichting 58 dierenmond 61 lidwoord 62 van een.

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

S T R I K E S A L A M I

F E U R O C O L A E

L E G K A S T V E N S T E R

A S O N E P E T T N V

I T E M Z E M E L B E D E

R D I V A N G A P E N N

N O C K A T

D S U S H I B E L E G B

A R E S T R I E N R A R E

D O T H A A R E R A S

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

L E E L T V L U G F

O R K E S T D E A L E R

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

Oplossingen wk 3
Z S D N A H O E R B O S

C O N C E P T W E T D R

A N N L L G E S P I N R

W D P N O A C W A D E N

O E R O E H A M K M R U

N E H E I K A T E R A M

I Z X M S N A H J T V R

N R P T T S C N B E E B

G E K S R S E A O K E R

N V E O O A Z R O N Z U

J O Y S T I C K E R G T

W A A N N G I D O N N O

R E U K O R G A A N

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.

ALERT
BENZINE
BERIN
BLAAM
BLITS
DIAMANTAIR
FRATS
GENIE
GLINSTEREN
HOREN
INEENS
KLIPGEIT
MAART
MOEITE
PAPPOT
ROVER
SLASCHOTEL
SMEERTROEP
SOEPEL
SPRINGBALK
STEPPEN
STIGMA
TRUST
VERNISSAGE
VERWRONGEN
VIESPEUK
WERKJAS

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

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:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 4 5
5 3 7 9

8 6
2 5
1 6 4 3

9 2
3 1 8 6

1 7 3

week 2, Mw. H. van Twist, Nuenen.

Puike Pronkzitting
Door Edwin Coolen

De 37ste editie van de Nuenense Pronkzittingen werd voor de 
eerste keer, solo, gepresenteerd door Mirte Peeters. Dat deed 
ze op een hele prettige manier. En misschien wel meteen voor 
de laatste keer. Althans, in Het Klooster. Want Mirte vertelde 
dat de Pronkzittingen volgend jaar in de feesttent zullen wor-
den gehouden.

Op deze tweede zittingsavond, afgelopen zaterdag, was nog een 
verandering te zien. In de Pronkbank zaten links en rechts van de 
prins geen Raad van Elf maar leden van de nieuwe Prinsenrôd en de 
Senaat, beiden in rode jassen gestoken. Met in het midden dus 
Prins Hospitalis met zijn adjudanten Hotella en Terra. Adjudant 
Coiffura ontbrak vanwege een longontsteking.

Na de dansgardes kwam de eerste buut van Hans Keeris uit Knegsel. 
Hij was Remi Fasol en speelde tuba bij de fanfare. Ook was hij actief 
bij Wandel Club Hoest?, ondanks zijn zware rokershoest. Leuk en 
een hoge grapdichtheid van de Brabants kampioen van vorig jaar.
Helemaal uit Baarle-Nassau kwam Tom Antens. Een speciaal op-
treden van deze neef van Prins Hospitalis (Roel Kuijpers) als huis-
arts Connie Beter. Hij gooide er nog wat namen van Bekendere 
Nuenenaren door maar na een redelijk begin vielen zijn ordinaire 
grappen een beetje dood in de zaal. 
Dan het gezellig gemopper van Rob Verschuren uit Son (‘lieve 
mensen’, ‘dè moet ik efkes vertellen’). Meestal is Rob nostalgisch te-
rugblikkend, nu wat actueler als rijke stinkerd. Graag gezien en ge-
hoord, deze kletser uit onze buurgemeente.
Ter muzikale onderbreking was het Van Binsbergen Trio weer aan-
wezig. Tja. Die zetten zonder probleem de zaal op z’n kop met die 
meezingers. Ook Krank Jorum (Wichard de Benis), marat(h)on-
prater, deed het goed in de ton, al ging hij dan ‘kapot’.

De enige geheel Nuenense act waren de oud-prinsen, met zelfs 
twee generaties op het podium. André Vieux, met in zijn orkest 
Pauke Coolen op de pauken, had wat van zijn Maten op het podium 
uitgenodigd, zoals Elvis en Sjef van Oekel die uit de dood leek her-
rezen. Ze deden het goed, deze mannen. En één vrouw.

De laatste buut kwam van Kitty Goverde, die ermee gaat stoppen. 
Zaterdag deed ze haar oude buut als Tullepetrut met bijbehorende 
omgangsvormen richting publiek (bakkes houwe!). Dat ze haar lach 
soms niet kon inhouden, zegt genoeg. Zij begon haar carrière in de 
ton ooit op de Nuenense Pronkzitting. En dat is ze niet vergeten.
 
Het laatste optreden was van de vier Penthouse Boys, waaronder de 
Pool Boris (dakkapellen, Boris bellen). Zij spelen met hun eigen 
liedjes ter plekke in op het publiek. Zo werden en passant Geert-
Jan en Kirsten van Glabbeek in het romantisch zonnetje gezet. Een 
erg leuke afsluiter van een hele leuke avond.
Vrijdag en zaterdag zijn de laatste Pronkzittingen.

Foto’s Bart Verkuijlen - LAVfotografie/De Plaatjesmaker

Donderdagavond: 
verspreiding     
D'n Nar in Gerwen
D'n Nar, de carnavalskrant van CV De Narre-Kappen, 
komt er weer aan! Dit jaar is het weer een dikke en in-
teressante krant geworden. Boordevol achtergron-
den, foto's en verhalen over het carnaval in Gerwen. 
En natuurlijk worden onze kleine en grote hooghe-
den uitvoerig aan u voorgesteld. 

Aanstaande donderdagavond (25 januari) wordt D'n Nar 
bij u thuis in Gerwen aangeboden. Tussen half zeven en 
half negen 's avonds kan er bij u aangebeld worden door 
een van onze dansmariekes, een lid van onze jeugdraad 
of van ons jeugdtrio. Zij helpen mee met de verspreiding 
en worden vergezeld door een vrijwilliger van onze 
vereniging. Indien u het graag wilt, mag u een bijdrage 
geven. We willen be-
nadrukken dat dit ge-
heel vrijwillig is. Deze 
donaties komen ten 
goede aan de activi-
teiten voor het jeugd- 
en seniorencarnaval 
in Gerwen en zijn 
meer dan welkom. 
Ieder jaar haalt de 
vereniging hiermee 
een mooie onder-
steuning op die erg 
goed gebruikt kan 
worden. Onze har-
telijke dank alvast 
voor uw bijdrage!
 

De redactie van 
D'n Nar

55 jaar Carnaval bij 
Heemkundekring Lieshout
De Lieshoutse Carnavalsvereniging De Raopers bestaat 
55 jaar en dat laat de Heemkundekring ’t Hof van Lies-
sent niet ongemerkt voorbij gaan.
In de vitrines in het Dorpshuis zijn diverse zaken ten-
toongesteld van het Lieshoutse Carnavalsgebeuren, of-
tewel van Raopersgat. Er zijn veel foto’s te zien en onder-
scheidingen die gedurende die jaren zijn uitgereikt. 
De tentoonstelling in de vitrines is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van het Dorpshuis.

Heemkundekring Lieshout

verspreiding     

geven. We willen be-
nadrukken dat dit ge-
heel vrijwillig is. Deze 

De 37ste editie van de Nuenense Pronkzittingen werd voor de 
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Prachtig bont podium      
in Wettens Sjâtoo Sjapoo
Tekst en foto’s door Cees van Keulen

Op de eerste Bonte Avond in Sjâtoo Sjapoo van carnavalsvereniging De Wet-
ters traden diverse artiesten van eigen bodem op en ook tonproaters van 
buiten Nederwetten.

De openingsact van de allerkleinste 
Spetterkes oogstte veel applaus en 
rasartiest Rob Verschuren toverde als 
laatste tonproater van de prima bonte 
avond speels de lach op ieders gezicht. 
De lokale optredens op zaterdag 20 ja-
nuari werden afgewisseld met Qukske 
erbij uit Helmond, tonpraoters Hans 
Verbaarschot, Erik Mulder en Arian 
Compen en het duo Har en Bar met 
Hollandse meezingers. Als eerste werd 
adjudant Overkâppé in de bloemetjes 
gezet. Want deze adjudant, alias Mar-
tijn Migchels, vierde 20 januari zijn 
45ste verjaardag. De stemming zat er 
al meteen goed in, mede dankzij de 
vrolijke klanken van de Wettertetters.

Prins op witte paard
Hilde Thoonen leidde als charmante 
gastvrouw de vele acts op deze bonte 
avond professioneel in. Zij vertolkte 
ook nog eens een glansrijke hoofdrol 
in het stuk van de Oud-prinsen dat 

zich afspeelde in het Jan van Rooibos. 
Hilde was op zoek naar de Prins op het 
witte paard. Het (witte) paard in de 
gang bleek even later met ruiter Prins 
Preparé de prins die ze zocht. Eind 
goed, al goed! De dames van de Raad 
brachten in Franse stijl en soms met 
de Franse slag een kleurrijke varieté-
show.
De optredens pasten precies in het vier 
uur durende programma dat juist voor 
de klok van twaalf uur werd afgesloten. 
En diverse stemmen in de zaal lieten 
blijken dat tonproater Rob Verschuren 
nog wel uren mocht doorgaan…

Bonte Avond 9 februari
Prins Preparé en zijn adjudanten Im-
porté en Overkâppé kunnen meer dan 
tevreden terugkijken op deze eerste 
Bonte Avond. En voor mensen die het 
gemist hebben, op vrijdagavond 9 fe-
bruari staat zowat hetzelfde program-
ma op de kalender.

Beste carnavalsvrienden en vriendinnen,  
BELANGRIJKE MEDEDELING: 
Inschrijven kan alleen nog via de dwersklippels website. 
De inschrijving sluit woensdag 7 februari om 24.00 uur. 
Je startnummer ontvang je donderdag 8 februari via email. 
OPHALEN startnummer zondagochtend hoeft/kan dus niet meer! 
 
DOE MEE EN SCHRIJF JE SNEL IN!  
https://www.dwersklippels.nl/home/inschrijfformulier_optocht 
 
Veel plezier met de voorbereidingen. 
De werkgroep optocht  - C.V. de Dwersklippels—Nuenen  
 

Nuenen, 11 februari  2018, 13.30 uur 

Carnavalsoptocht Nuenen - 11 februari 2018 

Bezorgers D’n Dwèrsklippel bedankt!
Afgelopen weken zijn in Nuenen veel vrijwilligers op pad gegaan om D’n 
Dwèrsklippel 2018 huis aan huis te bezorgen. Dankzij de enthousiaste inzet 
van deze vrijwilligers hebben we op dit moment al 7000 huizen van een 
exemplaar kunnen voorzien! Een groot compliment dus aan deze mensen, 
zeker als je kijkt welk weer ze hebben getrotseerd: storm, regen, wind en 
sneeuw. Een dikke pluim!!

Bezorgers gemist of zijn ze nog niet 
aan de deur geweest? D’n Dwèrsklip-
pel is vanaf deze week ook af te halen 
bij de Carnavalswinkel in de Park-
straat, bij de Jumbo Nuenen Kern-
kwartier en bij de Jumbo Nuenen 
Grimberg. Een bijdrage in een van de 
collectebussen is meer dan welkom.

We zoeken nog bezorgers
Ons streven is natuurlijk dat iedereen 
in Nuenen D’n Dwèrsklippel ontvangt. 
Hiervoor zoeken wij nog enkele bezor-
gers. Heb je tijd en zin en wil je een ex-

tra centje bijverdienen? Neem dan 
contact met ons op via: dwersklippels.
secretaris@gmail.com.

Dwerse Diva’s 
verwacht    
op 9 februari
Crystal Champagne met gebogen riet-
jes, iemand om je gebruikte kauwgum 
weg te gooien, koffie geroerd tegen de 
klok in, alleen maar wit eten of alleen 
maar rood toiletpapier. Zomaar wat ei-
sen van beroemdheden als Maria 
Carey, J-Lo en Madonna. Maar je bent 
een diva of je bent het niet. Wat zullen 
de eisen van Dwèrse Diva’s dan wel 
niet zijn?! Op 9 februari zullen ze in vol 
ornaat in grote getalen in het centrum 
van Nuenen te vinden zijn tijdens 
Schôn Vrouwkes Avond. De kroegen-
tocht start om 20.11 uur in Het Kloos-
ter. Er zijn geen kosten aan verbonden 
en inschrijven is niet nodig. Alle vrou-
wen van Nuenen en omstreken zijn 
welkom, liefst verkleed in het thema 
van dit jaar:  Dwerse Diva’s!

3x11 jaar Tienercarnaval

Jubileum met ‘SUPERGAANDE’
In 1985 werd voor het eerst speciaal carnaval voor de tieners in Nuenen geor-
ganiseerd. Het begon ooit in een autogarage en kwam via een aantal locaties 
terecht op het Vincent van Goghplein. Dat tienercarnaval wist uit te groeien 
tot een evenement dat met recht een fenomeen kan worden genoemd.

Een flinke verandering was de volledi-
ge uitbanning van alcohol, twee jaar 
geleden. Sinds de leeftijdsgrens voor 
alcohol op 18 jaar ligt, wordt strenger 
getest op alcoholgebruik. In 2016 wa-
ren er nog bijna 100 tieners die al ge-
dronken hadden toen ze de tent in wil-
den. Afgelopen jaar 2017 waren er dat 
nog maar twee. Het zerotolerance be-
leid werpt zijn vruchten af. 
Het maken van de toegangspassen, 
zo’n 2700, kost enorm veel tijd. Ze 
moeten één voor één klaargemaakt 
worden. Het voordeel is dat op die ma-
nier bekend is wie tijdens de carnaval 
de bezoekers zijn.

Jubileum
Deze 33ste editie van het Nuenense 
Tienercarnaval wordt gevierd. Op de 
Facebookpagina facebook.com/tent-
nuenen/ zijn winacties te vinden. Mee-
doen aan een quiz kan een passe-par-
tout opleveren en bij 1533 likes wordt 
een passe-partout verloot.

Verder wordt iedere avond geopend 
door beginnende dj’s voordat vaste 
diskjockey Luuk het overneemt. En op 
één van de vier carnavalsavonden 
komt het populaire duo SUPER-
GAANDE de tent op stelten zetten. 
Welke avond is nog geheim…

Online voorverkoop
Op 2 december is de online kaartver-
koop gestart. Een passe-partout voor 
alle vier de dagen kost € 25,-, losse dag-
passen € 10,-. Dagpassen worden dit 
jaar ook in de avonduren verkocht. 
Meer info op tienertentnuenen.nl

Vrijwilligers
De organisatie is nog op zoek naar vrij-
willigers die één of meerdere avonden 
een oogje in het zeil willen houden. Een 
leuke avond is gegarandeerd. Geïnte-
resseerden kunnen contact opnemen 
met Yvonne van Tien via yvonnevan-
tien@gmail.com.

verwacht    

Prachtig bont podium      

Optocht 
Nederwetten
Op carnavalsmaandag 12 februari 
vindt in Nederwetten de optocht 
plaats. Vanaf 14.00 uur zal de kleurrij-
ke stoet door de straten van Nederwet-
ten trekken. Thema van dit jaar is: Met 
de Franse slag en een skôn publiek 
wordt dees carnaval magnifique. Iede-
re volwassen deelnemer ontvangt 
startgeld: individueel, loopgroepen en 
wagens. Verder zijn er geldprijzen, een 
aanmoedigings- en een publieksprijs.
Inschrijven voor de optocht kan via 
www.cvdewetters.nl of op maandag 
voor de optocht tussen 12.00 en 13.00 
uur in het MFA gebouw aan de Koppel 
1, Nederwetten. Na de optocht is er 
een carnavalsbal met DJ Deftige Dirk, 
met om 19.00 uur de prijsuitreiking 
van de volwassenoptocht. De prijsuit-
reiking van de kinderoptocht is op 
dinsdag tijdens de kindermiddag. 

De jeugdige Wetters met prins en adjudanten op het podium   

Rasartiest Rob Verschuren bij De Wetters-ton

Prins Preparé op het witte paard

Dames van de Raad met K3-show



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 

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

WWW.UITENTHUIS.INFO

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Zondag 28 januari geopend 
11.00-17.00 uur

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.

HERKENT U DIT?
Willen stoppen 
met roken of afvallen:
EN ‘T LUKT MAAR NIET!
PROBEER HYPNOTHERAPIE
Een therapie waarbij u handvaten aangereikt krijgt die uw leven  
weer op de rit kunnen zetten. 
Maak vrijblijvend een eerste afspraak!
De meeste zorgverzekeringen vergoeden onze consulten.
En gaat niet ten kosten van de eigen risico!

Wilt u meer weten kijk dan op onze website 
www.alternatief-beter.nl
Bel voor meer info 0651-334155. 
Of mail r.valk41@gmail.com

PRAKTIJK ALTERNATIEVE
GENEESWIJZEN

 ten kosten van de eigen risico!

Wilt u meer weten kijk dan op onze website 

Rene van der Valk
Psychosociaal- en HypnotherapeutPEDICURE Alta Grace 

Nieuwjaarsactie: knippen 
voor een tientje (salon). 
Geldig t/m Mei. Kom ook aan 
huis! Tel: 06-50 57 11 83.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,50 per stuk. Tel. 
06-51373272.

VERLOREN: 4 sleutels aan 
een ring. 1 sleutel met een 
rubber hoesje. Omgeving 
Gerwen naar Nuenen Zuid. 
Tel.nr. 06-16088421.

TIJDELIJKE OPSLAG te 
huur vanaf 6 m2 in Lieshout. 
Zie: www.denopslag.nl

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

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

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

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

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

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

MEGAVLOOIENMARKT 
220 kramen 28 januari 
Tennishallen Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 10  Eindhoven. 
9.00 tot 16.00 uur € 2 p.p. 
06-20299824.

Binnen ons team is per direct plaats voor: 
een vriendelijke, vlotte en actieve

TANDARTSASSISTENTE
voor 20 tot 24 uur p/w, met  ervaring,

H.C.A. Holleman, Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG Nuenen
holleman.tandarts@gmail.com 

WIL JE OOK ONTSTRES-
SEN EN ONTPIEKEREN 
IN 2018? Kom naar de les 
‘Mindful Ontspannen’ en 
leer technieken om jezelf 
tot rust te brengen en krijg 
meer controle over hoe je 
denkt en voelt. Info of gra-
tis kennismakingsles: 
www.smitscoaching.com 
of bel Inge Smits op 06-
41638130

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

 Rond de Linde 
elke donderdag op 
www.ronddelinde.nl 
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De Molvense Erven 
‘aan de kook’ 
Op zaterdag 20 januari was er voor 
de 3de keer ‘De Molvense Erven aan 
de kook’. Meer dan 40 bewoners de-
den mee aan een soort running din-
ner in de wijk in Nuenen Zuid!

Wat is de bedoeling bij ‘aan de kook’? 
De bewoners van de Molvense Erven 
serveren aan elkaar 3 gerechten, het 
voor-, hoofd- en nagerecht. Het idee is 
dat jij en je partner/huisgenoot eten op 
drie verschillende adressen, per adres 
een gerecht.

Eén gerecht wordt door jullie in jullie 
eigen huis voorbereid en geserveerd. Je 
zit die avond dus 1 maal thuis aan tafel 
en 2 maal op een ander adres, steeds 
met in totaal 6 tafelgenoten.
Na elk gerecht wisselt de samenstelling 
van tafelgenoten en wissel je van adres. 
Met wie en waar je die avond aan tafel 
zit, blijft nog even geheim. Je krijgt van 
tevoren te horen welk gerecht (voor-, 
hoofd- of nagerecht) je zelf moet be-
reiden en waar je om 18.30 uur, wordt 
verwacht voor het voorgerecht. Je 
wordt van te voren ingedeeld. Na drie 
gerechten sluiten we gezamenlijk om 
22.30 uur af met een afterparty.

‘Molvense erven aan de kook’ is een 
initiatief van De Belangenvereniging 
Molvense Erven. Zij zet zich al ruim 40 
jaar in voor het welzijn en de belangen 
van de bewoners van de Molvense Er-
ven. Een nieuwe bewoner van de Mol-
vense Erven zei het mooi op de after-
party: ‘Gezellig en ik voel me al hele-
maal thuis in de wijk!’.
Tot de volgende editie van Molvense 
erven aan de Kook.

Cultuur Overdag:

Geraakt door De Andersons
‘De Andersons raken je.’ Het stond in de aankondiging van hun voorstelling 
‘Hier dooft niets’, op zondag 21 januari jl. En het was waar! Met hun optre-
den wisten ze het publiek te raken en te ontroeren. 

Hammondorgel bij Nuenens Swingtime op zondag 28 januari 

 Organist Carlo de Wijs te gast 
bij Nuenens Swingtime
Dat de BigBand Nuenen al een aantal jaren Nuenens Swingtime presenteert 
is inmiddels wel een begrip in Nuenen. Steeds streeft de Bigband ernaar een 
mooi concert met bekende jazz artiesten te organiseren. Zoals het vorig con-
cert met het Peter Tiehuis, wat door veel enthousiaste gasten bezocht werd.

hun voorstelling ook een speciale gast 
uitgenodigd. Dit keer was dat Thijs 
Maas, wiens ouders in Nuenen wonen. 
Hij is zanger, liedschrijver en theater-
maker, maar studeert op dit moment 
wijsbegeerte in Gent. Thijs vertelde 
over hoe goed en inspirerend het is als 
je de tijd kunt nemen en kunt stilstaan. 
Om vol verwondering zonder oordelen 
te kijken en te beseffen dat er meer is 
dat het individu, dat het leven zin heeft 
als je deel uitmaakt van een samenle-
ving die zin heeft en dat het de moeite 
waard is om daaraan bij te dragen. 
Thijs vertelde niet alleen, hij zong ook 
samen ‘met zijn lief ’, Roxanne Helle-
voort, enkele liedjes die naadloos aan-
sloten op het oeuvre van Roel en Anna.
De Andersons: ze laten je verlangen 
naar meer! Informatie over dit bijzon-
dere kleinkunstgezelschap is te vinden 
op www.deandersons.nl Binnenkort 
brengen ze ook een cd uit; informatie 
daarover is te zijner tijd te lezen via de 
nieuwsbrief van Cultuur Overdag.

ten geeft weer de intieme sfeer waar-
door het heel bijzonder wordt om naar 
de muziek van Nederlands meest be-
kende jazz artiesten te komen luiste-
ren. Normaal zijn artiesten zoals De 
Wijs op de grote podia te vinden. Nue-
nens Swingtime brengt jazzartiesten 
van deze klasse dichtbij. En dat alles in 
een Brabantse sfeer onder het genot 
van een hapje en drankje. 
Zoals vorige keren zal het ook na dit 
concert weer mogelijk zijn een ‘swing-
time arrangement’ in het restaurant 
van De Watermolen van Opwetten te 
bestellen.

Facebook actie
Ook dit keer hebben we een bijzonde-
re actie! Als u het Facebook bericht 
van BigBand Nuenen met de aankon-
diging van dit concert openbaar deelt, 
maakt u kans op een ‘Jazz arrangement 
diner’ voor twee personen, op 28 ja-
nuari, na afloop van het Swingtime 
concert.

De Nuenens Swingtime optredens 
worden mede mogelijk gemaakt door 
de website van Bigband Nuenen ver-
melde sponsoren.
Meer info: www.bigbandnuenen.nl en 
facebook.com/bigbandnuenen.

Plaats van de uitverkochte voorstelling 
was De Watermolen van Opwetten: 
perfect passend bij de wens van De 
Andersons om op te treden op bijzon-
dere, niet-alledaagse en sfeervolle lo-
caties waar hun prachtige poëtische 
liedjes extra tot hun recht komen. 
Op spontane, hartelijke en muzikale 
wijze wisten Anna Ågren en Roel Dul-
laart zich rechtstreeks toegang te ver-
schaffen tot het hart van de bezoekers. 
Na het verhaal over de jongste, inmid-
dels ex-non van Nederland, deden zij 
dat bijvoorbeeld met een lofzang op vu-
rige vrouwen, gevolgd door een liefdes-
verklaring aan de wijsheid in een oude-
mannencafé ‘waar je je vasthoudt aan 
een glaasje om te voorkomen dat de re-
de wegwaait in de storm’. Ze zongen 
over gemis en verlangen, over harts-
tocht die het wint van de geest, over het 
belang van de vrijheid van vandaag, 
over de diepste behoefte om gezien te 
worden en te weten wat liefde is. 
Als altijd hadden De Andersons voor 

Carlo de Wijs
De gast voor het concert van 28 janua-
ri is organist Carlo de Wijs. Carlo de 
Wijs is een jazzsensatie op Hammond 
Orgel. De Wijs speelt en speelde met 
Benjamin Herman, Candy Dulfer, Ste-
ve Lukather en Gary Brooker en vele 
anderen. Deze keer neemt Carlo zijn 
Hammond B3 orgel mee naar Nuenen. 
De unieke combinatie van bigband 
met Hammond Orgel gaan voor een 
zeer bijzondere uitvoering van Nue-
nens Swingtime zorgen. Een concert 
waar alle jazzliefhebbers (en zeker 
toetsenisten/organisten) bij moeten 
zijn! 

Bigband Nuenen
De Bigband gaat samen met De Wijs 
een aantal stukken uit het repertoire 
van de Bigband spelen. Ook staat er 
een aantal, door De Wijs geselecteer-
de, combostukken op het programma. 
Al met al belooft het weer een bijzon-
der verrassend concert te worden.

Concert
Het concert met Carlo de Wijs begint 
op zondag 28 januari om 14.30 uur. 
Zoals gebruikelijk bij Nuenens Swing-
time is het concert weer gratis. Het po-
dium van De Watermolen van Opwet-

Passion Nuenen 2018!
Op 23 en 24 maart is het zover. Passion Nuenen 2018! In de week voor Pasen 
is het lijdensverhaal de rode draad in een programma vol lichte muziek, met 
een vleugje theaterspel. Brass Band Nuenen is de initiatiefnemer. Net zoals 
de vijf hoofdrolspelers, een groot projectkoor, een combo en een verteller 
heeft de brassband passie voor muziek. Samen maken zij Passion, helemaal 
op maat voor Nuenen. Laat u verrassen door de bijzondere amateurmuziek 
uit Nuenen en de regio!

en de regio het er nog lang over zullen 
hebben. Dan kan deze eerste editie een 
begin worden van een nieuwe traditie. 
Ook benieuwd wat Passion Nuenen 
met jou doet? 

Start kaartverkoop 28 januari
Zondagochtend 28 januari om 08. 00 
uur start de kaartverkoop bij Jumbo 
Ton Grimberg. Voorstellingen zijn er 
op 23 en 24 maart, beide dagen om 
19.00 en 21.30 uur. Kaarten kosten 
€ 17,50 (2e rang) en € 20,- (1e rang).

Passion Nuenen
Passion Nuenen is een verhaal over 
vriendschap, loyaliteit, verlies, verraad 
en liefde. Het muzikale programma 
bevat niet alleen Nederlandstalige-, 
maar ook bijvoorbeeld Engelstalige- 
en veel instrumentale (brassband)mu-
ziek.  Nuenense zangers en zangeres-
sen treden op met popkoor Kolok als 
basis. Zij vormen het grote Nuenense 
Passion projectkoor. Brassband en 
koor treden solo op én begeleiden een 
keur aan zangsolisten zoals Lise Ver-
heijden en Paula Snoeren. Samen pre-
senteren zij Passion Nuenen op de 
meest authentieke plek die Nuenen 
kent: de Clemenskerk. 

Het belooft een veelzijdig en lokaal 
muziekevenement te worden, dat in-
speelt op het gevoel, misschien wel 
met een lading, een boodschap. Maar 
Passion Nuenen is ook gewoon leuk 
entertainment. Wij hopen dat Nuenen 

23-24
MAART 2018

PASSIONNUENEN.NL

Wereldgebedsdag 2 maart 

Hulp   
gevraagd bij 
voorbereiding 
 
Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart 
wordt er Wereldgebedsdag gevierd 
over de hele wereld. Dit jaar voorbe-
reid door vrouwen in Suriname. Het 
thema is ‘En God zag dat het goed was’.

Ook in Nuenen vieren vrouwen uit 
verschillende kerken deze dag samen 
in een dienst die gehouden wordt in de 
Kapel van de Akkers. Het zou toch 
prachtig zijn als Surinaamse vrouwen 
die in onze gemeente wonen daaraan 
mee zouden werken? Als u zelf Suri-
naamse bent, of iemand kent, wilt u 
dan a.u.b. contact opnemen met Ma-
rieke Feuth of Dieuwertje Kaper?
Bij deze wordt ook iedereen van harte 
uitgenodigd om naar deze viering te 
komen die van half 3 tot half 4 duurt. 
Komt u ook? 

Viering: 2 maart om 14.30 uur in de ka-
pel van de Akkers.
Meer informatie: Marieke Feuth pas-
toraalwerkerphk@gmail.com, Dieu-
wertje Kaper d.kaper@onsnet.nu.

voorbereiding 

In al haar eenvoud 
was zij groot.

Na een lang, liefdevol en zorgzaam leven 
hebben wij haar losgelaten.

Miet Meulendijk-de Haas 
echtgenote van  

Frits Meulendijk 
† 25-01-1997

* Nuenen, 13 april 1922   † Nuenen, 23 januari 2018

Tonnie Meulendijk en Fer van den Driessche

Piet en Toos Meulendijk-de Louw
Dirk, Amy en Marvin

Maria en Frans van Zeeland-Meulendijk
Sandra en Patrick, Niels

Hennie en Fons Linders-Meulendijk
Joep, Guusje, Frits en Saray

Correspondentieadres:
Pieter Dekkersstraat 62
5671 DB Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 27 januari om 
11.30 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 in Nuenen. Aansluitend 
begeleiden we ons mam naar haar laatste rustplaats op de 
parochiebegraafplaats, waar ze met ons pap zal worden herenigd.

Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

Onze oprechte dank gaat uit naar dr. Boek, dr. Te Dorsthorst
en de medewerkers van Archipel Thuis voor hun liefdevolle zorg.

Maud: nieuwe inwoner in onze gemeente
Diverse gevarieerde geboortekaartjes in een voortuin aan de Nuender-
beekselaan. Iedereen mag het weten, zie de opvallende aankondigingen bij 
hun huis. Maud: welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de 
redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, geef het door aan de re-
dactie: redactie@ronddelinde.nl. Via dit 60-jarige weekblad laten we het ook aan 
onze lezers weten. 

 

De Sixties   
Tribute Band
Op zondag 4 februari zal De Sixties 
Tribute Band optreden in Zalencen-
trum 't Trefpunt, Belgiëplein 20 te 
Eindhoven. Er zal een gastoptreden 
zijn van Martin van Rooij (Phantoms). 
Muziek van de Shadows, Fifties & Six-
ties. Aanvang: Zondag 4 februari, 
14.30 uur.  Entree: gratis.
Zie ook www.sixtiestb.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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

 t/m januari 2018 
Expositie van werken van 

Willem Schrofer en Hannie Bal
 Heemhuis van heemkundekring 
De Drijehornick, Papenvoort 15A

Donderdag 25 januari
9.30 uur Computercafé: Google Foto’s

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 25 januari
9.30 uur Schuif even aan tafel bij . . . 

Frans van Bronkhorst
zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Donderdag 25 januari 
10.00-12.00 uur Lezing over Water en Zout

door Marianne Reinders Folmer 
Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen

Donderdag 25 januari
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 25 januari
19.30 uur Gedichtendag
 een mooie poëzie-avond
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 26 januari
20.00 uur Kienen

Grote Zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 
20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster

Vrijdag 26 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 27 januari 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
 20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster

Zondag 28 januari 
Laatste dag 

Restaurant De Zonnewende Nuenen
14.00 PEER, De achterkant van Nederland
De Koppelaar. De Koppel 1, Nederwetten

Zondag 28 januari 
10.00-15.00 uur Boekenmarkt Gerwen

Drumfanfare Jong Leven
Gemeenschaphuis D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 27 januari 
vanaf 21.30 uur

Kiki Busio live in Café Ons Dorp

Zondag 28 januari
14.30 uur Nuenens Swingtime,
Hammondorgel: Carlo de Wijs
De Watermolen van Opwetten

Zondag 28 januari
14.30-16.30 uur Optreden ‘Gerwense 

Dorpsmuzikanten’. Jo van Dijkhof
15.00 uur Receptie Raod van Zatterdag

Goesting, Nuenen

Zondag 28 januari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert: 
The Chessmasters. Café Schafrath Nuenen

20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath

Maandag 29 januari
11.00-14.00 uur Modehuis Hoffmans

Jo van Dijkhof

Maandag 29 januari
19.30-21.00 uur Informatieavond hart- en 
vaatziekten bij vrouwen EHBO-vereniging 

Nuenen. Dorpshuis De Koppelaar, 
Koppel 1 te Nederwetten

Woensdag 31 januari
9.15+10.15 uur Voorleesontbijt Bibliotheek 

Dommeldal.Dorpsboerderij Weverkeshof
20.00 uur Dialoog Islam en Christendom

De Regenboog kerk

Woensdag 31 januari
20.00 uur Lezing Heemkundekring 

over culturele biografi e Lieshout
door Jan Nelissen

Zaal De Koekoek Lieshout

Donderdag 1 februari
09.30 uur Computercafé: 

Genealogie Digitaal
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 2 februari
15.00 uur Cultuur Overdag: 

harpconcert DuoDyade. Het Klooster 
20.11 uur Zwamavond Cv de Narre-kappen

Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Vrijdag 2 februari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 3 februari
11.30 uur Voorleesontbijt 
Bibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Zaterdag 3 februari
13.11 uur Seniorenmiddag CV de Narre-
kappen. D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

20.11 uur Zwamavond CV de Narre-kappen
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Zondag 4 februari
13.11 uur Receptie CV De Narre-Kappen 
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

19.30 uur Taizé-vesper
Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Donderdag 8 februari
9.30 uur Computercafé: Spelen met Excel

Bibliotheek Nuenen
20.18 uur Prima Doa-Bal 

(alleen voor genodigden) Café Schafrath

Vrijdag 9 februari
19.40 uur Bonte avond CV de Wetters 

Sjâtoo Sjapoo, Koppel Nederwetten
20.11 uur Zwamavond Cv de Narre-kappen

Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Het leven is een grote gok. 
Soms heb je succes, soms schiet je een bok. 
Soms tref je een goeie en soms een kwaaie. 
Vandaag blijf je thuis en morgen dan ga je.

Uit een oud sinterklaasgedicht, geschreven door Frans

Bedroefd, maar ook dankbaar dat een verder lijden haar 
bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van

Frans Ligtmans-van Tooren
weduwe van

Cor Ligtmans
Zierikzee, 3 april 1932        Eindhoven, 16 januari 2018

 Mercurey (Bourgogne) Roelof en Marlon 
     Sijmen en Grianne

 Delft Renske en Stefan 
     Jeroen 
     Sibrand

Op maandag 22 januari hebben wij afscheid van haar genomen in het 
crematorium te Heeze.

Een herinnering aan Frans of een blijk van medeleven kan gedeeld worden 
via www.vdstappen.nl.

Christian Science
Christian Science, de Christelijke 
Wetenschap, werd in 1866 ontdekt 
door Mary Baker Eddy. Haar enige 
leerboek was de Bijbel. Zij gaf de 
volledige uitleg van haar ontdek-
king en de toepassing er van in haar 
boek Wetenschap en Gezondheid 
met Sleutel tot de Heilige Schrift.

De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: Waarheid.
In de Bijbel zegt Jezus hierover (in 
Joh.8): ….indien gij in Mijn woord 
blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipe-
len; En zult de waarheid verstaan, en 
de waarheid zal u vrijmaken.
Rond de uitwerking van dit thema 
wordt naar muziek geluisterd, gebe-
den en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB). U bent hartelijk welkom. 
 www.christianscience.nl

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 27 januari 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 28 januari 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor 
S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 27 januari 18.30 uur: Mies 
de Groof - de Meester; overleden ou-
ders Heinen - van Heukelom; overle-
den ouders van Dijck - Bakermans; 
overleden echtpaar Ketelaars - van 
Dijck; Marie Kuijten - van Kuijk.
Zondag 28 januari 11.00 uur: Marietje 
Martens; Cor van Lierop; Piet Saris 
(vanwege sterfdag); Nellie Schoenma-
kers - Bressers (vanwege verjaardag); 
Harrij van der Velden; overleden ou-
ders Duijmelinck - Bollen; Toos Lijten 
- van Kessel.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jeanne 
Straathof - Scholtes, Lange Akker 72. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Actie kerkbalans
Voor iedereen heeft de kerk een eigen 
betekenis. Voor de een is het dat mar-

Afscheid nemen
is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen
en verpakken

in goede gedachten der herinnering

We zijn intens bedroefd dat Gerda ons zo plotseling is ontvallen.
Toch zijn we ook dankbaar dat ze rustig is ingeslapen, 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en onze lieve oma

Gerda Huckriede
echtgenote van

Wouter Venis

 ✩ Eindhoven, 21 februari 1947 † Eindhoven, 21 januari 2018

Wouter
Ruben, Angela, Julia en Ingeborg

Janne-Maike en Mark

 
We nemen afscheid van Gerda op zaterdag 27 januari om 14.15 uur 

in Ceremonieruimte Vennezicht,
Natuurbegraafplaats Schoorsveld, Somerenseweg 116 te Heeze.

kante gebouw in het dorp, voor de an-
der een gemeenschap van gelovigen. 
Een plek waar u viert en rouwt, waar u 
rust zoekt of tot bezinning komt. 
Waar u geïnspireerd wordt om het 
goede te zoeken of om een kaarsje aan 
te steken als u daar behoefte aan heeft. 
Een plek waar u kunt ontmoeten en 
verbinden. 

Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden 
worden. Uw kerk kost geld. De ere-
diensten, de vele activiteiten, de ver-
warming, de verlichting, personeels-
kosten, pastorale en missionaire pro-
jecten - het zijn kosten die gemaakt 
worden om de kerkdeuren open te 
houden, en u en vele anderen welkom 
te heten.

Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Deze of de komende week ontvangt u 
een brief waarin u gevraagd wordt 
mee te blijven doen of mee te gaan 
doen aan de actie voor uw plaatselijke 
kerk. De kerk krijgt van geen enkele 
instantie subsidie. Het is de verant-
woordelijkheid van alle leden om er 
voor te zorgen de kerken in stand te 
houden.

Geef aan kerkbalans!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 januari 11.00 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Theo Donkers; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels.

Actie kerkbalans: 
Zie bericht H. Clemenskerk Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers-Aalders; Jos en Mien van Esch- 
van de Putten; Tini van Esch.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Tini van 
Esch, Bloemhoeve 18. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Actie kerkbalans: 
Zie bericht H. Clemenskerk Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 28 januari, 10.00 uur. Voor-
ganger in deze dienst is ds. C. Beeuw-
kes uit Helmond. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte 
is voor het Educatiefonds Vluchtelin-
gen in Nuenen. Na de dienst is gele-
genheid om elkaar te ontmoeten bij 
een kop koffie. Dinsdag 30 januari 
kunt u weer gezellig eten bij Samen 
aan Tafel. Opgeven via samenaanta-
fel@pgn-nuenen.nl. Op woensdag 31 
januari is er in De Regenboog een le-
zing over de dialoog islam en christen-
dom. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer 
info: zie elders in deze krant. Elke don-
derdag staat vanaf 10.00 de deur van 
De Regenboog wijd open voor het 
Open Huis: gezelligheid met koffie of 
thee. U vindt er altijd iemand om even 
mee te praten. Onze kerk is elke zon-
dag geopend. Voor andere activitei-
ten: zie onze website onder ‘Agenda’.

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 25 januari. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis, bekering van de H. 
apostel Paulus. 
Vrijdag 26 januari. 7.15 uur H. Mis, H. 
Polycarpus, bisschop en martelaar. 
Zaterdag 27 jan. 8.30 uur H. Mis, H. Jo-
hannes Chrysostomus, bisschop en 
kerkleraar. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 28 januari. Zondag Septuage-
sima. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 29 januari. 18.30 uur H. 
Mis, H. Franciscus van Sales, bis-
schop en kerkleraar. 
Dinsdag 30 januari. 18.30 uur H. Mis, 
Martina, maagd en martelares. 
Woensdag 31 januari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes Bosco, 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’).



Rond de Linde  Nr. 4 Donderdag 25 januari 2018

SPORT

Profwielrenner Robbert de Greef start in Australië

26-jarige Robbert de Greef. Zondag 21 
januari is hij met zijn ploeg Roompot - 
Nederlandse Loterij naar Australië 
vertrokken.

Van Baby Dump naar Roompot-Ne-
derlandse Loterij
Robbert de Greef is vrijdag 5 januari tij-
dens de Zesdaagse van Rotterdam als 
profwielrenner gepresenteerd van de 
pro-continentale wielerploeg Room-
pot-Nederlandse Loterij. Die ploeg 
staat onder leiding van het trio Jean-

Training in Spaanse Calpe
“Tijdens de trainingsweek in het 
Spaanse Calpe ben ik langzamerhand 
wel in vorm gekomen. Ik hoop dat ik in 
Australië mijn vorm nog wat kan aan-
scherpen en wellicht al meteen een 
mooi resultaat kan boeken” aldus de Robbert de Greef te midden van de profploeg. Foto’s Cees van Keulen

TV Wettenseind     
groeit door in 2017
In 2017 heeft TV Wettenseind zijn 40ste jubileum gevierd en juist daarom ex-
tra activiteiten georganiseerd. Hierdoor heeft de verenging ook in 2017 weer 
65 nieuwe leden mogen verwelkomen. TVW heeft in 2017 verschillende ac-
ties opgezet, waaronder een zomerlidmaatschap en speciale dagen waar in-
troducés ook betrokken werden bij tennisactiviteiten en feestavonden. 

Aangezien de zomermaanden altijd 
wat rustiger zijn op het park, heeft 
TVW een zomerlidmaatschap in het 
leven geroepen. Om tennisliefhebbers 
de gelegenheid te geven om de sport 
(opnieuw) op te pakken, konden ze in 
de maanden juli en augustus tijdelijk 
lid worden voor 25 euro. In deze perio-
de konden ze onbeperkt spelen op het 
tennispark van TV Wettenseind. Deze 
actie zullen we in 2018 weer doen.
Ook aan onze nieuwe leden is gedacht 
en voor de senioren is de 8&9 competi-
tie in het leven geroepen. Hier kunnen 
beginners in competitieverband met 
elkaar spelen. Deze competitie is een 
groot succes en van de twee teams die 
in het najaar zijn gestart breidt TVW 
dit aantal al uit naar zes teams in de 

voorjaarscompetitie. Daarnaast is de 
vereniging gestart met training voor de 
allerjongste jeugd van 4 t/m 6 jaar. Hier 
werd getraind in groepjes van acht kin-
deren en werd met name op speelse 
wijze kennisgemaakt met tennis. Deze 
training blijven we in 2018 geven. 
Daarnaast is TVW in 2017 gestart met 
het Tennis Fit-programma samen met 
sponsor Anytime Fitness Nuenen. 
Tennis Fit is een programma voor 45+ 
leden en bestaat uit twee elementen. 
Een reeks van acht lessen om de ten-
nisvaardigheden te verbeteren en bles-
sures te voorkomen bij TVW en ex-
pertmeetings waarbij specialisten van 
Anytime Fitness onder meer tips ge-
ven over gezondheid en blessurepre-
ventie. Dit jaar waren er twee groepen 

deelnemers die allen acht lessen heb-
ben gevolgd. Hier gaat TVW in het na-
jaar van 2018 mee verder.

Het nieuwe jaar
Ook in 2018 staan er al weer een boel 
leuke activiteiten op het programma. 
Naast de speciale toss-avonden orga-
niseert TV Wettenseind op 2 februari 
voor de tweede keer ‘Een weekske vur-
raf ’. Dit is een tennis- en feestavond 
voor leden en introducés, met als 
hoofdthema carnaval. Verder staan in 
maart de clubkampioenschappen op 
het programma en organiseren we op 
2 maart voor de eerste keer ‘The Battle 
of Nuenen’. Hier gaan de Lissevoort en 
TVW het tegen elkaar opnemen. Het 
belooft een mooi jaar te worden. 
Mocht je na het lezen van dit artikel 
meer willen weten over TV Wettenseind 
of een keer deel willen nemen aan een 
toss-avond om kennis te maken, neem 
dan gerust contact met ons op via: info@
tvwettenseind.nl. Voor meer informatie 
over onze vereniging bezoek onze web-
site www.tvwettenseind.nl of op Face-
book @TennisVerenigingWettenseind. 
Wellicht zien we elkaar in 2018 op ons 
mooie park.

Groepsfoto tijdens ‘De vrienden van’ 

Joker en Rik 
Marathon
Afgelopen zondag was de Gasterij in 
het Jo van Dijkhof het walhalla van de 
kaartliefhebbers.
In de eerste ronde werd op het 
scherpst van de snede gestreden voor 
elk punt.
Net na de lunch, in de tweede ronde, 
leek het dat de deelnemers slaap had-
den gekregen. Pas in de derde ronde 
vielen de punten als warme broodjes.
Wat opviel in de einduitslag bij de rik-
kers, was dat vier vrouwen bij de eer-
ste tien eindigden.
Bij de jokeraars was de strijd minder 
spannend.
In een gemoedelijke sfeer werden de 
punten hierbij eerlijk verdeeld.
Winnaar bij het rikken was Tiny Lin-
demans, bij het jokeren was de eerste 
prijs voor Sjan Lauwers.

Uitslag rikken
1.  Tiny Lindemans  110
2.  Jan Bertelink  103
3.  Harry Maertens 94
4.  An Arts 93
5.  Hennie van Eggelen 79
6.  Ronnie Elbers 76
7.  Gerrit van Geelkerken 75
8.  Willy van de Heuvel 73
9.  Ruud Vogels 69
10. Riet Lubbers 68

Uitslag Jokeren
1.  Sjan Lauwers 46
2.  Toos van Bree 44
3. Truus Sieben 40 

Van Gogh 
bridgedrive 2018
Op 24 februari organiseert bridgeclub 
Common Sense Nuenen de jaarlijkse 
bridgedrive in Het Klooster in Nuenen. 
Er kan ingeschreven worden op alle ni-
veaus omdat er twee zittingen zijn, 
waarbij op de eerste zitting alle paren 
willekeurig door elkaar en op de twee-
de afhankelijk van de resultaten van de 
eerste op sterkte ingedeeld worden. 
De eerste zitting begint om 09.30 uur 
en de tweede om 13.30 uur. Naast 
geldprijzen wordt er vooral gespeeld 
om ereplaatsen. Deze plaatsen wor-
den bepaald door de resultaten in de 
tweede zitting. Voor iedereen is er 
dus een mogelijkheid om in de prijzen 
te vallen. In de afgelopen 34 jaar is ge-
bleken dat dit toernooi een mooie ge-
legenheid is om elkaar weer eens te 
ontmoeten en eventueel kennis te 
maken met wedstrijdbridge. Om op 
tijd te kunnen beginnen verzoeken we 
iedereen aanwezig te zijn om 9.15 uur 
voor een kop koffie of thee.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per 
paar en dient overgemaakt te worden 
op rekening NL36INGB 0007497375 
t.n.v. Bridgeclub Common Sense Nue-
nen met de vermelding van Gogh-drive 
en de namen van de spelers. Eventueel 
kunt u ook een lunch bestellen voor 
€ 8,50 per persoon hetgeen met het in-
schrijfgeld betaald kan worden.
Aanmelden graag per email : van-
goghbridgedrive.nuenen@gmail.com.
Meer info: Hannie Munnik , 040-
2837119.

 Naar WK Veldrijden Valkenburg 
met Nuenense WielerVrienden 
Zondag 4 februari wordt in Valkenburg het WK Veldrijden verreden. Wie 
wordt er wereldkampioen: Nederlands kampioen Mathieu van der Poel of 
Wout van Aert, de Belgische kampioen? Of gaat er een derde met de regen-
boogtrui vandoor? Er kunnen nog een paar belangstellende wielerliefheb-
bers mee met de bus van de Nuenense WielerVrienden (NWV). 

Ray van de Sande    
sterke winnaar 13de wedstrijd
Bij binnenkomst was al snel de toon gezet hoe het afgelopen vrijdagavond 
zou gaan door de opmerking van de latere winnaar: “ik ben alleen gekomen 
om te winnen”. Echter daar dachten de andere deelnemers ook zo over en zo 
werd het een levendige strijd om de overwinning.

uur. Belangstellende wielerfans beta-
len voor het busretourtje Valkenburg 
15 euro.

grootste strijd speelde zich af aan ta-
fel acht. Bezet met vijf spelers was  
het Ray van de Sande die ook duide-
lijk had gemeld dat hij voor de over-
winning zou gaan en de overige spe-
lers met goed spel ver achter zich liet. 
Hij maakte waar wat hij gemeld had 
en met een mooie score van 115 pun-
ten winnaar werd voor de leider van 
voor de pauze Hans van de Reek met 
85 punten. 

Het beloofd een sportieve en gezellige 
dag te worden op en rond de Cauberg 
in Valkenburg. Aanmelden bij voor-
zitter Jan Wesenbeek, 06 83535194 of 
via Nuenensewielervrienden@gmail.
com. Motto: wie het eerst komt, het 
eerst maalt. 

Mathieu van der Poel wint al 24 keer
Op het erepodium van de reeds verre-
den veldritten stonden steeds wel een 
paar landgenoten. Met 24 keer als 
nummer één Mathieu van der Poel. 
Andere renners in de vaderlandse 
ploeg luisteren naar namen zoals Lars 
van der Haar, Corné van Kessel en 
David van der Poel, inderdaad, broer 
van…
Zondag 4 februari start om elf uur de 
categorie Beloften en om drie uur de 
profs. Entree voor deze WK Cycle-
Cross bedraagt 27,50 euro. De bus 
vertrekt zondagmorgen vanaf wieler-
café de Stam, Gerwenseweg 38 om 9 

Vanaf de aanvang van de wedstrijd 
werd er in de eerste ronde voor de 
pauze al volop strijd geleverd voor de 
overwinning van deze dertiende 
wedstrijd en het was Hans van de 
Reek die de leiding nam met 85 pun-
ten voor Harold van Bree met 83 
punten. Na de pauze met nieuwe ta-
fel indeling werd er behoorlijk fel ge-
streden en de jury werd menig maal 
geraadpleegd voor advies. Maar de Verovert de snelle Mathieu van der Poel in 

eigen land de regenboogtrui…?
Foto Cees van Keulen

BCL-H1 - BC Kerkdriel-H1: 7-1

Vaandelteam BCL gevloerd, 
tóch op koers
Vorig seizoen was deze wedstrijd nog dé � nalepartij om het Brabantse kam-
pioenschap in de tweede herenklasse. Nu werd duidelijk dat de Lieshou-
tenaren nog steeds progressie maken. In de wedstrijd waren veel driesetters 
nodig om de partijen te beslissen maar die vielen, op één na, allemaal in 
Lieshouts voordeel uit. Alleen vierde heer Laurence Roijackers verloor in 
drie sets.

BC Scarabee-H2 - BCL-H1: 5-3
Het tweede herenteam van het Sonse 
BC Scarabee is de grote concurrent 
voor BCL. De startende dubbelpartij-
en werden nog eerlijk gedeeld. In de 
singles verloren Wouter van Vijfeij-
ken, Ruud van Vijfeijken én Bert Man-
ders. Laurence Roijackers haalde als 
vierde heer wél het tweede punt bin-
nen voor BCL .
De eerste afsluitende dubbelpartij 
was voor Son, waardoor de partij voor 
BCL verloren was. Dat BCL daarna de 
laatste partij nog binnenhaalde, was 
wél belangrijk. Hierdoor heeft BCL 7 
punten voorsprong op het Sonse BC 
Scarabee. Met nog twee wedstrijden 
te gaan en dus maximaal 16 punten te 

verdienen, lijkt dat een voldoende 
grote voorsprong om het kampioen-
schap in deze klasse te prolongeren. 
Gevloerd dus, maar niet verslagen.

Wouter van Vijfeijken (r.) is letterlijk ge-
vloerd tijdens de partij tegen de heren van 
Scarabee

Wielersport

BadmintonTennis

Robbert de Greef uit Geldrop gaat deze week van start in zijn eerste wed-
strijden als profrenner. Vandaag, donderdag 25 januari rijdt hij in Melbour-
ne in Albert Park op het Formule 1-circuit een criterium en zondag 28 januari 
de Cadel Evans Great Ocean Road Race over 174 kilometer. Daarna volgt van 
31 januari tot en met 4 februari de vijfdaagse etappekoers Herald Sun Tour . 

Paul van Poppel, Michael Boogerd en 
Erik Breukink.

Onderkant formulier
Robbert de Greef verdiende zijn con-
tract bij de ploeg met het winnen van de 
nationale Topcompetitie als kopman 
van de wielerformatie Baby Dump met 
als ploegleider Piet Rooijakkers uit Ger-
wen. De BabyDump-kopman won afge-
lopen jaar ook de Ronde van Gerwen. 
De Greef won de Ton Dolmans Trofee 
in Limburg, veroverde een derde plaats 
in de Omloop der Kempen en werd 
vierde in de tijdrit in Emmen. De inwo-
ner van Geldrop won het klassement 
van de belangrijkste amateurklassiekers 
in ons land. In 2018 maakt hij zijn de-
buut in het professionele wielerpeloton.

Robbert de Greef 

Rikken
Uitslagen 19 januari
 1  Ray van de Sande  115 punten
 2  Hans van de Reek  85 punten
 3  Harold van Bree 83 punten
 4  Henny Noyen 75 punten
 5  Bennie de Louw 71 punten
 6  Bernard de Louw 69 punten
 7  Mia Marquenie 63 punten
 8  Hans de Haas 62 punten
 9  Frans Foolen 59 punten
10 Willy van den Heuvel 56 punten
 
De winnaar van de loterij was Bennie 
de Louw. Vrijdag 26 januari is weer de 
volgende rik avond bij de supporters-
club RKSV Nuenen aanvang 20.15 
uur. Ook dan is weer iedereen van 
harte welkom om deel te nemen, zo-
wel leden als niet leden, ervaren of 
onervaren, alle rikkers zijn van harte 
welkom. Locatie ‘Oude Landen’ Pas-
toorsmast 14 Nuenen. Voor meer info  
06 10289797 of 040 2833254.
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mand/bijzettafel 
op wielen
metaal/MDF
39x39x42 cm

130x160 cm

1.82

auto-accessoires

Dove shampoo 
of conditioner

Philips 
LED-lampenset

skisokken

maten 23-46

Colgate tandpasta

100 ml

1.07

loungepakMarble XXL 
koekenpan

reiskoffer

11.95

14.95

kinder 
kostuum

11.95

Ariel Excel Gel 
wasmiddel

Lenor 
wasverzachter

2.89

Pulse speaker
2x 3 watt

Capetown baddoek

16x21 cm

0.32

antislip badmat

60x90 cm

dames vest 
of jeans

Ink & Print inktcartridge

Haribo/Maoam 
uitdeelzak

Home Essentials 
waterkoker

2200 Watt

0.78

vloerlamp

cabin size uitzoeken

3-pack

carnavalskrakernieuwe mode

2 paar

Ø 32 cm

premium kwaliteit

onze nieuwe weekactie

www.action.com

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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