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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

AFWEZIG 
van 12 t/m 16 februari

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Ameezing 
voices gezocht 
voor 
na de optocht

Ontmoeting 
van 
schilderkunst 
en poëzie

Veldtoertocht 
‘Dak 
van Brabant’ 
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

N U E N E N
G E R W E N

N E D E R W E T T E N
E E N E I N D

ZELFSTANDIG?
ACTIE@W70.NL

Voor meer informatie zie 
de advertentie op pagina 3

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen

INLOOP INFOCENTRUM* 

dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

*  dicht 26/12 
extra open 29/12 van 14.00 - 17.00

OP AFSPRAAK
info@bricksmakelaardij.nl  

040 - 34 00 009

GerwenZO! is hét nieuwbouw project  
van 72 woningen in het dorpse, groene 
en eigentijdse Gerwen.

Bezoek ons en kom alles te weten  
over prijzen, materialen en het uiterst 
duurzame karakter van deze prachtige 
woningen!

Culinaire ‘wende’ aan het Nuenense Park
Door Gust de Haan

Met enige trots zit ik nu achter het 
toetsenbord met in beeld de open keu-
ken, de stralende ronde bar in het mid-
den, de ruime opstelling van de tafels 
en de uitnodigende uitstraling van het 
Nuenense restaurant. Jammer dat we 
over enkele dagen daar Renata en Mi-
chael van Mourik niet meer treffen met 
hun gastvrijheid, met een opperst culi-
nair vakvrouwschap en een gezellig on-
derhoudend gastheerschap. “Met lief-
de voor onze gasten hebben we hen al 
die jaren hier in het restaurant in de 
watten gelegd. Het was een fantasti-
sche tijd aan het Park in Nuenen. Maar 
wel tijdrovend. Nu is het tijd om het 

roer om te gooien. Het is verstandig 
om op het hoogtepunt een ommekeer 
te maken, naar een meer sociaal leven. 
Meer tijd voor zoonlief Luca en meer 
tijd voor samen”, zo schreven ze eind 
december al in Rond de Linde en zo 
herhalen ze telkens. Wij vinden deze 
stap, stoppen op een bedrijfshoogte-
punt in gezinsverpakking niet alleen 
verstandig, maar ook bijzonder dapper.

Brabants gezellig
Komend vanuit het midden des lands 
(Amerongen en Veenendaal) zijn Rena-
ta en Michael echte Brabanders gewor-
den, met de zachte G van Gemoedelijk-

Luca, Renata en Michael (vlnr) brengen de buitenkant van de Zonnewende terug in oude 
staat. Van Gogh verhuist met hen mee.

Evenals tig vaste gasten van het gerenommeerde restaurant De Zonnewen-
de heb ik met mijn vrouw Tineke, op een van de laatste dagen van het 
bestaan van dit restaurant, nog genoten van een culinair zesgangenmenu 
van keukenprinses, chefkok Renata. Gastheer Michael legde ook ons uit, bij 
het serveren van verrukkelijke gerechten en de frietjes van Renata, waarom 
het einde van De Zonnewende in zicht kwam. Na ruim zestien jaar enthou-
siast en succesvol, maar tijdverslindend restauratief actief te zijn geweest, 
wensen Renata en Michael nu meer tijd voor zoontje Luca, meer tijd voor 
hun gezinsleven. Onder het kopje ‘Ondernemers in de picture’ schreef ik in 
augustus 2001 het eerste verhaaltje over restaurant De Zonnewende in 
Rond de Linde. Het ondernemersechtpaar wilde ook graag van mij het 
afscheidsverhaaltje van De Zonnewende. 

Gemeentelijke Erepenning in Zilver 
voor Mevrouw Ans Engelen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de ledenvergadering van de Vrouwenvereniging Nuenen/Gerwen 
op donderdag 25 januari is aan Ans Engelen de zilveren erepenning van de 
Gemeente Nuenen uitgereikt dor burgemeester M. Houben.

Jan en Ans Engelen bij de huldiging

Als lid van de Vouwenvereniging Nue-
nen/Gerwen was Ans 24 jaar actief met 
maatschappelijke, culturele en educa-
tieve activiteiten. Ze bekleedde 11 jaar 
de functie als voorzitter. Daarnaast deed 

ze ook ondersteunende taken zoals het 
penningmeesterschap. Het voortzetten 
van tradities en nieuwe ideeën lanceren 
waren belangrijk voor haar. Ook heeft ze 
een eigen website opgezet.
Haar activiteiten bij andere verenigin-
gen werden ook belicht zoals bij Drum-
fanfare Jong Leven, het Eetkamerpro-
ject, waar ze nog actief is, lid van het 
Schoolbestuur en het organiseren van 
75+ bijeenkomsten.
Ans Engelen blijft behouden voor de 
Vrouwenvereniging want ze heeft zich 
aangemeld als lid voor het volksdansen.
 Haar partner Jan werd ook in het hul-
debetoon betrokken en getypeerd als 
manusje van alles ‘handyman’. Samen 
met Ans vormen ze een superduo. 

heid, Gastvrijheid, Goedheiligman en 
Gebraden haan. Grandioos sociaal voe-
lend zochten ze al snel vanaf hun stekkie 
in het centrum aan het Park contact met 
het actieve gezellige Nuenense. Elk jaar 
kregen de Poolse kinderen, voor extra 
aansterken en rust op vakantie in Nue-
nen, van Renata en Michael een heerlijk 
etentje aangeboden in hun restaurant. 
Nu spelen in Polen vele kinderen in een 
speeltuin mede gesponsord door De 
Zonnewende. We herkenden later in 
het jaar een Michael-stem als Sinter-
klaas op bezoek kwam in zorginstelling 
De Akkers. Centrum De Akkers ligt hem 
nauw aan het hart. Hij was medeoprich-
ter van de club ‘Vrienden van de Akkers’. 
Enkele weken later rond Kerstmis hoor-
den we weer diezelfde Michael-stem bij 
een ontmoeting met de Kerstman in de 
Dorpswerkplaats. Er ontstonden sterke 
vriendschappelijke contacten met ach-
terbuurman De Dorpswerkplaats, met 
een duidelijke gunfactor. Ook Rond de 
Linde kreeg direct te maken met de on-
vermoeibare Michael. Hij lanceerde het 
jeugdfeuilleton ‘Lindekids’  met Luuk en 
Saar. Via een vraag aan Luuk en Saar 
kwamen vele kinderen in het weekblad 

met een foto en een antwoord van deze 
twee rakkers. ‘Dag Luuk, dag Saar, kus-
handje en zwaaien maar’. 

Trouw aan Nuenen
De opgebouwde hechte binding met de 
Nuenense samenleving is voor het 
echtpaar Van Mourik een onverbreke-
lijk feit. “We hebben Nuenen ervaren 
als een warme deken”, aldus hun eens-
luidende uitspraak. Ze blijven ons dorp 
trouw en gaan wonen in de nieuwste 
wijk aan de Bakertdreef. Aldaar starten 
ze eerst met een tijdje rust en gaan ook 
rustig op zoek naar nieuwe uitdagingen 
in de kookpassie voor Renata en onder-
nemers/organisatiepassie voor Micha-
el. We komen ze zeker nog wel eens te-
gen. Houdoe en tot ziens!



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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Nuenen afvalloos
Wij bedanken u voor het inzamelen van het vuurwerkafval! De in-
zamelactie is een van de activiteiten onderweg naar een afvalloos 
Nuenen in 2020. We streven samen naar nog maar 5% restafval in 
2020. Het gaat al heel goed maar het kan nog beter. Kijk voor in-
formatie over afval scheiden in de afvalkalender.

GEMEENTERAADSVERKIEZING
Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkie-
zingen plaats.

Vergadering over geldigheid 
ingeleverde kandidatenlijsten 
en nummering
Als gevolg van artikel I 2 van het 
Kiesbesluit organiseert het Centraal 
Stembureau op 9 februari 2018 om 
16.00 uur in het gemeentehuis een 
openbare vergadering waarin zij zal 
beslissen over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een 

politieke groepering en
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Stemmen bij volmacht
Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om 
zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie 
– dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit 
heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan 
de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een an-
dere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in 
en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legi-
timatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem 
uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezings-
dag verlenen.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De 
volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitge-
bracht.

Referendum
Eveneens op 21 maart 2018 organiseert de Kiesraad een referendum 
over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet).

Iemand machtigen in Nuenen c.a.
Voor het referendum kunt u iemand machtigen die niet in de ge-
meente Nuenen c.a. 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. De 
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door ons 
zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmacht 
bewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan 
de voorzitter te laten zien.

Met kiezerspas buiten Nuenen c.a.
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, 
dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen 
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 

VUURWERKAFVAL INZAMELING
1800 kg vuurwerkafval ingezameld
Op 2 januari kon u in Nuenen weer uw vuurwerkafval inleveren bij 
containers op het Vincent van Goghplein, in Nederwetten en in 
Gerwen. Er werd volop gebruik van gemaakt. Maar liefst 1800 kg 
vuurwerkafval is er door de inwoners ingeleverd. Het inleveren van 
vuurwerkafval is niet alleen gratis, het is ook veilig en uw restafval-
container raakt niet zo snel vol.

Prijswinnaar
Bij inlevering van het vuurwerkafval kreeg iedereen een lot en maakte 
zo kans op een leuke prijs. Dit jaar ging de prijs naar de heer Luc van 
der Putten. Hij kreeg de prijs uit handen van wethouder Henk Pero. 
Hij won een arrangement van Vincentre voor 2 personen. Profi ciat!  

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

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

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

 

AFVALWEETJE

De 14 groenbakken voor het snoei- en tuinafval 
zijn NIET bedoeld voor hoveniers. Hun bedrijfs-
afval moet naar de milieustraat (= ook gratis).

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 
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VERKEER
Noodreparaties asfalt Smits van Oyenlaan Nuenen
Aan het wegdek van de Smits van Oyenlaan is vorstschade ontstaan. 
Daarom worden op de avond en nacht tussen donderdag 8 februa-
ri 20.00 uur en vrijdag 9 februari 6.00 uur noodreparaties uitgevoerd. 
Het betreft reparaties op het gedeelte vanaf de bebouwde kom grens 
richting Gerwen tot aan de Vincent van Goghstraat.

Het verkeer wordt geregeld via verkeersregelaars en een omleiding 
door Nuenen-oost. Hierdoor kunt u enige hinder ondervinden. Als 
u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

OPENBARE VERGADERINGEN
• 6 feb. Wijkraad Eeneind
Dinsdag 6 februari komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen  in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. 
Zie: www.eeneind.net/wijkraad.html

• 8 feb. Commissie Straatnaamgeving 
Op donderdag 8 februari om 11.30 uur is de openbare vergadering 
van de commissie Straatnaamgeving in het gemeentehuis. Op de 
agenda staat o.a.: Nuenen-West; Wijkpark Nuenen-West.

 
• 9 feb. Centraal Stembureau

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur is de openbare vergadering 
van het Centraal Stembureau in het gemeentehuis. Op de agenda 
staat ivm de gemeenteraadsverkiezing: de kandidatenlijsten, de 
kandidaten, de aanduidingen en de nummering. Zie artikel ver-
derop.

POLITIESTEUNPUNT    
DICHT MET CARNAVAL
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnvelt-
laan 2 in Nuenen is gesloten op carnavalsmaandag- en dinsdag. Dit 
betreft de data 12 en 13 februari.

Bureaus in de regio open
De politiebureaus in de regio zijn op carnavalsmaandag- en dinsdag 
alleen in de ochtend geopend van 09.00 t/m 12.00 uur. Dit zijn de 
politiebureaus in:
• Geldrop (Laan der vier Heemskinderen 15)
• Maarheeze (Kijkakkers 37)
• Valkenswaard (Waalreseweg 5)

Iedereen uit Nuenen kan hier ook terecht. Bij het doen van aangifte 
kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene politienum-
mer 0900 - 8844.

stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mon-
deling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dins-
dag 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 downloa-
den van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrij-
dag 16 maart 2018 door ons zijn ontvangen. Uw stempas van het 
referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna van ons een 
kiezerspas. De kiezerspas die mondeling aangevraagd wordt na 
vrijdag 16 maart t/m dinsdag 20 maart, daarvoor moet de persoon 
zelf zorgen dat de stempas bij degene die voor hem gaat stemmen 
komt. In de andere gevallen sturen wij de kiezerspas rechtstreeks 
naar degene die voor  hen gaat stemmen.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 21-01-2018 EN 28-01-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving 
Berg 55  Plaatsen twee dakramen 
Boordseweg 36 Uitbreiden woning 
Eikelkampen 3 Wijzigen gebruik bewonen bijgebouw 
Beukenlaan 26 Verbouwing, wijzigen gevel, dakkapellen 
Cockeveld 3 D Wijzigen gebruik vestigen autoshowroom 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
De Spijkert 24 Oprichten woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving 
Park Nuenen Blues’m Nuenen 20 mei 
Papenvoortse Heide 5 B Neuzelmarkt Scouting 17, 24 mrt, 2 apr. 
Park Nuenen Koningsnacht & Koningsdag 26, 27 apr. 
Centrum Nederwetten Carnaval Nederwetten 9-13 feb. 
De Koppel Nederwetten Horeca Carnaval 20-21 jan. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
24-01-2018 Berg 40 Ontwerp omgevingsvergunning restaureren 
  kostershuisje en realiseren B&B 
22-01-2018 Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren 

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
 



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

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 

  Bent u er al klaar voor?
Acties week 5 : geldig maandag 29 januari t/m zaterdag 3 februari_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
Meergranenbrood met diverse zaden 
en pitten in ronde vorm gebakken. 
2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

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

Brownies
Heerlijk met hazelnoten erin.   3+1 GRATIS_____________________________________________________

Carnavalscake
Vanillecake overgoten met witte choco-
lade, afgewerkt met confetti en clowntje € 395_____________________________________________________

Worstenbroodjes     
Onze specialiteit! NU 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Zonnebloembrood
400 gram, met zonnebloempitten, 
sesamzaad en lijnzaad NU € 175

De beste kwaliteit met passie 
voor u klaar gemaakt!

4 Stoofl appen ..............7,45
Zwitserse bal
"Gehakt met kaas en rauwe ham" 
100 gram .................................................1,75
Mexicaanse wrap
Per stuk ...................................................2,25
Fricandeau braadstuk
"Heerlijk gekruid" 500 gram ..................5,95
Gevulde paprika
100 gram .................................................1,15
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenham salade ............ gratis 
Gevuld stokbrood
Per stuk ...................................................2,50
Bospadden-   iedere 2e 
stoelensoep .........halve prijs

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SUPER!!!

SPECIAL

GEMAK

weekaanbiedingen 
donderdag 1 t/m woensdag 7 februari

Bloemkool 
 per stuk  1,49
Witte druiven pitloos        
pan klaar   1/2 kilo 1,99

Bietensalade     
 250 gram 1,89

Zuurkool panklaar     
 1/2 kilo 0,79

Creta sinaasappels        
 2 kilo 2,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

ENTHOUSIASTE WEEKENDHULP GEZOCHT 
om ons team te versterken, 
vanaf 16 jaar kun je mailen naar 
sollicitatie@bakkerijdevocht.nl

N U E N E N
G E R W E N

N E D E R W E T T E N
E E N E I N D

ZELFSTANDIG?
(U BENT DUS TÉGEN EEN DOOR DE PROVINCIE OPGELEGDE FUSIE MET EINDHOVEN)

STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR

ACTIE@W70.NL
EN ONTVANG BINNENKORT EEN UITNODIGING VOOR EEN EERSTE BIJEENKOMST TER OPRICHTING VAN EEN

A C T I E C O M I T É
W70 FACILITEERT ENKEL EEN EERSTE BIJEENKOMST. DAARNA IS HET (HOPELIJK) AAN DE INWONERS VAN NUENEN C.A. ZÉLF 

OM TE BLIJVEN STRIJDEN TEGEN EEN VERPLICHTE FUSIE MET EINDHOVEN.

VERTEGENWOORDIGERS VAN W70 ZULLEN NADRUKKELIJK GÉÉN ZITTING NEMEN IN HET BESTUUR VAN HET ACTIECOMITÉ!

KERSVERSKERSVERS
  Bent u er al klaar voor?



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Savarin van zalm met gemarineerde zalm 
salade en mosterd-dillesaus  

Duo van everzwijn
pate en ham, uiencompote en pruimedantensaus

Provençaalse uiensoep(v)
 crouton met gruyère kaas 

Winterse goulashsoep  
crème fraîche en kruiden

***

Snoekbaarsfilet 
stamppotje van spitskool, curry madras, romige saus met soja en gember

Runderdiamanthaas
gekarramelliseerde witlof, truffelsaus

Ravioli gevuld met gorgonzola
   stoofpeer, wilde spinazie, rucola

***

Warm appeltaartje 
met kaneelijs en slagroom  

Mandarijn-kwark bavarois   
speculaasijs 

3 soorten kaas van de kaastafel 

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG 
PEZZAZ KEUZEMENU ALL-IN!

3 gangen all-in €34,50/4 gangen all-in 37,50

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL

 Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Meubelshow
Zondag 4 februari geopend

van 12.00-17.00 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

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

maandag 26 februari: (t)vwo - (t)havo - (t)mavo

Als u nog vragen heeft over onze school, dan beantwoorden we die graag 
tijdens deze avond. U kunt presentaties en/of workshops bijwonen. 
Via onze website kunt u zich inschrijven: grp8.stedelijkcollege.nl
Aanvang: 18.30 uur, hoofdingang Henegouwenlaan.

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

Download onze gratis app! www.stedelijkcollege.nl

InFoRmAtIe-aVoNd

METEEN DE JUISTE KEUZE!

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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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:

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

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur helpt      
bij osteoartritis van de knie
Een jaar of tien geleden kwam mevrouw Verbeek voor het eerst bij me met 
ernstige osteoartritis in haar knie. De meest voorkomende vorm van artritis 
in de knie is osteoartritis, een ziekte waarbij het kraakbeen in het gewricht 
langzaam wegslijt. Osteoartritis komt vooral voor bij mensen van middelba-
re leeftijd en ouder. Het wordt erger als het gewricht wordt overbelast, bij-
voorbeeld door overgewicht. 

Mevrouw Verbeek was indertijd 77 
jaar. Ze had en heeft het nog steeds 
goed naar haar zin. Dat komt ook 
doordat ze erg leuk woont. In een ge-
zellig appartementencomplex waar 
ook haar lievelingszusje woont. Ze de-
den en doen veel leuke dingen, zoals 
bij elkaar eten, uitstapjes maken en 
samen naar de bridgeclub. Echter, tien 
jaar geleden werd het steeds lastiger 
om aan al dat gezelligs deel te nemen. 
Osteoartritis in haar rechterknie speel-
de haar parten: het lopen was daar-
door erg pijnlijk geworden. Daarom 
besloot ze zich tot mij te wenden.
Na een behandeling of zes was ze al een 
stuk mobieler geworden, na de tiende 
behandeling was de pijn echt stukken 
minder en na twaalf behandelingen 
was die praktisch over. Ze bleef de afge-
lopen tien jaar af en toe terug komen 
voor telkens een paar onderhoudsbe-
handelingen. Daardoor bleef ze prak-
tisch pijnvrij én daardoor ook mobiel. 
Nu zijn er verschillende grote weten-
schappelijke onderzoeken gedaan 
naar het effect van acupunctuur bij 
osteoartritis in de knie. De resultaten 

van een van de grootste studies ver-
scheen in het gerenommeerde Ame-
rikaanse medische vakblad Annals of 
Internal Medicine. Er waren 1007 pa-
tiënten die willekeurig over drie groe-
pen verdeeld werden. 
Één groep kreeg tien behandelingen 
met klassieke Chinese acupunctuur, 
één groep tien behandelingen met 
nepacupunctuur en één groep tien 
doktersbezoeken. De patiënten in de 
acupunctuurgroep merkten een veel 
sterkere verbetering dan de patiënten 
die met reguliere middelen behan-
deld werden. 
Zelf gebruik ik bij patiënten met klach-
ten aan het bewegingsapparaat niet 
alleen klassieke Chinese acupunctuur, 
maar ook andere acupunctuurtechnie-
ken. Zoals elektro-acupunctuur, acu-
pressuur en laseracupunctuur: acu-
punctuur zónder naaldjes dus. Het 
overgrote deel van mijn patiënten is 
daar heel tevreden over. Ik ben blij dat 
acupunctuur, de werking en de effec-
ten ervan steeds meer onderzocht 
worden, zodat het uit het ‘hokus-po-
kus’- hoekje komt.

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

COMPENSATIE VERPLICHT EIGEN RISICO 
ZORGVERZEKERINGSWET  
U kunt, natuurlijk onder bepaalde voorwaarden, een compensatie krijgen 
voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming voor 2017 bedraagt, afhankelijk van uw inkomen, 
€ 300,- tot € 385,-.

Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming gelden de volgende 
drie voorwaarden;
•  woont in de gemeente Nuenen;
•  bent op 1 januari 17 1 jaar o  ouder;
•  hee t over de kalenderjaren 1  15 en 1  het eigen risi o voor 

de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte van 
uw inkomen van belang. Uw inkomen is op de datum van de aanvraag niet 
hoger dan 130% van het sociaal minimum. 

Aanvragen
U kunt tot 1 juli 2018 de tegemoetkoming voor 2017 aanvragen. 

e inwoners van Nuenen die in 1  een tegemoetkoming hebben gekregen 
ontvangen automatisch een nieuw aanvraagformulier voor 2017.

Voor alle andere inwoners van Nuenen geldt dat zij een aanvraag ormulier 
kunnen ophalen op het gemeentehuis of het CMD. Daarnaast kan het aan-
vraag ormulier worden gedownload van de website van de gemeente Nue-
nen (kijk bij ‘Laatste nieuws’ onder Bestuur en organisatie).

Huurwoningen  
in Nuenen
Leefbaar Nuenen luistert naar u. Dus 
weten we dat het huren van een wo-
ning in Nuenen niet voor iedereen 
even makkelijk is. Wij zien dat het aan-
bod van huurwoningen niet aansluit 
bij de vraag. 
68% van de woningzoekenden zijn al-
leenstaanden en starters tot 35 jaar en 
slechts 17% slaagt er in een woning te 
huren die aan de wens voldoet. Dit 
huidige woning beleid moet en kan 
anders. Leefbaar Nuenen maakt zich 
er sterk voor dat iedereen evenveel 
kans maakt en dus moet er een inhaal-
slag gemaakt worden voor deze groep 
van woningzoekenden. De gemeente 
Nuenen onderkent het probleem maar 
doet niets. Maar ook oudere inwoners 
die graag in Nuenen willen blijven wo-
nen in een appartement laat de ge-
meente in de kou staan. Leefbaar Nue-
nen wil dat de gemeente kiest voor 
haar inwoners en dus maatregelen 
neemt. Voor Leefbaar Nuenen is dit 
een belangrijk programmapunt bij de 
komende verkiezingen. Heeft u het 
gevoel dat de gemeente u niet hoort? 
Vertel het ons want: Leefbaar Nuenen 
luistert naar u. 
Voor informatie of contact: Tom van 
den Boomen 06-40584206, email nue-
nentom@gmail.com of Theo van der 
Linden 040-2837833 email t.vanderlin-
den@onsnet.nu of facebook @2018LN 

Met de PvdA 
in gesprek op  
vrijdag 2 februari 
bij Schafrath
Het zou wel eens druk kunnen worden 
aan de PvdA-tafel aanstaande vrijdag. 
Dat hopen wij.
Het ED kopte vorige week woensdag 
‘Eindhoven en Nuenen gaan fuseren’. 
De Provincie heeft de kogel dus kenne-
lijk door de kerk gestuurd. Het bericht 
kwam eerder dan verwacht, maar voor 
veel Nuenenaren toch niet echt als een 
verrassing. De peiling die het ED hield 
onmiddellijk na het (op dat moment 
nog niet bevestigde) bericht, liet zien 
dat ongeveer tweederde van de men-
sen die reageerden zich in het besluit 
kon vinden. Natuurlijk zijn er ook 
Nuenense mensen teleurgesteld en 
mensen die vinden dat het besluit 
moet worden teruggedraaid.
Maar hoe dan ook, we zullen samen 
verder moeten om samen sterker te 
staan. Daar kunnen we het met elkaar 
over hebben. Kom daarom vrijdag 
naar Schafrath. Vanaf 21.00 uur zijn 
mensen van de fractie en een aantal 
kandidaten, waaronder onze lijsttrek-
ker Jan Wesenbeek, aanwezig.
Als u meer wilt weten over de PvdA 
Nuenen, onze kandidaten en ons verkie-
zingsprogramma ‘Nuenen, dorp in de 
sta d’ kijk dan op www.nuenen.pvda.nl

Oprichting 
actiecomité tegen 
(opgelegde) fusie 
door W70
Binnenkort organiseert W70 een 
bijeenkomst voor inwoners van Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en het Een-
eind die tegen een (eventueel) door Ge-
deputeerde Staten (GS) verplichte fusie 
van Nuenen c.a. met Eindhoven zijn. 

Omdat inwoners op enig moment een 
zienswijze kunnen indienen op een 
(eventueel) herindelingsontwerp van 
GS, lijkt het de politieke groepering 
goed de krachten van betrokken inwo-
ners formeel te bundelen middels het 
oprichten van een actiecomité.

Ralf M.M. Stultiëns (fractievoorzitter 
van W70) over het voornemen van zijn 
partij: "Wij zullen deze eerste bijeen-
komst faciliteren en alle aanwezigen 
(inschrijven - in verband met planning 
en verstrekken informatie - verplicht 
via actie@w70.nl) voorzien van alle het 
dossier Bestuurlijke Toekomst betref-
fende documenten aanreiken. Aan het 
einde van de bijeenkomst hopen wij 
dan, dat enkele inwoners zich opwer-
pen het bestuur van een formeel comi-
té - bijvoorbeeld in de vorm van een 
vereniging of stichting - te vormen. 
Vertegenwoordigers van W70 zullen 
overigens nadrukkelijk géén zitting ne-
men in voornoemd bestuursorgaan."

Namens de fractie van W70, Ralf M.M. 
Stultiëns, Berg 3,  5671 CA Nuenen c.a.

Uitnodiging 
als gast bij de 
Gemeenteraad  
in Nuenen c.a.
De gemeenteraad: u leest erover, u 
hoort ervan, u kijkt misschien naar 
de raadsvergadering op de LON. 
Maar hebt u nu echt een beeld van 
de gemeenteraad? Wat betekent het 
om gemeenteraadslid te zijn? Waar 
staat een fractie voor? En wat kunt u 
doen? 
 
Gezien de respons op onze vorige uit-
nodiging én met de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen in zicht, or-
ganiseert het CDA weer een ‘Gast bij 
de raad’ - avond en wel bij de raadsver-
gadering van 22 februari.

Wat kunt u dan verwachten? 
Om 17.30 uur wordt u welkom geheten 
door de CDA-fractie in Het Klooster.
Fractie en wethouder zullen u tijdens 
het nuttigen van een kopje koffie of thee 
en een broodje vertellen hoe het er in de 
gemeenteraad aan toe gaat en wat de ta-
ken, bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van een gemeente(raad) zijn. 
Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. 

Om 19.30 uur volgt u een gedeelte van 
de raadsvergadering vanaf de publieke 
tribune. Rond 20.30 uur verlaten we de 
vergadering voor een gesprek met le-
den van het CDA-bestuur over de par-
tij en het CDA in Nuenen c.a. Ook pra-
ten we onder het genot van een drank-
je nog na over uw indrukken. 
We besluiten deze avond rond 21.30 uur, 
waarna u zelf altijd de rest van de raads-
vergadering nog verder kunt volgen. 

Aan deze avond zijn geen kosten ver-
bonden. U kunt u tot 15 februari aan-
melden via ons secretariaat: e-mail: cda-
nuenen@onsnet.nu of bel 040-2834241 
(Lies de Laat).Website: www.nuenen.
cda.nl Facebook: @CDANuenen

Op school over de dood praten
Dat deden de kinderen van de brede school Heuvelrijk in Gerwen, woens-
dag 24 januari jl. de hele ochtend. Niet alleen praten, maar ook luisteren en 
vragen stellen.

Sommige kinderen vonden het span-
nend omdat ze (pas) afscheid hebben 
moeten nemen van een dierbare. Hoe 
mooi is het dan om te zien, dat ze er 
voor elkaar waren. Een arm om elkaar 
heen legden en elkaar troostten.
Met het voorlezen van een verhaal, de 
werkvorm ‘over de streep’, het stellen 
van goed of fout vragen en het ‘ge-
woon’ bespreekbaar maken, werd er 
aan deze ochtend invulling gegeven 
rondom het thema afscheid en dood. 
Daarnaast kwam er een rouwauto van 
Van der Stappen uitvaartverzorging, 
waarbij de chauffeur met passie over 
zijn vak sprak. Iedereen mocht hem 
vragen stellen en ze konden van dicht-
bij de auto zien. Ze mochten in een le-

ge kist kijken, hoorden de betekenis 
van de vlaggetjes welke vaak op de 
rouwauto’s te zien zijn en de kinderen 
konden zelfs achter het stuur plaats 
nemen.
De ochtend werd afgesloten met het 
ophangen van alle hartjes in de herin-
neringsboom. Hartjes waarop ge-
schreven en getekend werd. Met voor-
al de namen van diegene die ze in hun 
hart dragen en hier niet meer zijn. Na-
men van bijvoorbeeld de vissen tot de 
overleden opa of oma.
Het was een bijzondere en mooie och-
tend. Met heel veel respect en liefde 
voor en naar elkaar en naar diegene die 
ze in hun hart dragen.

De reacties van de kinderen, leerkrach-
ten en de ouders waren zeer positief. Er 
werd dus ook thuis over afscheid ne-
men en de dood gesproken. Leven en 
dood, horen bij elkaar. We krijgen er al-
lemaal vroeg of laat mee te maken. Hoe 
fijn is het dan om er op een mooie ma-
nier ‘doodnormaal’  over te doen.

 Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 6 februari kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden 
zijn van harte welkom.
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Tip Jar in het Van Gogh Kerkje
Het begint inmiddels een mooie traditie te worden: voor het derde jaar op rij 
verzorgt de band Tip Jar een optreden in het Van Gogh Kerkje. Dit prachtige 
oude kerkje, wereldberoemd door het schilderij van Vincent van Gogh, bleek 
al eerder de perfecte ambiance te zijn voor de uit het leven gegrepen liedjes en 
verhaaltjes van Tip Jar, de band van Nuenenaren Bart de Win en Arianne Knegt. 

go en Walt Wilkins en gaat hij de we-
reld over met de Engelse formatie Mat-
thews Southern Comfort. Met Tip Jar 
brengt hij nu zijn eigen mooie compo-
sities. Tip Jar neemt het publiek aan de 
hand van hun originele liedjes en de 
nodige anekdotes mee over de platte-
landswegen door het zuiden van de 
Verenigde Staten. Hun zojuist versche-
nen derde album Gemstone Road 
werd opgenomen in Austin, Texas en 
geproduceerd door Walt Wilkins. Het 
buitenlandse avontuur zorgde voor 
een andere sound. Donker en kleur-
rijk. Het plan om Nederland en Ame-
rika muzikaal te laten samensmelten 
kwam soepel van de grond met bijdra-
gen van vaste Tip Jar-muzikant (en ja-
renlange collega-Vaste Man bij Gerard 
van Maasakkers) Harry Hendriks op 
gitaar, ukulele en banjo. 
Bart de Win: toetsen, gitaar, zang; Ari-
anne Knegt: zang; Harry Hendriks: gi-
taar, banjo, ukelele, zang.

Zaterdag 17 februari om 20.30 uur. Tip 
Jar in het Van Gogh Kerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen. Kaartjes € 15,- 
inclusief pauzedrankje. Voor reserve-
ren mail info@bartdewin.nl

Zij timmeren met hun muzikale vrien-
den alweer een aantal jaren aan de weg 
met hun originele liedjes in het folk- 
en americanagenre, met invloeden uit 
pop en jazz. Bart was gedurende 15 
jaar Vaste Man bij Gerard van Maasak-
kers. Ook speelde hij met o.a. JW Roy, 
de Amerikaanse bands Birds of Chica-

Schoonheidssalon Beauty & You 
geeft verwenmomenten    
aan vrouwen met kanker
‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit geldt zeker ook 
als je ziek bent. Daarom organiseert stichting Look Good Feel Better samen 
met ruim 300 schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke ac-
tie ‘Geef een glimlach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven 
schoonheidsspecialisten door het hele land gratis verwenmomenten aan 
vrouwen met kanker. Deze actie duurt de hele maand februari. 

Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De actie ‘Geef een glimlach cadeau’ 
wordt dit jaar voor de derde keer geor-
ganiseerd door Stichting Look Good 
Feel Better. Deze stichting zet zich in 
om mensen met kanker te ondersteu-
nen bij hun uiterlijke verzorging. Look 
Good Feel Better geeft al meer dan 15 
jaar informatie en advies over uiterlij-
ke verzorging bij kanker aan patiënten, 
professionals en publiek. Dit doen zij 
door het geven van voorlichting, het 
organiseren van speciale workshops in 
ziekenhuizen, persoonlijk advies en 
behandelingen door heel Nederland. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een netwerk van vrijwilligers dat be-
staat uit schoonheidsspecialisten, kap-
pers, haarwerkers en visagisten. 

Voor meer informatie over deze actie 
kunt u contact opnemen met Simone 
Ringeling van Schoonheidssalon Beau-
ty & You www.beautyenyou.nl of met 
de stichting Look Good Feel Better 
www.lookgoodfeelbetter.nl.

Geef iemand weer een glimlach 
Simone Ringeling van Schoonheidssa-
lon Beauty & You doet voor de derde 
keer mee met de actie van Look Good 
Feel Better: “Vrouwen met kanker ver-
liezen vaak hun zelfvertrouwen door 
de uiterlijke veranderingen als gevolg 
van de behandelingen. Het mooie van 
dit verwenmoment is dat je tijdens de 
behandeling iemand weer helemaal 
ziet stralen en je écht iets voor iemand 
die ziek is kan betekenen. Dat is pre-
cies waarom ik graag meedoe met 
‘Geef een glimlach cadeau’.” 

Schoonheidssalon Beauty & You 
geeft verwenmomenten cadeau
In de maand februari geeft Schoon-
heidssalon Beauty & You acht gratis 
verwenmomenten in de salon. Aan-
melden voor deze actie kan eenvoudig 
via de actiewebsite www.geefeenglim-
lachcadeau.nl. Ken jij iemand met kan-
ker? Attendeer haar dan op deze actie 
en geef een glimlach cadeau! 

S choonhe i d s sa lon
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Fysiotherapie bij 
heup- en knieartrose 
in basispakket
In 2018 is het basispakket van de zorg-
verzekering uitgebreid. Mensen met ar-
trose aan de heup- en kniegewrichten 
krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 
behandelingen fysiotherapie vergoed.
In Nederland hebben bijna 1 miljoen 
mensen klachten vanwege heup- of 
knieartrose. Bij artrose is het hele ge-
wricht betrokken: kraakbeen, bot, spie-
ren, kapsel en banden. Bij artrose neemt 
dus niet alleen de hoeveelheid kraak-
been af en de kwaliteit ervan. Het hele 
gewricht reageert op de interactie tus-
sen overbelasting en ontstekingsfacto-
ren. Mensen hebben hierdoor vaak last 
van pijn en/ of stijfheid van het ge-
wricht. Door artrose kan het gewricht 
deze verstoring niet meer zelf herstellen. 
Fysiotherapie Kwiek kan hierbij helpen 
door uitleg te geven en het aanleren 
van gerichte oefeningen. Oefenthera-
pie bij artrose van knie en heup is na-
melijk bewezen effectief. 
Voor meer informatie kunt u telefo-
nisch contact opnemen met Ellen 
Raessens of Lieke Braam: 06-33183114.

Zelfstandig dwèrs
Als we de pers van de laatste dagen moeten geloven heeft het college van Gedeputeerde 
Staten besloten om Eindhoven en Nuenen c.a. samen te voegen en een fusieproces op te 
starten.
De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft op 16 november 2017 een ruim meerderheidsbe-
sluit genomen waarin de gemeenteraad de voorkeur uitspreekt voor een fusie met Son en 
Breugel, mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. In dat zelfde raadsbesluit is op voor-
hand een herindeling of fusie met de gemeente Eindhoven uitdrukkelijk afgewezen. Te-
vens werd de opdracht gegeven aan het college van Nuenen c.a. om in samenwerking met 
de regio gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven te komen tot een intensivering van 
de samenwerking op het gebied van wonen, werken en mobiliteit.
Dit besluit is natuurlijk gedeeld met de provincie, maar het college van GS heeft de demo-
cratische uitspraak van de door de bevolking gekozen en gemandateerde gemeenteraad, 
naast zich neergelegd.
De provincie kiest voor een eigen en onevenwichtig proces en dat besluitvormingsproces 
is slecht verlopen. Met meningen over de bestuurskracht van Nuenen die niet worden on-
dersteund door feiten dwingt zij haar wil, of beter gezegd de wil van de gemeente Eindho-
ven, op aan de bevolking van Nuenen. Een enquête met een telefoonboek als bron en een 
respons van 1000 inwoners, die moet dienen als ondersteuning van die mening, kan naar 
onze mening  niet serieus worden genomen. Onze gemeente had graag zij aan zij met de 
provincie een transparant en met wederkerig respect proces willen doorlopen, maar de 
provincie staat daarvoor niet open.
 
Naar onze mening was al lang eerder besloten dat Nuenen c.a. bij Eindhoven moest wor-
den gevoegd. Eindhoven wil de 5e stad van Nederland blijven en dat wordt bedreigd door 
de groei van Groningen en Tilburg. Wil Eindhoven mee blijven praten met de grote jon-
gens in Den Haag is groei van het aantal inwoners een must. Gaat het niet door autonome 
groei dan maar door het oude spelletje, landje pik. 
Door een annexatie van Nuenen krijgt Eindhoven niet alleen meer inwoners en 40% uit-
breiding van haar oppervlak maar ook meer inkomsten van het rijk. Iets wat met de kwak-
kelende financiële positie van Eindhoven goed uitkomt. Dat terwijl Nuenen haar financiën 
goed op orde heeft en de bestuurskracht na een dipje weer voldoende is. Een onafhanke-
lijk onderzoeksbureau heeft met wetenschappelijk onderzoek onlangs vastgesteld dat de 
bestuurskracht van Nuenen voldoende is. Hiermee is een van de argumenten die de pro-
vincie gebruikt onderuit gehaald. Maar ook dit mocht niet baten..
Als gevolg van een annexatie door Eindhoven zullen ongetwijfeld de sociaal, maatschap-
pelijk en sportwerkvelden in Nuenen c.a. schraler worden en zal de lokale identiteit van 
ons dorp op termijn verloren gaan. Nuenen wordt een wijk van Eindhoven waar de eerste 
10 jaar geen dubbeltje in wordt geïnvesteerd omdat Eindhoven andere gebieden kent 
waar de nood hoog is, iets wat van Nuenen niet kan worden gezegd.
Het grote gevaar is dat ons dorp dan het speeltje wordt van bestuurders in Eindhoven en 
dat onze inwoners steeds minder invloed zullen hebben op de invulling van hun omge-
ving laat staan iets in te brengen hebben in de Eindhovense politiek.
Een voorgenomen besluit van Gedeputeerde staten is geen definitief besluit. Zowel pro-
vinciale staten, de staten generaal en beide kamers in Den Haag moeten ook nog akkoord 
gaan. Bovendien krijgt de gemeente en alle belanghebbenden (dus ook u als inwoner) 
nog de kans om een zienswijze in te brengen. Aangezien het proces door de provincie ze-
ker niet conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is verlopen en daarnaast 
elke argumentatie ontbreekt, geven we de toekomst van Nuenen als zelfstandige ge-
meente nog niet zomaar op. We willen niet worden uitgeleverd aan Eindhoven om Eind-
hovense problemen op te lossen.
W70 blijft zich daarom inzetten voor behoud van onze woonomgeving en de uitstekende 
voorzieningen met korte bestuurlijke lijnen in het belang van onze inwoners, verenigin-
gen en bedrijfsleven.
Op 21 maart kunt u zich uitspreken voor onze zelfstandigheid. De enige echte enquête.

W70 Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Aan alle inwoners van Nuenen,
Ik heb het als zeer prettig ervaren, dat mijn moeder, die haar hele leven in Nuenen ge-
woond heeft, hier ook opgebaard kon worden en vanuit ons dorp naar haar laatste rust-
plaats gebracht kon worden.
Dus een uitvaarthuis hoort in/ bij het centrum van Nuenen 
Nog 48 dagen en dan zijn er Gemeenteraadsverkiezingen!!!!

Truus Verhoeven Raessenshof 19, Tina Klep Raessenshof 61
Actiecomité Uitvaarthuis Nuenen

De Cliëntenraad: 
Meepraten over 
beleid en kwaliteit 
De cliëntenraad van de beide Archipel 
locaties: Akkers in Nuenen en Ekelhof 
in Eindhoven behartigt de belangen van 
de bewoners en mantelzorgers. Vanwe-
ge vertrek, binnen afzienbare tijd, van 
enkele leden waaronder de voorzitter 
en de secretaris zijn wij naarstig op 
zoek naar personen die lid willen wor-
den van onze cliëntenraad en tevens in-
teresse hebben in een van deze functies.

U denkt, praat en beslist mee over on-
derwerpen als belangrijke wijzigingen 
in de organisatie, verbouwingen, voe-
ding, veiligheid, voorzieningen, hygië-
ne en klachtenbehandeling. Daarnaast 
is de cliëntenraad ook bevoegd om on-
gevraagd te adviseren over aangele-
genheden die voor cliënten van belang 
zijn, maar niet noodzakelijk onder het 
adviesrecht vallen.

Wilt u meer weten? 
Voor meer informatie over de inhou-
delijke kant van het adviesrecht van de 
cliëntenraad kunt u meer lezen op 
www.archipelzorggroep.nl/cliënten-
raad of neem contact op met de voor-
zitter van de cliëntenraad Akkers/
Ekelhof, de heer Johan Ebberink. Dit 
kan via de infobalie van locatie Akkers 
040-2635700 of Ekelhof 040-2513910. 
Ook kunt u een mail sturen naar Pauli-
ne Hobbelen, lid cliëntenraad Akkers / 
Ekelhof: pcmhobbelen@gmail.com. 

Sociale Vaardig-
heidstraining 
kinderen BS groep  
zeven en acht
Voor kinderen in basisschoolgroep 7 
en 8, die het lastig vinden om op een 
goede manier met anderen om te gaan, 
biedt Leren met LEV deze gratis trai-
ning aan. De training bestaat uit 7 bij-
eenkomsten van 1,5 uur.

In onze samenleving is het belangrijk 
dat kinderen zich flexibel kunnen op-
stellen. Niet voor alle kinderen is dat 
makkelijk. Sommige kinderen zijn wat 
geremd en weinig weerbaar. Anderen 
zijn juist ongeremd en vinden het 
moeilijk om te luisteren of te volgen. In 
deze training leren kinderen op een 
speelse manier nieuwe sociale vaardig-
heden.  Gedurende de training krijgen 
ouders via een online dossier informa-
tie over de training, kunnen zij de vor-
deringen van hun kind volgen en kun-
nen de trainers huiswerkopdrachten 
met ouders uitwisselen.
De eerstvolgende training in Helmond 
start donderdag 22 februari en in Nue-
nen/Geldrop-Mierlo 6 maart. Infor-
matie/aanmelden: 
www.lerenmetlev.nl/zinzicht

LEVgroep is een organisatie voor wel-
zijn en zorg. Wij bieden informatie, 
advies, begeleiding en ondersteuning 
aan mensen met vragen op maatschap-
pelijk, psychosociaal en welzijnsge-
bied. www.levgroep.nl

 Verstuurd vanaf mijn iPad

Hacked or not to be hacked
Door Elwien Bibbe

..ai... er verschijnt een scherm in blauw grijze kleuren op mijn beeldscherm en een stem 
sommeert mij, vrij vertaald, binnen 5 minuten een telefoonnummer te bellen, want mijn 
pc is geïnfecteerd met een virus, spyware, mijn Facebook, emails en creditcardgegevens 
lopen gevaar gehackt te worden. En dat bellen moet dus binnen 5 minuten, want anders 
word mijn pc door Microsoft! Bill? geblokkeerd..... tijd om na te denken krijg ik niet.
De heldere, real American mannenstem begint opnieuw. Ik bekijk de pop ups. Lees alles 
nog eens na en kijk naar het telefoonnummer. Ik krijg weer 5 minuten om het telefoon-
nummer te bellen, want dan wordt ik door iemand van de helpdesk van Microsoft gehol-
pen om al die ellende te voorkomen. Ik kijk naar de zeer vertrouwd ogende windowsblau-
we website. De computer uit en aanzetten helpt niet. Hetzelfde scherm komt weer te voor-
schijn. Weer gaan er 5 minuten in. Het duurt even voordat mijn op de golfbaan dolende 
personal helpdesk zijn telefoon opneemt. En voor de zoveelste keer hoor ik die resolute, mij 
tot actie aansporende mannenstem...
De tijd tikt.
Mijn personal helpdesk adviseert mij de website weg te klikken. En dat lukt als ik op de juis-
te kruisjes klik. En als ik nog even de virusscanner run op de kritieke files, blijkt er niks aan 
de hand te zijn:
43.587 files gescand, 0 detected. En dat in een paar seconden.
Tsja, een beetje last van spanning had ik wel. Ik werd gepusht, heel geraffineerd onder 
druk gezet. Mijn hartslag ging voelbaar omhoog. En eigenlijk ben ik ook wel goedgelovig 
en wil ik best geholpen worden. Maar voor die hulp is het wel zaak de juiste personen uit te 
kiezen!!!!
Al zeker een jaar word ik regelmatig lastig gevallen door een dame uit ‘India’, ook iemand 
van Microsoft, die mij wil helpen met het oplossen van problemen met mijn pc waarvan ik 
niet wist dat ze bestonden. Zo af en toe belt ook haar vriendje. Altijd via de vaste telefoon. 
Nu belt er bijna niemand meer op mijn vaste nummer. Dus kijken mijn helpdesk en ik el-
kaar aan en denken we ‘India’, als de huistelefoon gaat.
Maar dit was dus de eerste keer via de pc. Ik weet nog precies wat ik deed. Ik was op zoek 
naar een mp3 converter. En het was via mijn ouwe trouwe converter waarmee de hacker 
probeerde binnen te komen. Nou ja!
Er popt een nieuw schermpje op: mijn virusscanner heeft nog anderhalf miljoen bestan-
den bekeken. En nee, ook daarmee is niks aan de hand.

( ....een blik op het internet leert dat er al sinds 2014 hackers onder het mom van Microsoft 
medewerker actief zijn. Dat is dus tot op heden nog zo.....en in de Volkskrant lees ik alles 
over de AIVD en Cosy Bear)

Hacked or not to be hacked

Gedichtendag Nuenen
Het thema van de Poëzieweek dit jaar is: ‘Theater’, met als motto: ‘Uitstro-
mend in het pluche van de zaal’. Het Dichterscollectief Nuenen komt regel-
matig samen om elkaars poëzie te lezen, beluisteren, te stimuleren, elkaar 
te motiveren, maar vooral om te groeien. De harde kern van het collectief 
bestaat uit vijf personen die in vijf jaar tijd zijn uitgegroeid tot volwaardige 
dichters. In het verleden presenteerden zij zich zo nu en dan aan het pu-
bliek, maar dat was even op een laag pitje komen te staan.

Samen met Cultuur Overdag en de Bi-
bliotheek Dommeldal zijn zij om tafel 
gaan zitten om de Nationale Gedich-
tendag ook in Nuenen in ere te herstel-
len. Afgelopen donderdagavond was 
het zo  ver. Uitgenodigd waren dichters 

uit Eindhoven en Son en Breugel. Zij 
droegen voor uit eigen werk. Een bij-
zondere toevoeging was dat alle ge-
dichten werden vergezeld door een 
schilderij van de Nuenense kunstena-
res Marianne Schellekens.
Als locatie was gekozen voor de Bi-
bliotheek in Nuenen. Er was een flin-
ke opkomst. Iedereen genoot van de 
combinatie van poëtische schilder-
kunst en schilderachtige teksten. Er 
gaat zeker een vervolg op deze dich-
tersavond komen. In welke vorm is 
nog niet bekend, maar blijf de media 
volgen.
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Gerwen oproep 
ziekenbezoek
Carnavalsvereniging De Narre-Kap-
pen brengt volgens goed gebruik vóór 
de carnavalsdagen een bezoek aan zie-
ke Gerwenaren die niet aan het carna-
val deel kunnen nemen. Prins Pajoto 
en zijn gevolg bieden hen namens de 
vereniging een attentie aan. 

Het ziekenbezoek is niet meer weg te 
denken uit het Gerwense carnavalsge-
beuren. CV De Narre-Kappen en de 
hoogheden beschouwen dit als één 
van de belangrijkste activiteiten, want 
ook diegenen die er helaas niet bij kun-
nen zijn, kunnen zo toch een beetje 
meegenieten van het carnaval.

Weet u of kent u iemand die een derge-
lijk bezoek op prijs stelt? Laat het ons 
dan zeker even weten en neem contact 
op met:
Erik de Groot (040) 283 46 15, e.de-
groot@upcmail.nl.
 

#Playbackavond
Sinds jaar en dag is de Playbackavond van CV De Narre-Kappen niet meer 
weg te denken uit het Gerwense carnaval en, sinds de deelname vorige ja-
ren van diverse hoogheden uit omliggende dorpen, ook niet meer uit het 
Nuenense carnaval. Deze avond staat borg voor een geweldig feest waar di-
verse mensen onverwachte talenten blijken te hebben.

Seniorenmiddag     
bij de Narre-Kappen
Zaterdag 3 februari organiseert CV De Narre-Kappen de seniorenmiddag in 
hun residentie op de Heuvel. Residentie D'n Tent is open om 13.11 uur, aan-
vang 13.33 uur. Prins Pajoto en zijn Adjudanten Tojopa en Jopato zullen u 
samen met Jeugdprins Snowfox, Hofdame Crystal en Adjudant Freeze op z’n 
Gerwens ontvangen met ko�  e en vlaai.

Vrijwilligers gezocht    
Kindercarnaval!!
Het lijkt nog erg ver weg, maar voor je het weet staat carnaval al weer voor 
de deur. Alle carnavalsverenigingen zijn alweer druk in de weer en de nieu-
we prinsen en prinsessen zijn inmiddels al bekend.

Hollandse 
feestavond   
in Nederwetten
Op zaterdag 10 februari vindt er een 
huwelijksvoltrekking plaats tussen 
Kees Flodder (Sanne Dekkers) en 
Humberto Tan (Giel van Korven). Zij 
zijn zeer verheugd dat zij na een liefde-
volle relatie van 2,5 jaar in het (on)echt 
verbonden gaan worden.

Daarom nodigen zij uit; alle nauw be-
trokkene uit het Mediapark en Studio 
22, familieleden uit Zonnedael, Oran-
jefans, vrienden, collega’s, acteurs/ac-
trices, zangers en zangeressen en alle 
andere Nederlanders.

Samenkomst om 19.00 uur, waarna om 
19.30 uur het huwelijk zal worden vol-
trokken. Na de receptie zal om 20.30 
uur een gezellige Hollandse feestavond 
plaatsvinden met muziek van DJ Stan.
Dresscode: Oranje, Rood/wit/blauw, 
en bekende Nederlandse sterren.

Tot ziens in onze 
Residentie Sjâtoo Sjapoo 

te Nederwetten. 

Receptie Narre-Kappen
Zondag 4 februari houden  De Narre-Kappen uit Gerwen hun prinsenreceptie. 
Prins Pajoto, Adjudant Tojopa, Adjudant Jopato, en Jeugdprins Snowfox, Hofda-
me Crystal en Adjudant Freeze nodigen iedereen uit om vanaf 13.11 uur naar de 
residentie D’n Tent op het Heuvelplein in Gerwen te komen.

Straatband Op de Vlucht
Gewapend met enkel een karretje met 
daarop de muziekinstrumenten trakte-
ren we het publiek - nog voordat ie-
mand het in de gaten heeft - op aanste-
kelijke muziek met humoristische tek-
sten. Straatband Op de Vlucht is geheel 
mobiel en er is een minimale opbouw-
tijd. De vluchtelingen zijn dan ook ui-
termate bedreven in het brengen van 
verrassingsoptredens op alle soorten 
feestjes, op straat en op het podium.
Tref je ons op straat dan zijn we meest-
al undercover, doch, nog steeds Straat-
band Op de Vlucht. Alles is mogelijk, 
we zijn continu bezig vermommingen 
te verzamelen maar met de zoekterm 
‘straatact’ of ‘straatband’ vind je ons ze-
ker terug! Op De Vlucht speelt vrolij-

ke, bekende pop-folk met meeslepen-
de meerstemmige zang en heeft een 
opvallende instrumenten-bezetting. 
Van straatmuzikanten tot podium-
beesten!

Aan mensen van buiten Gerwen is ge-
dacht. Lijn 111 rijdt ook op zondag, 
dus geen probleem om in Gerwen te 
geraken!

Deelnemers gezocht
Mochten er talenten zijn die zich niet 
hebben opgegeven voor de Playback, 
dit kan nog steeds! Er ligt altijd eeuwi-
ge roem in het verschiet en wellicht 
een mooie carrière in de showbizz. 
Opgeven kan bij de bekende personen 
of op  playbackgerwen@gmail.com.

Daarna bieden zij u een leuk program-
ma aan met artiesten van zowel binnen 
als buiten de dorpsgrenzen van Ger-
wen. En natuurlijk kunnen er weer fan-
tastische prijzen gewonnen worden 
tijdens het kienspektakel in het Ger-
wens Kienpaleis.
Dit jaar zal voor de negende keer de se-
nior van het jaar worden geëerd. Ie-
mand met een grote toegevoegde waar-
de voor het leefklimaat van Gerwen zal 
in het zonnetje worden gezet en de ver-
sierselen in ontvangst mogen nemen. 

Afgelopen jaar viel Tiny Sanders - Van 
den Heuvel deze eer te beurt.
De carnavalsmiddag wordt afgesloten 
met een overheerlijke koffietafel.
De middag is gratis en u hoeft u niet 
vooraf op te geven. Een vrijwillige bij-
drage is zeer welkom, zodat wij ook 
volgend jaar weer een gezellige middag 
voor de ouderen van Gerwen kunnen 
organiseren.
Graag verwelkomt de seniorencom-
missie van De Narre-Kappen u op za-
terdag 3 februari in onze residentie.

Carnaval 2018: 
Hermes rijdt dit 
jaar in Eindhoven 
geen nachtnet
Van zaterdag 10 februari tot en 
met dinsdag 13 februari wordt er 
carnaval gevierd. Voorgaande ja-
ren reed Hermes op zaterdag, zon-
dag en maandag in Eindhoven 
tijdens carnaval een nachtnet. Ge-
zien het feit dat er in de voorgaan-
de jaren te weinig gebruik is 
gemaakt van het nachtnetvervoer 
heeft Hermes besloten af te zien 
van het nachtnet. 

Door de optochten zijn er in het week-
end en de dagen daarna in veel plaat-
sen omleidingen en stremmingen voor 
de bussen. 

Kijk voor meer informatie over uw reis 
tijdens carnaval op www.hermes.nl 

Ameezing voices gezocht    
voor na de optocht
Op zondag 11 februari, direct na de optocht, barst het Ameezing Carnaval 
spektakel in ’t Park weer los. Lekker buiten in de open lucht samen met je 
vrienden of kinderen en onder het genot van een pilske meezingen met ou-
we en nieuwe carnavals krakers. Georganiseerd door De Klippeleaters be-
looft het ook dit jaar weer een gezellige middag te worden met als rode 
draad 33 carnavalsliedjes waarvan de tekst op een groot LED scherm gepro-
jecteerd wordt. De familie van Gisteren zal als moderne Von Trapps ons 
voorgaan in het gezang.

Echter….dit jaar willen we ook u een kans geven te schitteren op het grote po-
dium in ’t Park. Ga naar onze facebook pagina en geef het lied door dat je graag 
met je groep zou willen meezingen. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding 
en teksten. Als dank is er natuurlijk een natte geste. En eeuwige roem als ruim 
4000 kelen met jullie meedoen!

Tot Ziens op Ameezing Carnaval!

Kindercarnaval Eeneind

Kindercarnaval 
op het Eeneind

Alle soldaten, Mega Mindy’s, 
indianen en Elsa’s opgelet!

Met een bezoekje van een clown, goochelaar en ballonnenfestijn!

Surprise voor elk kind.
Gratis versnaperingen!

 Maandag:  12 februari Vanaf  13.30 uur Plaats:  zaal Schellens

Deze middag wordt mogelijk gemaakt door vrienden van het Riefeleind.

AWLD Fotografie

Carnaval 2018: 
Hermes rijdt dit 
jaar in Eindhoven 

Ameezing voices gezocht    

Op zondag 11 februari, direct na de optocht, barst het Ameezing Carnaval 

Seniorenmiddag     

Vrijwilligers gezocht    

Ook wij als werkgroep zijn al druk be-
zig met de organisatie van het kinder-
carnaval in de tienertent, op dinsdag-

middag 13 februari. Om dit kinder-
feest te kunnen realiseren hebben we 
ieder jaar weer de hulp van vrijwilli-
gers nodig. Deze vrijwilligers staan 
achter de diverse kramen waar de kin-
deren hun bonnetjes kunnen inruilen 
voor een heerlijke lolly, een zakje 
chips, een suikerspin of om even lek-
ker op het springkussen te kunnen 
springen. Ook de gratis ranja moet ui-
teraard door vrijwilligers gemaakt en 
ingeschonken worden. En wat is een 
knutselhoek zonder iemand die de 
kinderen helpt met knippen en plak-
ken. Kortom: het hele kindercarnaval 
valt of staat met haar vrijwilligers!

Ben je ouder dan 12 jaar (jonger kan 
eventueel in overleg), hou je van car-
naval en lijkt het je leuk om te helpen 
dit grandioze kinderfeest ook dit jaar 
weer tot een succes te maken? Neem 
dan contact met ons op. Dit kan door 
te mailen naar Kindercarnaval@ons-
net.nu of te bellen naar mevr. L van Re-
kum, telefoonnummer 040-283 71 92. 
Uiteraard kan je hier ook terecht om 
geheel vrijblijvend meer informatie te 
vragen.

Het was een gok en even spannend, 
vorig jaar. Gelukkig waren er heel 
veel lachende en blije gezichten te 
zien bij de kindermiddag met car-
naval op Eeneind. Daarom wordt 
ook dit jaar met carnaval weer een 
kindermiddag georganiseerd op 
het Riefeleind.

Op maandag 12 februari zijn vanaf 
13.30 uur alle kinderen van Eeneind, 
Nuenen en omgeving van harte wel-
kom in zaal Schellens. Voor de kinde-
ren is er een leuke verrassing en ver-
snapering. Ook zal er een clown aan-
wezig zijn om de kinderen te 
vermaken, net als een suikerspin en 
frietkraam. En er komt een Eeneindse 
prins op bezoek. Want Prins Nick, de 
Nuenese jeugdprins, komt van het 
Eeneind.
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verkocht

Meierijlaan 5 Nuenen
Tussenwoning  met woonkamer voorzien van erker en stijlvolle gashaard, 
keuken in L opstelling, 4 slaapkamers en onderhoudsvriendelijke 
achtertuin. De woning is gelegen in een kindvriendelijke omgeving 
nabij winkelcentrum Kernkwartier, basisscholen en sportgelegenheid. 

• Inhoud: 405 m3
• Woonopp: 139 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 255.000,-  k.k.

verkocht

Gasthuizen 35 Nuenen
Ruime tweekapper gelegen in Nuenen oost en voorzien van een 
L-vormige woonkamer met sfeervolle erker, open keuken, inpandige 
garage, 4 slaapkamers en een op het zuid oosten gelegen zonnige 
achtertuin. De woning is gelegen in een kindvriendelijke straat nabij 
diverse voorzieningen, scholen en natuurgebied “Papenvoortse Heide” 

• Inhoud: 475 m3
• Woonopp: 131 m2
• Bouwjaar: 1996
• Vraagprijs: € 350.000,-  k.k.

verkocht

Constantijnstraat 39 Nuenen
Verrassend ruime hoekwoning gelegen in het populaire Oud Nuenen! 
Deze riante woning is voorzien van 4 slaapkamers, een ontzettend grote 
badkamer en een garage gelegen aan de achterzijde van de woning. 
De tuin ligt pal op het zuiden. Op loopafstand bevindt zich het centrum, 
evenals de basisscholen en sportaccommodaties.

• Inhoud: 575 m3
• Woonopp: 168 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 385.000,-  k.k.

verkocht

IJsvogelhof 6 Nuenen
Royale tussenwoning met berging. De woning beschikt over een lichte 
woonkamer, een recent vernieuwde open keuken, 5 slaapkamers en een 
moderne badkamer. De woning is gelegen in een verkeersluwe straat 
op een steenworp afstand van zowel het winkelcentrum Kernkwartier 
als het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 373 m3
• Woonopp: 120 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 250.000,-  k.k.

verkocht

Refelingse Erven 151 Nuenen
Deze vrijstaand geschakelde woning met garage is voorzien van een 
royale woon-/eetkamer, leefkeuken, werkhoek en slaapkamer op de 
begane grond . De eerste verdieping beschikt over drie slaapkamers en 
een badkamer. Achtertuin gelegen op het zuiden en grenzend aan een 
brede groenstrook met speelgelegenheid. 

• Inhoud: 400 m3
• Woonopp: 119 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 250.000,-  k.k.

verkocht

Het Puyven 125 Nuenen
Opknapper! Vrijstaand geschakelde woning is gelegen in de kind-
vriendelijke wijk “het Puyven” op een perceel van maar liefst 320 m2 
en op loopafstand van scholen, sportvoorzieningen en winkelcentrum 
“het Kernkwartier”. Deze woning is voorzien van een royale beneden 
verdieping met een extra kamer en een uitgebouwde inpandige garage.

• Inhoud: 430 m3
• Woonopp: 138 m2
• Bouwjaar: 1974
• Vraagprijs: € 225.000,-  k.k.

verkocht

Schutterijakker 3 Nuenen
Ideale starterswoning!  Met woon-/eetkamer, half open keuken, 
3 slaapkamers, moderne badkamer en een grote zolder. Voorzien van 
zowel een vernieuwde voor- als achtertuin. Gelegen in Nuenen-Oost, 
in een kindvriendelijke omgeving op korte afstand van het centrum 
van Nuenen.

• Inhoud: 338 m3
• Woonopp: 104 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 239.500,-  k.k.

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

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

open huis

zaterdag 5 maart 11.00-12.00 uur

Refelingse Erven 165 Nuenen
Geschakelde eengezinswoning met royale woonkamer, open keuken, 
slaapkamer op begane grond, inpandige garage en 2 slaapkamers en 
badkamer op de eerste verdieping. De woning is gelegen in Nuenen 
zuid nabij diverse voorzieningen, winkelcentrum Kernkwartier en 
sportgelegenheid.

• Inhoud: 400 m3
• Woonopp:  117 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 259.000,-  k.k.

te koop

De Vroente 152 Nuenen
Ruim geschakelde tussenwoning met garage, deels open keuken,  
diverse kamers waaronder 5 slaapkamers. De woning is gelegen in 
een kindvriendelijke woonomgeving nabij winkels, sportgelegenheid 
en scholen. Eventuele koper dient rekening te houden met 
moderniseringskosten.

• Inhoud: 480 m3
• Woonopp: 133 m2
• Bouwjaar: 1978
• Vraagprijs: € 239.000,-  k.k.

te koop

De Spijkert 24 Nuenen
Op zoek naar een nieuwbouwperceel in een reeds bestaande wijk, 
op steenworp afstand van de gemeente Eindhoven, maar toch in 
het fraaie Nuenen, dan hebben wij een uitgelezen kans voor u!

• Perceeloppervlakte: 619 m2
• Vraagprijs: € 235.000,- v.o.n.

te koop

Nuenense kunstenares Marianne Schellekens exposeert    
in Kasteel Geldrop

Ontmoeting van   
schilderkunst en poëzie
Door Caroline van Nes

Op een schitterende locatie in Kasteel Geldrop exposeert Marianne 
Schellekens tot eind februari haar schilderijen. De Nuenense kun-
stenares heeft drie kamers van het kasteel tot haar beschikking. De 
expositie behelst drie thema’s: Voorbij de horizon, Pastorale en We-
reldportretten. Bijzonder aan deze expositie is dat de schilderijen 
van Marianne worden begeleid door poëzie van bevriende dich-
ters. Ze vertelt hoe deze bijzondere expositie tot stand kwam en 
over wat haar inspireert.

Nuenense kunstenares Marianne Schellekens exposeert    

“Tien jaar geleden heb ik een keer ge-
exposeerd in De Sprong in Geldrop, 
samen met dichteres Catharina Boer”, 
begint Marianne. “Afgelopen juni was 
ik er weer met een expositie, de gast-
vrouw was erg enthousiast over mijn 
schilderijen en zij heeft mij voorge-
steld aan de kunstcommissie van Kas-
teel Geldrop. Twee leden van deze 
kunstcommissie zijn bij mij thuis ge-
weest, ze hebben mijn schilderijen be-
keken en ik mocht komen. Catharina 
was er ook bij en we hebben meteen 
voorgesteld om mijn schilderijen te la-
ten begeleiden door passende gedich-
ten van Catharina zelf en een aantal 
bevriende dichters uit Nuenen en Son. 
Op de opening waren meer dan hon-
derd mensen, afgelopen weekend wa-
ren er driehonderd bezoekers in het 
kasteel die bijna allemaal ook bij mijn 

expositie zijn gaan kijken. Tot nu toe is 
het is een groot succes, waar ik natuur-
lijk erg blij mee ben.”

Inspiratie
Marianne schildert en exposeert al ve-
le jaren, ze is begonnen met een cursus 
om haar zus een plezier te doen, maar 
werd tot haar eigen verbazing gegre-
pen door de schilderkunst. “Meestal 
begin ik met iets op een doek zetten, ik 
begin met verf en dan ga ik kijken wat 
het kan gaan worden. De laatste tijd 
werk ik vaak met mono print als uit-
gangspunt dan kijk ik en zie allerlei 
vormen in kleurvlakken en benadruk 
deze dan met Oost-Indische inkt, krijt 
of stift. Dat vind ik een leuke ontspan-
nende manier van werken. Tijdsduur 
bij het creëren van een schilderij is 
moeilijk te zeggen, soms een paar we-

V.l.n.r.: Marianne Schellekens, Catherine Witvliet, Pauline Jansen, Helma Michielsen, Klaas 
de Graaff en Fred Lambert (enkele dichters droegen de gedichten voor van Catharina Boer)

ken, soms wat langer, soms ook wat 
korter en ik vind het eigenlijk altijd erg 
jammer als een schilderij af is. Geluk-
kig is er altijd weer een nieuw doek of 
stuk papier dat ligt te wachten om te 
worden beschilderd.”

Bloemenmeisje
Alle schilderijen van de expositie in 
Kasteel Geldrop zijn te koop, al is het 
eigenlijk de bedoeling dat ze na afloop 
pas met de nieuwe eigenaar mee naar 
huis gaan. “Daar heb ik deze keer een 
uitzondering op gemaakt”, vertelt Ma-
rianne. “Twee dames waren erg en-
thousiast over het schilderij van het 
bloemenmeisje, ‘Meisje in een bloe-
menveld’, maar die waren op vakantie, 
stonden op een camping in Mierlo. Ik 
heb het ze verkocht, de volgende dag 
bij me thuis uitgenodigd, er een certifi-
caat van echtheid en het bijbehorende 
gedicht van Helma Michielsen bij ge-
daan en ze kregen het mee. De dames 
waren zeer vereerd”, voegt ze er la-
chend aan toe. “Exposeren is geweldig 
leuk, er komt steeds van alles op mijn 
pad, maar eigenlijk heb ik daardoor te 
weinig tijd om te doen wat ik het liefste 
doe: lekker in mijn atelier zitten en 
schilderen.”

De expositie van Marianne Schelle-
kens is nog te zien tot en met 25 fe-
bruari. Voor meer informatie: 
www.kasteelgeldrop.nl

Afscheid van drie trouwambtenaren
Door Gerrit van Ginkel 

Tijdens een kleine afscheidsbijeenkomst van drie Buitengewoon Ambtenaren van 
de Burgerlijke Stand (Babsen) op vrijdag 26 januari in de Collse Hoeve, is afscheid 
genomen van hen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Sinds 1 januari 2014 zijn de Babsen in 
dienst van Dommelvallei. Daarvoor 
waren ze werkzaam voor de Gemeente 
Nuenen.
De dames Sophie Gobitz en Jopie 
Moors hadden hun aanstelling sinds 
1987 en Toos van de Ven sinds 2012.
Zoals Arndt van Ruremonde het ver-
woordde tijdens de afscheidsspeech 
moet een trouwambtenaar voorzichtig 
zijn met kritiek en royaal met lof.
Mevrouw Sophie Gobitz had nauw-
keurig bijgehouden dat ze gedurende 

31 jaar 711 huwelijken had afgesloten. 
Ook was ze nog in het bezit van alle 
speeches die ze had gehouden.
Alle drie hadden met veel voldoening 
gezorgd voor de mooiste dag in ie-
mands leven.
Ondanks de veranderingen die plaats 
vinden in de samenleving vonden ze 
de huwelijksvoltrekking veel meer dan 
een feestje.
De vierde ambtenaar die met pensioen 
gaat, Jan van Arkel kon helaas niet aan-
wezig zijn op het afscheidsfeestje.

De drie Babsen die met pensioen gaan vlnr de dames:
Jopie Moors, Sophie Gobitz en Toos van de Ven
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Mien van Hoof viert 25 jarig 
jubileum bij Jan Linders
Op vrijdag 2 februari is Mien van Hoof o�  cieel 25jaar in dienst en dat willen 
we niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Wilt u Mien persoonlijk feliciteren 
met haar jubileum, op vrijdag 2 fe-
bruari is ze de hele dag aanwezig in een 
feestelijke winkel.  Uiteraard vergezeld 
van iets lekkers.

Hopelijk tot dan.
Team Jan Linders Nuenen.

Priamore treedt op 
in Mierlo
Op zondag 4 februari, geeft het Nue-
nens Muziektheater Priamore een op-
treden in de Vliegert in Mierlo. Een 
reis door Europa van Nederland via 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oosten-
rijk, om via een uitwijk naar Israël in 
Rusland het eerste gedeelte af te slui-
ten. Een vrolijke reis waarin de zaal 
kan genieten van bekende en minder-
bekende liederen.
Na de pauze komt het koor terug als 
een groep zigeuners en dat die muzi-
kaal veel te brengen hebben is alge-
meen bekend. Het programma ver-
veelt geen minuut en Priamore zal de 
zigeuner rol enthousiast aan de zaal 
over brengen. Priamore staat onder 
leiding van Marjan Olivier, dirigente, 
aan de piano Kees van der Weiden.
Wilt u een middag lekker ontspannen 
en genieten kom dan zondag 4 februari 
om 14.00  uur naar Cultureel Ontspan-
ningscentrum De Vliegert in Mierlo aan 
de Heer van Rodesstraat 109A 5731 VR.
Er zijn nog enkele kaarten á 3,50 euro 
te verkrijgen of via telefonisch te reser-
veren tel.nr. 0492-663436 of op 4 fe-
bruari aan de zaal. Een heerlijke mid-
dag krijgt u zeker, maar vol is vol.

Mien heeft 25 jaar geleden een carriè-
reswitch gemaakt, ze werkte voorheen 
namelijk op kantoor. Inmiddels heeft ze 
een lange staat van dienst; ze is begon-
nen bij de Edah van Tom Grimberg en 
heeft vervolgens onder de vlag van 
Konmar en later Super de Boer ge-
werkt. En nu sinds 7 jaar bij Jan Linders.

Ze is begonnen op de vleeswaren afde-
ling. In het begin mocht ze enkel vlees-
waren uit de koelcel halen. Maar ze is 
uiteindelijk doorgegroeid tot verant-
woordelijke van de afdeling.
De passie voor verse producten zien 
we nog steeds terug vandaag te dag. 
Naast het kassawerk verzorgt ze elke 
week het vers vlees op de vleeswaren-
afdeling. Vanwege haar kennis en 
nauwkeurigheid maakt ze voor deze 
afdeling ook de bestellingen. 

Daarnaast is Mien een reislustig type 
en heeft al veel van de wereld mogen 
zien. Vooral Zuid-Europa kent ze op 
haar duimpje dus mocht u nog tips 
willen, trek haar dan eens aan de jas.

 Vlooienmarkt Lieshout
Op zondag 4 februari organiseert Gemengdkoor Primavera i.s.m. Ut auw Herme-
nieke weer zijn jaarlijkse vlooienmarkt in Manege D’n Perdenbak Provincialeweg 
26 5737 GH te Lieshout. U bent welkom vanaf 12.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt 1,50 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De 
vlooienmarkt duurt tot 15.00 uur. Beide verenigingen hebben opnieuw weer veel 
mooie en ook waardevolle dingen bij elkaar verzameld. Of u nu antiquiteiten 
zoekt of kleine meubeltjes, elektrische apparaten of snuisterijen of zomaar wat 
gebruiksvoorwerpen, u kunt daarvoor allemaal in Lieshout terecht. Veel spullen 
kunt u rechtstreeks ‘van de tafel’ kopen. Daarnaast worden de mooiere spullen bij 
opbod verkocht en dat is in Lieshout altijd een belevenis apart. Het is dus niet al-
leen aantrekkelijke koopwaar waarmee wij u willen verwennen, maar ook met 
sfeer en gezelligheid. U bent van harte welkom in Manege D’n Perdenbak. 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

 

Stapelkorting
alles met rode stip

*****
1 stuk 50% korting

2 stuks 60% korting
3 stuks 70% korting

*****
Ruime keuze 

in nieuwe collecties
*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Schuif eens extra aan tafel   
bij Louis Bressers 
Op donderdagmorgen 15 februari is er om 09.30 uur een extra ingelaste 
KBO Schuif-lezing in de Trefpuntzaal van Het Klooster, over de oud-burge-
meester van Nuenen Jonkheer Meester Van Rijckevorsel.

Toen de burgemeester in 1944 op-
dracht kreeg om dertig Nuenenaren 
aan te wijzen als dwangarbeider voor 
de Duitsers, weigerde hij en dook hij 
onder.
Direct na de bevrijding nam hij zijn rol 
als Nuenens bestuurder weer op en 
bleef dat tot 1954. Hij overleed in Den 
Haag in 1975.

Vanwege het besluit van de gemeente-
raad om tijdens een officiële ceremo-
nie in maart aanstaande aan de oud-
burgemeester dit ereburgerschap te 
verlenen, vindt deze extra Schuiflezing 
op 15 februari aanstaande plaats. 
Komt u ook?

Deze presentatie wordt verzorgd door 
Nuenenaar Louis Bressers, die zich 
heeft ingezet om te bewerkstelligen 
dat deze burgemeester van Nuenen in 
oorlogstijd postuum alsnog het ere-
burgerschap zou worden verleend.
De lezing van Louis zal gaan over Nue-
nen in de oorlogsjaren en met name 
ook over de rol die Van Rijckevorsel in 
deze periode heeft gespeeld.

Jonkheer Cornelis van Rijckevorsel 
werd in 1902 in Den Bosch geboren.
Zijn benoeming als burgemeester van 
Nuenen volgde in 1931. Hij trouwde in 
datzelfde jaar met de Vughtse Marie 
Christine van Nispen tot Sevenaer.
Het echtpaar bouwde villa de Roos-
donck aan de Broekdijk, tegenwoordig 
de woning van Nuenens hovenier Fons 
Linders, en kreeg acht kinderen.
Tijdens de crisisperiode in de jaren ’30 
moest Nuenen zo zuinig mogelijk be-
stuurd worden en konden geen groot-
ste plannen worden ondernomen. 
Burgemeester zijn in die tijd beteken-
de vooral goed op de winkel passen.
Alles veranderde toen het oorlog werd.

Theaterproducent Frans van Bronkhorst  
bezocht KBO Nuenen
Hij blijkt de kunst te verstaan een boeiend verhaal te vertellen. Impresario 
Frans van Bronkhorst werd door zijn talrijk Nuenens KBO publiek afgelopen 
donderdagmorgen aangemoedigd nog wat door te gaan, toen de tijd van 
zijn lezing al ruimschoots verstreken was.

Naast de interessante informatie over 
het produceren van theater zijn het 
vooral de smeuïge verhalen over be-
kende artiesten en beroemde Neder-
landers die de mensen boeien.

Zijn toegift: het bizarre verhaal hoe 
acteur Jules Croiset zijn theateropvoe-
ring over Bredero voor slechts een en-
kele schouwburgbezoeker op de plan-

ken zette. Uit waardering voor de 
komst van die ene toneelliefhebber 
naar een verder compleet lege toneel-
zaal.

Ook de kostelijke schets van een ont-
moeting van Frans met Prinses Juliana, 
die tijdens de pauze in de voorstelling 
van een van de koningsdrama’s van 
Shakespeare bij hem komt informeren 
of het verhaal toch wel goed afloopt? 
Frans moet haar teleurstellen en ant-
woordt: “Nee Mevrouw, ze gaan alle-
maal dood.” Hilarisch is haar oprecht 
geschrokken reactie met geaffecteerde 
stem: “Gossie, Joh!!.”

Willeke, Adele Bloemendaal, Joke 
Bruijs, hun kwaliteiten of onhebbelijk-
heden kwamen allemaal even langs in 
het relaas van de theaterproducent en 
impresario Frans van Bronkhorst.

Hoe theater wordt gemaakt, wie er al-
lemaal en in welke fase betrokken zijn 
bij het realiseren en uitvoeren van een 
theaterproductie. 
Door de boeiende presentatie van Van 
Bronkhorst kon het publiek eens echt 
een blik werpen achter de façades en 
de coulissen van de 175 grote theaters 
en circa 400 kleine zalen in ons land.

Nuenens Swingtime 
met Carlo de Wijs
De eerste Nuenense Swingtime van dit 
jaar van BigBand Nuenen was er een 
van grote klasse. Er was een gastoptre-
den van de zeer bekende Hammond 
organist en componist Carlo de Wijs. 
Hij is een veelgevraagd muzikant, die 
regelmatig optreedt met bekende mu-
zikanten en groepen. 
De mix met een b igband was voor 
hem lang geleden maar het optreden 
was een groot succes. Zijn eigenzinni-
ge Hammondsound combineerde uit-
stekend met de prachtige sounds van 
de BigBand Nuenen. 

Dansles, stijldansen nieuwe stijl, swing/Rock and Roll en Salsa in Nuenen

Start open lessen Dansschool 
Hellendoorn bij café zaal René
Dansschool Hellendoorn start dinsdag 6 februari weer met open lessen bij 
café zaal Rene te Nuenen in de Parkstraat voor jong en oud. Bezoek ook de 
open dag op zondag 4 februari vanaf 19.00 uur Dansschool Hellendoorn 
Boerenkamplaan 43 te Someren.

Drie generaties van dansleraren staan 
garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele 
dansen, waarbij een gezellig avondje 
uit centraal staat!! Of het nu gaat om 
Stijldansen nieuwe stijl, Salsa, Rock 
and Roll, Hustle, Swingsolution, 
Breakdance, Hip Hop, Streetdance, of 
Zumba, er is voor ieder wat wils.
De lessen worden verzorgd in: Hel-
mond, Mierlo, Nuenen, Someren: eigen 
dansschool, De Kempen; Valkens-
waard, Bergeijk, Hapert, Bladel, Reusel, 
Vessem, Lage Mierde.
Nieuw nu ook lessen en workshops 
aan huis, voor mensen die een te druk 
schema hebben. Met wekelijks gezelli-
ge dansavonden om het geleerde in 
praktijk te brengen of gewoon lekker 
dansen (ook voor niet leden, vraag ons 
dansboekje aan).
Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook, dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijd-
bonden, zowel voor ballroom en latin 
als streetdance en hip hop. Gezien de 
vele 1ste plaatsen een goede keus.
Ben je verhinderd, je kunt de hele 
maand februari nog instromen.
Lessen op alle dagen v.d. week ook in 
eigen danscentrum te Someren Boe-
renkamplaan 43.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club.Van beginners tot en met 
topklasse. Diverse niveaus, ook gezel-
ligheidsclubs.Dansen wanneer het u 
uitkomt. Wij verzorgen danslessen op 
alle dagen van de week, waardoor u 
geen dansles hoeft te missen. Bij voor-
beeld bij onregelmatige diensten. U zit 
niet vast aan een bepaalde dag. (gratis 
inhaal lessen).

Geen partner? Singles, Dansschool 
Hellendoorn heeft inmiddels een re-
putatie op het gebied van alleengaan-
den dansclubs.

Buurtverenigingen, Bedrijven, Scho-
len, Vrijgezellenfeesten of andere groe-
pen die een leuke workshop willen zo-
als Salsa, Night Fever, Rock and Roll, 
Stijldansen, Zumba, etc. kunnen op lo-
catie of in onze dansschool terecht.
Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden. Ook bij u 
thuis... 
Wij hopen U te mogen begroeten bij de 
grootste en gezelligste dansschool van 
Brabant. Voor aanmeldingen en info 
(lestijden) kunt u bellen naar W. Hel-
lendoorn, 06-55140501 of kijkt u op 
www.dansschoolhellendoorn.nl voor 
het complete programma.

Hilarisch was dat Carlo de pedalen van het 
Hammond orgel bespeelde met zijn blote 
voeten

Virtuoze gipsyjazz in de Stam
Door Cees van Keulen

Het gipsyjazz-café ‘Paulus Schäfer invites…’ heeft het jaar 2018 virtuoos inge-
zet. Te gast was de Nederlandse violist Tim Kliphuis met zijn befaamde interna-
tionale trio. En gipsygitarist Paulus Schäfer nodigde nog twee musici uit op het 
podium: gitarist Raivo Vaivars uit Letland en saxofonist Jacco van Santen uit 
Nuenen. De muziekliefhebbers genoten maandagavond 22 januari met volle 
teugen van de gipsyjazz in het intieme concert-café de Stam in Gerwen. 

Violist Tim Kliphuis vormt samen met 
de Ier Nigel Clark op gitaar en de Schot 
Roy Percy op contrabas het Tim Klip-
huis Trio, een ensemble dat gipsyjazz 
mixt met klassieke- en volksmuziek, 
onder meer uit Schotland en Ier-
land. Er werden in de Stam 
ook klassieke nummers ten 
gehore gebracht, onder 
meer een speciale versie 
van Vivaldi’s Vier Seizoe-
nen. De Let Raivo Vaivars 
volgt een masterclass 

gipsyjazz bij Gerwenaar Paulus Schä-
fer en hij speelde met zijn leermeester 
een traditioneel gipsyjazznummer. 
Een veelzijdige en virtuoze start van de 
serie ‘Paulus Schäfer invites…’ in de 

Stam in Gerwen. 
Deze serie gaat verder op 

maandag 26 februari met 
een optreden van de Pau-
lus Schäfer Band met als 
gast zanger/percussio-
nist Eddie Conard. Zie 
ook www.sintimusic.nl

Paulus Schäfer met het Tim Kliphuis Trio in concert-café de Stam Gerwen en gitarist Raivo 
Vaivars uit Letland  (foto’s Peter Klomp)
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LINDEBLAADJES

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

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 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 5

Kruiswoord

Horizontaal: 1 rivier 6 regio 11 ante meridiem 12 inlichtingen 13 eikschiller 
14 landbouwwerktuig 16 werpstrik 18 soort beeldscherm (afk.) 20 zoete vrucht 
22 land in Azië 23 keukenkruid 25 miljardste deel 26 mountainbike 27 muurholte 
28 alstublieft 30 universal serial bus 31 anders dan gewoon 33 ongebruikt 
35 ajuin 36 symbool voor nikkel 38 zilverpopulier 41 onzuiver gewicht 
45 deksel 47 sprookjesfi guur 48 harde klap 49 van biologische teelt 51 slotwoord 
53 rustbank 55 verlegenheid 56 schatten 58 dat wil zeggen 59 houtsoort 
60 milligram 61 lichtrode wijn 63 adellijk 65 loofboom 66 map 67 schreeuwen.

Verticaal: 1 leed 2 bordspel 3 oostnoordoost 4 voegwoord 5 overlast 
6 over en uit 7 eerste kwartier 8 ledikant 9 land in Azië 10 Europese taal 
11 schuilnaam 15 wereldbol 17 Antilliaans eiland 19 cum suis 21 ochtendnevel 
23 Engelse titel 24 trekgat 27 kinderlijk 29 besef 32 Engels café 34 voorzetsel 
37 noodsignaal 38 levenslucht 39 bezwering 40 aanvoerder 41 sportief jasje 
42 snelle loop 43 kelner 44 een beetje scheel 46 reputatie 50 in elkaar 
52 wereldvreemd persoon 54 vorige week 55 dikke straal 57 kloosterzuster 
59 boerenbezit 62 selenium 64 muzieknoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

P A E L L A S C H A A L

F R P E S T V O G E L O L

E I F E L H E L T O K I O

E V E N B E R I N M A R E

S E T K A N D O F D E N

T A N O D E E L I T E S

IJ L L IJ

O S L O N S T H E M A P

D A M S O L W A T D A L

E P O S V E N IJ N D E M O

O R G E L P U F B A R O N

N I M E D E L E V E N U S

L E I D E N L E K K E R

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

Oplossingen wk 4
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

B O E K H A N D E L

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.

AANTONEN
ATLETE
BAKEN
BATIK
BEAGLE
GEURIG
GEZIN
GOEDKEUREN
HINDOE
KALIBER
KIPLEKKER
KLOEK
KNAAK
LAKEI
LEZER
METEOOR
NADENKEN
OORLAM
RUITERPAD
SAUNA
STALLEN
STANG
TAALKUNDIG
TEENGANGER
TOAST
VERDAMPING
ZEELT

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

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 2 9 7 8
6 2

1 8 3 2
8 5 2

4 2 7 3
4 7

8 4
9 3 1

9 6

week 3, Mw. T. Stege, Nuenen.

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.

PEDICURE 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.

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

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

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Kip Ketjap
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

Kou Lou Yuk 5 st. 
***

Chun Kun Loempia 6 st. 
***

Kroepoek, Bami, Nasi of Rijst
***

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

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

GITAARLES IETS VOOR JOU? 
Kijk nu op www.gitaarschoolnuenen.nl 

voor jouw gratis proefl es. 
Bel nu 06-52685862.

VLOOIENMARKT 4 FE-
BRUARI Tennishal Son en 
Breugel. Rooijseweg 7 Son 
en Breugel. 9.00 tot 16.00 
uur € 2 p.p. 06-20299824.

 

TE KOOP: CONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06 - 51 99 83 11.
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Weer groot succes: inzamelen 
DE-punten voor Voedselbank
In december 2017 heeft Nuenen 460.000 DE-punten ingezameld voor de 
Voedselbank. Dat is goed voor heel veel pakken ko�e!

Team en bestuur van de Voedselbank Nuenen zijn erg enthousiast: “Een geweldig 
succes. Koffiedrinken is voor veel mensen toch een belangrijk moment”. De inza-
melactie was een samenwerking van de Lionsclub Nuenen en de Voedselbank; 
beide organisaties zijn heel erg blij met dit resultaat. 

Volgend keer weer
Als de vorige actie in februari 2017 ruim 400.000 punten heeft 
opgeleverd en de actie in december zelfs 460.000 punten, dan 
valt er maar één conclusie te trekken: de volgende keer weer!
De inzameldozen zijn weer keurig opgeborgen om ze de 
volgende keer weer te kunnen plaatsen.
“Een speciaal DANK-JE-WEL richten we aan Albert Heijn 
Parkstraat, Albert Heijn Kernkwartier, Jumbo Ton Grim-
berg, Jumbo Kernkwartier, Jan Linders, Kruidvat Parkstraat 
en Kruidvat Kernkwartier”, zeggen beide organisaties. “En 
natuurlijk ook aan alle fantastische Nuenenaren die hun 
punten aan ons geschonken hebben. Heel hartelijk dank en 
graag tot de volgende keer”.

Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar
In 2016 presenteerde het Nuenense College van Burgemeester en Wethouders een plan 
waardoor een forse toename van het verkeer door Nuenen zou plaats vinden. Mede onder 
invloed van de Belangenvereniging Nuenen Groen vond dat plan geen akkoord in de Ge-
meenteraad. Een belangrijk argument daarbij was dat een toename van het verkeer meer 
luchtvervuiling zou veroorzaken, met als gevolg een slechtere gezondheid voor de inwo-
ners van de gemeente Nuenen. Door gebrekkige informatie veronderstelden velen dat de 
wettelijke limiet (Europese norm) een veilige norm zou zijn. Dat kostte toen moeite om uit 
te leggen dat dit niet het geval is. Deze wettelijke bovengrenswaarde is twee keer hoger 
dan de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 

Op 23 januari 2018 publiceerde de Gezondheidsraad het advies ‘Gezondheidswinst door 
schonere lucht’ (https://www.gezondheidsraad.nl/). Er zouden naar schatting in Neder-
land 12.000 vroegtijdige sterfgevallen zijn per jaar door luchtvervuiling. Blootstelling aan 
fijnstof, stikstofdioxide en ozon is verantwoordelijk voor het ontstaan en verergeren van 
ziekten van luchtwegen, longen (inclusief longkanker), en hart- en vaatziekten. Voor 
kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, personen met chroni-
sche ziekten adviseert de Gezondheidsraad om ‘hot spots’ te vermijden (drukke wegen 
met luchtverontreiniging). Als alternatieven worden genoemd: autoluwe binnensteden, 
milieuzones en snelheidsbeperkingen voor voertuigen. 

Nuenen wordt doorkruist door zeer drukke wegen. Het gevolg is dat de hele bevolking 
(niet alleen naast de drukke wegen) een verhoogd gezondheidsrisico loopt. De wind uit 
het westen brengt nog extra vervuiling mee van de grote stad. Uit recent onderzoek blijkt 
dat 70% van de voertuigen alleen maar door Nuenen komt. De A270 (Helmondweg) is een 
exponent van luchtvervuiling met 45.000 voertuigen per dag. Over 10 jaar komen daar 
dagelijks meer dan 50.000 voertuigen langs (rapport Haskoning). Met de groeiende eco-
nomie neemt het verkeer toe, vooral in de ochtendspits. In Nuenen zijn nooit echte metin-
gen gedaan van de luchtkwaliteit. Men weet dus niet waar men aan toe is. Dergelijke me-
tingen zijn toegezegd voor de komende maanden. Simpele oplossingen zijn niet voorhan-
den. In het denken hierover moet het duidelijk worden welke voorstellen er leven bij de 
politieke partijen met de komende verkiezingen. Gaat men voor meer auto’s ten koste van 
de gezondheid van de inwoners van Nuenen of staat gezondheid voorop? Daarom zou 
het bestuur van de belangenvereniging Nuenen Groen graag zien dat politieke partijen 
hun ideeën aangaande mobiliteit publiek kenbaar maken. 

Namens het bestuur van Nuenen Groen, Jacques Ribot

Warboel Welkom
OnsBrabantNet, al sinds 2012 onderdeel van KPN, houdt op. Want KPN is KPN en niet OBN.
Alles zal vlekkeloos verlopen, zo meldt OBN ons op 17 januari in zijn brief Houdoe/Wel-
kom. Mijn klantnummer staat bovenaan vermeld.
Ik lees: E-mailadressen blijven behouden, nieuwe gadgets worden opgestuurd, een mon-
teur komt langs, niks aan de hand.
Maar: blijft het OBN-kantoor aan de Vincent Van Goghstraat bestaan als KPN-kantoor? 
Blijft de Webmail bestaan? Geen informatie te vinden.
En dan meldt KPN zich per mail met de mededeling dat mijn emailadres een KPN-adres 
wordt. En er is een ander klantnummer. Ook dat nog, conflicterende berichten worden 
rondgezonden. Ik mail naar het mailadres dat KPN me heeft opgeven (Antwoord aan: 
mailto:Administratie-KPN@kpn.com) maar krijg de mail terug met de mededeling dat de-
ze postbus niet wordt gelezen. Tja, daar heb je het.
Ik bel de KPN dus maar: “Hè, uw adres staat niet in ons bestand. Wat is uw klantnummer? 
Ah, ik heb u gevonden.” Ik vraag waarom mijn adres niet bekend is? “Ja, dat weet ik niet.”
Het zal allemaal wel weer de nodige voeten in de aarde hebben. Maar, kom op: er zijn drie 
bijeenkomsten in Het Klooster belegd. Blijkbaar wel nodig om de warboel te sussen.
Ik heb er een hard hoofd in. En als we een KPN-medewerker willen zien zullen we naar 
Eindhoven moeten. Nuenen voorbij: Eindhoven dat wordt het. En de klant die ziet maar.
En, zo raad ik aan, schaf ook maar snel een digitaal TV-toestel aan, want het analoge TV-
signaal zal wel spoedig van de glasfiber af zijn. OK, toegegeven, de digitale mogelijkhe-
den zijn prima.

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, Nuenen

Annexeren Nuenen c.a.     
betekent inlijven door Eindhoven
Geef me nu maar eens één reden waarom een gemeente als Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten zou moeten worden opgeheven. Het huisvuil wordt nog steeds elke week opge-
haald, de afvalcontainers keurig geleegd, ’s avonds branden de straatlantaarns, de bouw-
vergunningen en paspoorten worden nog steeds verleend en de gemeente heeft de finan-
ciën weer aardig op orde. 
Een fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven, zoals nu door de provincie is aangekondigd, be-
tekent het einde van de dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de woonkern Een-
eind. De eenzijdig door de provincie opgedrongen fusie betekent immers: annexatie. Bij 
een fusie zijn twee min of meer gelijkwaardige partijen betrokken, bij annexatie is sprake 
van ongelijkheid: de stad lijft het dorp in. Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind 
worden zo getransformeerd tot wijken van Eindhoven en gaan aldus de voormalige dor-
pen Tongelre, Strijp, Gestel, Woensel en Stratum achterna. Volledig ingepakt dus en weg 
eigen dorpskarakter. Trouwens waarom zou alleen Nuenen c.a. geannexeerd moeten 
worden en blijven gemeenten als Waalre, Best, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Valkens-
waard, Eersel, Oirschot en Veldhoven wel zelfstandig. En ook Son en Breugel kan in de visie 
van de provincie zelfstandig blijven als de gemeente daar zelf voor kiest! 
Als er al een probleem zou zijn op bestuurlijk gebied, dan moet vanuit Eindhoven gerede-
neerd het belang van de regio Zuidoost-Brabant voorop staan. Pak dan als provincie met-
een goed door en heb het lef van Eindhoven en àlle randgemeenten één grote, dynami-
sche gemeente te maken die tot taak krijgt de plaatselijke overstijgende beleidsterreinen 
aan te pakken, zoals ruimtelijke ordening, economische ontwikkelingen en verkeer en ver-
voer. De bestaande gemeenten zouden dan deelgemeenten kunnen worden met een ei-
gen bestuur dat op basis van een begroting en budget uitvoerings- en beheerstaken krijgt. 
De deelgemeenten houden het openbaar bestuur letterlijk dicht bij de burger. Er was eens 
een partij als D66 die dat trouwens als uitgangspunt had, maar D66-provinciebestuurder 
mevrouw Spierings is dat kennelijk geheel ontgaan en wil van haar ‘kroonjuweel’ af. 

Volgens de provincie zou Nuenen c.a. bestuurlijk niet meer op eigen benen kunnen staan. 
De meerderheid van de gemeenteraad is onlangs op één lijn gekomen waar het gaat over 
de toekomst. Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, kan Nuenen c.a. voor-
lopig zelfstandig blijven. Alleen als er aanleiding is voor een herindeling gaat de voorkeur 
uit naar Son en Breugel als fusiepartner. Binnenkort zijn er verkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad. Als wij als inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en bewoners 
van het Eeneind inderdaad vinden dat Nuenen c.a. ‘Nuenen c.a.’ moet blijven, hebben we 
als kiezers de plicht een nieuwe daadkrachtige en zelfbewuste gemeenteraad te kiezen. 
Daarom kies ik in ieder geval een partij met een honderd procent Nuenen-Gerwen-Neder-
wetten-gevoel. We hebben het als inwoners (nog) zelf in de hand.

Roland van Pareren, Park 33

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

Harrie Maertens op herhaling 
bij 14e rikwedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Zoals iedere organisatie had ook de supportersclub afgelopen week te kam-
pen met nogal wat concurrentie en zeker door het naderend carnaval. Maar 
ondanks al de concurrentie kunnen wij toch tevreden zijn met de opkomst en 
ook met een mindere opkomst kan het even goed spannend en gezellig zijn.

Uitslag rikavond 
RKVV Nederwetten
1e prijs Chris de Brouwer  101 punten
2e prijs Hans de Beer  77 punten
3e prijs Pino Beks  69 punten
4e prijs Christien Bastiaans  63 punten
5e prijs Wim Kuypers  62 punten

De volgende rik avond is op vrijdag 3 
februari in het Piet Renders paviljoen, 
aanvang 20.30 uur.

Een vos verliest wel zijn haren, maar 
niet zijn streken en dat was natuurlijk 
ook van toepassing op de winnaar van 
deze 14de rik wedstrijd. Bij aanvang 
van de wedstrijden voor de pauze ging 
de strijd gelijkmatig op en het was Frits 
Rooijakkers die met een matige score 
van 62 punten de leiding had geno-
men. Na de pauze ontspon er een 
mooie strijd voor de overwinning en 
ondanks hevig verzet van de altijd 
strijdbare Janes Tuhumury was het 
toch Harrie Maertens de altijd jong 
ogende veteraan die voor de tweede 

maal dit seizoen met een mooie score 
van 97 punten met de overwinning aan 
de haal ging.
Daarmee plaatste hij zich in een mooi 
rijtje van dubbele winnaars.

Uitslagen 26 januari
 1 Harrie Maertens  97 punten
 2 Janes Tuhumury 84 punten
 3 Hans van de Reek 70 punten
 4 Frits Rooijakkers 62 punten
 5 Harold van Bree 61 punten
 6 Ruud Vogels 56 punten
 7 Gerard van Orsouw 54 punten
 8 Mia Marquenie 49 punten
 9 Thea Elbers 48 punten
10 Antoon Hurkmans 39 punten

De winnaar van de loterij was Harold 
van Bree. Vrijdag 2 februari is weer de 
volgende rik avond bij de supporters-
club RKSV Nuenen. Aanvang 20.15 
uur en ook dan is weer iedereen van 
harte welkom om deel te nemen. Zo-
wel leden als niet leden, ervaren of on-
ervaren, alle rikkers zijn van harte wel-
kom. Locatie ‘Oude Landen’ Pastoors-
mast 14 Nuenen. Voor info bellen naar 
06-10289797 of 040-2833254.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
februari de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Drie podiumplaatsen   
voor RC De Oude Molen op NK
In een zinderend Nederlands Kampioenschap Show op rolschaatsen lukte 
het Rollerclub De Oude Molen om drie podiumplaatsen binnen te slepen. 
Danique de Groot uit Gerwen deed met nog 34 rijdsters van RC De Oude Mo-
len mee aan dit Kampioenschap. Zeven showgroepen trainde een jaar lang 
iedere week richting deze belangrijke dag. Zaterdag 27 januari was het zo-
ver, het Nederlands Kampioenschap in Almere. 

Heel wat uren trainen op de technieken 
van het rolschaatsen en het Showrij-
den, dit hebben ze allemaal al jaren ge-
daan. Wat was het een spannend tref-
fen van rolschaatsend Nederland in het 
topsportstadion in Almere. Kostuums, 
muziek, schmink, expressie en heel 
veel techniek maken de shownum-
mers. Die groepen die het beste weten 
te imponeren met moeilijke passen, 
vaart, wisselingen en veel theater, sco-
ren de hoogste punten. Het Jeugdkwar-
tet ‘Hypnose’ en de Jeugdgroep ‘Join 
the circusschool’, waar Danique reserve 
was, werden beloond met zilver. De 
Kleine Groep met ‘The Toy Soldier’ 
verdiende een mooie bronzen plak. 

RC De Oude Molen deed niet alleen 
aan deze wedstrijden mee, ook met de 
grote groepen lieten zij zich weer zien. 
De grote groep reed het nummer ‘Sha-
pe’, en zij belandden daarmee op een 
vierde plaats. In de wedstrijden Jeugd-
kwartet en Jeugdgroep deed ook een 
tweede team mee. Dit zijn wat jongere 
meiden die alvast klaar worden ge-
stoomd om in de toekomst ook in de 
prijzen te kunnen vallen. Het Jeugd-
kwartet met ‘How’s the Weather?’, 
waar Danique in reed, eindigde op de 
negende plaats en de Jeugdgroep met 
‘A Firefighters Adventure’ op de zeven-
de plaats. Als laatste wedstrijd ook nog 

het groot kwartet. Zij reden een sier-
lijk nummer genaamd ‘Feathers in the 
Wind’ en eindigde op de vijfde plaats. 

Er is het afgelopen jaar heel veel ge-
traind bij de club op weg naar dit kam-
pioenschap. Naast technische trainin-
gen in de eigen hal in Beek en Donk 
ook veel trainingen op een grote baan, 
werken aan expressie, conditie en 
kracht. Maar ook is gewerkt aan sa-
menwerken en het omgaan met wed-
strijdstress, het onder controle hou-
den van de zenuwen. Al het harde werk 
is beloond met prachtige resultaten. 
Een uitgebreid wedstrijdverslag met 
foto’s en filmpjes is te vinden op de 
website: www.rcdeoudemolen.nl

Winterwandeling
Op zondag 4 februari organiseert het 
IVN zijn traditionele winterwandeling en 
deze gaat door de Papenvoortse heide.
De natuur te ervaren in de winterse 
stilte en te zien hoe de bomen zich 
voorbereiden op de lente, is heel mooi. 
De Papenvoortse heide is een geva-
rieerd natuurgebied. Begin 1900 is hij 
beplant met bomen voor de houtpro-
ductie en voor het vasthouden van 
stuifzand. Dit gebied is uitstekend ge-
schikt voor een winterse wandeling die 
leidt langs mooie vennen en vele soor-
ten naaldbomen. Alles wat op ons pad 
komt, krijgt aandacht.
Goed waterdicht schoeisel wordt sterk 
aanbevolen.
Vertrek: 14.00 uur te voet vanaf de 
volkstuinen aan de Papenvoortsedijk 
te Nuenen. Info: Karel Dechesne, tel. 
0402117595.

Veldsink Winterbar-
becue op Sportpark  
Oude Landen
 
Afgelopen zaterdagmiddag trof een 
groot aantal sponsors van RKSV Nue-
nen elkaar op Sportcomplex Oude 
Landen, om te genieten van een door 
de hoofdsponsor, de Veldsink Advies-
groep, aangeboden Winterbarbecue. 
Een boeiende presentatie van het ma-
nagement van de Veldsink Advies-
groep gaf de aanwezigen inzicht in de 
spectaculaire ontwikkelingen binnen 
de Veldsink Groep. Daarna nam André 
Ooijer, ex-PSV, Ajax, Blackburn Ro-
vers en voormalig international, ons 
mee naar het selectieproces van het 
Nederlands elftal, de kleedkamer en 
zijn absolute wil om de top te bereiken, 
ondanks fysieke tegenslag.

De aansluitende barbecue zorgde voor 
een perfecte afsluiting van deze inte-
ressante netwerkbijeenkomst.

Dit keer gaan  
we naar……
IJsland! Hans van Moorsel is in 2015 
een hele maand in IJsland en de Fae-
röer eilanden geweest en wil graag zijn 
verhalen en foto’s met ons delen. Hans 
is namelijk een groot natuurliefhebber 
en maakt graag en veel mooie foto’s. 
IJsland is een land met veel natuur-
schoon, er zijn laag,- en middelgeberg-
ten, verschillende natuurgebieden met 
borrelende modderpoelen. Hans heeft 
walvissen gezien en talloze vogelsoorten 
waaronder ook de prachtige Papegaai-
duiker. In het binnenland van IJsland 
zijn de wegen slecht begaanbaar, veel 
mensen wonen hier niet. Die mensen 
wonen wel in de meest Noordelijke gele-
gen hoofdstad van de wereld; Reykjavik. 
IJsland heeft een kleurenpracht, niet 
alleen van de vogels en landschappen, 
maar ook door de middernachtzon. 
Het wordt er niet lang donker in en 
rondom de zomermaanden, maar dat 
geeft prachtige kleuren in de lucht van 
geel naar rood. 
Kom kijken naar de foto’s en luisteren 
naar de verhalen van Hans van Moor-
sel op 5 februari vanaf 14.00 uur in D’n 
Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. Aan-
melden is niet nodig en er zijn ook 
geen kosten aan verbonden. De koffie 
staat al klaar vanaf 13.30 uur. 

Deze lezing is georganiseerd door de 
WLG. Website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com 
Telefoon: 06-41102625. 
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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 februari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het EMK terrein aan het Wet-
tenseind

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

Donderdag 1 februari
9.30 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

Vrijdag 2 februari
20.00 uur Kienavond CV de Raopers

Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout.
21.00 uur Met de PvdA in gesprek 

Café Schafrath

Zaterdag 3 februari
11.30 uur Voorleesontbijt Bibliotheek 

Dommeldal Nuenen.
13.11 uur Seniorenmiddag CV de Narre-

kappen. D’n Tent Heuvelplein, Gerwen

Zaterdag 3 februari 
13.30-16.30 uur. Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen 
20.11 uur Zwamavond Cv de Narre-kappen.

D’n Tent Heuvelplein, Gerwen

Zondag 4 februari
14.00 uur IVN Winterwandeling, te voet van-

af volkstuinen Papenvoortsedijk Nuenen. 
12.00-15.00 uur Vlooienmarkt Lieshout

D’n Perdenbak Provincialeweg 26 Lieshout

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

14.00 uur optreden Priamore
De Vliegert Mierlo

Zondag 4 februari
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 5 februari
14.00 uur Lezing 

Hans van Moorsel over IJsland
D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

Dinsdag 6 februari
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen.
Wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

Donderdag 8 februari
9.30 uur Computercafé: Spelen met Excel

Bibliotheek Dommeldal, 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 de Koppel Nederwetten

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

Zaterdag 10 februari 
13.30-16.30 uur. Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

Zondag 11 februari
Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’
Start tussen 8.30 en 10.00 uur 

vanaf het inschrijfpunt op 
sportpark Wettenseind

Maandag 12 februari
11.00-14.00 uur Carnavalsbrunch 

€ 10,- p/p, inschrijven t/m 4 februari 
Jo van Dijkhof

Donderdag 15 februari
19.30 Ruilkring Lets Nuenen ontmoetings-

avond. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 15 februari
 9.30 uur KBO Schuif-lezing

 in de Trefpuntzaal van Het Klooster, 
over de oud-burgemeester van Nuenen 

Jonkheer Meester Van Rijckevorsel.

Vrijdag 16 februari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Clublokaal Oude Landen
van de RKSV Nuenen

Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 17 februari 
13.30-16.30 uur. Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
20.30 uur Nuenense band: Tip Jar 

in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Dinsdag 20 februari
10.30 uur Cultuur Overdag: fi lm ‘Sully’

Het Klooster

Donderdag 22 februari
9.30 uur Computercafé: WhatsApp

Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
17.30 uur ‘Gast bij de raad’-avond 

Het Klooster

Vrijdag 23 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 24 februari 
9.30 + 13.30 uur Jaarlijkse bridgedrive 

Bridgeclub Common Sense Het Klooster Nuenen
13.30-16.30 uur. Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

Zaterdag 24 en zondag 25 februari
11.00-17.00 uur Helleborusweekeinde

De Walburgtuinen, Boord 64

Zondag 25 februari
13.30 uur Memories with MEMORY

Jaren 60-70 muziek met 
amusementsorkest MEMORY
De Watermolen van Opwetten

Zondag 25 februari
14.30-16.30 uur Optreden 

‘His Masters Noise’
Jo van Dijkhof

Wij danken u hartelijk voor uw steun en medeleven 
bij het overlijden van mijn man en mijn vader

Theo Donkers
Uw aanwezigheid op de dag van de kerkdienst en crematie en alle 
andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken 
van dit verlies.

Nuenen, 1-2-2018 Dinie en Leonie Donkers

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 februari 8.30 uur: Abdijvie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 4 februari 11.00 uur: viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth. 

Misintenties
Zaterdag 3 februari 18.30 uur: Riet van 
Rooij - van Teeffelen; Grada van de 
Laar - Donkers; Henk Donath.
Zondag 4 februari 11.00 uur: Jan van 
Deurzen (namens de buurtbewoners); 
Willy Spaanjaars; Jos Bex; Antoon en 
Francien van der Linden - Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Ben van 
Rooij; Marietje de Vries - Klomp; Pas-
toor Carel Swinkels (vanwege verjaar-
dag); Gerry Siebers - Passier; overle-
den ouders Johan Scheepens en Doca 
Scheepens - van Hoof; Anna en Nard 
Rooijakkers; Harry van Dijck; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Anna en 
Saar van Kasteren, Opwettenseweg 
75A. Wij wensen de familie van harte 
proficiat en veel geluk.

Volg je eigen pad. 
Word wie je bent. 

Blijf doorgaan met wat je doet. 
En doe dat vooral met elkaar!

Graag willen wij jullie bedanken voor
alle mooie bloemen, lieve kaartjes 
en berichtjes en jullie aanwezigheid 
bij het afscheid van

Caroline Sosef
Lief, mooi en sterk. 
Voor altijd in ons. 

Mark, Maarten en Thijs Beermann

  

In onze parochie is overleden Miet 
Meulendijk - de Haas, Pieter Dekker-
straat 62. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Geef aan kerkbalans!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintenties 
Theo Donkers; Gerda Rooijakkers - 
van den Acker; Janus van de Water.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroeple-
den.

Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Har-
rie Verschuuren; Sjef Versantvoort.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Sjef Ver-
santvoort, Kerkhoef 3. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 4 februari, 10.00 uur. Voor-
ganger in deze dienst is kerkelijk wer-
ker P. Flach. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor Kerk in Actie, wereld-
diaconaat. Na de dienst is gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie of thee. Elke donderdag staat 
vanaf 10.00 de deur van De Regenboog 
wijd open voor het Open Huis: gezel-
ligheid met koffie of thee. I.v.m. de 
stormschade kunt u alleen via de zij-
ingang naar binnen. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor andere activi-
teiten: 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 1 februari. 17.30 Lof; 18.30 
uur gezongen H. Mis, H. Ignatius, bis-
schop en martelaar. 
Vrijdag 2 februari. Feest van Maria 
Lichtmis. Kaarswijding en processie. 
Eerste vrijdag van de maand. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Opdracht van 
Jezus in de tempel. 
Zaterdag 3 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Blasius, bis-
schop en martelaar. Na de H.Mis de 
Blasiuszegen. Daarna uitstelling tot 
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 4 februari. Zondag Sexagesi-
ma. 10.30 uur gezongen Hoogmis. Na 
de hoogmis kinder- en Blasiuszegen. 
Maandag 5 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Agatha. 
Dinsdag 6 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Titus, bisschop en belijder en H. 
Dorothea, maagd en martelares. 
Woensdag 7 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Romualdus, abt. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé-vesper        
in het Van Gogh Kerkje
Komende zondag is er weer een Taizévesper in het Kleine Van Goghkerkje in 
Nuenen. De laatste weken is het weer wat onbestemd: noch winter, noch len-
te. Maar toch, binnenkort is het weer feest, Carnaval! Het thema van de Tai-
zé vesper kijkt alvast vooruit: Het Nieuw Begin…Zo verwachten we een 
nieuwe tijd, en ook het voorjaar. En zijn we altijd wel een beetje benieuwd 
hoe het gaat worden….

Fijn ook om even een moment te vin-
den, om even stil te staan bij de gehei-
men van het dagelijkse leven. In het 
sfeervolle kerkje is er voldoende ruim-
te voor momenten van stilte, voor mo-
menten van denken en ook voor mo-
menten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 

melodieën en worden een aantal keren 
achter elkaar gezongen, ze worden ook 
wel ervaren als een mantra. 
Paul Weijmans begeleidt op de piano. 

De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

KBO Lieshout met de Museum Plus Bus 
naar het Rijksmuseum in Amsterdam
Seniorenvereniging KBO Lieshout gaat op vrijdag 23 februari met de Museum 
Plus Bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is alweer de vijfde keer dat 
KBO Lieshout gebruik mag maken van deze unieke mogelijkheid tot muse-
umbezoek. De Lieshoutse belangstelling is groot, de bus is al volgeboekt.

waar we eerst koffie krijgen en daarna 
de lunch gebruiken. Wie de lunch hier 
niet wil gebruiken, kan zelf voor een 
lunch zorgen. Dan wandelen we naar 
het Rijksmuseum dat vlakbij ligt. Daar 
begint om 13.00 uur een rondleiding 
met gids door het Rijksmuseum. Na de 
rondleiding is er nog gelegenheid om 
zelfstandig rond te kijken in het muse-
um. Om 15.30 uur vertrekt de Museum 
Plus Bus weer naar Lieshout waar we 
om 17.30 uur verwachten terug te zijn. 

De Museum Plus Bus rijdt voor groe-
pen senioren die niet gemakkelijk 
meer een museumbezoek kunnen af-
leggen. De minimum leeftijd voor 
deelname is 70 jaar. Senioren die jon-
ger zijn maar door hun lichamelijke 
conditie moeilijk nog een museumbe-
zoek kunnen afleggen, mogen ook 
deelnemen. In de bus kunnen twee 
vaste rolstoelen of één elektrische rol-
stoel geplaatst worden. Scootmobielen 
zijn helaas niet toegestaan. Er kunnen 
ook tien opvouwbare hulpmiddelen 
(rollators en opvouwbare rolstoelen) 
in de bus vervoerd worden. Er is vol-
doende begeleiding aanwezig. Deelna-
me is gratis, dankzij de steun van de 
Bank Giro Loterij. De lunch is voor ei-
gen rekening.. 
Op vrijdag 23 februari vertrekt de Mu-
seum Plus Bus vanaf het Dorpshuis 
naar Amsterdam. Om 11.00 uur  ko-
men we aan bij de Brasserie Zuiderbad De museum plus bus
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Vrijdag 2 februari 
Hof van Brabant 2 - EMK 1 (zaal)  20.10
EMK 2 (zaal) - TOB 4  . . . . . . . . . . . 20.55
Zaterdag 3 februari 
EMK VE1 - RKSV Nuenen VE1  . . 15.30
Zondag 4 februari 
EMK 1 - RKVV Keldonk 1  . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - SV Valkenswaard 3  . . . . 11.00
RKGSV 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . 10.00
EMK 6 - Geldrop 7  . . . . . . . . . . . . 11.00
EFC VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 3 februari
Nederwetten Vet. - RKGSV Vet  . 16.00
Zondag 4 februari
Nederwetten 1 - Elsendorp 1  . 14.30
N. Woensel 8 - Nederwetten 4  14.30
Nederw. Vr 2 - Rood Wit V VR1  . 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 4 februari
Boerdonk 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Woenselse Boys 2  . . 11.00
RKGSV 3 - EFC 8  . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
RKGSV 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
 
 NKV KORFBAL
Zaterdag 3 februari
NKV 4 - DSO (K) 4 . . . . . . . . . . . . . . 12.45 
Zondag 4 februari
Conventus 2 - NKV 3  . . . . . . . . . . 13.20
Tilburg 5 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . 11.40
Ready ’60 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . 12.00

D.C. René   
blijft aan leiding  
na winst op nr. twee  
Tempel Underdogs
Door Ad van de Wildenberg

Afgelopen vrijdag stond de uitwed-
strijd tegen de nr.2 van de topklasse 
op het programma. De thuiswed-
strijd was met 7-3 verloren dus de 
darters van D.C.René waren uit op 
revanche. 

De eerste partij single 501 van de avond 
werd gespeeld door Thijs. Scorend ging 
hij goed mee met zijn tegenstander 
maar zijn dubbels liepen niet zoals we 
van hem gewend zijn en hij verloor met 
3-0. Stefan had weinig moeite met zijn 
tegenstander en won mede door zijn 
mooie finishen van 38,84 en 94 met 3-1. 
Sam nam in zijn partij al snel een 2-0 
voorsprong maar wist de partij toch 
niet in winst om te zetten en verloor 
met 3-2. De spannendste partij van de-
ze avond was weggelegd voor Rick. Hij 
kwam met 1-0 en 2-1 achter maar wist 
in de beslissende 5de leg, terwijl zijn te-
genstander op dubbel 16 stond, een su-
blieme 94 uit te gooien. De tussenstand 
na de single’s was 2-2. De eerste twee 
koppel partijen, gespeeld door Stefen 
en Thijs, die zijn dubbels nu wel raakte, 
werd met twee keer 3-1 gewonnen. 
Rick en Sam speelde een prima eerste 
parij en wonnen deze met 3-1. De twee-
de partij werd mede door het missen 
van vele dubbels verloren met 3-2. Tus-
senstand na de koppels was 5-3 dus 1 
punt was al binnen. Stefan en Thijs ver-
loren helaas hun wedstrijd 301 met 2-1 
en alles hing af van de laatste wedstrijd, 
of gelijk spel of winst. De captains game 
werd gespeeld door Stefan en hij maak-
te er een mooie partij van. Hij gooide 
zijn partij uit door 21 darts 18 darts en 
17 darts en een 180tiger te gooien. De 
dik verdiende overwinning met 6-4 was 
binnen en zo blijft D.C. Rene aan de lei-
ding in de topklasse. De volgende wed-
strijd is op 22-02 tegen de Stam uit Ger-
wen, aanvang 20.45 uur. Kom gerust 
een keertje kijken bij Cafe René voor 
een avondje top darten. 

Z&PV Nuenen Heren 1: ‘het Rene Evers effect’?

Z&PV Nuenen - Arethuda  9-8
Het 1e heren waterpoloteam van Z&PV Nuenen draait tot dusver een zeer 
matig seizoen met een negende plaats als gevolg. Afgelopen zaterdag stond 
de wedstrijd tegen de nummer 2 van de competitie en kampioenskandidaat 
Arethusa op de agenda.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 2 februari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout.  De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.
Let op: op vrijdag 9 februari is er GEEN 
kienen.
 

Volle buit voor selectie NKV

NKV - OEC  17-16
Dit weekend mocht NKV op zaterdagavond haar wedstrijden spelen, zowel 
NKV 2 als NKV 1. Met als eerste wedstrijd NKV 2 tegen Rust Roest 4. De vori-
ge ontmoeting leidde tot een grote nederlaag, maar dat was in november 
2017. De 2018 versie van NKV 2 is een 2.0 versie, een update met dezelfde 
middelen, andere samenstelling. 

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ 
Zondag 11 februari kan iedere ATB-liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’, een mountainbiketocht voor ATB-ers. Deelnemers 
vertrekken bij de NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. Er is 
keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilometer met de mogelijkheid om het 
‘Dak van Brabant’ te beklimmen. 

De koploper uit de poule werd over-
troefd in de tweede helft, waar de 
maximale voorsprong 3 doelpunten 
betrof. De eindstand was 15-14, en 
daarmee behaalde NKV 2 zeer belang-
rijke winstpunten.
NKV 1 mocht aantreden tegen OEC uit 
Helmond en de start was duidelijk voor 
de oosterburen. Door een wissel werd 
meer lengte in het spel gebracht en dat 
leidde tot meer schotkansen op de da-
mes van NKV. NKV 1 kon blijven aan-
sluiten. Na rust ging het spel op en 
neer, geen van beide partijen kon een 
beslissing forceren en dus beloofde het 
een spannende eindfase te worden. 

Met nog 2,5 minuut te spelen werd het 
uiteindelijk 17-16. Dat betekent in 
praktijk nog 5 aanvallen, dus genoeg 
kansen, ook voor de tegenstander. De 
spanning zorgde voor onzuivere keu-
zes en dito schoten. Geen scores meer 
en het eindsignaal leverde dus weer 
winst op voor NKV. Daarmee komt 
NKV 1 in punten gelijk met de num-
mer voorlaatst in de poule. De weg om-
hoog kan worden ingezet, wat wel be-
tekent dat elke wedstrijd een finale is. 

 NKV 1 mag naar Roermond om een re-
kening met Ready '60 te vereffenen. Het 
belooft een warm weekend te worden.

Hoogste punt
Het Dak van Brabant is met 60 meter 
het hoogste punt in de provincie Noord-
Brabant. Honderden ATB-ers nemen 
jaarlijks deel aan dit goed georganiseer-
de evenement, georganiseerd door 
Toerclub Nuenen onder de vlag van de 
Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, via 
fietspaden en halfverharde landwegge-
tjes. Het hoogste punt van het ‘Dak van 
Brabant’ ligt op het Landgoed Gulber-
gen tussen Nuenen en Geldrop-Mierlo. 
In het parcours zitten steile klimmetjes 
en spectaculaire afdalingen. Halfweg 

de routes krijgen deelnemers soep, 
thee en koek aangeboden. Bij de finish 
is een afspuitplaats voor fietsen en 
kunnen deelnemers douchen. 

Inschrijven
Er wordt zondagmorgen 11 februari 
tussen 8.30 uur en 10.00 uur gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind. Inschrijven kost drie eu-
ro voor deelnemers met NTFU- of 
KNWU-pasje en voor niet-leden een 
euro extra, inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Voor meer informatie 
over het Dak van Brabant: 
www.tcnuenen.nl

Foto: Cees van Keulen

Kilian Geurts scoorde twee  keer

Het loopt dit seizoen niet goed bij 
Nuenen. De meeste wedstrijden gin-
gen verloren, de spirit is ver te zoeken 
en daarenboven zijn er maar liefst vijf 
spelers geblesseerd. Om daar verande-
ring in te brengen is een nieuwe trainer 
gezocht en gevonden. Rene Evers, ex-
trainer van oa Argo en PSV, is een er-
varen waterpoloër met een verleden in 
oa het Nederlandse militaire team. Af-
gelopen week maakte hij zijn opwach-
ting. Zaterdag was nog te vroeg om re-
sultaat te verwachten, temeer daar de 
technische staf het team moest aan-
vullen met heren 2 en 3 spelers om vol-
doende spelers te hebben.
Arethusa ging voortvarend van start en 
halverwege de wedstrijd stond Nuenen 
dan ook al met 2-6 achter. Nuenen 

speelde niet eens zo slecht en de rust 
kwam over het team. Dit leidde tot 
steeds beter verdedigen en langzaam 
maar zeker sloop Nuenen dichterbij. 
Onder aanvoering van Danny Raaijma-
kers begon het team zelfs te scoren en 
door twee doelpunten van de jonge Kili-
an Geurts, zelfs vier doelpunten van de 
ervaren Dirk Bothof en een uitblinken-
de keeper Eddy Wielders kwam Nuenen 
zowaar op voorsprong. Tot het laatste 
bleef het spannend en wat niemand ver-
wachtte gebeurde toch; Nuenen ver-
sloeg het teleurgestelde Arethusa met 
9-8. Is er sprake van het Rene Evers ef-
fect? Iedereen die de sport in Nuenen 
een warm hart toedraagt hoopt van wel. 
We zullen het komende zaterdag zien 
als het team afreist naar Barneveld.

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KOOPZONDAG

4 FEBRUARI
OPEN VAN 12.00-17.00 UUR
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WinterSaleWinterSaleWinterSaleWinterSale
WINTERKLEDING

JASSEN - BROEKEN - FLEECE - SHOFTSHELLS - SKIKLEDING

HANDSCHOENEN • MUTSEN • SJAALS
SNOWBOOTS & WINTERLAARZEN

SLEDE’S • SCHAATSEN
SKI HELMEN & SKIBRILLEN  

STAPELKORTINGEN T/M 

100%
*HOOGSTE KORTING VOOR HET LAAGST 
GEPRIJSDE ARTIKEL, RUILEN NIET MOGELIJK. 

WINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZEN
10e ARTIKEL

100%SLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSEN
SKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMENSKI HELMEN &&&&&&&&&& SKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLEN

STAPELKORTINGEN T/M

100%
SKIBRILLENSKIBRILLEN  

10e ARTIKEL

100%

4e ARTIKEL

40%

6e ARTIKEL

60%

7e ARTIKEL

70%
6e ARTIKEL

ARTIKEL

70% 8e ARTIKEL

80%
ARTIKELARTIKEL

9e ARTIKEL

90%

100% 3e ARTIKEL

30%

70%

30%

5e ARTIKEL

50%100%
KORTING*

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 14 FEBRUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

2e ARTIKEL

20%
klantenspaarsysteem

20%1e ARTIKEL

10%

Zaterdag 27 januari 2018 zijn er weer 50 kinderen geslaagd 
voor hun zwemdiploma. 

Namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen 
van harte gefeliciteerd met deze top prestatie!

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfi tcenter.nl

Waterpolo

Wielersport

Korfbal

Darten



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

GERWEN

MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Gerwenseweg 2, Nuenen | www.roosdonck.nl

Biologisch tarwemeel/bloem, speltmeel/bloem, diverse 
brood- en koekmixen, vlaaimix, pannenkoekenmeel, honing.

BIOLOGISCHE NUENEN-MIX
(4-GRANENBROODMIX)

Breng voor het complete assortiment een bezoek aan de molen, 
geopend elke zaterdag van 10.00-15.00 uur, of bekijk de website.

HEUVEL

5 T/M 18 FEBRUARI
EINDHOVEN

EEN CARIBBEAN CRUISEEEN CARIBBEAN CRUISE
BEZOEK & WIN

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

Freyja Fence levert hekwerk aan de dynamische wereld van publieksevenementen (sportevenementen en festivals), 
maar ook aan bouwplaatsen. Met een uitgebreid assortiment hekwerken, innovatieve producten, jarenlange ervaring 
en een fantastische teamgeest, krijgen we het altijd voor elkaar om aan de wensen van onze klant  te voldoen. We zijn 
STERK in Kwaliteit, Ontzorging en Betrouwbaarheid. Onze standplaats is Nuenen. 

In verband met groei is Freyja Fence op zoek naar:

Allround commercieel medewerker binnendienst (32-40 uur)
Ben jij
 • STERK in Ontzorgen; 
 • STERK in Samenwerken; 
 • STERK in Luisteren;
 • STERK in Teambuilding;
 • STERK in Communicatie; 
 • STERK in Plannen;
 • STERK in nog 100.000 dingen? 

Dan hebben wij een uitdagende functie voor jou!

Functiebeschrijving
Als allround commercieel medewerker ben je de spil van onze organisatie. We zijn een relatief klein bedrijf, 
maar hebben wel uitdagende ambities! Dat betekent dat er voor jou een gevarieerd takenpakket ligt met veel 
verantwoordelijkheden. Je begeleidt projecten, calculeert prijzen, maakt offertes en opdrachtbevestigingen, 
bewaakt de kwaliteit van Freyja en biedt zo af en toe een helpende hand bij kleine logistieke werkzaamheden. 
Jouw commerciële blik, dienstverlenende instelling en goede contactuele vaardigheden (met zowel klanten als 
collega’s) zijn daarbij onmisbaar. Als je mee kunt werken aan de ontwikkeling van online verkoop en online 
marketing, dan is dat helemaal mooi mee genomen. Kortom, Freyja Fence biedt je een veelzijdige functie met 
veel zelfstandigheid in een dynamische omgeving.

Functie-eisen
 • MBO/ HBO niveau;
 • Kennis van Microsoft Offi ce; 
 • Kennis van online marketing is een pré;
 • Je bent een aanpakker;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je bent zeer klant- en resultaatgericht;
 • Enkele jaren werkervaring (in de branche) is een pré;
 • Flexibel en stressbestendig;

 Reageren
Graag ontvangen wij je sollicitatie inclusief CV voor 15 februari 2018 per email. Voor vragen met betrekking tot 
de functie kun je contact opnemen met Wim van der Heijden 06-52042695

De Huufkes 32, 5674 TM Nuenen | T +31(0)40-2913475 | Email: info@freyja.nl | Web: www.freyja.nl

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

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

administraties | belastingen | advies
WWW.JENLADMINISTRATIE.NL 

+31 (0)6 - 53 54 45 94 
“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Uit de oude doos

 60 
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