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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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De enige échte Nuenense krant

CARNAVALSVAKANTIE
Van 12-16 februari GESLOTEN

Praktijk Dokter Boek 

Spoed buiten kantooruren?
Belt u dan 0900-8861.
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

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

Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

STOP MET ROKEN, NU!
Op het moment dat je beseft dat je het 
roken niet nodig hebt om ontspannen 
en relaxed te zijn, is de cirkel verbroken 
en ben je vrij.
Praktijk voor Hypnotherapie Nuenen 
biedt een training aan, waarbij je in 3 
sessies, van een roker zult veranderen 
in een niet-roker. 
Voor meer info: 06-20487184

VOLG DE TRAINING, 
STOP DE HERSENSPOELING
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Carnavalsoptocht 2018

Kom zondag naar het gezelligste kleurrijke straatfeest

Ook optie voor gezondheidscentrum met apotheek

Nieuwbouw Hongerman  
stap dichterbij
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de extra Raadsvergadering van maandag 4 februari is een besluit 
genomen over het vervangen van de Hongerman met bijhorende sociaal 
culturele ruimten. Het project waar gedacht wordt aan 4.240.000 euro wordt 
in drie gedeeltes verdeeld waarbij in deel 1 het gewijzigd bestemmingsplan 
en het projectplan worden voorbereid. Dan volgt een gemeenteraadsbe-
sluit. Deel 2 en 3 gaan over de bouw en de inrichting van de beheersvorm. 
Met een raadsbesluit op hoofdlijnen wordt dit aan de raad voorgelegd.

Een inspreker namens de bewoners 
van de Lyndakkers was ongerust dat 
de nieuwbouw op het braakliggend 
terrein achter de huidige Hongerman 
wel erg kort bij hun woningen kwam. 
Met hen was ook totaal geen voor-
overleg geweest.

Gezondheidscentrum in Zuid
Een jarenlang gekoesterde wens voor 
een apotheek en gezondheidszorg in 
Nuenen-Zuid kwam een stuk dichter-
bij door inspreker Apotheker Wam-
mes. Hij wil naast de nieuwe sporthal 
nieuwbouw realiseren van 700 m² op 
twee lagen voor 3 huisartsenpraktij-
ken en een apotheek.
De SP wil eerst geld vrijmaken voor 
onderzoek naar een gebiedsvisie. De 
hal komt te kort bij de woningen. Het 
besluit moet volgens hen naar de nieu-
we raad getild worden. Ook het CDA 
vond de huidige locatie nog niet de 
beste plaats. Voor GroenLinks ging 
het allemaal te snel.
De PvdA had weinig vertrouwen in 
een gebiedsvisie. Dat duurt weer een 
jaar, dachten zij. Ook de Oude Landen 
was voor hen nog een mogelijkheid.
Lijst van den Boomen wilde ook an-

dere locaties bekijken. Kwaliteit ging 
voor hen voor snelheid. Lijst Pijs ging 
voor een sportcampus op de Oude 
Landen net zoals in Helmond. W70 
vond dat er iets moet gebeuren en wil 
mogelijkheid open houden voor meer-
dere locaties. D66 wilde het besluit 
neerleggen bij de nieuwe raad. De ge-
biedsvisie moet het tempo niet in de 
weg zitten.
De VVD voorzag dat de Provincie mee 
gaat beslissen over onze voorzieningen.
Wethouder Pernot vertelde dat er bin-
nen een maand een uitslag was over 
een gebiedsvisie.
De huidige hal is voor 0 Euro overge-
nomen van Helpt Elkander. Hij staat 
voor 800.000 in de deal en heeft een 
boekwaarde van 500.000 euro.
De Combinatie wil geen nieuwe hal en 
adviseert het project door te schuiven 
naar de nieuwe raad.
Lijst van den Boomen dacht dat de hui-
dige locatie ook prima voor senioren-
woningen geschikt was. Die hebben 
ook onze aandacht nodig, dachten zij.
Het raadsvoorstel om de voorberei-
dingen voor de bouw in gang te zetten 
werd aangenomen met uitzondering 
van lijst van den Boomen en lijst Pijs. 

In Memoriam Berry Cuppers
Zaterdag 3 februari, vroeg in de ochtend, overleed Berry Cuppers, 83 jaar 
oud. Berry was een CDA’er van het eerste uur en de afdeling Nuenen c.a. van 
het CDA verliest in hem een prominent lid, iemand met een grote politieke 
en bestuurlijke ervaring. Iemand die door zijn bestuurlijke inzet, achttien 
jaar als raadslid en fractievoorzitter en daarna nog eens vier jaar als wet-
houder, Nuenen mede heeft gemaakt tot wat het nu is. Hij heeft zijn stem-
pel gedrukt op de periode waarin Nuenen veranderde van een relatief klei-
ne agrarische gemeente naar een welvarend forensendorp.

Hij zette zich in voor de gemeente en 
haar inwoners vanuit het besef dat ie-
der mens de opdracht heeft zijn talen-
ten te gebruiken ten gunste van de ge-
hele samenleving. Met overgave heeft 
hij zijn talenten ingezet voor Nuenen 
en haar inwoners. Niet alleen in het 
openbaar bestuur maar bijvoorbeeld 
ook in het KBO, de hulpdienst voor 
ouderen en het kerkbestuur. Voor al 
deze verdiensten kreeg hij de onder-
scheiding Ridder in de orde van Oran-
je Nassau.

In december 1973 richtte Berry samen 
met wijlen Jan Bisschops het lokale 
CDA op. Het was de eerste afdeling in 
het land. Toen al zag hij het belang van 
samenwerking in het gemeentebe-
stuur om tot de beste resultaten voor 
de inwoners te komen. De gedreven-
heid om partijen te laten samenwer-
ken leidde ertoe dat hij niet alleen in 
Nuenen actief was voor het wel en wee 
van het CDA maar in de hele regio. 
Tien jaar was hij regiovoorzitter en 
zorgde ervoor dat ook deze regio ver-
tegenwoordigd werd in Provinciale 
Staten en Tweede Kamer. Hij was veel 
op pad voor het CDA, vaak direct uit 
zijn werk, om zijn idealen te realise-
ren. Vele avonden en weekenden heb-
ben zijn vrouw en kinderen hem daar-
voor moeten missen.
Ook na zijn actieve periode in de poli-
tiek bleef hij een trouw bezoeker van 
ledenvergaderingen, werkgroepen, dis-
cussies over verkiezingsprogramma’s 
en fractievergaderingen. Zijn inbreng 
en soms milde kritiek werden door ie-
dereen gewaardeerd.
Het CDA-Nuenen c.a. verliest met het 
overlijden van Berry een van zijn op-
richters en trouwe aanhangers. Be-
stuur en leden van het CDA gedenken 
Berry met dankbaarheid en eerbied. 
Dat hij moge rusten in vrede.

Berry Cuppers 

Donderdag 8 februari 
t/m woensdag 13 maart 

CARNAVAL!!!
ZIE HET PROGRAMMA 
OP HET MIDDENVEL

Zondag 11 februari om 13.30 uur start de carnavalsoptocht: elk jaar weer 
een grandioos spektakel, waarbij de kleurrijke en ludieke stoet van wagens 
en loopgroepen voorbijtrekt aan veel prachtig verklede feestgangers. Voor 
de toeschouwers is het mooi om al die maffe, dwaze, zotte, gekke en vooral 
leuke acts voorbij te zien komen. Voor de deelnemers is het fantastisch om 
de aandacht van het publiek te trekken en het gejuich en het applaus in 
ontvangst te nemen. De Nuenense optocht is een garantie voor een gewel-
dig mooi feest, voor zowel toeschouwers als deelnemers.

Dit jaar is het thema van de dwérsklip-
pels ‘Op oe gezondheid’  met een knip-
oog van Prins Hospitalis. En natuurlijk 

rekenen we op vele ludieke creaties 
van uit Nuenen en omstreken zoals al-
lerlei actuele, politieke en carnavales-
ke acts. Samen maken ze de optocht 
tot een kleurrijk geheel.
Meedoen aan de optocht is altijd weer 
een speciale ervaring. De voorberei-
ding: het bedenken van de creatie of 
act, het bouwen van een wagen, het 
naaien van mooie kostuums, timme-
ren, lassen, schilderen, knutselen enz. 
Er wordt veel tijd in gestoken om er 
iets moois van te maken. Hierbij geldt 
vooral ‘voorpret is de halve pret’.
Carnavalsoptocht Nuenen 2018 heeft 
vijf categorieën. Per categorie zijn vijf 
prijzen te winnen. Wie valt er dit jaar 

in de prijzen? Vorig jaar werd de eerste 
prijs bij de wagens meegenomen door 
de ‘CC Supermanstam’ met hun prach-
tig piratenschip en kreeg ‘de beeldige 
beelden’ de publieksprijs.
Als publiek kun je tijdens de optocht je 
stem uitbrengen voor de act die je het 
leukst vindt! Elk jaar stelt Club 111 
een publieksprijs ter beschikking. Je 
kunt dit jaar ook online via je mobiel-
tje stemmen. Ga naar www.dwersklip-
pels.nl, druk op de stemknop en kies je 
favoriete act.
Na de optocht kunnen deelnemers en 
toeschouwers naar de tent op het van 
Goghplein om de prijsuitreiking mee 
te maken. Onder het genot van een 
pilske geniet je samen nog effe in een 
carnavaleske sfeer met leuke muziek. 
De prijsuitreiking vindt plaats om 
16.30 uur.
Het wordt gegarandeerd weer een fan-
tastische, overweldigende en carnava-
leske optocht! Duim mee voor ‘goei’ 
weer. Voor meer info: 
optocht@dwersklippels.nl 
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Toch succes 
na diefstal 
drama

Voorlees-
kampioen 
van Nuenen

Geweldige 
Gouwe Ouwe 
op 34ste 
Zwam
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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 

Rond de Linde  Nr. 6 Donderdag 8 februari 2018

 60 

drijfsafval van hoveniers. Op de foto’s de bijna wekelijkse hoeveel-
heid aangeboden groenafval in de Lissevoort, Gerwen en Nederwet-
ten. Dat kan hier nooit allemaal vandaan komen, daarvoor is het 
teveel. We gaan als gemeente Nuenen toezien dat hoveniers hun 
bedrijfsafval niet legen in of bij de 14 groenbakken. Heeft u zelf een 
volle aanhanger snoeiafval, los dit dan direct bij de milieustraat 
(gratis). Helpt iemand u met uw tuin, het snoeien en het afvoeren 
van dit snoeiafval, geef dan uw milieupasje mee naar de milieustraat, 
dan is dit snoeiafval afvoeren gratis.
Laten we er samen voor zorgen dat de groenbakken een succes blij-
ven. Samen houden we Nuenen schoon.

NIEUWSBRIEF NIEUWE NUENENAREN
Actuele nieuwsbrief net verschenen
Er is weer een actuele Nieuwsbrief over de 
voortgang van de huisvesting en integra-
tie van de aan Nuenen toegewezen 
vergunninghouders. Daarin o.a. kort 
aandacht voor de voortgang tijdelijke 
huisvesting aan het Witte-Hondpad, 
wat Nuenen doet met de kritiek op het 
taalonderwijs voor vluchtelingen en een 
terugblik op de gezellige Applausborrel 
voor alle betrokkenen in Het Klooster. 
Nieuwsbrief 9 staat op Nuenen.nl  
Ga naar de speciale pagina Inburgering Vergunninghouders, met 
één klik onderaan te bereiken.

GROEN AFVALINZAMELING
Verspreid in Nuenen staan 14 groenbakken die bedoeld zijn voor 
het tuin- en snoeiafval van onze inwoners. Dus niet voor het be-
drijfsafval van hoveniers. Op de foto’s de bijna wekelijkse hoeveel-
heid aangeboden groenafval in de Lissevoort, Gerwen en Nederwet-
ten. Dat kan hier nooit allemaal vandaan komen, daarvoor is het 
teveel. We gaan als gemeente Nuenen toezien dat hoveniers hun 
bedrijfsafval niet legen in of bij de 14 groenbakken. Heeft u zelf een 
volle aanhanger snoeiafval, los dit dan direct bij de milieustraat 
(gratis). Laten we er samen voor zorgen dat de groenbakken een 
succes blijven.  Samen houden we Nuenen schoon.

PROEF VOOR    
ZORGVRAGERS EN MANTELZORGERS
Om mensen met geheugenproblemen als gevolg van ziekte of leeftijd 
en hun mantelzorger te steunen zal de gemeente Nuenen c.a., in 
samenwerking met de bedenkers van Spiqle Agenda, een proef star-
ten. Deze proef richt zich op het verbeteren van het welzijn van de 
zorgvrager én mantelzorger. De geselecteerde kandidaten krijgen 
een beeldscherm waarop alle belangrijke berichten en afspraken 
staan die nodig zijn om overzicht te houden op de dag en week. Dit 
scherm staat 24 uur per dag aan en is volgens een vast patroon 
ingedeeld. De mantelzorger kan dit via een eenvoudige app bijhou-
den. De zorgvrager zelf hoeft dus helemaal niets te doen. Tevens 
kan op het scherm aangeven worden wanneer maaltijden en medi-
cijnen moeten worden ingenomen. Tenslotte kan er via een ‘direct 
bericht’ ook een urgente boodschap worden geplaatst. 

Voor deze proef zijn wij op zoek naar kandidaten die:
• Last hebben van een afnemend korte termijn geheugen als gevolg 

van ziekte of leeftijd 
• En die tevens iemand hebben die (mantel)zorg verleent en in het 

bezit is van een smartphone op basis van IOS (Apple) of Android 
(Samsung en andere).

Deze kandidaten krijgen één jaar lang de beschikking over het beeld-
scherm en de app van Spiqle Agenda. Installatie en instructie ver-
loopt in overleg met u en het team van Spiqle. Meedoen aan de 
proef kost helemaal niets. Wilt u meer informatie kijk dan op de 
website van (https://spiqle.nl). Aanmelden kan vanaf heden via:  
https://spiqle.nl/nuenen of bij het loket van het CMD (Berg 22C in 
het gebouw van de Apotheek)
Deze proef kent een beperkte beschikbaarheid. Na aanmelding 
wordt er altijd contact opgenomen. Als je wordt geselecteerd maken 
we een afspraak voor het plaatsen van het scherm en voor het geven 
van de uitleg voor het gebruik van de app.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 29-01-2018 EN 04-02-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Culenhof 38 t/m 42 Verhogen hekwerk naar 4 meter 
Park 69 Vervangen trap door lift 
Hool 1 Wijzigen van veebezetting 
Voirt 47 Uitbreiden van woning 
Nieuwe Dijk 1 Wijzigen gebruik plaatsen woonunit 
Bakertdreef 10 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Papenvoort 15 Rooien van paardenkastanjeboom 
Wederikdreef 2A Verlengen termijn tijdelijke noodunits 

Mededeling aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
Locatie Omschrijving 
Vorsterdijk en Blekerdijk Kappen van houtopstanden onder HS-lijn

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Doorkomst Freedom Ride 5 mei 
Nuenen c.a. Gerwen Nederwetten Loop 17 maart 
Gerwen Ronde van Gerwen 2 april 
Lankveld 10 Kofferbakverkoop 15 april / 23 sep. 
Huikert 35 Harleyweekend 31 aug / 2 sep 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park nabij kiosk Standplaats gebakkraam carnaval 
Nuenen c.a. Veldtoertocht “Dak van Brabant” 11 feb. 
Vincent van Goghplein Loterijvergunning Sleutelcommissie 
Park 61 Tent Raod van Zatterdag 
Parkstraat 1 Tent Cafe Ons Dorp 
Nuenen c.a. Collecte Showkorps O&V 2-7 jul. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
01-02-2018 Van Lenthof  Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig
 2 t/m 62 gebruik 
01-02-2018 Nuenen c.a. Uitvoeringsregeling Compensatie Verplicht 
  Eigen Risico Zorgverzekeringswet 
  Gemeente Nuenen c.a. 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Bij vorst kan het voorkomen dat de container niet 
goed leeg gemaakt kan worden. 
Mocht dit gebeuren dan is dit uw risico.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERKEER
Reparaties Smits van Oyenlaan verschoven naar 21 februari
Vanwege de lage temperaturen moeten we de reparaties aan het 
wegdek van de Smits van Oyenlaan uitstellen van 8 naar 21 februa-
ri. Van woensdagavond 21 februari 20.00 uur tot donderdagochtend 
22 februari 6.00 uur doen we de noodreparaties. Het betreft repa-
raties 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 werk-
zaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum 
van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.

BALIES GESLOTEN OP 19 FEBRUARI
Wij zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Vanwege de voor-
bereidingen zijn de balies op 19 februari gesloten. Er kunnen dan 
geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnen lopen 
kunnen we helaas niet helpen. 
Vanaf 1 maart kunt u uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 uur 
per dag en overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. 
Met Iburgerzaken regelt u dit simpel en veilig zelf. Later dit jaar kunt 
u ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal aanvragen. Verhuizin-
gen en verzoeken om uittreksels zijn al digitaal door te geven en op 
te vragen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een afspraak te ma-
ken als u dit prettiger vindt.
U kunt een afspraak maken via onze website nuenen.nl in de digi-
tale agenda op de pagina Afspraak maken. 

GROEN AFVALINZAMELING
Verspreid in Nuenen staan 14 groenbakken die bedoeld zijn voor 
het tuin- en snoeiafval van onze inwoners. Dus NIET voor het be-

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 worden 
van onze cliëntenraad en tevens interesse 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 Ak-
kers 040-2635700 of Ekelhof 040-
2513910. 

Ook kunt u een mail sturen naar Pauli-
ne Hobbelen, lid cliëntenraad Akkers / 
Ekelhof: pcmhobbelen@gmail.com.

Bibliotheek Dommeldal 
introduceert      
Pecha Kucha Politiek
Zes minuten en 40 seconden? Dat is niet veel tijd om een betoog te houden. 
Toch gaan de toekomstige gemeenteraadsleden in de Dommel-dal-regio 
het proberen! Met behulp van 20 dia’s, elk niet langer dan 20 seconden in 
beeld, delen zij met de bezoekers, hun overtuiging, hun ideeën en hun poli-
tieke programma. En in 400 seconden, moet de spreker klaar zijn met zijn of 
haar verhaal. Want de spelregels zijn streng en de klok is onverbiddelijk!

Pecha Kucha
Wereldwijd worden er Pecha Kucha 
avonden georganiseerd. Het idee 
kwam uit Japan, waar Pecha Kucha 
(spreek uit: petsja-koetsja) eigenlijk 
Prietpraat betekent. Maar het is veel 
meer dan dat! Het format dwingt de 
spreker om op een creatieve manier en 
in korte tijd, een voordracht te houden. 
En voor de luisteraar is het een prettige 
manier om in korte tijd interessante in-
formatie te vergaren, met beeld erbij. 

Bibliotheek Dommeldal heeft ervaring 
met Pecha Kucha avonden. De afgelo-
pen jaren organiseerde zij ze dan ook 
diverse malen. Met ‘gewone’ dorpsge-
noten die volgens de Pecha Kucha-me-
thode in de Bibliotheek kwamen vertel-
len over hun passie, hun hobby of over 
een bijzondere gebeurtenis. De bezoe-
kers werden geïnspireerd en verrast 
door de verhalen van dorpsgenoten. 
Nu, rond de verkiezingen van de ge-
meenteraad, blijkt dit format ook ui-

termate geschikt om op een ludieke en 
eigentijdse manier inwoners van de 4 
Dommeldal gemeentes te informeren 
over wat de kandidaten, na de verkie-
zingen, willen realiseren in hun ge-
meente. Na afloop van de Pecha 
Kucha’s biedt de Bibliotheek ook gele-
genheid om met de politici nog wat 
door te praten, of in debat te gaan. 
Hetzij op informele wijze met een 
drankje, of in een één op één debat, of 
met vragen uit het publiek. In iedere 
gemeente, gebeurt dat met een eigen, 
lokale invulling en in samenwerking 
met lokale partners.

Data
Op 22 februari is de eerste Pecha 
Kucha-Politiek in de Bibliotheek in 
Heeze-Leende, i.s.m. de St.Vrienden 
van de Bieb Heeze-Leende. Dan op 7 
maart in de Bibliotheek in Mierlo. En 
op 12 maart op het Pleincollege in 
Nuenen. Pecha Kucha Politiek: over-
tuigend, want kort maar krachtig!



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 

  Alaaaaaaffffff!!!! ! ! !
Acties week 6 : geldig maandag 5 t/m zaterdag 10 februari_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
Een donker meergranenbrood
2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Carnavalsvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
slagroom, gezellig opgemaakt met 
gekleurde chocolade en clowntje
Half € 8,50   € 1495_____________________________________________________

Flugel-Framboosslof
Sloffenbodem, frambozenbavarois, 
gekleurde chocolade en een fl esje Flugel
(Er zit geen alcohol in de slof!) € 850_____________________________________________________

Carnavalscake
Vanillecake overgoten met witte chocolade 
en opgemaakt met confetti en clowntje € 395
_____________________________________________________

Tassenactie
Brood naar keuze + 6 zachte broodjes 
en 5 worstenbroodjes, 
alles in een mooie juten tas € 950_____________________________________________________

Worstenbroodjes     
Een goede bodem ;-) 4+1 GRATIS

Wij wensen jullie allemaal
een Super Carnaval!!!

weekaanbiedingen 
donderdag 8 t/m woensdag 14 februari

Wokgroenten panklaar 
 1/2 kilo  1,25
Hutspot panklaar          
pan klaar   1/2 kilo 0,79

Atjar     
 250 gram 1,89

Franceline aardappels     
 hele kilo 0,99

Pinklady appels        
 hele 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

KERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERSKERSVERS
Alaaaaaaffffff!!!! ! ! !

www.slijterijvanlieshout.nl

Scotch whisky 1lt. €14,95 

 Vodka           1lt. €1 ,5  

Karamel likeur 0,7lt.€1 ,5  

Chocolade likeur 0,5lt 
Puur, melk, wit       € 15,95

Acties geldig van 8 t/m 22 februari 

}

Verse worst! ........   iedere 2e 
................................ 500 gr. halve prijs
Valentino Burger
100 gram .................................................1,65

Feest Tas!!!
500 gr. Gehakt + 
1 Rookworst +
1 Shoarma pakket + 15,-
4 Gegrilde kippenpoten +
100 gr. Gebraden gehakt  

Nunentaler
Schnitzel
+ gratis saus, 100 gram ............................1,50
Champignon-   iedere 2e 
soep ...................................halve prijs

Maandag tot 13.00 uur open
Dinsdag weer normaal open!!

KOOPJE

SPECIAL

FEEST

SOEP VD
WEEK!

i.p.v.
22,50

“OPENING”
Vrijdag 16 februari
Vanaf 16 februari kunt u komen genieten van 

de mooiste en lekkerste BBQ- en Grill-gerechten, 
op authentieke wijze bereid door 

onze BBQ-specialisten.

Kom heerlijk uitgebreid genieten, of even snel 
in en out. U bent van harte welkom!

Ook kunt u bij ons terecht voor de lunch 
of koffie met gebak!

Parkstreet BBQ and Grill      Parkstraat 25a      Nuenen

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
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PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 6

Kruiswoord

Horizontaal: 1 Scandinavische vrouw 6 herrie 12 provinciehoofdstad 
13 componist 15 regenachtig 16 boogbal 18 roeipen 19 koordans 20 domina 
22 comfort 25 normaal profi el 26 karakteristiek 29 doctoranda 30 woonplaats 
32 positieve elektrode 34 fi guur uit een werk van Shakespeare 
36 vat met hengsel 37 ordinair 39 groot aantal 41 oefenstuk (muziek) 43 prent 
45 deel v.h. zitvlak 47 soort koek 49 onder andere 50 geslacht 52 waaronder 
53 ondersoort 55 kreet 56 steensoort 58 idioot 59 zetelen 61 woedend 
63 soort koek 64 bijenproduct.

Verticaal: 1 kronkel 2 loot 3 uiting van aarzeling 4 troefkaart 5 luchtvervuiling 
7 dolle woede 8 breigaren 9 aan Zee 10 deel v.e. korenhalm 11 godin v.d. vrede 
12 niet dezelfde 14 aangeschoten 17 gebed 18 ginds 21 eens 23 meester 
24 de adelstand 27 Griekse letter 28 ijverig 30 liefde (Frans) 31 dampen 
33 doctorandus 35 onvoltooid verleden tijd 38 deel v.e. ladder 40 bijbelse fi guur 
41 pl. in Gelderland 42 deel v.h. lichaam 44 schoeisel 46 ego 48 het moeten 
50 heilige 51 betaaleenheid 54 afwaswater 55 scheepstouw 57 ventilator 
58 de mensen 60 nummer 62 zijns inziens.

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

S T R O O M G E B I E D

A M I N F O E K E R E G

L A S S O L C D D A D E L

I R A K S E S A M N A N O

A T B N I S A U B U S B

S A P A R T N I E U W E

U I N I

A A B E E L B R U T O L

L I D F E E L E L B I O

A M E N D I V A N G E N E

R A M E N D W Z V U R E N

M G R O S E E D E L E S

O R D N E R R O E P E N

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

Oplossingen wk 5
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

P I K H O U W E 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.

AFDAK
BODEM
DIPSAUS
GEELFILTER
GEGROET
GERAAKT
GLUURDER
HUIDIG
KAAKJE
KERRIE
KIESBUREAU
KNOERT
KREKEL
NADEEL
ORCHIS
PROTSERIG
RATEL
REGGAE
SPOOK
SPUUG
TEKENLES
TOPPUNT
TREDEN
UITVAL
VLIET
WAZIG
WEIDS

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

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 9 4 7
7 5 3 2

6 1
7 2 8

3 7 4
1

5 1 8
9 3 1

8 7

week 4, Mw. C. Lindeman, Nuenen.

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

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

040-283 12 00 / rdel@onsnet.nu

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

2nd Edition Bellydance Open Stage 

Meer dan 100 danseressen van jong 
tot oud en van ‘all walks of life’ zullen 
het podium van Het Klooster in Nue-
nen gaan betreden. De bedoeling van 
dit Open Podium is dat buikdanseres-
sen hun performance in een profes-
sionele omgeving kunnen laten zien; 
van enthousiaste amateur tot doorge-
winterde professional.
In de foyer zullen diverse leuke stand-
jes aanwezig zijn om de sfeer te opti-
maliseren, en is er een heerlijke Oos-
terse catering aanwezig. 3 muzikan-
ten uit Syrië en Egypte zullen tijdens 
de pauzes, voor en na de voorstelling, 
het Bellydance Open Stage opluiste-
ren met lekkere muziek uit Egypte, Li-

banon, Syrie, en Irak. En wie weet 
leidt het tot wel een leuke afterparty. 
Om 13.00 uur gaan de deuren van Het 
Klooster open, en om 13. 30 uur de deu-
ren van de theaterzaal. Om 14.00 uur 
start het dansspektakel (wat is opge-
deeld in 3 optreedblokken), tijdens de 
optreedblokken blijven de deuren van 
de theaterzaal gesloten en is toegang 
niet meer mogelijk! Dus wees op tijd!!! 
Voor meer informatie: www.oriental-
danceeindhoven.com. Tickets zijn ver-
krijgbaar via www.ticketkantoor.nl/
shop/ODE2018 en kosten € 12,50 per 
persoon. Op de dag zelf kost een ticket 
€ 15,- aan de kassa.Wacht niet te lang 
want vol is vol.

EINDhoveNUENEN c.a.
De gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven gaan fuseren. Dat wil onze provincie 
Noord-Brabant. Er is al een herindeling gepland, zeg maar een samenvoeging 
van deze twee gemeenten. Onze commissaris van de Koning, prof.dr. Wim van 
de Donk, heeft dit per brief namens Gedeputeerde Staten laten weten aan on-
der meer de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de ge-
meenten Eindhoven en Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In een goed leesbare 
brief heeft Wim van de Donk de bevindingen, overwegingen en conclusies sa-
mengevat. Lees gerust mee wat hij over ons gemeentebestuur schrijft.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 8 februari 2018

EINDhoveNUENEN c.a.
Cees van Keulen, Gerwen

Cees

“Wij zijn tot het oordeel gekomen dat 
het politiek-bestuurlijk samenspel 
tussen college en raad van de ge-
meente Nuenen c.a. jarenlang ge-
brekkig heeft gefunctioneerd, dit in 
de afgelopen twee jaar niet is verbe-
terd en er geen duurzaam perspectief 
is op verbetering, dat een zelfstandig 
voortbestaan van de gemeente Nue-
nen c.a. rechtvaardigt.” 
Ter illustratie van het gebrekkige sa-
menspel tussen de Nuenense ge-
meenteraad en het college van bur-
gemeester en wethouders wordt in 
de provinciale brief onder meer het 
volgende opgevoerd.
“Het regelmatig lekken van vertrou-
welijke informatie uit de raad en de 
weinig constructieve samenwerkings-
bereidheid binnen de raad wat meer-
dere malen leidt tot vertraging in be-

sluitvorming over een aantal dossiers 
met een hoog politiek-bestuurlijk ge-
halte.” Een greep uit die dossiers: situa-
tie rond Het Klooster, leefbaarheid van 
het centrum, hoge gemeentelijke las-
ten voor bewoners en benutten van 
de grotere potentie van Vincent van 
Gogh voor Nuenen c.a. “Het ontbre-
ken van regie vanuit de raad en het 
college ten tijde van het KAFI-onder-
zoek naar fraude in de organisatie.”
Even terug in de tijd. In de afgelopen 
periode gaf het Nuenense gemeente-
bestuur al aan om de eigen zelfstandig-
heid op te heffen. De raad wenste een 
fusie met naar keuze Eindhoven of Son 
en Breugel. Eind vorig jaar kwam de ge-
meenteraad hierop terug en wilde toch 
wel weer als zelfstandige gemeente 
door het leven gaan met een voorkeur 
voor een fusie met de gemeente Son en 
Breugel mocht de situatie hiertoe aan-
leiding geven. “Gebrek aan consistentie 
in de besluitvorming over de bestuur-
lijke toekomst.” Aldus de brief van de 
provincie.
In die brief worden ook drie zorgpun-
ten genoemd waaraan aandacht dient 
te worden besteed bij de beoogde sa-
menvoeging. “Dit zijn identiteit van de 
kernen, nabijheid van bestuur en or-
ganisatie van de zorg.” De voorberei-
ding van het herindelingsontwerp 
wordt onder regie van de provincie 
zoveel mogelijk in samenspraak en 
met medewerking van de betrokken 
gemeenten ter hand genomen. Over-
leg volgt ook over de herindelingsda-
tum en de naamgeving van de nieuw 
te vormen gemeente. Eindhovenue-
nen c.a. zal het niet worden……. 

 

Wim van de Donk, commissaris van de Koning

Ittemee in Gerwen!
Er wordt door en voor dorpsgenoten van Gerwen één keer per maand een 
maaltijd gekookt en opgegeten. Meestal organiseert de WLG deze activiteit 
op de derde vrijdag van de maand. Mensen uit Gerwen mogen deze avond 
aanschuiven aan een gezellig gedekte lange tafel met wel ruim twintig gas-
ten. De deelnemer uit Gerwen mag ook een introducé meenemen, van bin-
nen of buiten Gerwen.

Deze avond is bedoeld voor iedereen, 
jong of ouder, single of samen met je 
familie, vrienden of buren, iedereen is 
welkom! Je krijgt een driegangenme-
nu, vers bereid en gezond, we sluiten 
de avond af met koffie of thee en iets 
lekkers er bij. De koks zijn enthousias-
te vrijwillige dorpsgenoten die een 
passie hebben voor koken.

De volgende  Ittemee maaltijd is 16 fe-
bruari 17.45 uur. Wil je een keer mee-
eten, stuur dan een mailtje naar itte-
mee.wlg@gmail.com je krijgt een be-
vestiging of er nog plaats is. De kosten 
van de maaltijd zijn € 8,50 exclusief 
drinken. Er zijn voor dit zelfde bedrag 

ook cadeaubonnen te koop. Zo kun je 
iemand een gezellig etentje cadeau ge-
ven. Kom dan zelf ook mee, misschien 
een leuk cadeau idee voor de aanko-
mende Valentijnsdag 14 februari?
We hopen dat jullie eens mee komen 
eten, want samen eten is wel zo gezellig!

Ittemee bij de WLG? Website: www.di-
gitaal-dorpsplein-gerwen.nl Mailadres: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com Telefoon: 06-41102625. 

“Welke stappen moet ik zetten nu 
ik besloten heb te gaan scheiden?”
Als je besluit om te gaan scheiden komt er veel op je af. 
Niet alleen is een scheiding emotioneel, er moet ook heel 
wat geregeld worden. Binnen het CMD in Nuenen biedt de 
LEVgroep tijdens de avondopenstelling ook het echtschei-
dingsspreekuur aan. Er is dan de mogelijkheid om bij een 
maatschappelijk werker, een mediator en een advocaat al 
jouw vragen te stellen. Aan dit gesprek zijn geen kosten 
verbonden. De avondopenstelling en het echtscheidings-
spreekuur vinden plaats op iedere dinsdagavond van 19.00 
uur tot 21.00 uur bij het CMD, Berg 22 in Nuenen.

Oppascursus Nuenen

Voor meiden    
& jongens die  
willen oppassen  
als bijbaantje!
Wil je graag een zakcentje bijverdienen 
met oppassen, maar mis je nog de no-
dige kennis? Het CMD (Centrum 
Maatschappelijke Deelname), de GGD 
en Zuidzorg organiseren een oppas-
cursus voor jongeren tussen de 12 en 
16 jaar. De cursus bestaat uit 4 bijeen-
komsten van 1,5 uur. 

Deelnemers zullen na een positieve af-
ronding van de cursus een certificaat 
ontvangen. Aanmelden kan via: www.
lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp? 
training=94 

Data: 
Maandag 26 februari, maandag 5 
maart, maandag 19 maart  en maandag 
26 maart
Tijdstip: 19.00 uur - 20.30 uur.
Locatie: CMD, Berg 22, Nuenen. 

Deelname is gratis!
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met: esther.willemse@levgroep.nl / 
06-41038921.

Oppascursus Nuenen

Voor meiden    

Na een succesvolle 1e editie van het Bellydance Open Stage, vind op 18 februari de 
2e editie plaats. Dit event wordt georganiseerd door ODE, oftewel Oriental Dance 
Eindhoven, een samenwerkingsverband van Laetana`s Bellydance World en Mara`s 
Dansstudio. Onze doelstelling is de buikdans te verhogen als podiumkunst.
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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 
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Uitnodiging 
als gast bij de 
Gemeenteraad  
in Nuenen c.a.
In verband met het afbreken van het 
e-mailadres staat er een streepje tus-
sen cda en nuenen. Dit is niet goed. Het 
e-mailadres is: cdanuenen@onsnet.nu

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

Aantal aanmeldingen  
de 150 gepasseerd

Actiecomité tegen 
fusie krijgt vorm
Inmiddels hebben ruim 150 personen 
interesse getoond in een eerste bijeen-
komst die volgens de initiatiefnemers - 
politieke groepering W70 - hopelijk zal 
leiden tot de oprichting van een actieco-
mité tegen een door de provincie ver-
plichte fusie met Eindhoven. Nieuwe 
aanmeldingen zijn welkom via een mail-
tje naar actie@w70.nl, een sms-bericht 
naar 06 5732 5191 of een kort briefje per 
adres Berg 3, 5671 CA Nuenen c.a..

Zin en onzin over herindeling Nuenen c.a.
De afgelopen week is er veel aandacht geweest in de regionale media voor de 
mogelijke samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. Aan-
leiding voor deze aandacht was een persbericht, gedateerd 31 januari 2018 
met de onjuiste kop : Provincie wil fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven.

De kop is onjuist omdat het niet de 
provincie is die de fusie wil, maar 
slechts gedeputeerde staten (gs) van 
Noord-Brabant. Het persbericht doet 
mededeling van het feit dat gs een 
voorstel aan provinciale staten van 
Noord-Brabant gaan opstellen, waar-
na provinciale staten een besluit zullen 
nemen. Pas als dat besluit is genomen 
kan gesproken worden over een wil 
van de provincie. Dit besluit kan op 
zijn vroegst genomen worden in de-
cember 2018.
Maar ook een besluit van provinciale 
staten betekent niet dat vast staat dat 
Eindhoven en Nuenen c.a. gaan fuse-
ren, daarvoor is veel meer nodig.

Omdat velen echter uit de berichten in 
de media kennelijk hebben begrepen 
dat met deze mededeling van gs de fu-
sie een voldongen feit is, zoals de Eind-
hovens burgemeester Jorritsma op 30 
januari in het ED, waar hij stelt dat de 
fusie met Nuenen de eerste stap is (en 
dat er nog een paar andere gemeenten 
ook voor fusie met Eindhoven in aan-
merking komen). 
De gewekte indruk: de fusie is een vol-
dongen feit, is op zijn minst mislei-
dend en verwarrend. Het is daarom 
goed de weg die tot definitieve besluit-
vorming gaat leiden, hier aan te geven.

Het wettelijk kader
Het wettelijk kader is te vinden in de 
Wet algemene regels herindeling, kort 
aangehaald als Wet arhi en in het zoge-
noemde Beleidskader gemeentelijke 
herindeling. Dit kader formuleert de 
inhoudelijke criteria waaraan de ge-
meentelijke en provinciale herinde-
lingsvoorstellen worden getoetst. 

Traject
De wettelijke regels gaan er vanuit dat 
eerst informeel overleg wordt gevoerd 
tussen gemeenten die redenen zien om 
te onderzoeken over het beter is dat ze 
samen fuseren. In de praktijk duurt dit 
overleg soms jaren, veelal is de provin-
cie in deze fase bij het overleg betrok-
ken. Het initiatief ligt bij de gemeen-
ten. Gs kunnen op enig moment be-
sluiten het initiatief over te nemen als 
de betrokken gemeenten er niet geza-
menlijk uitkomen en gs herindeling 

toch van belang vinden ter versterking 
van de gemeentelijke bestuurskracht 
in de regio.
Gs besluiten dan tot het starten van 
een arhi-procedure. In het geval van 
Nuenen heeft gs besloten met ingang 
van 15 augustus 2017 een arhi-proce-
dure te starten met de gemeente Eind-
hoven, Son en Breughel en Nuenen 
c.a. In gevolge de wet arhi (art. 8 lid 1) 
duurt het overleg hierover maximaal 
zes maanden en eindigt dus op 15 fe-
bruari 2018.
Opvolgend stellen gs, uiterlijk binnen 
drie maanden, een herindelingsont-
werp vast en sturen dit aan de betrok-
ken gemeenteraden en de minister van 
Binnenlandse Zaken (Wet arhi, art. 8 
lid 2). Dit dient dus te geschieden ui-
terlijk 15 mei 2018.
B&W van Nuenen leggen het voorstel 
binnen 2 weken ter inzage. Dit moet 
dus gebeuren uiterlijk per 29 mei 2018. 
Het herindelingsontwerp ligt geduren-
de acht weken ter inzage. Iedereen kan 
gedurende die periode een zienswijze 
kenbaar maken aan gs. Dus tot uiterlijk 
tot 24 juli 2018. In een bijlage bij de 
brief van gs wordt hiervoor -ten on-
rechte- de datum van 10 juli 2018 ge-
noemd). De gemeenteraden kunnen 
een zienswijze indienen binnen drie 
maanden na ontvangst van het ont-
werp. Dit is dus uiterlijk 15 augustus 
2018. 
Opvolgend zullen provinciale staten 
het ontwerp vaststellen en als herinde-
lingsadvies aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken sturen. Dit dient te 
geschieden uiterlijk op 15 december 
2018.
De vervolgprocedure laat zich niet in 
vaste termijn omschrijven. De minis-
ter beoordeelt het herinrichtingsad-
vies van ps. Als het advies dan al als 
niet-op te volgen wordt beoordeeld, 
stopt het daar en gaat de herindeling 
niet door. Als de procedure wel wordt 
voortgezet doet de minister een voor-
stel aan het kabinet en wel binnen vier 
maanden na ontvangst. Dit is dus ui-
terlijk 15 april 2019. Daarna volgt het 
wetsontwerp de normale weg van elke 
wet. Dat houdt tenminste in eerst voor 
advies naar de Raad van State en als 
het advies geen aanleiding geeft het 
wetsontwerp in te trekken, de behan-

deling door de Tweede en opvolgend 
de Eerste Kamer. Daar gelden geen 
vaste termijnen voor en kan makkelijk 
(enkele) jaren duren.

Inspraak
De periode van 29 mei tot 24 juli 2018 
(voor de gemeenteraad van 15 mei tot 
15 augustus 2018), zie punt 5 hiervoor, 
is een buitengewoon belangrijke fase 
in het proces. Alleen in deze periode 
kunnen inwoners, bedrijven, organisa-
ties en verenigingen duidelijk maken 
wat ze van de plannen van gs vinden. 
Het is opvallend dat de keuze die gs ge-
maakt heeft voor het moment van op-
starten van de arhi-procedure, er toe 
leidt dat deze inspraak periode voor de 
gemeente en haar inwoners vrijwel ge-
heel in de vakantieperiode valt. Dit is 
geen behoorlijk bestuur en is voor wat 
mij betreft het eerste punt van kritiek 
in mijn in te dienen zienswijze.

Mijn opvatting als inwoner en ex-wet-
houder van Nuenen c.a. maar ook als 
em. vice-president van een rechtbank, 
is dat de keuze van gs voor Nuenen een 
heel slechte keuze is, die onvoldoende 
met argumenten die keuze kunnen 
dragen, onderbouwd is en die geen en-
kele reële oplossing biedt voor de vra-
gen waarvoor het openbaar bestuur in 
de regio zich gesteld ziet. Opgeklopte 
en onterechte strafexercities naar een 
gemeente en persoonlijke ambities van 
bestuurders zijn geen gronden waarop 
dergelijke besluiten genomen mogen 
worden.

Het zou goed zijn als de inwoners van 
Nuenen c.a. zich massaal keren tegen 
deze plannen. Ik begrijp dat er een ac-
tiecomité wordt opgericht voor dat 
doel. Het comité zou bijvoorbeeld een 
concept zienswijze kunnen opstellen 
en met het gemeentebestuur kunnen 
overleggen, zeker over het organiseren 
van een mogelijkheid voor het houden 
van een echte volksraadpleging of refe-
rendum, misschien tegelijk met de 
raadsverkiezingen op 21 maart 2018 te 
houden? Ik ben bereid het actiecomité 
te steunen en waar mogelijk te helpen.

F.R. Soutendijk, 
Beekstraat 34, Nuenen.

Naschrift redactie: 
Mr. Soutendijk was van 1978-1990 ge-
meenteraadslid waarvan 1982-1990 
wethouder. 

Volgens oppositie is onderste steen nog niet boven

KAFI rapport houdt de raad 
nog steeds bezig
Door Gerrit van Ginkel

Het KAFI verhaal begon in 2013 te ontluiken toen voor 4,7 miljoen verschil 
werd aangetro� en in taxatierapporten. Volgens de portefeuillehouder in 
deze kwestie, Burgemeester Maarten Houben, is het woord fraude door an-
deren genoemd. Er werd in ieder geval aangifte gedaan door het College en 
de KAFI kwestie was geboren.

Het geheim houden van de conclusies 
van het uitgebrachte rapport was aan-
leiding voor heftige bewegingen en be-
schuldigingen van lekken van het rap-
port.
De lessen die getrokken kunnen wor-
den uit het hele lopende traject, wer-
den tijdens deze vergadering vervat in 
een raadsvoorstel dat zij die na de ver-
kiezingen een nieuw bestuursakkoord 
gaan smeden, de lessen en aanbevelin-
gen ter harte gaan nemen.
Een dreigende motie van wantrouwen 
werd op het einde van de beschouwin-
gen voorkomen toen de portefeuille-
houder eindelijk iets menselijks naar 
voren bracht. “Het College gaat zich 
meer realiseren wat het proces voor 
mensen in kan houden. Dit heeft al-
leen maar verliezers opgeleverd. Mijn 
oprechte excuses aan iedereen die zich 
beschadigd voelt”.
Vooral na aandringen van De Combi-
natie, de PvdA en lijst Pijs, die een 
menselijk empathie gevoel miste bij de 
burgemeester. Zij dreigden met een 
schorsing om draagvlak te creëren om 
met een nieuwe motie te komen.

Hieronder volgen wat uitspraken van 
de diverse fracties in het felle langduri-
ge debat.
Inspreker Vereijken had het over ver-
dwenen archiefstukken. De gemeente 
is in het ongelijk gesteld bij het juri-
disch proces tegen personen. Er werd 
een wethouder op een zijspoor gezet. 
Waarom is er nooit een raadsenquête 
ingesteld. Geen antwoord op de vele 
vragen. Er moeten excuses gemaakt 
worden aan alle burgers van Nuenen, 
volgens inspreker Vereijken. 
De VVD bracht in wie er bestuurlijk 
verantwoordelijk was voor de geheim-
houding. Nu in 2018 is de  onderste 
steen nog niet boven. Wat is de totale 
schade van de hele affaire. Tot de Bur-
gemeester: “Je mag er gerust een half 
miljoen naast zitten”. 
Het CDA zag dat er fouten gemaakt 
waren waarvoor bestuurders verant-
woordelijk zijn. GroenLinks beweerde 
dat door de fouten uit het verleden een 
verbeterprogramma is gemaakt. Het 
fraudeonderzoek staat los van de be-

stuurlijke verantwoordelijkheid. De 
PvdA vond dat het strafrechtelijk pro-
ces voorrang moet krijgen boven de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 
totale kosten kunnen volgens deze 
partij oplopen van 700.000 tot 1 mil-
joen euro tot een totaal van 1½ mil-
joen. De oordeelvorming in dit dossier 
is voor ieder raadslid echt topsport.
De Combinatie vond dat het hier han-
delde over de prijzen die betaald zijn 
voor de gronden. Gemeente heeft 
rechtszaken verloren omdat het ar-
chief niet op orde was. 
Lijst van den Boomen maakte compli-
menten aan inspreker Ebberink. Die 
verklaarde als getuige te willen optre-
den voor alle relevante zaken. Hij stel-
de een nieuw onderzoek voor aan het 
nieuwe gemeentebestuur na de verkie-
zingen. Voor de waarheid is het nooit 
te laat, besloot Ebberink zijn inspraak.
Fractie Pijs vond de vertoning een farce. 
Wij willen nog steeds een raadsen-
quête.
Waar zijn de uitlatingen over fraude 
van Wethouder Jansen en de Burge-
meester op gebaseerd. Wij willen de 
onderste steen nog steeds boven en 
onze burgers hebben er recht op.
W70 vond dat dit debat veel eerder had 
moeten plaats vinden. Officiële stuk-
ken die kwijt raken kan niet volgens de 
Rekenkamer. De aanpassingen van 
taxatierapporten kunnen niet en zijn 
ongewenst. De partij was teleurgesteld 
dat het Openbaar Ministerie niet het 
gerommel boven tafel heeft gekregen.
Volgens D66 zijn er geen strafrechtelij-
ke feiten aan het licht gekomen. Zij 
steunden het plan van aanpak om de 
geconstateerde zwakke punten te ver-
beteren. Zij zag voldoende garanties 
dat door een sluitende archivering in de 
toekomst misstanden uitgesloten zijn.
De SP vond de houding van de burg-
meester te formalistisch. 
Ook de keus voor een courtage met 
uurloon was niet juist.
De VVD stelde herhaaldelijk de vraag 
of het College vond dat er sprake was 
van verwijtbaar gedrag. De partij kreeg 
geen afdoende antwoord volgens hen. 
De Burgemeester antwoordde op ver-
schillende vragen.
Hij bekende dat het gemeentebestuur 
afspraken heeft gemaakt over de cour-
tage. Dat was niet goed. 

Wat heeft het tot nu toe gekost
Over de betaalde kosten zei hij: “Kos-
ten KAFI 147.500. Juridische kosten 
van 13.000 tot 53.000. Dossier Ver-
donk 53.000. 138.000 betaald aan Ver-
donk. Totaal 352.000. Dit is zonder de 
ambtelijke kosten. Er loopt nog een 
schadeclaim via een mediator. Er is 
maar één ambtenaar ontslagen in ge-
volg KAFI.
Pijs vond alles nogmaals een farce en 
beweerde dat de Burgemeester alles 
afraffelde als een standwerker.
Eeuwhorst van De Combinatie wilde 
nog wat duidelijkheid scheppen met 
zijn opmerking dat het College gehan-
deld heeft binnen de kaders bij grond-
transacties van 52 miljoen en niet de 
raad. Verder miste deze partij geen en-
kele vorm van deemoed bij de porte-
feuillehouder.
Het raadsbesluit om de verbeterpun-
ten voor kennisgeving aan te nemen en 
deze maatregelen schriftelijk vast te 
leggen voor toekomstige bestuursperi-
odes werd aangenomen. Tegen waren 
De Combinatie, Lijst van den Boomen 
en Lijst Pijs.
Een amendement ingediend door de 
VVD om de lessen die uit KAFI ge-
trokken kunnen worden in ernstige 
overweging te nemen bij een nieuw 
bestuursakkoord. Deze passage dient 
bij het raadsvoorstel gevoegd te wor-
den.
Een amendement van De Combinatie 
haalde het niet. Het handelde over een 
volledige rehabilitatie in gebaar, woord 
en geschrift van de in het KAFI rap-
port genoemde bestuurders. Het pri-
vacy gevoel lag voor veel fracties te ge-
voelig. Het amendement werd alleen 
gedragen door de indieners De Com-
binatie. 

Samen Sterker met Eindhoven
Het oordeel van Gedeputeerde Staten over de bestuurskracht van Nuenen 
C.A. en de conclusie dat een fusie met Eindhoven noodzakelijk is, is hard. De 
PvdA begrijpt de zienswijze van GS. De analyse is compleet, de uitkomst is 
weliswaar vergaand, maar logisch. Met dit besluit wordt een onomkeerbare 
beweging ingezet. Het samengaan van Eindhoven met Nuenen gaat er ko-
men. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe focus op de vervolgstappen. 

De PvdA Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten kiest ervoor zo snel mogelijk 
afspraken met de fusiepartner te ma-
ken over het borgen van voorzienin-
gen, zorg en ruimtelijke kaders. Nue-
nen kan met haar dorpse karakter en 
eigen leefsfeer prima floreren onder de 
vleugels van de stad Eindhoven. Nue-
nen is immers een krachtige gemeen-
schap, met een rijk sociaal-cultureel 
leven, waarin vitale verenigingen en 
organisaties zo kenmerkend zijn. Zij 
zijn het die de toekomst van Nuenen 
ook onder Eindhovense vlag zullen be-
palen. 

De PvdA Nuenen zet in op samenwer-
king met alle partijen en geledingen, 
die de verantwoordelijkheid willen ne-

men om de voorgenomen fusie tot een 
succes te laten worden. Wij zijn voor 
een snel bestuurlijk samengaan met 
Eindhoven. De onderhandelingen met 
Eindhoven moeten transparant zijn 
zodat optimale duidelijkheid naar de 
burgers gewaarborgd is en zij weten 
waar ze aan toe zijn. 

Samen Sterker door met Samen te 
werken aan een succesvolle fusie dus, 
waarin Nuenen met de prachtige dor-
pen Gerwen en Nederwetten een ver-
rijking en versterking zijn voor de 
nieuwe gemeente Eindhoven. 

Hermes rijdt dit 
jaar in Eindhoven 
geen nachtnet
Voorgaande jaren reed Hermes op 
zaterdag, zondag en maandag in 
Eindhoven tijdens carnaval een 
nachtnet. Gezien het feit dat er in de 
voorgaande 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 weekend en de dagen daarna 
in veel plaatsen omleidingen en 
stremmingen voor de bussen. 

Kijk voor meer informatie over uw reis 
tijdens carnaval op www.hermes.nl 
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Verbazing en naïviteit, maar ook 
positivisme na provinciaal besluit
Niet geheel onverwacht en zeker ook niet verrast bracht Gedeputeerde Staten (VVD, SP, 
D66 en PvdA), onder voorzitterschap van CDA-er Wim van den Donk (Commissaris van de 
Koning), vorige week het historisch te noemen besluit naar buiten, dat Nuenen zich moet 
gaan voorbereiden om op termijn ingedeeld te gaan worden bij Eindhoven. Onder niet mis 
te verstane en snoeiharde bewoordingen over de o.a. de aanhoudende jarenlange in op-
spraak zijnde bestuurskracht, de trage besluitvorming en slechte samenwerking binnen de 
gemeenteraad (met momenteel 11 fracties verdeeld over 19 raadsleden), zijn schijnbaar 
voor de provincie de ‘bekende druppel’ geweest om dit besluit te nemen en daarmee ook 
tegemoet te komen aan de wens van de meerderheid van de Nuenense inwoners, die zelf-
standigheid van de gemeente of een fusie met Son en Breugel niet meer zien zitten.
Vanuit het Nuenense gemeentehuis werd verbaasd en enigszins naïef gereageerd door op 
te merken dat het erop lijkt dat er gezocht is naar argumenten om een fusie met Eindhoven 
op te leggen en geen respect te tonen voor bestuurlijk- en ambtelijk Nuenen. 
Politiek Nuenen is verdeeld negatief tot positief. Doch men zou het naïef kunnen noemen 
nu, dit ondanks de mening van de overgrote meerderheid van zijn burgers (na diverse on-
derzoeken en de laatste poll / ED-digitaal: 65% voor en 35% tegen aansluiting met Eindho-
ven) die bij Eindhoven willen, toch nog een actiecomité tegen deze voorgenomen fusie op 
poten te zetten? Had men dat niet eerder kunnen bedenken? Immers men kon al enige tijd 
zien aankomen dat dit besluit er, na allerlei onderzoeken, aan zat te komen. 
Maar het is ook enigszins opvallend om vanuit Eindhoven te vernemen, dat ze daar den-
ken, dat nu de eerste stap is gezet en er wel meerdere ‘schaapjes over de dam’ zullen volgen. 
Positivisme alom bij onze buurgemeente. Natuurlijk was het uiteindelijk beter geweest, dat 
de provincie met een totaal herindelingsplan, waar bij alle gemeenten rond Eindhoven zijn 
betrokken, was gekomen om zo het uiteindelijke doel van een Brainport-regio gestalte te 
geven en waar de gehele regio wel bij zal varen.
Toch is er ook nog hoop als Nuenen de adviezen en de les van Rosmalen (zie ED 03/02) ter 
harte neemt, die in 1995 in soortgelijke positie verkeerde en ingelijfd werden door Den 
Bosch. Zij hebben toen langs de weg van overleg en zonder al te veel verzet met veel succes 
als een blok deelgenomen aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook dat 
zou maar eens met Nuenen kunnen gebeuren als er te zijner tijd voor een nieuwe gemeen-
teraad Eindhoven/Nuenen gekozen moet worden. Wellicht komen we dan, evenals Rosma-
len toen, met een sterk blok in die nieuwe raad en zijn we de grootste fractie, die dan een 
vuist kan maken om vooral de eigen identiteit te waarborgen en behouden.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 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

De provincie drijft Nuenen in de armen 
van Eindhoven
De kogel is door de kerk en het een-tweetje tussen de provincie en Eindhoven heeft z’n be-
slag gekregen. Al jaren zijn zij het er samen over eens dat Eindhoven moet groeien en vier 
jaar geleden dachten ze dat Nuenen een gemakkelijke prooi zou zijn. Het idee er achter 
was dat wanneer het schaap Nuenen eenmaal over de dam was, niets de annexatie van 
de overige gemeenten meer in de weg zou staan. De door burgemeester Jorritsma van de 
gemeente Eindhoven gedane uitspraken laten daarover geen enkele twijfel bestaan.
Ze hebben echter buiten de waard van de democratische processen binnen Nuenen gere-
kend en nu de gemeenteraad met een overgrote meerderheid een fusie met Eindhoven 
heeft afgewezen, rest alleen nog maar het machtwoord. Gebaseerd op non argumenten. 
Bijvoorbeeld: uit enquêtes zou blijken dat de inwoners van Nuenen voor een fusie met Eind-
hoven zouden zijn. Er zijn inderdaad twee enquêtes gehouden, maar wat waren die mislei-
dend! De provincie gebruikte bij haar enquête het goede oude telefoonboek als enquête 
populatie. Een compleet irrelevant bestand, compleet met overledenen, mensen die inmid-
dels verhuisd zijn en voorbijgaand aan al die mensen die geen vaste telefoonaansluiting 
meer hebben. Uit het onderzoek zou blijken dat het een schamele meerderheid van 52 % de 
voorkeur voor een fusie met Eindhoven heeft. Dit percentage is in flagrante tegenspraak 
met de tachtig tot negentig procent waar burgemeester Jorritsma het over heeft.
En dan de enquête van het ED. Vele jaren lang heeft het ED haar lezers bestookt met nega-
tieve berichtgeving over Nuenen waarbij als oplossing werd aangegeven dat een annexa-
tie van Nuenen door Eindhoven onvermijdelijk was. Vervolgens werd aan dezelfde lezers 
gevraagd wat zij van een fusie van Eindhoven vinden. Dan is het logisch dat zij in lijn van 
de indoctrinatie van het ED reageren, nog daargelaten de vraag of de door het ED uitver-
korenen representatief mogen worden geacht voor de Nuenense gemeenschap. Op deze 
volstrekt foute steekproeven durft de provincie haar conclusie te baseren dat alle inwo-
ners voor een fusie met Eindhoven zijn!
Het klopt dat er over de bestuurscultuur een gevoel van onbehagen onder de inwoners 
van Nuenen leefde. GroenLinks wordt niet moe te betogen dat wij gezien de ingezette 
(succesvol verlopen) veranderingen door deze periode heen moesten gaan en dat daar 
‘gedoe’ bij hoort. Maar nu Nuenen op basis van brute macht en niet op basis van valide ar-
gumenten onder druk gezet wordt, sluiten zich de rijen. Onderdeel worden van Eindho-
ven, dat zelf haar zaakjes zo slecht voor elkaar heeft, dat nooit.
GroenLinks zal samen met de inwoners van Nuenen en de meeste andere politieke partijen 
alles in het werk stellen om het ongegronde besluit van de provincie ongedaan te maken.

Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Nuenen

Verandering?
Lui zijn wij. Oh wat zijn we lui.
Wij behoren tot de zwijgende meerderheid.
Wij zijn gelukkig in ons dorp zoals het is; het gezellige centrum, de vele verenigingen, de 
weekend-uitjes. Wij willen niets veranderen. Weet je wat erg is, dat ter Stal en Marskramer 
weg zijn. Dat is erg…Wordt dat beter als we bij Eindhoven horen? Zeker niet. Ik heb daar 
niets over gehoord of gelezen.
Het is mij opgevallen dat de laatste twee jaar in het ED en de Nuenense bladen, steeds 
meer artikelen vóór dan tegen fusie zijn geplaatst. Steeds gepraat over een slecht functio-
nerende gemeenteraad; gaat dat in Eindhoven dan beter? In elke gemeente raad heb je 
toch gekanker?
Het zijn niet de minsten die voordeel van annexatie zouden hebben. B.v. enige lokale maar 
vooral ook landelijke partijen zoaLs VVD, PvdA, D66 ? lijst Pijs, vd Boomen en een met pen-
sioen zijnde Nuenense gemeentehuis ambtenaar. Maar vooral burgemeester Jorritsma, 
voor wie de annexatie al een feit is, die de bijdrage aan brainport nu al fors ziet stijgen, 
want Eindhoven moet groeien! 
Het voordeel voor Nuenen? Lagere OZB maar dan wel parkeerbelasting en hondenbelasting.
Een paar nadeeltjes voor Nuenen?
U kent het streven van Eindhoven om koffieshops te decentraliseren, dus ook Nuenen zijn 
koffieshop. De Ruit (Stad van Gerwen). Volbouwen tussen Nuenen en Gerwen wordt waar-
schijnlijk en dan met veel sociale woningbouw. Ik heb geen één inhoudelijk argument ge-
hoord. Ach, u kunt zelf ook nog wel wat bedenken.
Geachte zwijgende meerderheid van zo’n 80 %...Kunnen we nog op tegen de lobby die wil 
dat Eindhoven ons annexeert? Moeilijk want ook landelijk is men tegen ons. Misschien als 
we stemmen op een van de partijen die willen dat we zelfstandig zullen blijven.
Beste Nuenenaren. Moet Nuenen zelfstandig blijven ….stem dan op
W70, De Combinatie, CDA, Groen links of SP.

Gerard van der Lubbe, Dalkruiddreef 27, Nuenen. Tel 0402832733

 

 

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Muzikale middag 
met het Quatrìola 
Ensemble
Vrijdagmiddag 2 februari was het weer 
genieten in de Raadszaal van Het 
Klooster. Cultuur Overdag en Stich-
ting Muziek in Huis organiseerden in 
Nuenen hun tweede klassieke concert.

De organisatie had dit keer wat moe-
ten improviseren: het eerder aange-
kondigde harpconcert van DuoDyade 
kon niet doorgaan in verband met per-
soonlijke omstandigheden van een van 
de musici. Er was echter gezorgd voor 
een uitstekend alternatief: het Qua-
trìola Ensemble.

Spelend op fagot, hobo en klarinet lie-
ten de drie getalenteerde jonge musici 
de bezoekers genieten van de schoon-
heid van het samenspel van de ver-
schillende instrumenten. Bijzonder 
was de verscheidenheid van het reper-
toire. De muziek van bekende maar 
ook minder bekende componisten, 
zoals Hugo de Groot en Carlos Posa-
das, was voor het publiek een genot 
om naar te luisteren.

Zeer tevreden over dit prachtige con-
cert gingen de vele bezoekers, na nog 
even nagepraat te hebben in de foyer 
onder het genot van een kopje koffie/
thee, voldaan naar huis. Ze kunnen 
uitkijken naar een volgend klassiek 
concert op vrijdagmiddag 6 april 2018.

Informatie over alle activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op www.
cultuuroverdag.nl.  De eerstvolgende 
activiteiten: speelfilm ‘Sully’ (20 fe-
bruari) en de toneelvoorstelling ‘Cou-
pure’ (27 februari).

Ruilkring LETS-Nuenen     
zoekt nieuwe leden
Nuenen kent een actieve, � orerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

Waarom   
stoppen met roken 
zo makkelijk is?
 
De gedachte dat stoppen met roken 
moeilijk is zit tussen de oren.   Je 
‘denkt’ dat het moeilijk is omdat je 
niet precies weet hoe deze versla-
ving werkt. Natuurlijk is het zo dat je 
in het verleden last kreeg van ont-
wenningsverschijnselen maar met 
deze training zul je er amper iets 
van merken. Je wordt er niet ziek 
van, je wordt beter. 

Je ‘denkt’ alleen maar dat je er ziek van 
wordt, maar het tegendeel is waar, je 
zult alleen maar gezonder en gezonder 
worden. Deze overgang zul je niet er-
varen als belastend of ziekmakend. Jij 
hebt geen sigaret meer nodig. Op het 
moment dat je beseft dat je het roken 
helemaal niet nodig hebt, of hebt ge-
had en dat je weet dat het slechts een 
jarenlange hersenspoeling was, ben jij 
in staat om uit die cirkel te stappen en 
ben jij vrij. 

Als hypnotherapeut ben ik in staat om 
samen met jou en met behulp van deze 
training deze cirkel te doorbreken. 
Je zult ontdekken hoe makkelijk het is 
om een niet-roker te worden, immers 
het waren slechts gedachten die jou in 
deze verslaving hebben vast gehouden. 

Gladys Triebel
Praktijjk voor Hypnotherapie Nuenen, 

06-20487184

Nederlands kampioen bij Nuenense vogelvereniging De Bastaarden

Toch succes na diefstal drama
Nadat in november jongstleden de Nuenense vogelvereniging tijdens hun 
jaarlijkse tentoonstelling werd getro� en door een verschrikkelijke diefstal, 
zijn in 2018 de eerste tekenen van herstel zichtbaar.

Voorleeskampioen van Nuenen
 
Ieder jaar organiseert bibliotheek Dommeldal de plaatselijke voorleeswed-
strijd. Dit jaar streden  7 schoolkampioenen om de titel Voorleeskampioen van 
Nuenen. Deze kampioen gaat verder in de regionale wedstrijd. Daarna volgt er 
nog een provinciale ronde en tenslotte de landelijke voorleeswedstrijd in mei. 
Dit jaar vond de voorleeswedstrijd plaats in basisschool de Rietpluim.

Tijdens de Nederlandse kampioen-
schappen in Zwolle die onlangs wer-
den gehouden werd Sjef van Kimme-
nade kampioen van Nederland met 
een albino witte kanarie. Tevens won 
hij tot twee maal toe brons met even-
eens een stel albino witte kanaries, 
maar ook nog met een stel witte kana-
ries. Hiermee laat Sjef zien bij de top 
van Nederland te horen als het om wit-
te kanaries gaat. Dit succes was een 
welkome afwisseling nu voor menig 
Nuenense vogelkweker het  tentoon-
stellingsseizoen al zo snel voorbij was.

Iedere schoolkampioen bracht zijn ei-
gen fans mee en aangemoedigd door 
zelfgemaakte flyers, vlaggen en veel 
applaus begon de schoolkampioen te 
lezen. 5 minuten van doodse stilte. Het 
werd een echte wedstrijd, met regel-
tjes. Er kan er maar eentje winnen. 
Mee mogen doen is knetter knap. Dat 
was spannend.

De jury had het er maar druk mee. De 
lezers waren allemaal heel erg goed. 
Een van de lezers stak daar net een 
beetje bovenuit en dat was Nyva San-
ders van basisschool de Rietpluim. Zij 
scoorde iets beter dan de anderen en 
zij mag door naar de volgende ronde. 
Nyva proficiat.

Wat opviel is dat alle voorlezers meis-
jes waren, dus jongens laat je zien. Jul-
lie kunnen ook voorlezen. Volgend jaar 
meer jongens graag.

Op 23 januari zijn alle gedupeerden 
bijeen gekomen om nog eens na te pra-
ten en de tegemoetkoming van de ver-
zekering in ontvangst te nemen. Una-
niem zegt elke gedupeerde toe ook dit 
jaar weer in het eerste weekeinde van 
november in Nuenen op de show aan-
wezig te zijn, met nieuw gekweekte vo-
gels. De Nuenense vogelvereniging zal 
dan voor een 24-uurs bewaking zorgen 
tijdens de show.

Dat de vogelliefhebberij in Nuenen 
sterker is dan ooit, blijkt uit het feit dat 
we de afgelopen tijd meerdere nieuwe 
leden hebben mogen begroeten. Kort-
om de leden zijn nu volop in de weer 
met het kweken van jonge vogels, om 
in het najaar weer met volle moed om 
de prijzen te kunnen strijden.

Wij hopen dan ook veel bezoekers te 
mogen begroeten tijdens onze show in 
november om ons in onze hobby te 
steunen.

Open ontmoetingsavond 
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijks komen de leden bij 
elkaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden bedoeld om het ruilen 
van diensten te bevorderen, om enige 
sociale samenhang te bewerkstelligen, 
om ervaringen uit te wisselen en om 
nieuwe leden te introduceren. Wil je 

zo’n avond een keertje bijwonen om te 
kijken of LETS-Nuenen iets voor je is? 
Kom dan donderdag 15 februari rond 
19.30 uur naar De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH 
Nuenen. Als je eerst wat meer infor-
matie wil, kijk dan op de website www.
letsnuenen.nl of stuur een mailtje naar 
info@letsnuenen.nl.
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Bourgondisch Brabantse brunch
Op carnavalszondag, voor de optocht en Ameezing, organiseert de brunchgroep 
voor de derde keer een voedzame bijdrage aan het carnaval in Nuenen. Rond 
11.11 uur zal er in de Eettent van de Tienertent een brunch klaar staan: witte mik, 
bruine mik, krentenmik, rogge mik en mik met zaadjes en pitjes; zult, kaas, verse 
zalm, echt vlees, vers fruit, hagelslag, vruchtenhagel, jam en pindakaas; koffie, 
thee, melk, chocomel, jus d’orange en brandewijn met suiker. Verder is er een 
springkussen en gezellige achtergrondmuziek.
Kaarten voor de brunch kosten € 9,50 (volwassenen) en € 7,- voor de jeugd tot 15 
jaar en zijn verkrijgbaar via www.dwersklippels.nl, JUMBO-Grimberg en Expert.

Eerste DolDwèrs 
Nuenen
Vrijdag 9 februari vind de eerste editie 
van DolDwèrs plaats in de feesttent op 
het Van Goghplein. DolDwèrs bete-
kent veel livemuziek. Zo zijn er optre-
dens van De Alpenzusjes en de Ge-
broeders Ko maar ook van De Phillies 
uit Helmond. Zij stonden eerder ook 
op Paaspop, Defqon, De Zwarte Cross 
en Into the Woods. En de blaaskapel-
len: Blusswerruk uit Eindhoven en uit 
Nuenen c.a.: De Klippeleaters, ’t Een-
oodje, ZsaZsaZsoe, Tsjonge Jonge en 
de jubilerende Blaospoepers. Tussen 
de kapellen en artiesten in draait dj 
Maurice.

DolDwèrs, vrijdag 9 februari van 20.30 
uur  tot 01.00 uur in de Feesttent op het 
Van Goghplein. Entree gratis, vol is vol. 
Zie ook www.facebook.com/doldwers7

Vrijdag- en zaterdagmiddag

Start carnaval Café Schafrath
Net als vorig jaar start bij Café Schafrath in Nuenen het carnaval op vrijdag-
middag om 15.11 uur. Tenminste, als het aan John en Simone van Schafrath 
en Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen ligt.

KinderCarnaval op dinsdagmiddag   
in de Tienertent
Op dinsdagmiddag gaan de deuren van de Tienertent op het Vincent van 
Goghplein om 13.00 uur weer open voor het jaarlijkse kindercarnaval. Dit 
feest is toegankelijk voor alle kinderen en zij mogen natuurlijk ook hun ou-
ders of grootouders meebrengen. En natuurlijk zorg je ervoor dat je er mooi 
verkleed uitziet. Het is per slot van rekening carnaval en dan ziet iedereen er 
een beetje gek uit.

De werkgroep die dit allemaal organi-
seert is al weer begonnen met het ver-
delen van de taken. Wie doet de in-
koop, wie zorgt voor de bestellingen 
en wie doet de communicatie en nog 
veel meer. Het schrijven van dit arti-
keltje voor de carnavalskrant is ook 
één van die taken. Maar als alles goed 
is verlopen, zijn we er op dinsdagmid-
dag weer klaar voor.
De kinderen kunnen dan lekker hos-
sen en springen dansen en zingen op 
de beats van onze DJ. Bij de kinder-
kassa kun je bonnetjes kopen waar-
mee je snoep, chips, popcorn, suiker-
spin enzovoorts kunt kopen. We heb-

ben ook weer voldoende gratis 
limonade op voorraad in de kleuren 
oranje, rood en groen. Wil je knutse-
len of geschminckt worden? Dat kan 
en het kost helemaal niets.
Als je vroeg genoeg aanwezig bent, 
kun je ook de jeugdprins Nick en 
jeugdprinses Esmee zien. Ook de ‘gro-
te mensen’-prins Hospitalis komt sa-
men met zijn adjudanten Hotella, 
Terra en Coifura. Zij brengen ook 
weer de dansgardes mee die jullie la-
ten zien welke mooie dansjes ze dit 
jaar hebben ingestudeerd. Dit wil je 
toch niet missen? Zorg er dan voor 
dat je uiterlijk om 13.30 uur binnen 
bent. Daarna mag je zelf gaan dansen 
en hossen. Misschien doet papa, ma-
ma, oma of opa ook wel even mee.
En mocht je gevallen zijn dan is er 
EHBO aanwezig om een pleistertje te 
plakken op je knie.

De toegang tot dit feestje is ook dit 
jaar weer helemaal gratis. 
Trek dus je mooiste carnavalspak aan 
en kom met broertjes en/of zusjes en 
vriendjes of vriendinnetjes op dins-
dagmiddag 13 februari naar de tent 
voor dit grote kinderfeest. Om onge-
veer 17.00 uur is het afgelopen. 
De werkgroep kan dit uiteraard niet 
alleen, en wordt op deze middag ge-
holpen door ruim 35 vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat alles vlekkeloos 
verloopt. Ben je ouder dan 12 jaar en 
wil je helpen stuur dan een mailtje 
naar: kindercarnaval@onsnet.nu.
 
Tot dinsdag 13 februari !

Werkgroep KinderCarnaval,
Agneta, Geert, Jan, Lena en Patricia.

'The King van Nederland' naar Paaspop 
met alle hits van Elvis
Elvis@TheChapel is een Nuenense productie waarbij een week voor kerst in de 
H. Clemenskerk 25 Elvis songs gebracht worden door big band, koor, combo en 
zanger Mark Elbers. Mark wordt ook wel ‘The King van Nederland’  genoemd en 
is beslist de beste Elvis Tribute artiest van het land. Zelfs Ray Walker (vriend en 
collega van Elvis) is onder de indruk van Mark. Dit jaar gingen alle kaarten voor 
de drie avonden in Nuenen binnen vijf uur over de toonbank waardoor deze pro-
ductie een toegift kreeg in een volle Effenaar in Eindhoven. Nu dan voor ’t eerst 
op PaasPop! Let’s rock the place!

Opening carnaval in Nuenen: D’n Aftrap!
Op carnavalszaterdag 10 februari tijdens D’n Aftrap begint het carnaval in 
Nuenen met veel muziek en gezelligheid. De carnavalsverenigingen van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten gaan dit jaarlijkse event weer gezamenlijk 
organiseren.
 

KinderCarnaval op dinsdagmiddag   

Zij hebben de handen in één geslagen 
voor dit nieuwe evenement binnen het 
Nuenens carnaval. ‘We zijn vrijdag 
open vanaf 14.11 uur. Om 15.11 uur 
zal het ‘eerste’ carnavalsfust symbo-
lisch worden aangeslagen waarna het 
bier wordt uitgedeeld. De bijbehoren-
de bitterbal zal niet ontbreken. Voor 
de muzikale omlijsting zorgen zanger 
Keessie B en Blaaskapel Tsjonge Jonge. 
Het is een ludieke aftrap van het carna-
val, die zal eindigen rond 18.00 uur. 
Natuurlijk zijn ook andere muziekka-
pellen welkom’, aldus de organisatie. 

Zaterdagmiddag
En geheel volgens traditie vindt ook dit 
jaar het zaterdagmiddagevenement 

weer plaats in Café Schafrath vanaf 
14.11 uur met medewerking van zan-
ger Keessie B en de Klippeleaters. In de 
loop van de middag zal ook het ‘11 mi-
nuten Kukele’ plaatsvinden. Vanaf 
17.00 uur speelt de Nuenense Top -40/
Disco/Feestband InFlow.

Vanaf 11.00 uur gaat burgermeester 
Maarten Houben de sleutel van het 
dorp voor vier dagen overdragen aan 
de vier Hoogheden van dit jaar. Vroe-
ger stond deze ceremonie symbool 
voor een middeleeuwse traditie, waar-
bij de sociale orde werd omgedraaid, 
de arme bevolking tijdelijk de macht 
overnam en de draak mocht steken 
met de stedelijke adel. 
Ook dit jaar hebben we weer een DJ, 
en diverse hofkapellen die gaan optre-
den tijdens deze happening. Bij bin-
nenkomst krijgt u een gratis consump-

tie en een lotnummer voor de loterij 
met twee geweldige prijzen aangebo-
den. Aan het einde van het officiële 
programma gaat de burgemeester 
twee lotnummers bekend maken.

Aanvang 10.30 uur, locatie de carna-
valstent op het van Goghplein in het 
centrum van Nuenen. Einde program-
ma 13.00 uur en natuurlijk is de toe-
gang gratis. Namens alle carnavalsver-
enigingen van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten is iedereen van harte 
welkom.

'The King van Nederland' naar Paaspop 'The King van Nederland' naar Paaspop 

“Ik ben verkleed als badkuip naar het carnaval 
geweest”. “Als badkuip? 
Is dat niet heel lastig?” 
“Nee hoor, ging prima, ik heb me helemaal 
vol laten lopen”.

Doe mee met 
IkPas en zet je 
alcoholgebruik  
op pauze
Vanaf 14 februari zetten veel Neder-
landers hun alcoholgebruik op pau-
ze. Ook in Zuidoost-Brabant drinken 
veel mensen 30 of 40 dagen geen al-
cohol. Door tijdelijk geen alcohol te 
drinken merk je welke rol alcohol 
(vaak onbewust) in je leven speelt.

Waarom IkPas?
30 of 40 dagen je alcoholgebruik op 
pauze zetten kan je flink wat voordelen 
opleveren. Zo voelt meer dan de helft 
van de eerdere deelnemers zich fitter, 
40% slaapt beter, 20% valt af en 38% 
heeft geld bespaard. Ruim 65% van de 
deelnemers is zich bovendien bewus-
ter geworden van de rol die alcohol in 
hun leven speelt. Daarnaast heeft 
43.5% het gevoel een gewoonte te heb-
ben doorbroken en kan 43.7% nu beter 
nee zeggen tegen alcohol.

Doe mee!
De 40 dagen actie loopt van Aswoens-
dag tot en met de zondag voor Pasen, 
tijdens de traditionele vastenperiode 
tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is 
dat van 14 februari tot 26 maart.
De 30 dagen actie start op 1 maart tot 
en loopt tot en met 30 maart. 
Wil je ook de voordelen ervaren van je 
alcoholgebruik op pauze zetten? 
Schrijf je dan in voor IkPas via:
www.ikpas.nl/inschrijven



DONDERDAG 8 FEBRUARI
• Prima Doa-bal 20.11 - 23.00 uur Schafrath -besloten avond

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
• Aanslaan van ’t eerste carnavalsvat 15.11 uur Schafrath
• Seniorencarnaval 16.00 - 19.30 uur Het Klooster
• 2e Bonte Avond CV de Wetters 19.40 uur 
• Schôn Vrouwkes Avond 20.11 - 02.00 uur Centrum Nuenen - alle kroegen
• Klippel onthullen 20.11 uur Het Klooster 
• Zwamavond Narre-Kappen 20.11 uur 
• DolDwèrs 20.30 - 01.00 uur Tent Van Goghplein

ZATERDAG 10 FEBRUARI
• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.30 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden 
• Optocht De Narre-Kappen Gerwen 14.11 uur. Aansluitend optochtbal Residentie D’n Tent
• Carnavalsmiddag groep 6 - 8 15.00- 17.00 uur Theaterzaal Het Klooster
• Lekker indrinken / 11 minuten Kukele Schafrath
• Boerenbruiloft CV De Wetters 19.00 uur De Koppelaar 
• Gezellig dorpsfeest Ons Dorp
• Nu gaat het echt los Café René
• We beginnen de carnaval Bar Van Gogh
• Carnavalsmis 19.00 uur H. Clemenskerk 
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Feestavond CV De Wetters 20.00 uur De Koppelaar
• Klooster of Madness 20.00 -02.00 uur Het Klooster

ZONDAG 11 FEBRUARI
• Carnavalsmis Nederwetten 09.30 uur H. Lambertus
• Carnavalsontbijt CV De Wetters 10.30 uur De Koppelaar
• Carnavalsmis Gerwen 11.11 uur Nieuwe H. St. Clemens
• Brunch 11.11 - 13.00 uur Tent Van Goghplein
• Optocht 13.30 - 15.00 uur Centrum Nuenen
• Aansluitend aan De Optocht AMEEZING Carnaval Het Park
• Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00 - 16.30 uur Tent Van Goghplein
• Jeugdmiddag De Narre-Kappen 15.11 uur
• Lekker opwarmen Schafrath
• Na optocht vanaf 15.00 uur Ons Dorp
• In optocht door Café René

Carnavalskalender 2017Carnavalskalender 2018
DONDERDAG 8 FEBRUARI
• Prima Doa-bal 20.11 - 23.00 uur Schafrath -besloten avond

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
• Aanslaan van ’t eerste carnavalsvat 15.11 uur Schafrath
• Seniorencarnaval 16.00 - 19.30 uur Het Klooster
• 2e Bonte Avond CV de Wetters 19.40 uur 
• Schôn Vrouwkes Avond 20.11 - 02.00 uur Centrum Nuenen - alle kroegen
• Klippel onthullen 20.11 uur Het Klooster 
• Zwamavond Narre-Kappen 20.11 uur 
• DolDwèrs 20.30 - 01.00 uur Tent Van Goghplein

ZATERDAG 10 FEBRUARI
• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.30 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden 
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• D’n Optocht Bar Van Gogh
• Prijsuitreiking optocht 16.30 uur Tent Van Goghplein
• Blaaskapellen Festival 19.30 uur De Koppelaar
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Gerwense Play-back avond 20.11 - 01.00 uur D’n tent
• Na afl oop van d’n optocht 16.00 - 02.00 uur Het Klooster

MAANDAG 12 FEBRUARI
• Brunch CV de Narre-Kappen 11.30 uur D’n Tent Heuvelplein
• Kindermiddag groep 1, 2, 3 12.00 - 14.00 uur Theaterzaal Het Klooster
• Kindercarnaval op het Eeneind 13.30 uur zaal ‘Schellens’ 
• Een meter smaakt beter Ons Dorp
• Pulle Vulle Café René 
• Concert Carnavalesk 13.30 - 17.00 uur Tent Van Goghplein
• Optocht door Nederwetten 14.00 uur
• Aansluitend Carnavalsbal De Koppelaar
• Oud Nuenenaren - Bakske Erwtensoep Bar Van Gogh
• Carnavalsmiddag groep 4 - 8 15.30 - 17.30 uur Theaterzaal Het Klooster
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Dweilen met de Narre-Kappen 20.11 uur verzamelen D’n Tent Heuvelplein
• Nog effe volhouden Schafrath

DINSDAG 13 FEBRUARI
• Brunch jeugd 11.11 - 13.11 uur Het Klooster
• Kindercarnaval 13.00 - 17.00 Tent Van Goghplein
• Kindermatinée CV De Wetters 14.00 uur 
• Jeugdmiddag De Narre- Kappen 14.11 uur D’n Tent
• Dweilen met de kraan open Ons Dorp
• Theeconcert - Two for You 13.30 - 19.00 uur Het Klooster
• Tienercarnaval 20.00 - 24.00 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsactiviteit CV De Wetters 20.00 uur De Koppelaar
• Sluitingsbal CV de Narre-Kappen 20.11 uur D’n Tent Heuvelplein
• Nog efkes afvulle Café René
• Dweilen met muziekskes Bar Van Gogh
• Nog effe Swingen tot 24.00 uur, daarna besloten afterparty Schafrath
• Klippelverbranding 24.00 uur

WOENSDAG 14 MAART
• Haringhappen 

VRIJDAG: SKONVROUWKESAVOND
ZATERDAG: WE BEGINNEN DE CARNAVAL. ZONDAG: D’N OPTOCHT

MAANDAG: OUD NUENENAREN (BAKSKE ERWTENSOEP)DINSDAG: DWIJLEN MET MUZIEKSKES

Park 63-A
5671 GC Nuenen+316 22 60 79 10barvangogh@planet.nlwww.barvangogh.nl
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• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden 
• Optocht De Narre-Kappen Gerwen 14.11 uur. Aansluitend optochtbal Residentie D’n Tent
• Carnavalsmiddag groep 6 - 8 15.00- 17.00 uur Theaterzaal Het Klooster
• Lekker indrinken / 11 minuten Kukele Schafrath
• Boerenbruiloft CV De Wetters 19.00 uur De Koppelaar 
• Gezellig dorpsfeest Ons Dorp
• Nu gaat het echt los Café René
• We beginnen de carnaval Bar Van Gogh
• Carnavalsmis 19.00 uur H. Clemenskerk 
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Feestavond CV De Wetters 20.00 uur De Koppelaar
• Klooster of Madness 20.00 -02.00 uur Het Klooster

ZONDAG 11 FEBRUARI
• Carnavalsmis Nederwetten 09.30 uur H. Lambertus
• Carnavalsontbijt CV De Wetters 10.30 uur De Koppelaar
• Carnavalsmis Gerwen 11.11 uur Nieuwe H. St. Clemens
• Brunch 11.11 - 13.00 uur Tent Van Goghplein
• Optocht 13.30 - 15.00 uur Centrum Nuenen
• Aansluitend aan De Optocht AMEEZING Carnaval Het Park
• Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00 - 16.30 uur Tent Van Goghplein
• Jeugdmiddag De Narre-Kappen 15.11 uur
• Lekker opwarmen Schafrath
• Na optocht vanaf 15.00 uur Ons Dorp
• In optocht door Café René

• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.30 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden LIJN 111 GRATIS PENDELBUS TIJDENS CARNAVAL!Jazeker, u leest ‘t goed. Club111 en de gezamenlijke carnavalsverenigingen van Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten bieden alle carnavalsvierders tijdens carnavalzaterdag (van 10.15 tot 00.10 uur), -zondag 
(van 12.00 tot 01.00 uur) en -maandag (van 13.00 tot 22.20 uur) de mogelijkheid om eenvoudig ieder 
half uur, super veilig en GRATIS bij elkaar op visite te gaan!!!
De juiste tijden zijn te bekijken op de websites van de diverse carnavalsverenigingen en op: 
www.facebook.com/Club111Nuenen
OPSTAPPLEKKENNederwetten: 
Feesttent - Dorpshuis de Koppelaar, Koppel 5 Nederwetten

Gerwen:
Feesttent, Heuvelplein Gerwen.Café de Stam, ter hoogte van Gerwenseweg 38 Gerwen.

Nuenen:
Het Klooster, Park 1 Nuenen.Zondag tijdens de optocht 14.00-16.00 uur, Berg 41 bij Lindeboom ter hoogte van ITpro.



DONDERDAG 8 FEBRUARI
• Prima Doa-bal 20.11 - 23.00 uur Schafrath -besloten avond

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
• Aanslaan van ’t eerste carnavalsvat 15.11 uur Schafrath
• Seniorencarnaval 16.00 - 19.30 uur Het Klooster
• 2e Bonte Avond CV de Wetters 19.40 uur 
• Schôn Vrouwkes Avond 20.11 - 02.00 uur Centrum Nuenen - alle kroegen
• Klippel onthullen 20.11 uur Het Klooster 
• Zwamavond Narre-Kappen 20.11 uur 
• DolDwèrs 20.30 - 01.00 uur Tent Van Goghplein

ZATERDAG 10 FEBRUARI
• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.30 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden 
• Optocht De Narre-Kappen Gerwen 14.11 uur. Aansluitend optochtbal Residentie D’n Tent
• Carnavalsmiddag groep 6 - 8 15.00- 17.00 uur Theaterzaal Het Klooster
• Lekker indrinken / 11 minuten Kukele Schafrath
• Boerenbruiloft CV De Wetters 19.00 uur De Koppelaar 
• Gezellig dorpsfeest Ons Dorp
• Nu gaat het echt los Café René
• We beginnen de carnaval Bar Van Gogh
• Carnavalsmis 19.00 uur H. Clemenskerk 
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Feestavond CV De Wetters 20.00 uur De Koppelaar
• Klooster of Madness 20.00 -02.00 uur Het Klooster

ZONDAG 11 FEBRUARI
• Carnavalsmis Nederwetten 09.30 uur H. Lambertus
• Carnavalsontbijt CV De Wetters 10.30 uur De Koppelaar
• Carnavalsmis Gerwen 11.11 uur Nieuwe H. St. Clemens
• Brunch 11.11 - 13.00 uur Tent Van Goghplein
• Optocht 13.30 - 15.00 uur Centrum Nuenen
• Aansluitend aan De Optocht AMEEZING Carnaval Het Park
• Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00 - 16.30 uur Tent Van Goghplein
• Jeugdmiddag De Narre-Kappen 15.11 uur
• Lekker opwarmen Schafrath
• Na optocht vanaf 15.00 uur Ons Dorp
• In optocht door Café René

Carnavalskalender 2017Carnavalskalender 2018
DONDERDAG 8 FEBRUARI
• Prima Doa-bal 20.11 - 23.00 uur Schafrath -besloten avond

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
• Aanslaan van ’t eerste carnavalsvat 15.11 uur Schafrath
• Seniorencarnaval 16.00 - 19.30 uur Het Klooster
• 2e Bonte Avond CV de Wetters 19.40 uur 
• Schôn Vrouwkes Avond 20.11 - 02.00 uur Centrum Nuenen - alle kroegen
• Klippel onthullen 20.11 uur Het Klooster 
• Zwamavond Narre-Kappen 20.11 uur 
• DolDwèrs 20.30 - 01.00 uur Tent Van Goghplein

ZATERDAG 10 FEBRUARI
• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.30 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden 
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• D’n Optocht Bar Van Gogh
• Prijsuitreiking optocht 16.30 uur Tent Van Goghplein
• Blaaskapellen Festival 19.30 uur De Koppelaar
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Gerwense Play-back avond 20.11 - 01.00 uur D’n tent
• Na afl oop van d’n optocht 16.00 - 02.00 uur Het Klooster

MAANDAG 12 FEBRUARI
• Brunch CV de Narre-Kappen 11.30 uur D’n Tent Heuvelplein
• Kindermiddag groep 1, 2, 3 12.00 - 14.00 uur Theaterzaal Het Klooster
• Kindercarnaval op het Eeneind 13.30 uur zaal ‘Schellens’ 
• Een meter smaakt beter Ons Dorp
• Pulle Vulle Café René 
• Concert Carnavalesk 13.30 - 17.00 uur Tent Van Goghplein
• Optocht door Nederwetten 14.00 uur
• Aansluitend Carnavalsbal De Koppelaar
• Oud Nuenenaren - Bakske Erwtensoep Bar Van Gogh
• Carnavalsmiddag groep 4 - 8 15.30 - 17.30 uur Theaterzaal Het Klooster
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Dweilen met de Narre-Kappen 20.11 uur verzamelen D’n Tent Heuvelplein
• Nog effe volhouden Schafrath

DINSDAG 13 FEBRUARI
• Brunch jeugd 11.11 - 13.11 uur Het Klooster
• Kindercarnaval 13.00 - 17.00 Tent Van Goghplein
• Kindermatinée CV De Wetters 14.00 uur 
• Jeugdmiddag De Narre- Kappen 14.11 uur D’n Tent
• Dweilen met de kraan open Ons Dorp
• Theeconcert - Two for You 13.30 - 19.00 uur Het Klooster
• Tienercarnaval 20.00 - 24.00 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsactiviteit CV De Wetters 20.00 uur De Koppelaar
• Sluitingsbal CV de Narre-Kappen 20.11 uur D’n Tent Heuvelplein
• Nog efkes afvulle Café René
• Dweilen met muziekskes Bar Van Gogh
• Nog effe Swingen tot 24.00 uur, daarna besloten afterparty Schafrath
• Klippelverbranding 24.00 uur

WOENSDAG 14 MAART
• Haringhappen 

VRIJDAG: SKONVROUWKESAVOND
ZATERDAG: WE BEGINNEN DE CARNAVAL. ZONDAG: D’N OPTOCHT

MAANDAG: OUD NUENENAREN (BAKSKE ERWTENSOEP)DINSDAG: DWIJLEN MET MUZIEKSKES

Park 63-A
5671 GC Nuenen+316 22 60 79 10barvangogh@planet.nlwww.barvangogh.nl
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• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden 
• Optocht De Narre-Kappen Gerwen 14.11 uur. Aansluitend optochtbal Residentie D’n Tent
• Carnavalsmiddag groep 6 - 8 15.00- 17.00 uur Theaterzaal Het Klooster
• Lekker indrinken / 11 minuten Kukele Schafrath
• Boerenbruiloft CV De Wetters 19.00 uur De Koppelaar 
• Gezellig dorpsfeest Ons Dorp
• Nu gaat het echt los Café René
• We beginnen de carnaval Bar Van Gogh
• Carnavalsmis 19.00 uur H. Clemenskerk 
• Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
• Feestavond CV De Wetters 20.00 uur De Koppelaar
• Klooster of Madness 20.00 -02.00 uur Het Klooster

ZONDAG 11 FEBRUARI
• Carnavalsmis Nederwetten 09.30 uur H. Lambertus
• Carnavalsontbijt CV De Wetters 10.30 uur De Koppelaar
• Carnavalsmis Gerwen 11.11 uur Nieuwe H. St. Clemens
• Brunch 11.11 - 13.00 uur Tent Van Goghplein
• Optocht 13.30 - 15.00 uur Centrum Nuenen
• Aansluitend aan De Optocht AMEEZING Carnaval Het Park
• Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00 - 16.30 uur Tent Van Goghplein
• Jeugdmiddag De Narre-Kappen 15.11 uur
• Lekker opwarmen Schafrath
• Na optocht vanaf 15.00 uur Ons Dorp
• In optocht door Café René

• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.30 uur Tent Van Goghplein
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
• Soos Club 111 Ons Dorp 13.30 uur alleen voor genodigden LIJN 111 GRATIS PENDELBUS TIJDENS CARNAVAL!Jazeker, u leest ‘t goed. Club111 en de gezamenlijke carnavalsverenigingen van Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten bieden alle carnavalsvierders tijdens carnavalzaterdag (van 10.15 tot 00.10 uur), -zondag 
(van 12.00 tot 01.00 uur) en -maandag (van 13.00 tot 22.20 uur) de mogelijkheid om eenvoudig ieder 
half uur, super veilig en GRATIS bij elkaar op visite te gaan!!!
De juiste tijden zijn te bekijken op de websites van de diverse carnavalsverenigingen en op: 
www.facebook.com/Club111Nuenen
OPSTAPPLEKKENNederwetten: 
Feesttent - Dorpshuis de Koppelaar, Koppel 5 Nederwetten

Gerwen:
Feesttent, Heuvelplein Gerwen.Café de Stam, ter hoogte van Gerwenseweg 38 Gerwen.

Nuenen:
Het Klooster, Park 1 Nuenen.Zondag tijdens de optocht 14.00-16.00 uur, Berg 41 bij Lindeboom ter hoogte van ITpro.



Rond de Linde  Nr. 6 Donderdag 8 februari 2018

 60 

Geweldige Gouwe Ouwe op 34ste Zwam
Door Edwin Coolen

Bijna was dit verslag van de 34ste Gerwense Zwam verloren gegaan. Want 
tijdens de gezellige naborrel waren mijn aantekeningen, die in een oud en 
rafelig tasje zaten, tussen het vuilnis beland. Met vereende krachten zijn ze 
teruggevonden.

De muzikale ondersteuning kwam za-
terdag van Zsa Zsa Zsoe, presentato-
ren van dienst waren Gert Ketelaars en 
Rick van de Sande. Zij noemden Prins 
Pajoto en adjudanten Tojopa en Jopato 
gekscherend het ‘grote’ jeugdtrio, van-
wege hun jeugdige leeftijd. Wel een 
vlotte prater, Prins Pajoto (Paul van 
den Bogaard). Hij zocht trouwens nog 
een BHV’er (BierHaalVrijwilliger).
De eerste buut was van een grieperige 
Rob Scheepers uit Sterksel. Als tennis-
ser Ed Berg raakte hij nog een gevoelige 
snaar. Want toen hij aan iemand in het 
publiek vroeg ‘Waar kom je vandaan?’, 
was het antwoord ‘Nuenen’, waarop 
Scheepers zei: ‘Je bedoelt Eindhoven?’

De act van de Gouwe Ouwe, de oud-
prinsen van de Narre-Kappen, stond 
in het teken van de liefde en bleek met 
lang voorbedachten rade gemaakt. 
Want tijdens Gerwen Live (november 
vorig jaar) stond er een All you need is 
love-caravannetje bij de tent opge-
steld. Daar werden Gerwenaren voor 
de camera door ‘Robert ten Brink’ over 
de liefde geïnterviewd. Ook werd ge-
vraagd waar ze ’s nachts wakker voor 
mochten worden gemaakt. Die film-
pjes, met Gerwenaren die zicht- en 

vooral hoorbaar onder invloed van al-
cohol waren, werden nu vertoond. 
Zeer geslaagd.

Hans van Baarschot uit Deurne was de 
tweede tonprater en als zodanig in re-
latietherapie. Hij was wat grof over 
‘ons vrouw’ en zichzelf maar had een 
hilarisch stukje over wie de eerste 
scheet laat in een relatie (de vrouw, 
volgens Hans).
Na de showdans nam Kitty Goverde 
plaats in de ton als eeuwige scholier 
Prutske.  Dat Goverde gaat stoppen 
met tonpraten, is te merken. Want ze is 
zichtbaar aan het genieten van haar 
‘afscheidstournee’. Ze lijkt bevrijd en 
staat ontspannen op het podium waar-
bij ze leuk en veel met de zaal speelt.
Vervolgens was het de beurt aan Wi-
chard de Benis uit Best als marathon-
man Krank Jorum. Een zware opgave 
na Goverde. Hij had wel in de gaten dat 
ze de zaal had plat gespeeld. ‘En dat 
kan niet twee keer achter elkaar’, zei hij 
heel sportief.
Als afsluiter de muzikale mannen van 
KUUB die er altijd wel een feestje van 
maken. En dat feestje ging nog even 
door, zoals gezegd. Het tasje heb ik in-
middels uitgewassen. Fotografie: Phrog

Optocht in Gerwen
Feest mee met de carnavalsoptocht in Gerwen!
Op zaterdag 10 februari is het zover: de eerste carnavalsoptocht van de ge-
meente Nuenen c.a. is in Gerwen! De optocht start om 14.11 uur. De route is 
hetzelfde als vorig jaar. Onderweg worden er stembiljetten voor de pu-
blieksprijs uitgedeeld. Hiermee kun je als toeschouwer stemmen op de 
groep of deelnemer die volgens jou de leukste act neerzet. De winnaar van 
de publieksprijs wint 55 euro. 

Fotografie: 
Bart VerKuijlen/
LAVfotografie

Fotografie: Phrog

Wil je meedoen met de optocht? Ge-
bruik het inschrijfformulier op onze 
website (www.narre-kappen.nl/op-
tocht-informatie-en-inschrijven). Je 
kunt ook bellen met Louis Hooft: tel 
(040) 283 79 31.

Optochtbal met De Blitz!
Na afloop van de optocht volgt een van 
de leukste feestjes met carnaval: het 
fantastisch gezellige Optochtbal in de 
tent van De Narre-Kappen! Dit jaar 
komt De Blitz de boel aanjagen. Tij-
dens Gerwen Live 2016 hebben we al 
even mogen proeven van deze helden. 
De Blitz staat voor een swingende 
show vol met pop- & rockhits en med-
leys, gebracht met een tomeloze ener-
gie en een flinke portie humor. Dat be-

tekent een dikke feestgarantie en neem 
dus vooral je luchtgitaar mee!

Win als best verklede groep of individu
Kom in een zo mooi, carnavalesk en 
origineel mogelijke outfit naar het Op-
tochtbal en verdien een leuke prijs. We 
hebben twee categorieën: een prijs 
voor groepen en een prijs voor indivi-
dueel (max. twee personen). De best 
verklede groep wint 22 munten en in-
dividueel 11 munten. 
CV De Narre-Kappen zorgt ervoor dat 
er ondertussen een lekker  hapje te eten 
verkrijgbaar zal zijn voor een lage prijs.

 Carnaval vier je samen!
Ook dit jaar tijdens de car-
navalsdagen slaat de geza-
menlijke horeca in Nuenen 
de handen in één. De mun-
ten van Café Schafrath, 
Bar Van Gogh, Café Ons 
Dorp, Café René en Het 
Klooster worden bij el-
kaar geaccepteerd. 

De Nuenense horeca wil 
hiermee de Nuenense 
carnavalsvierder gastvrij 
ontvangen en het dwei-
len bevorderen. Hoewel 
er niet per se overal met 
munten betaald hoeft 
te worden, worden deze 
wel overal  geaccep-
teerd. 

De munten vertegen-
woordigen overal een 
waarde van € 2,30.

Ook dit jaar tijdens de car-
navalsdagen slaat de geza-
menlijke horeca in Nuenen 
de handen in één. De mun-
ten van Café Schafrath, 
Bar Van Gogh, Café Ons 
Dorp, Café René en Het 
Klooster worden bij el-

De Nuenense horeca wil 
hiermee de Nuenense 
carnavalsvierder gastvrij 

Vijf munten, één betaalmiddel!
Vijf munten, één betaalmiddel!
Vijf munten, één betaalmiddel!
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Guus:   
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Op 25 januari is Guus Bartholo-
meus-Sanders geboren. Heel bij-
zonder is dat hij op de verjaardag 
van zijn moeder is geboren.  Guus: 
welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, geef 
het door aan de redactie: redactie@
ronddelinde.nl. Via dit 60-jarige week-
blad laten we het ook aan onze lezers 
weten. 

Verloedering 
Helaas helpt het niet dat er afbeeldingen ver-
schijnen over verloedering en dat het steeds er-
ger wordt. Vanmorgen (donderdag 1 februari) is 
het plasticafval opgehaald en rond de klok van 
half twaalf hingen er al weer zakken en rond een 
uur is er weer een bij gekomen. Volgens mij heeft/
hebben deze persoon/personen zich verslapen 
of ze alvast buiten gehangen voor over 7 dagen. 
Ze zijn dan wel ruim op tijd. Op maandagoch-
tend zie ik dat er weer een zak is bijgekomen.

Naam en adres bij redactie bekend

Wat zijn woorden van de VVD waard?
Een letterlijk citaat van fractie voorzitter Gaby Scholder in de Nuenense krant van 1 febr.:
Het belang van Nuenen en haar kerkdorpen staat bij de VVD voor op.
Wij weten wat er leeft en wat Nuenense inwoners belangrijk vinden.
Hoe is het mogelijk dat je dan de wens van 7000 inwoners om het uitvaarthuis in het cen-
trum te behouden negeert. Dat is je kop in het zand steken.
Misschien kan Gaby meedoen met het programma wie is de mol, de streken van de mol 
beheerst ze al.

Tonny Smids-Swinkels, Noorstraatje 6, 5671KC Nuenen

Nuenen bij Eindhoven
Het is dan zover. De beslissing is gevallen. Nuenen gaat naar Eindhoven. Wat al ruim 25 
jaar boven ons hoofd hing is nu werkelijkheid geworden. Dit heeft naar mijn mening niets 
te maken met de politieke situatie in Nuenen. Het is voor mij duidelijk, dat de provincie nu 
het goede moment ziet om toe te geven aan de lobby vanuit Eindhoven van burgemeester 
Jorritsma en de zijnen. Hoewel ik nog steeds vind, dat Nuenen voldoende te bieden heeft 
om zelfstandig te blijven functioneren, ben ik ervan overtuigd dat de politieke situatie in 
Nuenen nu wordt misbruikt als argument om Eindhoven beter op de kaart te zetten. Er 
wordt aan gewerkt om een actiecomité te vormen om te protesteren tegen de beslissing 
van de provincie. Dat lijkt mij vergeefse moeite. Een lobby vanuit Eindhoven gebaseerd op 
politieke argumenten weegt namelijk zeker duizend keer zwaarder dan echte argumen-
ten en/of protesten vanuit de burgerij van Nuenen. We kunnen het ook van de andere kant 
bekijken. Nu het toch zo is, laten we trots zijn, dat we straks inwoner zijn van een stad, die 
ertoe doet, een stad met allure en internationale uitstraling. Met een positieve houding 
kunnen we met z’n allen de sfeer in Nuenen behouden, want Nuenen Dwers blijft Nuenen 
Dwers en het zal nooit zo zijn dat Vincent van Gogh in Eindhoven heeft gewoond. 

Will Cooijmans, Vondelstraat 15, Nuenen

Struikrovers in de Keizershof !?
Ik ging, wel wat later als anders,op dinsdag 30 januari 2018 niets vermoedend mijn rondje 
wandelen in Keizershof.
Ik liep door het Poelakkerpad, wat loopt van de Velakker langs de volkstuinen -naar het 
Wettenseind, en ik zag ineens allemaal grote kale zandplekken, ik vroeg me af: wat is hier 
gebeurd?
Maar ik had het al gauw door, want ik miste het een en ander en concludeerde: hier zijn 
echte struikrovers bezig geweest. De struiken waren met wortel en tak uit de grond gerukt 
en waren spoorloos. De enigste sporen waren een heleboel afdrukken op het gras, van de 
banden van een zwaar voertuig.
Dit misdrijf zal wel nooit opgelost worden, want ik denk dat die struikrovers gesponsord 
zijn door groenrovers van de gemeente.
Ik heb gehoord dat binnenkort alle bomen in Keizershof gerooid zullen worden, want daar 
heb je toch alleen maar een hoop rotzooi van.
De volgende en laatste fase is het gras in Keizershof: dat gaat er allemaal uit en daar komt 
kunstgras voor in de plaats, want daar heb je helemaal geen onderhoud aan.

Tiny Luppens, Keizershof/Velakker 41, Nuenen

Kniesoor uit Nuenen
Omdat ik twee ‘tikkies’ gehad heb, revalideer ik elke week en krijg ik te horen: “Ja, je krijgt 
het niet voor niks” Hennie. 
Dat wist ik al want door keihard werken en veel ervoor laten werd ik wel Scheidsrechter Be-
taald Voetbal. Er veel voor doen geldt echter niet voor iedereen.
Burgemeester John Jorritsma (VVD) van Eindhoven roept in zijn eerste Nieuwjaarstoe-
spraak dat Nuenen en Son en Breugel bij Eindhoven moeten komen. Goed voor de stad. En 
goed voor zijn salaris denk ik. . Maar je krijgt het niet voor niks, toch?
Hij noemt me een kniesoor omdat ik niet voor die annexatie ben. Is dat vreemd wanneer 
Nuenen haar zaakjes prima in orde heeft en meerderheid van de raad voor zelfstandig-
heid en eventueel fuseren/samenwerken met Son en Breugel is?
Wanneer je leest: ‘Deur wijd open voor fraude bij Gemeente Eindhoven’ of ‘Eindhoven in 
zwaar weer’ of ‘Groeiend Eindhoven kampt met een miljoenentekort en staat er financieel 
slecht voor’. Het enige wat goed draait is geannexeerd. Eindhoven Airport is top en gaat 
goed (was Veldhoven) en in Meerhoven is goed en veel gebouwd (was Veldhoven) is toch 
niet uitnodigend voor een tevreden Nuenenaar.
Dan gaan we de vriendjes inschakelen, denkt John.
Martijn van Gruijthuijsen is Gedeputeerde en roept wat veronderstellingen en geen feiten, 
hij wil waarschijnlijk ergens burgemeester worden. 
Volgens een, in opdracht van de provincie, uitgevoerd representatief onderzoek onder de 
inwoners van Nuenen c.a. wil 61% van de inwoners van deze gemeente fuseren. En: in dit 
representatief onderzoek onder de bevolking, blijkt bovendien dat een meerderheid, net 
als de raadsfractie van de VVD in Nuenen c.a. en de Statenfractie van de VVD, bij een fusie 
wil aansluiten bij de gemeente Eindhoven. 
Beste mensen, dit representatieve onderzoek door de provincie is een lachertje daar o.a. 
reeds jaren overleden personen een uitnodiging voor deelname hebben gehad. Ik denk 
dat de Provincie duizend adressen uit een oud telefoonboek heeft gehaald. Een krakke-
mikkige enquête en die noemt men representatief? Schandelijk. Maar wel een voorzet die 
Jorritsma kan inkoppen.
Bezoek van toeristen aan Eindhoven (Leisure) is wat laag en moet opgekrikt worden en 
‘cultureel vertier’ is Eindhoven vreemd, want naar die Gele Kegels komt eigenlijk niemand 
kijken, en nieuw te bouwen hotels moeten vol. Daarin ziet Jorritsma groeimogelijkheden; 
dan Nuenen c.a. met zijn toeristische trekpleister Vincent van Gogh ophalen. Onze Nue-
nense VVD-fractieleider begint als een hijgend hert achter John en Martijn en ‘naar Eind-
hoven’ te staan, je weet nooit waar het goed voor is Gaby. In deze uiteengevallen partij zit 
ook geen ‘kniesoor’ Nuenenaar, Nee, Jorritsma, het gaat om de centen, meer inwoners dus 
meer salaris. En ik geloof echt dat men Son en Breugel niet nodig heeft maar Ekkersrijt wel, 
dus Son en Breugel moet ook bij Eindhoven. Ik heb vorige keer landelijk op de VVD ge-
stemd maar plaatselijk gaat dat natuurlijk als ‘kniesoor’ niet gebeuren.
Is ‘kniesoor’ in het Fries misschien iemand die een mening heeft?

 Hennie Merks, Gerwenseweg 2 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

 

 

 

 

De Ideale Man?
De Lindespelers spelen de boosaardige komedie ‘De Ideale 
Man’. En nu vroegen wij ons af, is er een Ideale Man? De komen-
de weken laten wij u de leukste reacties op deze vraag lezen.

Toen ik nog een jong meisje was van 
circa twaalf jaar droomde ik dat ik ge-
trouwd was. Dit is mijn droom: Mijn 
man droeg in zijn vrije tijd een korte 
broek en er zaten haren op zijn benen 
en hij droeg een bril. Ik was altijd thuis 
en deed het huishouden met veel ple-
zier. Mijn man ging naar zijn werk bui-
tenshuis ergens. Hij droeg een pak en 
onder zijn arm een aktetas. Hij was 
lang en goed gebouwd.
Iedere ochtend vertrekt hij (het weer is 
altijd zonnig) via de voordeur van ons 
huis met puntdak. Mijn man zorgde 
ervoor dat ik nooit zorgen had over 
geld of wat dan ook. Hij loste dat op. Ik 

zwaaide hem uit vanuit ons keuken-
raam. Hij zwaait terug als het tuinhek-
je dichtslaat en hij kijkt verliefd naar 
mij en werpt me een kushand toe.
Rond vijf uur komt hij thuis en ik heb 
dan het huishouden gedaan. Iedere 
dag brengt hij een verrassing mee. In 
mijn droom twee gebakjes van de bak-
ker die we dan samen lekker opeten. 
Hij wil me altijd graag een plezier 
doen. Hij is zachtaardig, zorgzaam, we 
denken over veel dingen hetzelfde.
We praten graag met elkaar over de 
dingen die ons bezighouden. Hij geeft 
mij altijd een goed en weloverwogen 
advies. Hij heeft verantwoordelijk-
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60 jaar Rond de Linde
Tsunami van Rond de Linde
1982 Wenen. Op gouden ontbijtstoeltje sta ik met rode kop in de eetzaal van 
hotel Schönbrunn. 13 Nuenense solisten beneden mij en daar omheen een 
bont internationaal gezelschap ‘Happy Birthday’ zingend bij gelegenheid 
van mijn 40ste verjaardag. Uitgevers en Redactie met hun partners zijn 10 
dagen groots opstap, immers het blad bestaat 25 jaar.

Geen carnaval, gewoon RdL
Uitgelaten, als jonge honden, zo vullen 
7 koppels de wagon waardoor de con-
ducteur al ver voor Venlo meent met 
leden van een carnavalsclub van doen 
te hebben. Vanaf Keulen, naarmate er 
meer dopjes van de Jägermeisterfles-
sen worden geleegd, stijgt de stilte in 
onze slaagwagon. De taxichauffeurs 
bij Wien Hauptbahnhof weten in de 
vroege ochtend gelukkig zonder onze 
aanwijzingen het hotel te vinden. Daar 
begint de Nuenense tsunami Wenen te 
bedreigen. 14 Met elkaar kleppende 
personen, mét 14 koffers, zonder wiel-
tjes geven opstoppingen bij receptie, 
lift en gang.

Rollend snoepblikje
Met vele toeristische attracties ver-
maakt de organisatie ons, een enkele 
keer zelfs met twee activiteiten per 
dag. Heftig vermoeiend. Zo zeer zelfs 
dat ik me nu niet eens herinner in welk 
theater het is en welke opera mij in 
slaap zingt. Ondanks het herhaald ge-

duw waarmee liefie mij waakzaam 
tracht te houden, bemerk ik niet dat 
een blikje in meel gedraaide fruit-
snoepjes mij wordt aangereikt. Onbe-
holpen reageer ik en schok het blikje 
uit buurmans hand. Onder vele rijen 
stoelen door rammelt dat blikkerige 
ding tot in de concertbak, waar de 
trombonist verstoord het stopt door er 
zijn voet op te zetten. Hardop lachen 
doe je niet in een opera, ook niet als 
jouw zuurtjes een hoofdrol spelen.

Grinzing wijk van Stratumseinden
Eindhoven heeft 1 Stratumseind, We-
nen heeft er een heel dorpje van. Op 
terrasje of in binnentuin van Grinzig, 
de toerist is overal. Deze laat zich hier 
heerlijk verwennen met de jongste 
witte wijn, die nog niet gebotteld is, 
‘De Heuriger’. Ieder wijndomein heeft 
zijn eigen ‘Heuriger’. Men begint met 
een literse karaf, waarna de demi volgt 
en voor de afzakkertjes bestel je de 
Viertel. Hoofdpijn kan je er niet van 
krijgen, Kopfschmerzen natuurlijk wel.

De 14 Nuenense mensen van RdL wor-
den op een goede namiddag naar de 
rand van de pusta gebracht waar Janôs 
de BBQ op temperatuur brengt en de 
zwarte pusta-dochter flessen zoete 
rode Stierenblut ontkurkt. Het groepje 
van Amerikaanse en Duitse toeristen, 
dat onze gezelligheid bij iedere excur-
sie volgt, is niet in Grinzing geweest en 
heeft onmetelijke dorst. Zij weten in de 
bus richting Wenen niet meer van hoe 
en wat. Kop en pijn zijn gescheiden.

Belastingdienst 
maakt het moeilijk
Enige maanden na onze trip meldt de 
uitgever dat de belastingdienst het 
niet makkelijker kan maken. Wel moei-
lijker. De controle heeft aangetoond 
dat de verwervingskosten en bijscho-
ling verre de limit overschrijdt. Nee, 
zo’n reisje komt nooit meer.

Moet voormalig collega Gust toch 
eens vragen hoe we dat hebben ge-
fixed om tijdens onze afwezigheid 
toch een volle uitgave van ons blad 
verspreid te krijgen. Berichten over en 
weer gaan in die tijd nog op papier. Ge-
reedschap: Blocnotes, carbonpapier, 
pen en telefoon. ‘Adel verplicht!’

Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur

Middenhuur: 
geen strenge regelgeving
Dat de vraag naar zogenoemde middenhuurwoningen in de grote(re) steden 
de komende jaren zal groeien, daar is iedereen het wel over eens. En dat er veel 
te weinig van die huurwoningen zijn, daarover geen verschil van mening. Bou-
wen dus, vindt iedereen. Maar of dat onder strakke overheidsregulering vorm 
zal moeten krijgen, daarover verschillen de partijen van mening.

Onder ‘middenhuur’ verstaat men grofweg: woningen met een huurprijs tussen 
€ 710 en € 1.000 per maand, vooral bestemd voor mensen met een middeninko-
men. Onder de € 710 per maand spreken we van sociale huurwoningen. Boven 
die grens begint de ‘vrije sector’ en vanaf zo’n €1.000 praten we dan meestal 
over hogere huurprijzen. De middenhuurwoning is gewild momenteel, om ver-
schillende redenen: mensen willen flexibel blijven of ze willen doorstromen 
vanuit een goedkopere corporatiewoning of ze komen niet in aanmerking voor 
een sociale huurwoning, maar voldoen ook (nog) niet aan de strengere hypo-
theekeisen, waardoor ze geen woning kunnen kopen. 

Om de stagnatie in de ontwikkeling van middenhuurwoningen aan te pakken, 
is politicus Rob van Gijzel (jawel, de oud-burgemeester van Eindhoven, mr. 
Brainport himself ) aan het werk gezet als voorzitter van een typisch Nederlands 
verschijnsel: de ‘Samenwerkingstafel Middenhuur’. Er is een landelijke tafel met 
vertegenwoordigers van ontwikkelaars en bouwers, woningcorporaties, make-
laars en het ministerie, maar er zijn ook regionale samenwerkingstafels in een 
aantal steden. Veelal bleek de behoefte aan middenhuurwoningen nog groter 
dan vooraf gedacht. Landelijk zou het gaan om een behoefte tussen 60.000 en 
200.000 woningen tot 2025. 

Van Gijzel heeft na een jaar ervaring aan de tafels nu aanbe-
velingen gedaan om tot versnelling van ontwikkeling en 

bouw te komen. Daarin ligt een zware nadruk op het 
goed samenwerken van alle partijen aan de lokale ta-
fels, omdat zij alleen samen tot een slagvaardige aan-

pak kunnen komen. Anderzijds beveelt hij aan dat de 
overheid de voorraad middenhuurwoningen beter gaat 
reguleren aan de hand van een puntenstelsel. Ook zou-

den lokale bestuurders de hoogte van de aanvangshuren 
en de jaarlijkse huurverhoging moeten bepalen. Volgens de 

landelijke marktpartijen (o.a. NEPROM, Bouwend Neder-
land en NVM) werkt sterkere regulering juist averechts. 

Lokaal maatwerk is inderdaad vereist; een te sterke 
regulering van de overheid past daarin niet. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

heidsgevoel. Hij vindt het eten dat ik 
voor hem kook lekker.
Wat ik overdag doe, daarin laat hij mij 
vrij. Hij gunt mij vaak een verzetje. We 
houden van wandelen. Hij speelt graag 
met het hondje dat aan zijn voeten ligt. 
We vinden het fijn om in ons fris opge-
maakte bed te liggen. We geven elkaar 
altijd een kusje voordat we gaan sla-
pen.
 
En dan is het rustig in huis en herhaalt 
alles zich weer van voren af aan.

Nieuwsgierig geworden naar onze 
voorstelling? Kom dan kijken op 2, 3, 
9,10,16 of 17 maart in Het Klooster in 
Nuenen of bij het Philips Toneel in 
Eindhoven. Er is maar een beperkt 
aantal kaarten per avond beschikbaar.
Surf naar www.lindespelers.nl of koop 
vanaf circa15  februari kaarten via Jum-
bo Ton Grimberg of Risjamo.



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

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.

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.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

GEVRAAGD: Collega’s 
voor in het restau-
rant! Voor in de bediening. 
Geen ervaring? Geen pro-
bleem! Tel. 06 - 50 74 25 96. 
Saffraan restaurant, Tongel-
resestraat 321 Eindhoven. 
www.saffraanrestaurant.nl

ACTIE: 
Rolf Benz draaifauteuil 
v.a. € 799,-- in stof
v.a. € 1.149,-- in leer

Bijpassende hocker verkrijgbaar

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

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

 www.lineo.nl

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

NIEUW
IN ONZE SHOWROOM

ACTIE: Rolf Benz bank Linea in stof
2-zits v.a. € 1.631,--
2,5-zits v.a. € 1.733,--

3-zits v.a. € 1.841,--
4-zits v.a. € 1.955,--

ACTIE: Rolf Benz bank 322 in leer
1.68 m breed v.a. € 1.976,--
1.89 m breed v.a. € 1.996,--
2.10 m breed v.a. € 2.198,--

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

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

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

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

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

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

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

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

 Rond de Linde 
elke donderdag op 
www.ronddelinde.nl 
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 Toneelstuk over 
dementie in   
‘De Ark’ in Stiphout
Steeds vaker zullen mensen met de-
mentie tussen ons wonen. Zij zijn part-
ner, vriend(in), sportmaat, lid van de 
vereniging of klant. Iedereen, van ge-
meente tot bank, van buurman tot on-
dernemer, van politie tot vereniging, 
kan iets doen om ervoor te zorgen dat 
mensen met dementie en hun naasten 
volwaardige leden van onze samenle-
ving zijn en blijven.
Op donderdag 22 februari openen om 
19.30 uur de deuren van de huiskamer 
van ‘De Ark’, Dorpstraat 29 in Stiphout 
(Helmond). Vanaf 20.00 uur speelt To-
neelgroep ‘Medemens’ het spel ‘Zoe-
ken’ over de zoektocht van een man 
met dementie die steeds minder lijkt te 
passen in zijn omgeving. Zijn naasten 
willen hem steunen, maar door onwe-
tendheid en onbegrip is dat nog niet zo 
makkelijk.
Het stuk wordt ingeleid door schrijf-
ster en regisseur Lotte Goossens. Na 
het toneelspel vindt een korte interac-
tie plaats met de toeschouwers en is er 
ruimte om vragen te stellen of in dis-
cussie te gaan met de aanwezige case-
managers van De Zorgboog en Savant 
en opbouwwerkers van LEVgroep Hel-
mond. Ook zal er voldoende informa-
tiemateriaal aanwezig zijn dat kan 
worden meegenomen om thuis nog 
eens rustig door te lezen.
Aanmelden kan door voor 20 februari te 
mailen naar kim.verwegen@levgroep.nl 
of te bellen met Sociaal Team West van 
de LEVgroep op 06-48 57 66 24.

Scouting Rudyard Kipling helpt 
het IVN met onderhoud bosven
In het bosgebied achter de blokhut van scouting Rudyard Kipling ligt een 
stuk heide en een prachtig bosven. In deze heide groeien vanzelf nieuwe bo-
men die hier eigenlijk niet gewenst zijn, omdat het hele heidegebied dan 
uiteindelijk zal veranderen in bos.

Om dit te voorkomen worden met 
enige regelmaat alle jonge boompjes 
uit de grond getrokken of omgezaagd. 
Meestal wordt dit gedaan door vrijwil-
ligers. Deze keer was het de ‘knot-
groep’ van de IVN afdeling Nuenen 
die werd geholpen door de scouts van 
Rudyard Kipling. Met vereende krach-
ten is een groot deel van de heide weer 
ontdaan van alle jonge bomen. Onder-
tussen deelden de vrijwilligers van het 
IVN ook zo veel mogelijk van hun 
kennis van de natuur met de kinderen.
De knotploeg (niet te verwarren met 
een knokploeg) van het IVN zorgt ie-

der jaar weer dat een aantal van de 
knotwilgen die Nuenen rijk is, ontdaan 
wordt van alle takken. Alleen op deze 
manier behouden deze mooie knotwil-
gen hun karakteristieke uiterlijk bij-
voorbeeld tussen de weilanden. Meer 
lezen over het IVN in Nuenen? Kijk 
dan eens op: https://www.ivn.nl/afde-
ling/nuenen-ca
En heeft u een zoon of dochter van vijf 
jaar of ouder die ook lekker iedere za-
terdag buiten bezig wil zijn midden in 
de prachtige natuur die Nuenen rijk 
is? Kijk dan eens op : 
www.rudyardkipling.nl 

Padvindsters van scouting 
Rudyard Kipling hakken er op los
De bijl is een zeer handig stuk gereedschap en kan niet gemist worden op 
een kamp. Er moet echter wel goed mee worden omgegaan. Het is namelijk 
niet alleen een erg handig stuk gereedschap, maar ook een zeer gevaarlijke 
voor wie niet weet hoe hij ermee om moet gaan. Daarom hebben de pad-
vindsters dit weekend weer � ink geoefend in het veilig gebruiken van een 
bijl, zodat ze binnenkort ook o�  cieel het houthakkersinsigne in ontvangst 
kunnen nemen. 
De explorers hebben afgelopen week-
end onder andere gewerkt aan het pio-
nieren (bouwen) van een reuze kata-
pult. Pionieren is een hele belangrijke 
vaardigheid voor een scout, omdat er 
heel vaak situaties voorkomen waarbij 
met hout en touw iets gebouwd moet 
worden zoals bijvoorbeeld een keuken 
als ze op kamp zijn. De katapult moest 
natuurlijk worden getest en bleek meer 
dan goed zijn werk te doen.

Wist u al dat er voor iedereen in de 
leeftijd van 5 tot en met 99 jaar altijd 
iets te doen is bij de scouting? Voor de 
jeugd zijn er diverse speltakken in ver-
schillende leeftijdscategorieën en voor 
volwassenen die graag de handen uit 
de mouwen steken in en om de blok-
hut is er ook altijd wel wat te doen. 

Kijk op www.rudyardkipling.nl voor 
meer informatie. 

www.rudyardkipling.nl

 Training voor vrijwilligersorganisaties: 

Hoe steekt een gemeente   
nu eigenlijk in elkaar?
Vrijwilligers en hun organisaties hebben vaak te maken met lokale overhe-
den en de politiek. Maar hoe steekt de gemeentelijke wereld nu eigenlijk in 
elkaar? Zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het � jn om 
meer te weten over het gemeentelijke apparaat. Speciaal voor vrijwilligers 
van vrijwilligersorganisaties wordt een workshop georganiseerd. 

Jasper Ragetlie, directeur LEVgroep 
en oud-wethouder, gaat samen met de 
deelnemers in op vragen als: Hoe 
werkt een gemeente? Hoe kan ik be-
langrijke zaken inbrengen? Wat werkt 
er niet? Dit gebeurt op een luchtige en 
prettige manier. Aan het einde van de 
workshop heeft u kennis opgedaan 
over agenda-, beleids- en besluitvor-
ming bij een gemeente. Kennis die u 
zal helpen bij de vormgeving van een 
goede relatie met het gemeentehuis. 
De bijeenkomst is gepland op woens-
dag 7 maart om 19.30 uur in het LEV-
gebouw aan de Bleek 1 in Geldrop. 

Deelname is kosteloos. Meer infor-
matie en/of aanmelden op www.le-
renmetlev.nl/vrijwilligerscollege 
Over LEVgroep (Leven en Verbinden)
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. We werken in de gemeenten As-
ten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, 
Oirschot, Son en Breugel en Someren. 
www.levgroep.nl
www.facebook.com/LEVgroep

 Nuenenaar Boudewijn Raes-
sens, co-auteur van nieuw boek 

Bouwstenen 
van het huidige 
toekomstige succes 
van een mkb-er
Op 24 januari verscheen het boek van 
Shopping Tomorrow Tijd voor transfor-
matie: verander vandaag! Diverse ex-
perts uit heel Nederland werkten mee 
aan het tot stand komen van dit boek. 
De inhoud? De versmelting van de on- 
en offline wereld is voor de consument 
al een feit, maar stelt bedrijven voor 
steeds nieuwe uitdagingen. Een van de 
uitdagingen is de toename van leeg-
stand in middelgrote en kleine dorpen 
en steden. Veel mkb’ers hebben moeite 
zich staande te houden in de razend-
snelle ontwikkelingen binnen de retail.
Boudewijn Raessens, verbonden als as-
sociate lector bij Fontys Hogescholen 
Marketing Management, was een van 
de deelnemers/ auteurs van de expert-
groepen van Shopping Tomorrow. Zij 
formuleerde de volgende vraag: ‘Welke 
bouwstenen bepalen het huidige en 
toekomstige succes van een mkb-er?’
De vraag is beantwoord aan de hand 
van expertgroepdiscussies en inter-
views met succesvolle mkb’ers. Het 
antwoord is weergegeven in een van 
de hoofdstukken in het boek en zijn 
samengevat in zes thema’s: kiezen, 
klant, merk, marketing, technologie 
en organisatie. Het is geen eenmalige 
exercitie, maar eerder een continu 
proces waarin experimenteren, leren 
en verbeteren centraal staan. Natuur-
lijk verandert er veel volgens Boude-
wijn maar de essentie van marketing 
en verkoop is niet het gebruik van 
nieuwe technologie maar het verlei-
den van de klant. Mocht u vragen 
hebben, wilt u het hoofdstuk ontvan-
gen, u kunt Boudewijn hiervoor mai-
len! Mailadres van Boudewijn Raes-
sens is bekend bij de redactie.

Catharina Ziekenhuis voor 10e jaar 
uitgeroepen tot topwerkgever
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is voor het 10de jaar op rij gecerti� -
ceerd als Top Employer. Dat maakte het Top Employer Institute donderdag 1 
februari bekend. Het instituut analyseert jaarlijks het personeelsbeleid van 
een groot aantal Nederlandse werkgevers op meer dan 600 HR-onderdelen. 
“Zo bijzonder dat we voor het tiende jaar op rij zijn uitgeroepen tot top-
werkgever. Dat zegt alles over het arbeidsklimaat in dit gedreven zieken-
huis”, aldus een trotse manager Marlies Dokter van de afdeling HRM. 

Om de titel ‘Top Employer’ te mogen 
dragen moet het ziekenhuis voldoen 
aan veel verschillende criteria. Een on-
afhankelijk onderzoek van het Top Em-
ployer Institute heeft aangetoond dat 
het ziekenhuis beschikt over goede ar-
beidsvoorwaarden. Het onderzoek richt 
zich onder meer op onderwerpen als ta-
lentstrategie, leren & ontwikkelen, on-
boarding, leiderschapsontwikkeling, ar-
beidsvoorwaarden en bedrijfscultuur. 

Nieuw talent
Als ‘Topwerkgever’ scoort het Catha-
rina Ziekenhuis al jaren het hoogst op 
het topic ‘Learning & Development’. 
Dat weerspiegelt zich in de uitgebreide 

leer- en doorgroeimogelijkheden die 
het ziekenhuis aan haar medewerkers 
biedt. Dokter: “We hebben de per 
soonlijke ontwikkeling van de mede-
werkers in dit ziekenhuis hoog in het 
vaandel. Daarmee onderscheiden we 
ons op de arbeidsmarkt, waardoor we 
huidige medewerkers behouden en 
nieuw talent aan ons binden.”

Wil jij werken bij een Top Employer? 
Neem dan zeker een kijkje op:
www.werkenbijcatharina.nl

Alzheimer Café Helmond: 
’Omgang met onbegrepen gedrag'
Wanneer iemand een vorm van dementie krijgt, kan er veel veranderen, zo-
wel voor de persoon met dementie zelf als voor zijn of haar omgeving. Vaak 
zijn deze veranderingen niet te begrijpen en zorgen ze bij familieleden voor 
veel verdriet en onbegrip, maar ook machteloosheid. 

Hoe ga je om met boosheid of achter-
docht van iemand met dementie? Of 
met iemand die niets wil? Wat kun je 
dan het beste doen? Op donderdag 15 
februari is Andrew Tan te gast, klinisch 
geriater in het Elkerliek Ziekenhuis, 
om uitleg en adviezen te geven voor 
omgang met mensen met dementie. 

Heeft u andere vragen over Alzheimer 
of dementie? Wilt u contact met lotge-
noten, ervaringsdeskundigen, mantel-
zorgers of gewoon kennis maken met 
het café? Wees dan welkom op donder-
dag 15 februari in het Alzheimer Café in 
Helmond. Het is een ontmoetingsplaats 
voor iedereen die met dementie te ma-
ken heeft. In een ongedwongen sfeer 
kunt u lotgenoten ontmoeten, informa-
tie krijgen en ervaringen delen. Elke 
derde donderdagavond van de maand in 
Zorginstelling Alphonsus, Hoofdstraat 
176 in Mierlo-Hout (Helmond).
Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u gewoon langs-
komen, aanmelden vooraf is niet no-
dig. De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee, het programma 
start om 19.30 uur. Na de inleiding is er 

tijd voor een drankje. Daarna kunt u 
vragen stellen en in discussie gaan. 
Rond 21.00 uur wordt de avond afge-
sloten en is er gelegenheid om nog iets 
te drinken en na te praten. Het Alzhei-
mer Café sluit om 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is bedoeld voor de 
inwoners van Aarle-Rixtel, Bakel, Beek en 
Donk, Brouwhuis, Elsendorp, Gemert, 
Handel, Helenaveen, Helmond, Lierop, 
Lieshout, Mariahout, Mierlo, Mierlo-
Hout, Mortel, Ommel, Rips en Stiphout.
Als u vooraf vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met Lies van Houtem, 
LEVgroep, telefoon 0492 - 59 89 89 
(tijdens kantooruren) van het centraal 
kantoor, Penningstraat 55 Helmond.
Over LEVgroep (Leven en Verbinden)
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. We werken in de gemeenten As-
ten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen, Oirschot, Son en Breugel en 
Someren. 
www.levgroep.nl
www.facebook.com/LEVgroep

Beeldgeleide chirurgie ondersteunt 
chirurg in zoektocht naar kankercellen
Het inspuiten van een � uorescerende contrastvloeistof bij patiënten met endel-
darmkanker vóór een operatie, maakt het voor chirurgen tijdens de operatie mo-
gelijk om nog nauwkeuriger tumorweefsel te verwijderen en gezond weefsel te 
sparen. Drie Nederlandse ziekenhuizen zijn gestart met dit baanbrekende onder-
zoek om darmkanker te behandelen. Het gaat om het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC), het Erasmus MC in Rotterdam en het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven in samenwerking met het Centre for Human Drug Research (CHDR). 

Patiënten met grote lokaal voortge-
schreden endeldarmtumoren of met 
teruggekeerde endeldarmkanker krij-
gen een aantal dagen voor de operatie 
bij het CHDR in Leiden een speciaal 
ontwikkelde tumor-specifieke marker 
(SGM-101) via een infuus toegediend. 
Het is een fluorescerende contrast-
vloeistof die zich specifiek hecht aan 
de tumorcellen. “Vergelijk het met een 
fluorescerende jas die oplicht in het 
donker als er licht opvalt”, zegt hoofd-
onderzoeker en chirurg dr. Alexander 
Vahrmeijer (LUMC). Tijdens de ope-
ratie gaat het licht op de operatieka-
mer uit en lichten de tumoren middels 
een speciale infraroodcamera op. “Het 
effect is tweeledig”, gaat hij verder, “tu-
moren die niet te zien zijn met het blo-
te oog worden zichtbaar en plekken 
waarvan we vermoeden dat het een tu-
mor is, maar wat gezond weefsel blijkt 
te zijn, kunnen dus worden gespaard.”

Extra middel
Chirurg dr. Miranda Kusters van het 
Catharina Ziekenhuis is enthousiast 
over de nieuwe behandeltechniek. “Je 
ziet op een monitor in de OK direct 
waar tumoren zitten en belangrijker 
nog, in dertig procent van de gevallen 

treffen we meer tumorweefsel aan dan 
we dachten. Tot nu toe moesten we het 
doen met wat onze ogen zagen, onze 
handen voelden en wat vooraf op scans 
te zien was. Dit is een extra middel om 
ons als chirurg te helpen.” 

Miljoen subsidie 
KWF Kankerbestrijding
De eerste resultaten zijn onlangs gepu-
bliceerd in het Britse medisch tijdschrift 
The Lancet Gatroenterology & Hepato-
logy. “De komende jaren moet uit onder-
zoek blijken of deze techniek meerwaar-
de heeft voor de levensverwachting van 
patiënten”, zegt Vahrmeijer. Uitgebreider 
onderzoek onder zo’n 200 patiënten 
moet dit aantonen. Hoofdonderzoekers 
dr. Alexander Vahrmeijer (LUMC), dr. 
Denise Hilling (LUMC), prof. dr. Koos 
Burggraaf (CHDR), dr. Pim Burger (Eras-
mus MC), prof. dr. Kees Verhoef (Eras-
mus MC), dr. Miranda Kusters (Cathari-
na Ziekenhuis) en prof. dr. Harm Rutten 
(Catharina Ziekenhuis) gaan hierbij een 
langdurig samenwerkingsverband aan 
om de kwaliteit van de endeldarmkanker 
chirurgie te verbeteren. KWF Kankerbe-
strijding heeft daarvoor 1 miljoen euro 
subsidie beschikbaar gesteld. 
www.catharinaziekenhuis.nl
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

 H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 februari 19.00 uur: Carna-
valsviering, Carnavalskoor, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 11 februari 11.00 uur: Viering, 
parochiekoor, voorganger Mevr. M. 
Habraken.
Aswoensdag 14 febr. 19.00 uur: Gebeds-
dienst, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 10 februari 19.00 uur: Zus 
Bemelmans - Kessels; Drieka van de 
Tillaart; namens Blaaskapel De Blaos-
poepers: Han van Gils; Paul Dorres-
tein; Sjef van der Linden; Wim Mes-
serschmidt; Will Messerschmidt; Ti-
nus van Gils.

Zondag 11 februari 11.00 uur: René 
Elst; Jo Jegerings; Jeanne Straathof - 
Scholtes.

Mededeling
Oecumene in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten / Raad van Kerken.
Betreft: Aswoensdag op 14 februari.
Op woensdag 14 februari vieren we 
Aswoensdag en worden de askruisjes 
uitgedeeld. De viering heeft een oecu-
menisch tintje omdat Pieter Flach na-
mens de PGN met ons meeviert en tal 
van PGN-gemeenteleden met hem 
meekomen. Aanvang: 19.00 uur. 
Geef aan kerkbalans!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 februari 11.00 uur: Carna-
valsviering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Gerard Donkers; Theo van Duppen en 
Clasina van Duppen - Heijl; Sjef en Le-
na Saris - Swinkels; Bert Verhagen; Jan 
van de Berk; Marietje Van Moorsel - 
de Louw; Toon Jansen, vanwege ver-
jaardag; Marietje van Rooij - van Lith. 

Mededelingen
Afgelopen week is mevrouw Marietje 
van Moorsel - de Louw, uit de Akker-
staat 23, op 85 jarige leeftijd overleden. 
Ook is afgelopen week mevrouw Ma-
rietje van Rooij - van Lith, uit De Ho-
venier 7 te Nuenen, op 87-jarige leef-
tijd overleden. 

Wij wensen beide families en vrienden 
veel troost en sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 februari 09.30 uur: Carna-
valsviering met de Wettertetters, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Martien van de Wetering; Sjef Ver-
santvoort; Voor de levende en overle-
den leden van de Carnavalsvereniging.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 11 februari, 10.00 uur. Voor-
ganger in deze dienst is ds. A. Rebel. 
Dit is de derde uit een serie van drie 
Carrouseldiensten over geloof, hoop 
en liefde. In deze dienst staat centraal: 
‘hoop’. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor het Diaconaal inloophuis 
’t Hemeltje in Eindhoven. Na de dienst 
is gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee. Op woens-
dag 14 februari wordt u van harte uit-
genodigd in de H. Clemenskerk (aan-
vang 19.00 uur) voor de Aswoensdag-
viering. Elke donderdag staat vanaf 
10.00 de deur van De Regenboog wijd 
open voor het Open Huis: gezelligheid 
met koffie of thee. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor andere activi-
teiten: zie onze website onder ‘Agenda’.

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 8 februari
09.30 uur Computercafé: Spelen met Excel

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 8 februari
20.18 uur Prima Doa-Bal 
(alleen voor genodigden) 

Café Schafrath

Vrijdag 9 februari
19.40 uur Bonte avond CV de Wetters 

Residentie Sjâtoo Sjapoo 
aan de Koppel te Nederwetten

Vrijdag 9 februari 
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

www.salonnuneville.nl

Zondag 11 februari
13.30 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Maandag 12 februari
11.00-14.00 uur Carnavalsbrunch 

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

Donderdag 15 februari
19.30 Ontmoetingsavond 

ruilkring Lets Nuenen. 
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 15 februari
 09.30 uur KBO Schuif-lezing

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

Jonkheer Meester Van Rijckevorsel

Vrijdag 16 februari
17.45 uur Ittemee maaltijd 

D’n Heuvel Gerwen

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

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 17 februari
20.30 uur Nuenense band: Tip Jar 

in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Zondag 18 februari
13.30 uur The STEWS (Beatles Stones etc.)

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 18 februari
14.00 uur Bellydance Open Stage

2nd Edition 
Het Klooster

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

Het Klooster

Woensdag 21 februari 
20.00 uur VVD Liberaal café 

met als onderwerp Right to Challenge
Vincentre

Donderdag 22 februari
09.30 uur Computercafé: WhatsApp

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 22 februari
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 Nuenen
Het Klooster in Nuenen

Zaterdag 24 februari 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

www.salonnuneville.nl

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

Maandag 26 februari
11.00-13.00 uur Modehuis Hoffmans 

modeshow en verkoop kleding
Jo van Dijkhof

Dinsdag 27 februari
14.30 uur Cultuur Overdag 
toneel ‘Coupure’ (Zeelandia)

Het Klooster (14.30 uur)

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele mooie herinneringen, 
delen wij u mede dat mijn lieve man, onze fijne (schoon)vader 

en fantastische opa rustig is ingeslapen.

Berry Cuppers
Lambert Petrus Josephus
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gouden Erepenning van de gemeente Nuenen c.a.

* Eindhoven, 21 mei 1934  † Nuenen, 3 februari 2018 
              

 Nuenen: Jeanne Cuppers-van der Kooij

 Oirschot: Ingeborg Cuppers en Frans Verlinden
   Just, Kirsten, Maura

 Rotterdam: Nicole en Aad van Well-Cuppers
   Emiel, Sascha, Janou

  Astrid Cuppers †

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Cuppers
Emopad 56, 5663 PB Geldrop 

De Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 9 februari om 11.00 uur 
in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Aansluitend wordt Berry door 
ons gezin naar het crematorium in Heeze begeleid.

In plaats van bloemen wordt een donatie aan de Parochiële Caritas Instelling 
Heilig Kruis op prijs gesteld. Collectebussen hiervoor staan bij het 
condoleanceregister in de kerk. 

Islam contra christendom?
Door John Haan, Raad van Kerken 

Woensdagavond 31 januari gaf Dr. Mohamed Ajouaou, docent aan de VU 
Amsterdam en de KU Leuven, in kerkelijk centrum De Regenboog een lezing 
over de relatie tussen de islam en het christendom. De inleider was gevraagd 
zijn visie te geven over de verschillende dromen, ideeën en tradities die 
christenen en moslims verbinden en hoe een gemeenschappelijke taal te 
vinden om de dialoog met elkaar aan te gaan. 

Ajouaou vertelde over zijn positieve 
ervaringen met christenen in zijn 
jeugd en studietijd; die ervaringen 
maakten dat hij promotor werd van de 
dialoog tussen christenen en moslims. 
Hij zei ervan overtuigd te zijn dat we 
een gemeenschappelijke taal voor het 
onderling debat kunnen leren door el-
kaar te ontmoeten, te leren kennen, 
aandacht voor elkaar te hebben en sa-
men te werken. En als je met elkaar 
praat, begin dan niet over Koran, Bij-
bel en het verleden maar over gewone 
dingen die iedereen bezig houden. De 
inleider formuleerde ook zijn dromen 
over de samenwerking tussen christe-
nen en moslims: dat er een moment 
komt waarin de moskee als Gods- en 
gebedshuis wordt gezien waar we el-
kaar ontmoeten, dat de gezamenlijke 
moskeeën komen met een duidelijke 
visie op cruciale thema’s en dat imams 

zich uitspreken die visie vanuit de Ko-
ran waar te maken. 
Gevraagd of het tussen christendom, 
islam en boeddhisme, gezien de vele 
oorlogen, nog ooit tot vredelievend-
heid zal komen antwoordde Ajouaou 
dat er maar één manier is om dat te be-
reiken: met elkaar praten en samen-
werken. 
Blijkens opmerkingen uit de zaal zijn 
er vanuit Nuenen bezoeken geweest 
aan moskeeën, maar tot tegenbezoe-
ken aan kerken kwam het niet. Volgens 
Ajouaou komt dit doordat er in mos-
keeën geen cultuur van overleg en de-
bat is; dat moet geleerd worden. Ook 
zijn christelijke kerken voor moslims 
machtige instituten en daar heeft men 
een zekere vrees voor. Gevraagd naar 
de scheiding tussen kerk en staat in 
Marokko antwoordde Ajouaou dat die 
er wel degelijk is. Een maand geleden 
verordonneerde de Marokkaanse ko-
ning bijvoorbeeld dat in het publieke 
domein één vrouw gelijkwaardig is aan 
één man en niet zoals in oude geschrif-
ten staat twee vrouwen gelijkwaardig 
zijn aan één man. 

Eindconclusie: h et gesprek tussen is-
lam en christendom moet niet gaan 
over dogma’s uit Bijbel en Koran maar 
over het leven van alledag. Met dank 
aan de inleider werd die conclusie met 
applaus onderstreept.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl
 
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 8 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes van Ma-
tha, belijder. 
Vrijdag 9 februari. 07.15 uur H.Mis, H. 
Cyrillus, bisschop van Alexandrië en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Pollo-
nia, maagd en martelares. 

Zaterdag 10 februari. 08.30 uur H. Mis, 
H. Scholastica, maagd. 10.00 Gods-
dienstlessen.
Zondag 11 februari. Zondag Quinqua-
gesima. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 12 februari. 18.30 uur H. 
Mis, de zeven Heilige Stichters van de 
Servieten van Maria, belijders. 
Dinsdag 13 februari. 18.30 H. Mis. 
Woensdag 14 februari. Aswoensdag. 
Aswijding en askruisje. 18.30 uur. Ge-
zongen H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl.
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SPORT
EMK - Keldonk 3-2
Door Cor Groenen

Na een lange (misschien wel te lange) pauze kwam EMK afgelopen zondag 
weer in actie. Tegenstander was de nummer laatst uit de competitie Keldonk. 
Wie gedacht had dat deze wedstrijd een simpele walk-over zou worden 
kwam bedrogen uit. 

DWK - Z&PV Nuenen 9-16 

Heren 1, beter maar nog niet goed
Het 1ste heren waterpoloteam van Z&PV Nuenen begint steeds beter te 
draaien. De nieuwe trainer Rene Evers heeft hierin een belangrijk aandeel. 
Het is echter nog niet goed wat Nuenen laat zien.

Afgelopen weekend stond de wedstrijd 
in het verre Barneveld op de agenda. 
DWK, de nummer laatst was nu de te-
genstander en moest er natuurlijk dik 
gewonnen worden. Deze kennis was 
waarschijnlijk de reden dat Nuenen 
zenuwachtig aan de wedstrijd begon 
en al snel met 3-1 achter kwam te 
staan. In de 2e periode wist Nuenen 
echter de wedstrijd naar zich toe te 
trekken en halverwege de wedstijd was 

het 4-9 voor de Brabanders. En Nue-
nen ging onder aanvoering van de uit-
stekend spelende Roy Schoenmakers 
door met scoren. Schoenmakers zelf 
was met vijf doelpunten de absolute 
uitblinker en mede door drie doelpun-
ten van Lars van Raaij en Nick Rietveld 
wist Nuenen deze wedstrijd met 9-16 
te winnen. Het was allemaal nog niet 
erg goed, maar de stijgende lijn is te 
pakken.

EMK kwam in de 20e minuut op een 
1-0 voorsprong door Rick van den Bo-
gaard die een toegekende vrije trap on-
berispelijk in de linkerbovenhoek 
schoot. Twee minuten later gebeurde 
er aan de andere kant van het veld het-
zelfde met uitzondering van de hoek. 
Ditmaal was het de rechter bovenhoek 
waarin de bal geschoten werd. In de 
31e minuut kreeg Christian Mes-
serschmidt de bal in de zestien meter 
bij Johan Janssen die plots vrij voor de 
Keldonk doelman stond, en deze kans-
loos liet. Met een 2-1 voorsprong gin-
gen beide teams de kleedlokalen in. Na 
rust kwam Keldonk na een fout in de 
EMK verdediging weer op gelijke 
hoogte. Het spel van EMK werd er na 
deze tegenvaller niet beter op. In de 
87e minuut kreeg EMK een penalty 

mee na een overtreding op Johan Jans-
sen in het strafschopgebied. Rick 
Slaats ging achter de bal staan en liet 
de Keldonk doelman kansloos, 3-2. 
Een niet al te beste wedstrijd van EMK 
zijde, maar ook die moeten gewonnen 
worden. EMK speler Rick van den Bo-
gaard werd door de supporters geko-
zen als ‘Man of the Match’. 

GEEN    
‘Dak van Brabant’ 
De veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ 
gaat zondag 11 februari niet door. 
Toerclub Nuenen heeft besloten om 
deze ATB-tocht niet door te laten gaan. 
Door de zware storm van medio janua-
ri is er zoveel schade in de bossen ont-
staan dat het te gevaarlijk is om de 
tocht wel te houden. Diverse delen van 
de routes zijn nog geblokkeerd door 
omgewaaide bomen. Bovendien be-
staat het gevaar dat er tijdens de tocht 
takken gaan vallen op de routes. De or-
ganisatoren willen geen onnodig risico 
nemen. Het is de eerste keer in twintig 
jaar dat een Dak van Brabant-tocht van 
Toerclub Nuenen geen doorgang vindt. 
De eerstvolgende Dak van Brabant 
staat gepland voor zondag 14 oktober. 

Na menig heftig duel verloor  Lars van Raaij zijn cap
Rick van den Bogaard schiet de 1-0 binnen 

Twee damesteams     
TV de Lissevoort kampioen
De KNLTB Winteroutdoorcompetitie tennis zit er weer op. TV de Lissevoort 
kan twee damesteams als kampioenen huldigen, van harte pro� ciat dames!

Bij TV de Lissevoort hebben 14 teams het winterweer getrotseerd om op donder-
dag- of vrijdagavond of zaterdagmiddag in dames, heren of gemengde teams mee 
te doen aan de Winteroutdoorcompetitie van de KNLTB. Na de wedstrijden werd 
er altijd nog gezellig geborreld in het paviljoen. De dames van het eerste Lisse-
voortteam van de Zaterdagmiddag Dames Dubbel 1e klasse competitie zijn deze 
winter kampioen geworden, evenals de dames van Lissevoort 1 van de Vrijdag-
avond Dames Dubbel 2e klasse. Goed gedaan dames, proficiat!

Wedstrijd voor 
de pauze beslist: 
Harold van Bree 
winnaar 
Door Antoon Hurkmans
 
Afgelopen vrijdag was het weer rikken 
bij de supportersclub RKSV Nuenen. 
Hadden wij de vorige uitgave nog te 
maken met een matige deelname, deze 
week had de organisatie niet te klagen 
en kon zo weer tevreden terug zien op 
een zeer geslaagde avond rikken met 
een mooi en goed deelnemersveld.
Er werd al bij aanvang van de eerste 
ronde volop strijd geleverd voor de zo 
fel begeerde punten voor de eindover-
winning van de 15de rik wedstrijd. De 
sfeer zat er goed in en de jury moest 
menig maal optreden voor een goede 
beslissing. Bij het opmaken van de 
stand voor de pauze was het de gerou-
tineerde Harold van Bree die met 90 
punten ruim aan kop ging voor de win-
naar van de vorige uitgaven, ook niet 
de minste Harrie Maertens met 69 
punten. Na de pauze werd er nog be-
hoorlijk strijd geleverd voor de boven-
ste plaatsen. Het waren vooral de laatst 
aangesloten spelers en de deelnemers 
uit het Lieshoutse die alle duivels ont-
bonden om nog in aanmerking te ko-
men voor de overwinning. Uiteindelijk 
moesten zij toch het onderspit delven 
voor de leider van voor de pauze Ha-
rold van Bree die met de overwinning 
aan de haal ging. Wel waren de ver-
schillen deze week van plaats 2 tot en 
met 10 erg klein.

Uitslagen 2 februari
 1 Harold van Bree  90 punten
 2 Harrie Maertens 69 punten
 3 Willie van den Heuvel 62 punten
 4 Jan Bertelink 60 punten
 5 Adriaan Schepers 59 punten
 6 Peter de Louw 59 punten
 7 John Verbakel  55 punten
 8 Rinus van Hoof 53 punten
 9 Bennie de Louw 52 punten
10 Berry van Dun  49 punten

De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door: Janes Tuhumury.

Vrijdag 16 februari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.15 uur, komende 
week slaan wij over in verband met het 
feest der zotten en natuurlijk het ons 
wel bekende GroenWitters bal ook 
hier is iedereen welkom. Daarna gaan 
wij op vrijdag 16 februari weer verder 
voor het laatste deel van dit seizoen. 
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 040- 2833254.

Kampioensteam Vrijdagavond DD 35+ 2e 
klasse: Boven: Chantal Claes, Jessica Eij, Lin-
da de Wilde. Onder: Jenneke van den Berg, 
Rita Wijtmans, Peggy van der Velden en El-
mi van Boxtel. Niet op de foto: Chantal van 
der Stappen en Muriel Nijenboer. Proficiat!

Kampioensteam Zaterdagmiddag DD 1e 
klasse: Lidwien Baggen (invaller), Anne-
miek Evers, Marianne Maus, Annemiek 
Adams en Monique van Bladel. Niet op de 
foto: Nolleke van Santvoort en Samantha 
van Aken. Proficiat!

Zwemmers Z&PV Nuenen 
handhaven zich in top 10
Door Marie-Louise Kardol

Afgelopen zondag hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen een grote stap ge-
zet richting een de� nitieve top 10 klassering in de A-competitie voor seizoen 
2017-2018. Helaas zorgden een groot aantal zieken en afwezigen ervoor dat 
het team een plekje prijs moest geven en nu op plaats 9 staat, maar met nog 1 
ronde te gaan hebben we een plaats in de top 10 nog volledig in eigen hand.

Vooral in de jongste leeftijdsgroepen 
kwamen er mooie verbeteringen op 
de klok te staan. Zo zwommen Vita 
Caboni (2007), Marc Henraat (2007), 
Sasha Henraat (2006), Lotta van Ke-
menade (2007), Jonah Popken (2007), 
Ralph Spanjers (2008), Liselot van der 
Velden (2007), Remco Verhoeven 
(2006) en Koen van den Wildenberg 
(2008) op de 50m rugslag allemaal 
sneller dan ze ooit hadden gedaan. En 
de helft deed dat op de 100m school-
slag nog eens dunnetjes over.

Ook in de 2 leeftijdsgroepen hierbo-
ven regende het persoonlijke records, 
bijvoorbeeld voor Eunice van Ekert 
(2005) en Jasper van der Knaap (2004) 
op zowel de 100rug als 200school. Op 
die laatste afstand tekende ook Floris 
Sonneveld (2004) voor een nieuwe 
toptijd, iets wat bij de heren ook Bart 
Cooymans en Frans Slaats voor elkaar 
wisten te krijgen.

Zeer belangrijk voor de eindscore was 
verder de 400m wisselslag bij de jon-
gens en meiden uit 2002 en 2003. Op 
zo’n zwaar nummer kan je veel tijd win-
nen maar ook verliezen. Gelukkig wis-
ten de Pleun van der Heijden, Marit 
Verspaget, Charlotte Hoogendoorn, 
Bram Zwetsloot en Milan Meurs het 
eerste voor elkaar te krijgen. Gezamen-
lijk zwommen zij 18 seconden van hun 
inschrijftijden af, wat dus een 18 pun-
ten betere score opleverde. Met de laat-
ste wedstrijd op 18 maart nog te gaan is 
er een prima uitgangspositie om met 
hopelijk dan weer een complete ploeg 
de top 10 klassering veilig te stellen.

Overige persoonlijke records
50vlinder Miriam de Haan, Danila van 
den Hoogenband, Jeroen Schelling, 
Kari van Zwol 100vlinder Joep Ded-
ding, Robin Goossens, Victor de Kou-
semaeker 200wissel Joep, Victor, 
Alexander Nijst.  100vrij Kari.

Vaandelteam BCL kampioen
Het eerste herenteam van Badminton Club Lieshout heeft het kampioen-
schap binnengehaald. Ná de eerste (en uiteindelijk enige) verliespartij bij 
het Sonse Scarabee, zette het team een tandje bij en veegde het SV Olym-
pus´69 met 8-0 van de baan om in de laatste wedstrijd van het reguliere sei-
zoen ook nog even met 7-1 van BC Oosterhout te winnen. Door deze dikke 
overwinningen is het team de� nitief kampioen van de eerste afdeling van 
de mannen, tweede klasse.

 De wedstrijd tegen de nummer laatst 
SV Olympus ‘69 uit Halsteren, was 
meer in evenwicht dan de uitslag doet 
vermoeden. Zeker in de singles moes-
ten de Lieshoutse heren tot het uiter-
ste gaan. Na deze zege stond de wed-
strijd tegen Oosterhout onder hoog-
spanning omdat minimaal twee 

punten gepakt moesten worden om 
zeker te zijn van het kampioenschap. 
Maar dat was al na twee partijen een 
feit. Bert Manders en Wouter van Vijf-
eijken wonnen hun dubbelpartij met 
21-19 en 21-18 en haalden het eerste 
punt binnen. Jeroen van der Heiden en 
Laurence Roijackers deden daarna wat 
van hun verwacht werd: zij wonnen 
met 21-18 en 21-16 waarna de titel ze-
ker was.
In de daaropvolgende singlepartijen 
was de druk er duidelijk af. Alleen 
Ruud van Vijfeijken verloor, na een 
ijzersterke eerste set (21-8) alsnog in 
drie sets. De laatste twee dubbelpartij-
en werden in drie sets gewonnen waar-
na het kampioenschap uitgebreid ge-
vierd kon worden.

Regio Brabant
Door na vorig jaar opnieuw het kam-
pioenschap binnen te halen, mag BCL-
H1/BouwCenter Swinkels het in het 
voorjaar opnemen tegen de kampioen 
van de andere tweede afdeling van deze 
klasse (BC Mash-H1). De winnaar hier-
van is kampioen van de regio Brabant.

Voetbal Waterpolo

Bridgers overhandigen mooie 
cheque aan De Zonnebloem
Zaterdag 27 januari organiseerde Bridgeclub Common Sense Nuenen voor 
de 18e keer de Zonnebloemdrive. Meer dan 100 bridgers deden weer mee. 
Gewoon….. omdat ze graag bridgen en het altijd gezellig is hier. En natuur-
lijk omdat De Zonnebloem een warm hart wordt toegedragen. 

Na een versnapering en een warm 
welkom van voorzitter Marinus Dek-
kers start de bridgedrive en speelt ie-
dereen 6 ronden van 4 spellen. Arbiter 
Frank van Horck en de organisatie 
(Lies van den Akker, Jos Horvàth en 
Wil Veugelers) zorgen weer voor een 
voortreffelijk verloop van het toer-
nooi. De sfeer is ontspannen en tege-
lijkertijd wordt natuurlijk wel voor elk 
punt hard gewerkt.

Aan het einde van de middag zijn alle 
resultaten bekend. Ten eerste is er sa-
men ruim € 1.100,- bij elkaar gebracht 
voor de Zonnebloem. Ria Hoefnagels, 
Hoofd Bezoekwerk van afdeling Nue-
nen, neemt blij alweer een cheque in 
ontvangst. Vorig jaar is van het geld 
een fantastisch kerstfeest georgani-
seerd. De Zonnebloem weet er nu ook 
vast een mooie bestemming voor te 
vinden. Ten tweede worden de win-
naars bekend gemaakt. De top mag het 

eerste kiezen uit de leuke prijzentafels 
die beschikbaar zijn gesteld door een 
groot aantal sponsoren uit ons dorp. 
En ook een aantal mensen met een la-
gere notering op de uitslagenlijst gaan 
natuurlijk met een prijs naar huis.

Uitslag:
1.  Ad van de Molengraft en Jo van 

den Akker 
2.  Ellen Rem en Henk de Wit
3.  Marian van de Kam en Dora van 

Rooij

Veel dank aan alle deelnemers en 
sponsoren die de Zonnebloemdrive 
weer mogelijk hebben gemaakt. 

Binnenkort, op zaterdag 24 februari, 
volgt weer de Van Goghdrive in Het 
Klooster in Nuenen. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. 
Voor meer informatie: ga naar website: 
www.nbbclubsites.nl/club/30022

Het kampioensteam: Wouter van Vijfeijken, 
Bert Manders, Jeroen van der Heiden, Laure-
nce Roijackers en Ruud van Vijfeijken en in 
hun midden trainer Frans van Waardenburg

Badminton

Tennis

Wielersport

Rikken

Zwemmen

Bridge

Vrouwencentrum 
de Vlinder
Tijdens de carnavalsvakantie is het 
vrouwencentrum de Vlinder de hele 
week gesloten. Dinsdagochtend 20 fe-
bruari beginnen we weer met onze we-
kelijkse inloopochtend. Voor meer in-
formatie zie  vrouwencentrumdevlin-
der.jimdo.com.
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