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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

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

Puzzel    

GGzE en 
Art Dumay 
organiseren 
kunst- en 
taxatieweekend

Eric Hendrix 
35 jaar  kastelein 
in Bar van Gogh

Memories
with 
Memory
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uw waardecheque!
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A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen

INLOOP INFOCENTRUM* 

dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

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

OP AFSPRAAK
info@bricksmakelaardij.nl  

040 - 34 00 009

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

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

 Parkstreet BBQ and Grill  
een uniek nieuw concept   
in hartje Nuenen

Door Mariët Jonkhout

r wordt nog volop gewerkt om alles picobello in orde te maken voor 
de opening van aanstaande vrijdag 16 februari als ik op locatie afge-

sproken heb met Janpieter Stuijt, trotse eigenaar van het nieuwste restau-
rant dat Nuenen rijk is: Parkstreet BBQ and Grill aan de Parkstraat 25a. Met-
een bij binnenkomst valt mijn mond open van verbazing, ik heb mij nooit 
gerealiseerd dat er achter deze gevel midden in het dorp zoveel ruimte zit. 
“We hebben 130 zitplaatsen”, vertelt Janpieter trots als we aan een tafel 
achterin het restaurant pal voor de open keuken plaatsnemen. Ik ben dan 
vele verschillende zitjes in rustige bruintinten voorbij gelopen, die op 
diverse plekken afgebakend zijn door berkenstammen en die de zaak een 
modern maar rustiek uiterlijk geven. Wat meer naar achter bevindt zich een 
enorme counter, waar ook nog een aantal zitplaatsen te vinden zijn en een 
vitrine waar ik het gebak al bijna zie staan. 

“We brengen een origineel nieuw con-
cept naar het Nuenense; een restau-
rant waar je koffie kunt drinken, kunt 
lunchen en kunt dineren. Waarbij 
kwaliteit van het eten bovenaan staat, 
tegen een meer dan scherpe prijs. Al 
onze producten zijn zelf en dus am-
bachtelijk gemaakt en ik durf te zeg-
gen dat we hier een heerlijk stuk vlees 
serveren dat maakt dat je graag bij ons 
terugkomt”.

Janpieter, woonachtig in Mierlo is van 
huis uit kok en hij heeft in diverse ge-
renommeerde restaurants in het bui-
tenland mogen werken. Een aantal 
jaar geleden kwam hij in aanraking 
met de bereiding van vlees op een 
houtskool gestookte barbecue en hij 
was verkocht door de eerlijkheid van 
de smaak ervan. Hij ging zich meer en 
meer verdiepen in de ins en outs van 
het barbecueën en hij besloot een ca-
teringbedrijf te beginnen dat barbe-
cues en workshops verzorgt op fees-
ten en partijen. Hij breidde zijn 
assortiment uit met een steam smoker 
en met een grill mogelijkheid en nu 
dan, samen met zijn vrouw Carolien 
Stuijt-Eggers, met een heus restau-
rant.
“We hebben denk ik wel iets unieks in 
handen. Al onze producten worden 
via een eigen procedé bereid op een 
ouderwetse manier want we stoken al-
leen maar op houtskool, er komt geen 
gas bij kijken. Maar naast oud maken 
we ook gebruik van nieuw. Vlees 
wordt supermals als je het een poosje 
laat rusten voordat je het ‘afgrilt’ en 

“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

Gipsyjazz in de Stam Gerwen

Paulus Schäfer  Band   
met zanger/percussionist 
Eddie Conard op podium
Zanger/percussionist Eddie Conard is te gast in de serie ‘Paulus Schäfer 
invites…’ op maandagavond 26 februari in café de Stam Gerwen. Eddie 
Conard speelde al met diverse Nederlandse en Belgische muzikanten zoals 
Candy en Hans Dulfer,  Toots Thielemans, Marco Borsato en The Rosenberg 
Trio. Hij komt nu naar Gerwen om op te treden met de Paulus Schäfer Band, 
deze keer gevormd door de gipsymuzikanten Stochelo Rosenberg en Pau-
lus en Noah Schäfer.  

Zanger/percussionist Eddie Conard treedt op in concert-café de Stam Gerwen…
Gipsyjazz-concert met sologitarist Stochelo Rosenberg (links) en Paulus Schäfer.

(foto Cees van Keulen) 

Een gipsyjazz-concert in de Stam Ger-
wen biedt het publiek een mooie kans 
om de muzikanten van dichtbij te vol-
gen. De gasten komen graag naar con-
cert-café de Stam dat de musici een 
intiem podium biedt dat uitnodigt tot 
interactie met het publiek. De van 
oorsprong Amerikaanse percussionist 
Eddie Conard woont sinds de jaren ze-
ventig in ons land en is op albums van 
vele Nederlandse en buitenlandse ar-
tiesten te horen.
   
Kaarten reserveren
In de serie ‘Paulus Schäfer invites..’ op 
maandag 26 februari komt Eddie Co-
nard op het podium met de Paulus 
Schäfer Band. Het concert begint om 
acht uur in café de Stam, Gerwense-

weg 38 in Gerwen. Kaarten kunnen à 
tien euro gereserveerd worden op 
info@sintimusic.nl of  via SintiMusic 
06-8193 5569.
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dat kunnen we in onze Alto Shaam, 
een warmhoudoven die omdat je de 
graden tot 1/10e nauwkeurig in kunt 
stellen, de kerntemperatuur van vlees 
op 52 graden kan houden. Grill je het 
daarna af dan heb je een stuk vlees, 
op bijvoorbeeld een hamburger, waar 
je je vingers bij aflikt. Doe er op tafel 
dan nog een van je lievelingssauzen 
op en je eten wordt genieten.

Als echte leek was ik me niet echt be-
wust van het verschil tussen barbe-
cueën en grillen. Janpieter legt me uit 
dat we thuis meestal grillen als we pra-
ten over barbecueën. “Een barbecue is 
altijd dicht, met een deksel waardoor 
de temperatuur veel hoger wordt. Het 
lekkerst is het vlees dus eerst op de 
BBQ te bereiden, daarna te laten rus-
ten en dan kort te grillen en zo werken 
we dus hier”. 
Vrijdag de 16e februari gaat de nieuwe 

zaak aan de Parkstraat 25a open. Om 
12 uur precies kan eenieder die dat wil 
een kijkje komen nemen en genieten 
van koffie met gebak tegen een gere-
duceerde prijs. 
Voorlopig is Parkstreet BBQ en Grill 
geopend van woensdag tot en met 
zondag van 11.30 tot 21.30 uur. Er is 
meer dan voldoende parkeergelegen-
heid, vrijwel naast het restaurant en in 
de toekomst behoort afhalen tot de 
mogelijkheden.



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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wijzigen van de brandcompartimentering van het pand gelegen 
aan Eeneind 47 te Nuenen ten behoeve van een kleinschalige 
zorginstelling (begeleid wonen).

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

GROOT ONDERHOUD N615 
(GERWEN-BEEK EN DONK)
De provinciale weg N616 van Gerwen naar Beek en Donk 
(Lieshoutseweg/Gemertseweg) is toe aan grootonderhoud. 
De provincie gaat daarom werkzaamheden uitvoeren aan 
deze weg. De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf de 
Bosweg, ten noorden van de kom Gerwen, tot de aansluiting 
op de rotonde bij de N279, ten oosten van de kern Beek en 
Donk.
De uitvoering staat gepland vanaf mei 2018 en zal vóór de winter 
van 2018 uitgevoerd zijn. 
Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/N615. U kunt zich via 
de site ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

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.

Iburgerzaken 
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 in de digitale agenda 
op de pagina Afspraak maken. 

NUENEN CONTROLEERT OP PARKEREN 
EN (BROM)FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
parkeren en (brom)fi etsen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Voor het gehele 
centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Dit houdt in 
dat u in het centrum alleen mag parkeren in de daarvoor bestemde 
vakken en parkeerhavens. Op overige plaatsen is parkeren niet toe-
gestaan. U herkent de parkeerverbodszone aan de volgende ver-
keersborden. Voor een overzicht van de parkeerverbodszone in het 
centrum van Nuenen zie de bijgevoegde plattegrond.  

Parkeren is niet toegestaan: 
- op het trottoir;
- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daar-

van;
- langs een gele onderbroken streep;
- op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en los-

sen van goederen;
- in plantsoenen;
- op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
- voor een inrit of uitrit;
- op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats 
zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is? 

(Brom)fi etsen
Fietsers en bromfi etsers moeten gebruik maken van de verplichte 
(brom)fi etspaden. Wanneer een verplicht fi etspad ontbreekt, moe-
ten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fi etsen op het trottoir of in 
voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, 
omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan 
veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de verkeersborden. 
Als u toch (brom)fi etst op het trottoir riskeert u een boete.
Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fi etsen. 
Als u toch over de weekmarkt (brom)fi etst riskeert u een boete.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden 
via www.overheid.nl. Bij constatering van een overtreding kan er 
door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct 
een proces-verbaal worden opgemaakt. 

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

VERGUNNINGEN PERIODE 04-02-2018 
TOT 11-02-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen aanvraag omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 8, Nuenen Verlenging beslistermijn vergunning-
 aanvraag 
Parkstraat 16a, Nuenen Aanpassing winkelpui 
Vroente 72, Nuenen Plaatsen van een dakopbouw 
Berg 5, Nuenen Uitbreiden woning met een mantelzorg 
 woning Berg 58a, Nuenen
 Oprichten woonhuis met bijgebouw 
Margot 
Begemannstraat 9, Nuenen Brandveilig gebruik 
Voirt 37, Nuenen Plaatsen erfafscheiding 
  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 64, Nuenen Verandering inrichting tankstation,   
 ontwerpbeschikking 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Klooster, Park 1, Nuenen Aanvraag ruimere openingstijden
  vanwege gemeenteraadsverkieizingen 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Centrum Nuenen Zwemloop zaterdag 8 april 
  

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Locatie Omschrijving
Olen 22a Ter inzagelegging anterieure overeenkomst
 realisatie Ruimte-voor-ruimte woning 
Collse Heide 2, Nuenen Melding wijziging inrichting 
Collse heide 4 Melding uitbreiding interieurspuiterij 
Parkstraat 22, Nuenen Wijziging interieur en luchtbehandelings-
 installatie 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal 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

GFT+E container wordt in april en mei 
1 x 2 weken opgehaald. Zie uw afvalkalender.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

      
 

RAADSVERGADERING 22 FEBRUARI 2018, 
AANVANGSTIJD 18.00 UUR

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 
Locatie: Het Klooster, aanvang 18.00 uur

Onderwerpen o.a.
• Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Gerwen Zuidoost
• Investeringskrediet hybrideveld RKVV Nederwetten en RKGSV 

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

continuering deelname in GR Blink
• Voortgang werkzaamheden Kwartiermaker Klooster
• Duurzaamheid nieuwbouw De Mijlpaal/ Het Mooiste Blauw 

Nuenen-West
• Uitbreiding huisvesting Centrum voor Maatschappelijke Deel-

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

standsnorm
• Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders 

gemeente Nuenen c.a.
• Beheersverordening deelgebied 1 en 2 Nuenen-West2018-20

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

18 JAAR?       
LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!
Op woensdag 21 maart a.s. worden in Nuenen gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. Ook organiseert de Kiesraad een referendum 
over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Ben je het afgelopen jaar 18 jaar geworden? Dat betekent dat jij je 
mening mag geven over de volksvertegenwoordigers en de politiek 
in Nederland. Maak daar gebruik van! 

Geef je stem aan de partij die jou de komende vier jaar in de lokale 
politiek mag vertegenwoordigen en je mening over de zogenaamde 
Sleepwet. Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtig-
den, moet de regering zich opnieuw beraden over deze wet over de 
digitale veiligheid van Nederlanders.

De stemlokalen zijn op 21 maart aanstaande geopend van 07.30 
tot 21.00 uur en dan heb jij het voor het zeggen. Laat je stem niet 
verloren gaan!

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
1. Op maandag 26 februari 2018 is er een hoorzitting van de alge-

mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

2. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend door BanBouw B.V. 
tegen het besluit van 4 januari 2018 waarbij een bouwstop en 
een last onder dwangsom is opgelegd aan BanBouw B.V. voor 
het perceel Collseweg 20 te Nuenen.

3. om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit 
van 9 oktober 2017 waarbij een omgevingsvergunning is verleend 
aan V.B. Holding B.V. voor het wijzigen van het gebruik en het 
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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 

Kwaliteit maakt het verschil
Acties week 7 : geldig maandag 12 t/m zaterdag 17 februari_____________________________________________________

Brood van de week:
Tijgerbruin

2x halve € 1,95  VAN 2,50  NU € 189_____________________________________________________

Grootmoeder's Appeltaart

10 - 12 personen NU € 1095_____________________________________________________

Brusselse Wafels     
  NU 4+1 gratis_____________________________________________________

Roomboter Appelfl appen

 NU 3+1 gratis_____________________________________________________

Iedere maandag = brooddag
4 hele broden naar keuze
+12 zachte broodjes 
 samen voor 9,95

Lekker makkelijk:
Broodje gezond  € 3,-

Filet lapjes
............................................iedere 4e gratis

Valentino burger
100 gram .................................................1,69
250 gr. leverworst +
250 gr. gekookte worst .............4,50 
4 Kip schnitzels ............6,95
Worstjes en Zo
"Roerbak gerecht"
100 gram .................................................1,60
Bruine bonen soep
        Iedere 2e halve prijs

KOOPJE

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 februari

Zuurkool 
 panklaar, halve kilo  0,79
Boerenkool        
pan klaar   panklaar, per zak 1,25

Crispy salade     
 250 gram 1,89

Champignons      
 per bakje 0,79

Savooiekool        
 panklaar, halve kilo 0,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

SOEP V.D. 

WEEK

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

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

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 / GERWEN 

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

administraties | belastingen | advies
WWW.JENLADMINISTRATIE.NL 

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

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel 
0413-472184 | www.voss.nl

Is uw woning ook toe aan een 
winter- voorjaarsinspectie 

van uw CV installatie? 

Maak nu een afspraak 
met installatiebedrijf 

P. Voss B.V. 
0413-472184 

KOOPJE

SPECIAL
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Kunst verbindt: wat is het (je) waard?

GGzE en Art Dumay organiseren 
kunst- en taxatieweekend
 
Op 3 en 4 maart vindt er op Landgoed ‘De Grote Beek’ een kunst- en taxatie-
weekend plaats, georganiseerd door GGzE - dat dit jaar 100 jaar bestaat - en 
Kunsthandel Art Dumay, die dit jaar 20 jaar bestaat. 

Iedere bezoeker kan drie kunst- of cu-
riosavoorwerpen laten taxeren door 
deskundige taxateurs van Kunsthandel 
Art Dumay uit Nuenen. Een deel van 
de kunstcollectie van GGzE wordt live 
verkocht en ook worden eigen werken 
van deelnemers van GGzE ‘De Boei 
Kunst’ tentoongesteld. De opbrengst 
gaat naar activiteiten voor cliënten en 
naar het ontwikkelen van samenwer-
kingsverbanden voor ‘mentale kracht’. 
De voorwerpen die getaxeerd kunnen 
worden zijn: schilderijen, tekeningen, 
etsen, klein antiek, zilver, juwelen en 
munten.

Kunst verbindt
Mensen worden blijer en gelukkiger 
als ze vanuit mentale kracht een bij-
drage kunnen leveren aan de samenle-
ving. Dat is de overtuiging van GGzE 
dat exact 100 jaar geleden werd opge-
richt met oog voor de mens, zijn psy-
che en zijn ontwikkeling daarin. Sa-
menwerking, ontwikkelen en verbin-
den staan dan ook centraal bij het 
vormen van wat GGzE ‘een communi-
ty voor mentale kracht’ noemt. Vanuit 
deze gedachte worden nieuwe initia-
tieven ontplooid zoals de samenwer-

Cultuur Overdag: film ‘Sully’
Deze maand is het alweer 2 jaar geleden dat Cultuur Overdag haar eerste 
� lm vertoonde. Een succes dat op heden blijft doorgaan, niet alleen met 
� lms in Het Klooster maar met diverse andere culturele activiteiten, zoals 
toneel, lezingen en muziekvoorstellingen. 

Op dinsdag 20 februari a.s. vertoont 
Cultuur Overdag de speelfilm ‘Sully’. 
Deze Amerikaanse film uit 2016, gere-
gisseerd door Clint Eastwoord, is ge-
baseerd op het autobiografisch boek 
‘Highest Duty: My Search for What 
Really Matters’ over het leven van ge-
zagvoerder Chesley ‘Sully’ Sullenber-
ger (in de film gespeeld door Tom 
Hanks). Op 15 januari 2009 kon de we-
reld een wonder aanschouwen: gezag-
voerder ‘Sully’ Sullenberger landde 
zijn vliegtuig op de ijskoude rivier de 
Hudson waarmee hij de levens redde 
van 155 mensen aan boord. Echter, 
waar Sully door het publiek en de me-
dia werd geprezen om zijn prestatie, 
ontvouwde zich op de achtergrond een 
onderzoek dat zijn reputatie en carriè-
re dreigde te verwoesten.
Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief 
koffie/thee) zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie van 
Het Klooster. Ook handig om alvast te 
noteren in uw agenda: op dinsdagmid-

Liberaal café: thema 
burgerparticipatie / 
Right to Challenge
De VVD Nuenen organiseert op 
woensdag 21 februari in het Vincen-
tre een informatieavond over bur-
gerparticipatie, ook bekend als 
Right to Challenge.

Right to Challenge is het recht voor 
bewoners om hun gemeente uit te da-
gen wanneer zij taken beter, efficiënter 
of goedkoper kunnen uitvoeren. Maar 
hoe doe je dat, hoe pak je dat aan? In 
diverse gemeenten zijn al projecten 
uitgevoerd. Kan dit ook in Nuenen? 
Wat zijn de mogelijkheden?
 
Thijs van Mierlo (LSA bewoners) en 
Katia van Beek-Scholder (Utrecht) in-
formeren u graag over de initiatieven 
die burgers kunnen nemen om projec-
ten in eigen hand te nemen.  
De invulling van het Right to Challen-
ge is in elke gemeente en in elke situa-
tie anders. Zij geven  voorbeelden en 
manieren waarop bewoners hun ge-
meenten hebben uitgedaagd. Dat kan 
ook in Nuenen, bij ons zijn er zeker 
mogelijkheden voor verenigingen en/
of bewonersgroepen.  

We gaan tijdens deze avond nader in 
op verschillende thema’s die in Nue-
nen c.a. spelen.  Wij nodigen u van 
harte uit om actief mee te denken en 
mee te doen. Tot ziens op 21 februari 
in het Vincentre! Meer informatie: 
www.vvdnuenen.nl 
 

De toekomst van ‘Het Klooster’ 
– het hart van ons dorp 
In de raadsvergadering van 22 februari  wordt het masterplan “Het Klooster 
ontsloten” besproken. Dit plan gaat onder andere over de gewenste ontwik-
keling van Het Klooster, de � nanciën die hier mee gemoeid zijn en over het 
te hanteren exploitatiemodel. 

Het gemeenschapshuis van Nuenen 
c.a.  is een markante plek in het hart 
van ons dorp. Maar het is niet het eni-
ge gemeenschapshuis dat we hebben. 
Zo is er De Koppelaar in Nederwetten, 
D’n Heuvel in Gerwen en Enode in 
Eeneind.  Gemeenschapshuizen zijn 
belangrijk voor culturele en maat-
schappelijke activiteiten. Ze vormen 
het cement in onze samenleving. Hier 
komen mensen samen, is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten en wor-
den contacten gelegd. 
Het CDA-Nuenen c.a. zet zich in om 
deze accommodaties, tegen aanvaard-
bare kosten, voor zoveel mogelijk 
clubs en instellingen beschikbaar te 
houden. Dus  ook Het Klooster!
Juist Het Klooster is héél belangrijk 
voor de Nuenense samenleving.  Sa-
men met een aanbod van winkels en 
horeca, vormt Het Klooster het hart 
van ons dorp. En het blijft ook ons 

hart, ongeacht of we wel of niet naar 
Eindhoven gaan. Daarom vindt het 
CDA-Nuenen c.a. het belangrijk dat 
Het Klooster behouden blijft en gere-
noveerd wordt. Het gebouw dient 
transparanter, meer uitnodigend en 
gebruiksvriendelijker te worden om zo 
weer een bruisend en dynamisch ge-
meenschapshuis te worden. 
Het CDA-Nuenen c.a. is van mening 
dat in de toekomst méér verenigingen 
hun plek in Het Klooster dienen te 
krijgen. Het moet ruimte bieden voor 
film en theater, voor culturele activi-
teiten voor alle lagen van de Nuenense 
samenleving. 
Het CDA-Nuenen c.a. steunt het mas-
terplan “Het Klooster ontsloten” van 
harte!

Cees Meijvis, 
burgerraadslid 

CDA
Nuenen c.a. 

Echtscheidings-
spreekuur 
“Ik ben 3 jaar geleden gescheiden 
en ben het niet meer eens met de af-
spraken die toen in het ouder-
schapsplan zijn vastgelegd. Wat zijn 
mijn mogelijkheden?”

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 
echtscheidingsspreekuur aan. Je hebt 
dan de mogelijkheid om bij een maat-
schappelijk werker, een mediator en 
een advocaat al jouw vragen te stellen. 
Aan dit gesprek zijn geen kosten ver-
bonden.
De avondopenstelling en het echt-
scheidingsspreekuur vinden plaats op 
iedere dinsdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur bij het CMD aan de Berg 22 
in Nuenen.

Workshop boetseren in Gerwen 
Na alle carnavalsdrukte is een middag samen bezig zijn met klei een heer-
lijke afwisseling. De WLG organiseert een workshop boetseren voor vol-
wassenen. Het gaat om een tweedaagse workshop, de eerste middag is op 
19 februari en de tweede middag op 19 maart, van 13.30 uur tot 15.30 uur 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.

De Ideale Man?
U hebt er vast al iets van gehoord, de boosaardige komedie de Ideale Man. 
En nu vroegen wij ons af, is er een Ideale Man? Deze week deel 2 van de vele 
leuke reacties die wij hebben ontvangen op deze vraag.

Het A.B.C.van de ideale man: 
A=ad rem,  B=beschaafd,  C=charmant,  
D=dapper, E=eerlijk, F=flexibel,  G=gul, 
H=handig, I=inspirerend, J=joviaal, 
K=kwajongensachtig, L=levenslustig, 
M=mooi, N=noest, O=oprecht, 
P=praktisch, Q=querulant, R=reëel, 
S=sexy, T=trouw, U=uniek, V=viriel, 
W=wijs, X=x-factor, IJ=ijdel, Z=zichtbaar.

Is dit voor mij de ideale man?  NEE!!!!!!

Voor mij is de ideale man :
Een man met idealen, Een man die 
zichzelf durft te zijn met al zijn hebbe-
lijk-en onhebbelijkheden. Een man, 

die me accepteert zoals ik ben. Een 
man met wie ik kan lachen en huilen,
Een man, die er is als ik hem nodig heb, 
maar vooral Een man, bij wie ik me ge-
borgen en thuis voel
Nieuwsgierig geworden naar onze 
voorstelling? Kom dan kijken op 2, 3, 9 
en 10 maart in Het Klooster in Nue-
nen, 16 & 17 maart in Het Klooster in 
Nuenen bij het Philips Toneel in Eind-
hoven. Er zijn maar een beperkt aantal 
kaarten per avond beschikbaar. Surf 
naar www.lindespelers.nl. of koop 
vanaf ca. 15-02 de kaarten via Jumbo 
Ton Grimberg of Risjamo in Het 
Klooster in Nuenen.

Memories with Memory
Onder deze titel verzorgt het bekende Nuenense amusementsorkest Memo-
ry op zondagmiddag 25 februari een optreden met populaire muziek uit de 
jaren 60 en 70 in De Watermolen van Opwetten.

De band Memory bestaat al ca. 35 jaar en heeft in al die jaren veel optredens ver-
zorgd in Nuenen en wijde omgeving. De band heeft een sterke bezetting, bestaan-
de uit 7 blazers en een combo en een zanger en zangeres. Er wordt vooral popmu-
ziek uit de jaren 60 en 70 gespeeld die nog steeds zeer gewaardeerd wordt door de 
baby-boomers en door vele anderen. Daarnaast spelen ze ook vele nummers uit 
allerlei andergenres, zowel vlot, gevoelig als wel instrumentaal. Voor ieder wat 
wils. Er kan natuurlijk ook gedanst worden, daar is ruimte voor. Het optreden 
duurt van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is vrij. De Watermolen van Opwetten, 
Opwettenseweg 203, 5674 AC  Nuenen

dag 27 februari speelt theaterproduc-
tiehuis Zeelandia de toneelvoorstel-
ling ‘Coupure’. Het indrukwekkende 
toneelstuk gaat over de watersnood-
ramp van 1953, dit jaar 65 geleden. 
Meer informatie over deze en alle an-
dere activiteiten van Cultuur Overdag 
in Nuenen is te vinden op www.cul-
tuuroverdag.nl 

d

king met Kunsthandel Art Dumay uit 
Nuenen en Landgoed De Grote Beek is 
natuurlijk een prachtige plek voor 
nieuwe ontmoetingen.

Kunsthandel Art Dumay bestaat 20 
jaar en waardeert kunst niet alleen op 
esthetiek, techniek en waarde maar 
ook op basis van de capaciteiten van de 
meester. Wat dreef hem of haar om dát 
kunstwerk te maken? Wat was de men-
tale kracht van deze kunstenaar en 
welke ontwikkeling maakte hij of zij 
door? Waarom was dit bepaalde kunst-
stuk of deze antiquiteit baanbrekend? 
Bijzondere vragen die tijdens het 

weekend centraal staan en de bezoe-
kers inzicht geven in de achtergronden 
van hun eigen antieke voorwerpen of 
kunstwerken. De taxateurs zijn Remco 
van Leeuwen, Karel Greven, Mathieu 
Brekelmans en Paul Dumay, eigenaar 
van Kunsthandel Art Dumay, die graag 
onderneemt op een maatschappelijk 
verantwoorde manier en trots is een 
bijdrage te leveren aan dit mooie eve-
nement.
www.artdumay.nl / www.ggze.nl

‘Boeiende Kunst’
In het atelier aan de Kruisstraat in 
Eindhoven maken deelnemers schilde-
rijen en toegepaste kunst, zoals opge-
knapte meubels, mozaïek en sieraden. 
Tijdens het taxatieweekend zullen de 
trotse kunstenaars van ‘Boeiende 
Kunst’ hun creatieve talenten tonen en 
zullen de kunstwerken ook te koop 
zijn. Voor meer informatie: www.boei-
endekunst.nl. 
Zaterdag 3 en zondag 4 maart van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Conferentie-
centrum Landgoed De Grote Beek. Dr. 
Poletlaan 26, Eindhoven. Entree € 5,00

Paul Dumay van Kunsthandel Art Dumay taxeert een object.

Onder leiding van Marijke Bartzke, Jo-
ke Kocken en Millie Groesen kun je 
een bijzonder masker of vogelvoer-
hanger maken. Maar mocht je iets an-
ders willen maken dan kan dat natuur-
lijk ook. Neem wel even een oude 
deegrol, theedoek of stuk laken mee. 

De eerste middag ga je aan de slag met 
de klei, in de tussenliggende weken zal 
je werk de oven in gaan en de tweede 
middag ga je je kunstwerk schilderen, 
glazuren en versieren.
We zijn nu al heel benieuwd naar jullie 
kunstwerken, geef je wel even op per 
mail, want bij tien mensen is de groep 
vol. De kosten zijn acht euro. 
Voor meer info : www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl of  stuur een email 
naar: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com Telefoon: 06-41 10 26 25.  

Oproep aan alle politieke partijen 
die deelnemen aan de verkiezingen
Rond de Linde stelt jullie in de gelegenheid in de week (wk 11) voor de 
verkiezingen een artikel te plaatsen op een centrale plaats in Rond de Lin-
de. Het partijprogramma zal op een andere manier gepresenteerd worden 
via een andere ingang. Wat ons bijzonder interesseert, is waarom de Nue-
nense burgers op jullie partij moeten stemmen. We willen dat graag zien 
in een artikel van ongeveer 200 woorden en denken jullie dat dit voldoen-
de ruimte biedt om jullie partij te profileren en zaken zal belichten die an-
dere partijen niet hebben. Je k unt dit artikel sturen naar: 
verkiezingen2018@ronddelinde.nl
Let er wel op dat het artikel uiterlijk in het weekend van 10/11 maart bij 
ons binnen is. 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

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

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

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

Beroerte en traumatisch hersenletsel:

Medische (neuro)acupunctuur geeft 
opmerkelijke resultaten bij herstel
Traumatisch hersenletsel, wat is dat? Mensen die hersenletsel oplopen door 
een ongeval of klap op het hoofd, hebben meestal een hersenschudding of 
een hersenkneuzing. Van een hersenschudding herstel je vaak volledig. Wel 
kan dit een aantal weken tot maanden duren. Daarentegen kan een hersen-
kneuzing de rest van je leven klachten geven, zoals vermoeidheid, concen-
tratiestoornissen of gedragsveranderingen.

Wat is een hersenschudding? De her-
senen worden omgeven door vocht. 
Ze zitten dus los van de schedel. Als je 
hoofd een klap krijgt, dan schudden 
je hersenen. Is die klap hard genoeg, 
dan komt je hersenweefsel tegen de 
binnenkant van je schedel aan. Soms 
ontstaat hierdoor schade aan de bui-
tenkant van je hersenen, maar ook de 
bloedvaten die je hersenen van zuur-
stof voorzien kunnen beschadigd ra-
ken. Er kunnen zelfs bloedingen op-
treden. In dat geval is er hersenletsel. 
Om precies te zijn: traumatisch her-
senletsel. Immers het letsel is het ge-
volg van een ongeval oftewel trauma. 

Een hersenschudding valt in de cate-
gorie licht traumatisch hersenletsel. 
Wat zijn (o.a.) symptomen van een 
hersenschudding? Na een klap tegen 
je hoofd kun je bewusteloos raken. 
Dit duurt een paar seconden tot mi-
nuten. Een andere mogelijkheid is dat 
je je niks herinnert van de tijd na een 
klap. Dit geheugenverlies kan minu-
ten tot wel uren duren. 

Wat is een hersenkneuzing? Een her-
senkneuzing valt in de categorie mid-
delzwaar tot ernstig hersenletsel. Het 
onderscheid met een hersenschud-
ding wordt gemaakt in het ziekenhuis, 
door de ernst van bewustzijnsstoor-
nissen, neurologische symptomen en 
de bevindingen van de verschillende 
scans.
 
Wat zijn symptomen van een hersen-
kneuzing? Bij een hersenkneuzing 
ben je na een klap voor een korte of 
langere periode bewusteloos. Hierna 
komt een periode van verwardheid 
en onrust. Dat heeft o.m. te maken 
met het verstoorde geheugen. Een 
ander symptoom kan uitval in een 
arm of been zijn.

Aan de hand van je motorische en 
verbale reactie en aan de hand van de 
reactie van je ogen wordt een score 
bepaald: de Glasgow Coma Scale 
(GCS)  Hoe lager deze score, hoe ern-
stiger je letsel. Bij ernstig hersenletsel 
kan je bewustzijn langdurig verstoord 
zijn. Wanneer iemand de ogen niet 
opent, geen opdrachten uitvoert en 
alleen geluiden maakt, heet dit coma. 

Wat is nu een beroerte? Een beroerte 
wordt ook wel CVA (Cerebro Vasculair 
Accident) genoemd. Bij een beroerte 
gaat iets mis met de bloedcirculatie in 
de hersenen. Een beroerte kan een 
herseninfarct of een hersenbloeding 
betreffen. Een TIA lijkt op een beroerte.
Het  herseninfarct  komt het meeste 
voor: ongeveer 80% van de beroerte-
gevallen is een herseninfarct. Door 
een dichtgeslibde ader (trombose) of 

een bloedstolsel dat een hersenslag-
ader verstopt (embolie), krijgt een 
deel van de hersenen te weinig bloed 
waardoor een stukje hersenweefsel 
afsterft. 

Een hersenbloeding is het gevolg van 
een lek in een hersenbloedvat. Zo'n 
lek kan ontstaan door een zwakke 
plek in de bloedvatwand waardoor 
bloed de hersenen instroomt. Een 
voorbeeld is het knappen van een 
aneurysma (uitstulping in wand van 
een hersenslagader). Een hersenbloe-
ding kan zich bevinden in het hersen-
weefsel (intracerebrale bloeding), 
maar soms ook tussen de hersenvlie-
zen (subarachnoïdale bloeding of 
SAB).
 
Een TIA staat voor Transient Ischaemic 
Attack: een tijdelijke doorbloedings-
stoornis in de hersenen. Een TIA lijkt 
op een beroerte, maar gaat snel weer 
voorbij (meestal binnen een half uur). 
TIA's kunnen een voorbode zijn van 
een echte beroerte.

Het goede nieuws is dus dat er tegen-
woordig goed te diagnosticeren valt 
bij hersenletsel. Jammer is, dat er wei-
nig tot geen écht genezende thera-
pieën zijn. Wel kan er revalidatie 
plaatsvinden, waardoor er verbeterin-
gen plaats kunnen vinden in allerlei 
vaardigheden. 

Van acupunctuur, en met name medi-
sche neuro-acupunctuur (acupunc-
tuur gestoeld op neurologische in-
zichten met kleine, pijnloze naaldjes 
op de schedel) weten we dat het een 
grote rol kan spelen bij het sneller en 
zelfs beter herstellen na een hersen-
schudding, hersenkneuzing of be-
roerte. Medische neuro-acupunctuur 
levert vaak verbazingwekkende resul-
taten op. Het kan helpen bij spraak-
problemen, verlammingen en andere 
motorische problemen. Het mooie 
van medische neuro-acupunctuur is 
ook dat het naast de gangbare thera-
pieën plaats kan vinden. Je hoeft dus 
niet te stoppen met de normale reva-
lidatie. 
Wetenschappelijke studies naar de 
werking van medische (neuro)acu-
punctuur bij hersenletsel wijzen in 
twee  richtingen. Ten eerste lijkt het 
erop dat de doorbloeding van de her-
senen door acupunctuur positief be-
invloedt wordt. Ten tweede zijn er 
aanwijzingen dat acupunctuur effect 
heeft op de activiteit van zenuwcellen 
die de motoriek beïnvloeden.
 
De WHO (World Health Organisation 
van de VN) publiceerde een  lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waar-
voor ze acupunctuur aanbeveelt. O.a. 
beroerte staat op die lijst.   
 

 Computercafé SeniorWeb in het voorjaar

22 februari: WhatsApp
WhatsApp is het standaard program-
ma op de smartphone voor tekstbe-
richten, maar u kunt er tegenwoordig 
ook (gratis) mee bellen en “skypen”. 
Ook leert u in het Computercafé hoe u 
een groep aanmaakt, iemand toevoegt 
of weer verlaat.

1 maart: Domotica
Er valt steeds meer te automatiseren in 
en om het eigen huis. In het Compu-
tercafé laten we zien wat er allemaal 

Warme truiendag op          
De Crijnsschool een groot succes!

mogelijk is, wat er op de markt te koop 
is en hoe je dit zelf kunt toepassen.

8 maart: DigiD – Belasting
Via de overheidswebsite mijnoverheid.
nl dient iedereen een account met Di-
giD code aan te maken. Deze code is 
ook nodig om online uw belasting aan 
te geven.
Het Computercafé toont u hoe alles in 
z’n werk gaat.

15 maart: GPX voor smartphones
De smartphone is ideaal om onderweg 
je reis te begeleiden, zeker als je in een 
app de wandeling of fietstocht al klaar 
hebt staan. We laten u zien hoe u een 
gpx-track download of zelf maakt en 
deze op de smartphone download en 
gebruikt.

Lezing over De Kruisheren bij 
Heemkundekring Lieshout
Pater Chris Aarts uit Mariahout zal op woensdag 28 februari een lezing hou-
den over de Kruisheren. In 1955 trad Pater Chris Aarts zelf in bij de Kruishe-
ren en tijdens zijn lezing vertelt hij over het ontstaan, hun werk en over hun 
verbondenheid met onze regio. 

De Orde van de Kruisheren is opge-
richt in 1210 in het Belgische plaatsje 
Huy. Hun verbondenheid met ons 
land, in het bijzonder onze regio, ligt 
voor de hand doordat een groot aantal 
kloosters werd gesticht, waarvan er 
een tweetal vandaag de dag nog be-
staan, nl. in Uden en St. Agatha. Hun 
spiritualiteit vinden de Kruisheren in 
het H. Kruis, een sterke devotie ont-
staan in de late middeleeuwen. De 
meeste kloosters hadden een hospice-
functie om pelgrims, zieken en armen 
op te vangen en onderdak te bieden. 
Ook in andere Europese landen wer-
den kloosters gesticht en na de eerste 
wereldoorlog trokken de Kruisheren 
met emigranten naar Amerika, maar 
ook naar Brazilië, Indonesië en Congo. 
De geschiedenis van de orde kent vijf 

Op dinsdag 30 januari vonden er door Enexis werkzaamheden plaats, waar-
door in en rondom De Crijnsschool van 08.00 uur tot 14.00 uur de stroom 
werd afgesloten. Wat in eerste instantie veel problemen opriep, is door De 
Crijnsschool omgebogen tot een ludieke actie: ‘Warme truiendag’. 

Het was even schrikken voor De 
Crijnsschool toen er een bericht 
kwam vanuit Enexis dat de elektrici-
teit afgesloten zou worden. Dat bete-
kent niet alleen geen licht, computers, 
digiborden, iPad’s, WiFi en telefoon 
maar ook geen verwarming. Het on-
derwijs op De Crijnsschool is mo-
menteel zo ingericht dat er veel ge-
bruik wordt gemaakt van moderne 
technologieën. In eerste instantie 
werd overwogen, aangezien het ook 
erg koud zou gaan worden, om de 
school die dag te sluiten. Omdat men 
de werkende ouders niet in de proble-
men wilden brengen werden de ge-

dachten snel omgezet van problemen 
naar kansen. 

Toevalligerwijs bleek de nationale 
Warme truiendag die week plaats te 
vinden. Een mooi initiatief waarbij je 
stilstaat bij de delen op de wereld waar 
geen stroom is en je weer eens extra 
bewust bent van het milieu. De Crijns-
school heeft deze kans aangegrepen en 
allerlei activiteiten georganiseerd 
rondom dit onderwerp.
De kinderen en leerkrachten kwamen 
die dag in een warme trui of onesie 
naar school. Mutsen, sjaals en hand-
schoenen werden die dag opgezet en 

aangetrokken. En ook het hele school-
plein werd ermee versierd. De dag 
werd feestelijk geopend op het school-
plein door de directeur met een warm-
springwedstrijd. In de klassen werden 
verschillende activiteiten georgani-
seerd: zaklamplezen, spring-de-
school-warm, truien versieren, aan-
dacht voor het milieu en voor de delen 
in de wereld waar geen of weinig 
stroom is en er werden ook truien ge-
breid. En dat natuurlijk warm aange-
kleed met warme truien en op sloffen. 
Ondanks het ongemak, werd het een 
ontzettend leuke en gezellige dag. Om 
13.00 uur  kwam Enexis melden dat er 
weer stroom was. Een reactie van een 
kind was: ‘Oh jammer, ik zou wel wil-
len dat er morgen weer geen stroom is.’

Na de Carnavalsvakantie gaat SeniorWeb Nuenen weer verder met een serie 
presentaties in het Computercafé. Het programma voor het voorjaar ziet er 
als volgt uit:

22 maart: Privacy online
Online werken op computer, tablet of 
smartphone levert veel gemak op. U 
moet daarvoor echter, soms onge-
merkt, nogal wat gegevens prijsgeven. 
Hoe houdt u dit binnen de perken zon-
der al te veel van het comfort in moe-
ten te leveren.

29 maart : Online op vakantie
Hoe kan je op vakantie online zijn zon-
der de data-bundel van je smartphone 
snel op te gebruiken, hoe kan je op de 
camping het WiFi-signaal versterken, 
hoe laat je de smartphone niet onno-
dig updaten en synchroniseren. Dit en 
meer van dit soort praktische tips 
krijgt u in het Computercafé.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding of 
workshop om 9.30 uur, waarbij er weer 
volop ruimte is voor vragen. Iedereen 
kan zonder aanmelding vooraf in het 
Computercafé terecht, er wordt een 
bedrag gevraagd  van € 4,00 voor en-
tree plus koffie.  Onze cursusruimte en 
Computercafé zijn bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkes-
hof).
 

belangrijke breuklijnen, met elke crisis 
in de orde vonden de Kruisheren nieu-
we opgaven die pasten in die tijd. Nieu-
we werkterreinen werden gezocht en 
gevonden. Chris zal over de geschiede-
nis en de huidige situatie vertellen. 
Hij is geboren in Mariahout. In 1961 is 
hij priester gewijd en vanaf 1962 is hij 
in Wuppertal en Ratingen/Lintorf 
(Duitsland) in het pastoraat werkzaam 
geweest. Sinds hij gepensioneerd is, 
woont pater Chris in Haan bij Wup-
pertal. De lezing wordt gehouden in 
Zaal De Koekoek in Lieshout om 20.00 
uur en is voor iedereen gratis toegan-
kelijk, ook voor niet leden van de 
Heemkundekring. Van harte welkom. 
Contactadres voor deze lezing: Henny 
van der Aa, Ginderdoor 30 in Maria-
hout, telefoon: 0499-421707.



Zo was Carnaval 2018Zo was Carnaval 2018 Met dank aan alle fotografen:
Cees van keulen, Remy Luijten
Bart Verkuilen

Om 9 uur zaten alle Wentelwiekers klaar 
in de aula voor de proclamatie. Natuur-
lijk was er een speciale plek voor Prinses 
Lieke, Prins Milan van de kleuters en 
voor Prinses Monica, Prins Levi en Adju-
dant Jonah uit groep 8. Zij werden tijdens 
deze dag bijgestaan door raad van 11 van 
de kleuters en de raad van 11 van de bo-
venbouw. Alle klassen hebben die och-
tend voor een prachtig optreden gezorgd. 
De prinsenkoppels waren zeer enthou-
siast over deze carnavaleske optredens.
Prins Levi en Prinses Monica en adju-
dant Jonah hadden zelfs nog tijd gevon-
den om de kleine raad van 11 te onder-
scheiden, waarvoor nogmaals heel harte-
lijk dank. Het prinsenpaar van de 
Wentelwiek heeft zich echt van zijn beste 
carnavalskant laten zien, super goed!
Ook 2 leerkrachten van de Wentelwiek 
zorgden voor een spontaan en ludiek op-
treden, iets met cowboys en indianen!! 
Voor één klas was er weer de jaarlijkse 
wisseltrofee. Dit jaar is de megagrote be-

ker gegaan naar de klas van Juf Julia en juf 
Connie, groep 6, met het lied Van links 
naar rechts. Een ander hoogtepunt was 
het bezoek van de Nuenense prins Hos-
pitalis met zijn drie adjudanten Hotella, 
Terra, Coiffura. Ook hier werden weer 
onderscheidingen uitgewisseld, in het 
bijzonder aan Jan van Rekum, de man die 
al 5 jaar de optochtmuziek verzorgt.
Natuurlijk mocht ook de polonaise niet 
ontbreken, dwars door de hele school.

Uit iedere klas werd een winnaar geko-
zen, voor degene die het meest origi-
neelst verkleed was. Speciale attentie 
voor de prachtige creatie van Vera als le-
goblokje.

Wij willen namens de prinsen en prinses-
sen en kleine raad van 11 en de grote raad 
van 11 alle ouders heel hartelijk bedan-
ken die deze ochtend mogelijk hebben 
gemaakt. 

ALAAFFFFFFFFF

Nell Verkuijlen   
is Senior   
van het Jaar
Tijdens de gezellige seniorenmiddag 
in de tent van de Narre-Kappen op het 
Heuvelplein is de award voor de Seni-
or van het Jaar 2018 uitgereikt aan 
Nell Verkuijlen. Ze mocht de plaquette 
en onderscheiding in ontvangst ne-
men van onze voorzitter Judith 
Verhagen.

Nell ís heel actief en altijd al actief ge-
weest. Ze betekent daarom ook veel voor 
alle mensen om haar heen. Eigenlijk is 
het onmogelijk om een  volledig overzicht 
te geven van alles wat ze gedaan heeft, 
maar we gaan toch proberen haar be-
langrijkste activiteiten hier te vermelden.

Naast haar werkzaamheden bij diverse 
ziekenhuizen heeft zij zich ook nog inge-
zet als en voor: Leidster van de voetbal, 
Kantine van de voetbal, Shirtjes wassen 
voor de voetbal, Helpen bij de Kinderva-
kantieweek, Ondersteuning wielerclub 
TC Nuenen, Zonnebloem 30 jaar, Kerk-
koor, Poetsen van de kerk, Optocht jure-
ren.

Nell, namens CV De Narre-Kappen van 
harte gefeliciteerd met deze onderschei-
ding en bedankt voor je inzet door de ja-
ren heen!

Nell Verkuijlen   Nell Verkuijlen   

St Jozefschool viert carnaval 
met jeugdprins David en 
jeugdprinses Nienke
Dit is het verhaal van een dorp, Nederwetten is de naam. Dat dorp viert dit jaar 
een groots carnaval. Zij feesten volop mee met Prins Preparé.  Dit zijn een paar re-
gels uit het carnavalslied van Prins Preparé en zijn adjudanten Importé en Over-
kappé. En dit lied zongen de leerlingen van Eenbes Sint Jozef uit Nederwetten 
tijdens hun carnavalsviering op school uit volle borst.

Voordat de carnavalsviering, op vrijdag 9 
februari, van start kon gaan, werden de 
Prins en zijn Adjudanten thuis opge-
haald. In een grote polonaise vertrokken 
zij met de leerlingen naar school. De pre-
sentatrice verwelkomde de feestvierders 
met een toepasselijk lied: hallo allemaal, 
wat leuk dat je er bent! Het feest was be-
gonnen! 

Tijdens de carnavalsviering op school 
vindt ook de verkiezing van de jeugd-
prins en jeugdprinses plaats. Dit jaar zijn 

dit: jeugdprins David en jeugdprinses 
Nienke. Zij zijn de zoon en dochter van 
de prins en adjudant. Nadat ze omgeto-

verd werden tot een echte prins en prin-
ses konden de spelletjes van start gaan.

Prins Preparé en zijn adjudanten kreeg 
als opdracht om, met beschuit in de 
mond, een lied te fluiten. Als groot PSV 
fans, bleek het toch nog lastig om hun 
clublied te fluiten. Er werden allerlei 
grappige en leuke spelletjes gespeeld. 
Prins Preparé, die samen streed met 
groep 5 en 6 ging er uiteindelijk met de 
eer vandoor. 
In Sjatoo Sjapoo werd er nog lang volop 
gefeest! Prins en adjudanten en alle vrij-
willigers: hartelijk bedankt voor het 
grootse carnavalsfeest. Het was een su-
per leuke dag!

Carnavalsviering op de Wentelwiek
Op vrijdag 9 februari kwamen we om vijf voor half 9 allemaal zo gek mogelijk 
verkleed naar de klas. Eerst gingen we elkaars mooie kleding even in de eigen 
klassen bekijken. En een speciale carnavalsfotograaf heeft alle klassen op de ge-
voelige plaat vastgelegd.

Wagens Gezellig Senioren Carnaval
Elk jaar op vrijdagmiddag geven de ouderen uit Nuenen het goede voor-
beeld en zetten zij hun beste beentjes voor tijdens het Senioren carnaval die 
dit jaar helemaal uitverkocht was. Al snel loopt heel de zaal vol want de mid-
dag begint om vier uur. Alle senioren worden ontvangen met ko�  e en 
gebak.

Er is een leuk en afwisselend programma in elkaar gezet en er zijn diverse optre-
dens van tonpraters. Het ‘orkestje’  speelt gezellige muziek waarop kan worden 
gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-
je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-
senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-
tie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. 
Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-
ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen 
nog mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond 
houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt deze eer ging dit jaar 
naar Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich 
tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het 
carnavalsfeest nu eens van de andere kant bekijken. 
Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-
den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te 
wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de 
dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-
naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was 
het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De 
vrijwilligers en organisatie van de seniorencarnaval hadden het weer goed voor 
elkaar. 
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wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de 
dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-
naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was 
het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De 
vrijwilligers en organisatie van de seniorencarnaval hadden het weer goed voor vrijwilligers en organisatie van de seniorencarnaval hadden het weer goed voor 
elkaar. 

1 CC Supermanstam CC Supermanstam Airlines - Carnaval vliegt voorbij
2 Boord Boord waagt een gokje
3 Carnavalsvereninging Goed Zat Wij hebben vleugels!
4 Cv de Wetters Prinsenwagen
5 Cv de Stemkes dit joar ginnu prins kennen vangen dus komen we de bist uithangen
6 Road van Zatterdag Prinsenwagen raod van zatterdag
7 V.C. De Halve Zolen legerwagen
8 Vc mukkevlis Hefner overleden gordon op volle toeren

1 Beeldige Beelden Als de winkels sluiten, verkopen wij buiten!

1 heiboesla's dwers naar eindhoven
2 Lonu 25 Lonu 25
3 Heleen en Karin 2 voor de prijs van 1
4 De wollige dames We breien er een eind aan
5 Jeannette en Ingrid Het gouden duo
6 Deez Jaor zin wai nie goewd Joare in de prijze gevalle! Mar now zin wai nie goewd
7 Rosédoos Opvliegers
8 V.c. Van wie bende gai er 1 Bob de bouwer
9 Herriemonie Ginnen herriemonie zonder #mietoeters

10 Plucheplakkers Pluch plakken
11 Bart en Harry v.d. Nieuwenhof Wij zijn dit jaar onzichtbaar

1 Alfred van Kempen Alfred van Kempen
2 Donkers Bid coins
3 omtrentbeevee WARS VAN NUENEN DWARS/DAN LIEVER VERTICAAL VOOR PAAL2
4 Pim Jans dwersprins junior en senior geel zwart

1 Zsa Zsa Zsoe BOLLYWOOD
2 Schon trouwkes Bloemetje, het beste medicijn
3 Sister Act Follow Him
4 doedeldiva's doedeldiva's met blaosprobleem

Uitslag optocht Nuenen:

Tieners

Wagens

Kleine loopgroepen

Individuelen

Grote loopgroepen

Uitslag optocht Gerwen:
Jeugd l oopgroepen
1e prijs: Kindervakantieweek Gerwen - We timmeren aan de weg

Volwassenen individueel
1e prijs: Heleen en Karin - 2 voor de prijs van 1
2e prijs: Jeannette en Ingrid - Wij hebben onze naam hoog te houden
3e prijs: Broer Bastiaans - Ik zie het nie zitte mi Eindhove en Nuene

Volwassenen loopgroepen
Gedeelde 1e prijs:
Sister Act - I will follow him,
Zsa Zsa Zsoe - Zsa Zsa Zsoe heeft het goed in Bollywood
3e prijs: Dames van de Raad - Braziliaans Carnaval

Volwassenen wagens
1e prijs: CV De Stemkes - Dees jaor wel een prins aan de haak weten te slaan, 
hij is alleen op het verkeerde podium gaan staan.

Publieksprijs:
Sister Act - I will follow him

De Nieuwe Linde winnaar bassischolen
 

Carnavalstre� en Nuenense Prinsen 
met gevolg weer goed bezocht
Door Gerrit van Ginkel

Prins der Wetters, wat een Feest!

De carnaval zelf was onvergetelijk. 
Het blijft mooi om te zien hoe een 
klein dorpje als Nederwetten elk jaar 
weer dagenlang kan feesten, mensen 
kan vermaken met diverse activitei-
ten voor jong en oud. Hulde aan alle 
vrijwilligers zonder wie dit absoluut 
onmogelijk is. 

Het was voor mij een aaneenschake-
ling van hoogtepunten die elkaar in 
sneltreinvaart opvolgden. De knus-
heid van de sleuteluitreiking zater-
dagochtend, de drukte tijdens blaas-
kapellenavond zondag, de moeite die 
mensen hebben genomen om ons 
thema uit te beelden tijdens de gewel-
dige carnavalsoptocht; Zomaar een 
opsomming van enkele geweldige er-
varingen, waarmee ik alle overige on-
derdelen eigenlijk tekort doe; maar 
stuk voor stuk geweldige ervaringen!!
Maar de mooiste herinneringen zit-
ten ‘m waarschijnlijk nog in spontane 
dingen. Een onverwacht optreden, 
een bijzondere ontmoeting, of de ge-
zelligheid van ergens ‘s nachts bij ie-
mand “op de eieren”. Niet de dingen 
waar je als eerste aan denkt als je ge-
vraagd wordt als prins, maar juìst de 
dingen die het zo persoonlijk en on-
vergetelijk maken. 

Het contact tussen de verschillende car-
navalsverenigingen van onze gemeente is 
heel bijzonder. De aanloop naar de car-
naval was daardoor al een feest op zich. 
We bezoeken elkaars prinsenballen en 
prinsenrecepties. En ook tijdens de car-
naval hebben we elkaar dagelijks getrof-
fen. 
Als Nederwettens Prinselijk trio hadden 
mijn adjudanten en ik een superleuke 
klik met de prinselijke gezelschappen van 

de Narrekappen, de Raod van Zatterdag 
en de Dwersklippels. Bedankt daarvoor 
prins Pajoto, prinses Faya en prins Hos-
pitalis met jullie gehele gevolg. Het was 
top!

Ik heb nieuwe vrienden gemaakt, ik heb 
herinneringen gemaakt; ik heb genoten!!
 
Speciale dank aan CV De Wetters, aan de 
Spetters van de Wetters en aan de Wet-
tertetters. Mede namens mijn adjudan-
ten Importé en Overkâppé groet en dank 
ik u!

Hartelijke groeten Prins Preparé

Het traditionele Prinsenschieten op Carnavalsmaandag is weer succesvol ver-
lopen. Ondanks het vroege uur en de kou waren ze allemaal weer present met 
klein of groot gevolg.

Nadat burgemeester Houben, vergezeld 
door wethouder Perot, het eerste schot 
loste, kon de strijd met veel rivaliteit be-
ginnen. Opvallend was dat de Prinsen 
veel eerder het laatste stukje van de hou-
ten vogel omlaag haalden.

Er werd al gefluisterd dat de schietkunst 
een belangrijk criterium zou gaan wor-
den bij het kiezen van een nieuwe Prins. 
Op de andere boom schoten de adjudan-
ten en de hofdames en die deden er wel 
veel langer over om de vogel naar bene-
den te halen ondanks dezelfde afmetin-
gen van de vogel.

De verrassing was compleet toen partner 
Ruth van Prins Hospitalis het laatste 
stukje van de vogel omlaag haalde.

Bij de Prinsen was het de Prins van de 
Dwersklippels, Hospitalis, die de eer 
voor zich opeiste. Zo kwamen de twee 
winnaars van het Prinsenschieten uit 
hetzelfde gezin. 

Via deze weg wil ik iedereen super bedanken die afgelopen carnaval voor mij 
als prins Preparé van CV De Wetters zo ongeloo� ijk geweldig hebben 
gemaakt.

Basisschool De Nieuwe Linde had de andere Nue-
nense basisscholen opgeroepen om mee te doen aan 
de carnavalsoptocht. De Wentelwiek en de Crijns-
school deden ook mee, met als thema: Dwèrser dan 
dwèrs! De Nieuwe Linde had daarbij het volgende 
idee: Schrik niet, ook al nemen we af en toe een 
dwèrsstraat of worden we gedwèrsboomd, we breien 
het uiteindelijk allemaal weer recht.

Tijdens de optocht hadden ze het hartstikke druk 
met het aanleggen van de dwèrsstraat met stoepkrijt 
en het naar de overkant brengen van publiek over de 
zebrapaden, af en toe gingen ze heel scheef en wer-
den flink dwèrsboomd. Gelukkig werd zonder kleer-
scheuren het einde van de optocht gehaald. Bij de 
uitslag bleek dat de Nieuwe Linde eerste was gewor-
den bij de basisscholen.

Alle  4 de hoogheden bij het prinsenschieten

Afgelopen Maandagmorgen 12 februari om 10.00 uur is een delegatie van senioren van Carnavalsvereniging De Dwers-
klippels naar de dagopvang geweest in Het Steunpunt om 'Seniorencarnaval 2018' te vieren o.l.v. Ria Hoefnagels en Ri-
ky Foederer. Alle ouderen zagen er prachtig uit en iedereen was kleurrijk aangekleed en uitgedost met een mooie hoed 
met behulp van de vrijwilligers van het steunpunt en gezamenlijk aan het wachten op de delegatie. De boel was goed 
versierd met ballonnen en slingers met carnavalszakdoeken als tafelkleedjes en serpentine.  

Delegatie senioren carnaval bezoekt dagopvang Het Steunpunt

Dit jaar vieren we de carnaval met Heer-
boer Frans Spoek en zijn vrouw Marijke 
Spoek-Martens die hem steunde bij zijn 
taken. Ze kwamen gezellig koffie/thee 
drinken en natuurlijk was er voor het ge-
bak gezorgd. Iedereen genoot van dit 
heerlijks met lekker veel slagroom erop.
De Heerboer die zich verdiept had in zijn 
taak, heeft aan alle senioren uitgelegd wat 
zijn functie was als ondersteuner van de 
prins die op deze morgen andere ver-
plichtingen had. De senioren mochten 
natuurlijk van alles vragen aan hem. Hij 
had voor iedereen aandacht en verraste 
alle ouderen met een mediale van prins 
Hospitalis met een persoonlijk woordje.

Natuurlijk kregen de senioren deze mor-
gen ook een opdracht en voor de win-
naars die de meeste gezegdes goed had-
den waren er zelfs prijsjes. Er was voor 
deze gelegenheid een duo uitgenodigd ‘jij 
en ik’ die voor de muzikale omlijsting 
zorgde wat zeker gelukt is want de sfeer 
kwam er goed in, zelfs een advocaatje met 
slagroom en de polonaise ontbraken er 
niet aan. Ook zijn er voldoende foto’s ge-
knipt als herinnering. Want Heerboer 
ben je maar een keer. Nu kan Iedereen 
wederom terugkijken op een geslaagde 
ochtend. Weer een prachtig feest dat zon-
der vrijwilligers niet mogelijk zou zijn en 
waar iedereen veel plezier aan beleefde.

 Gezellig Senioren Carnaval
Elk jaar op vrijdagmiddag geven de ouderen uit Nuenen het goede voorbeeld en zetten zij hun beste beentjes voor tijdens het Senioren carnaval die dit 
jaar helemaal uitverkocht was. Al snel loopt heel de zaal vol want de middag begint om vier uur. Alle senioren worden ontvangen met ko�  e en gebak.

Er is een leuk en afwisselend programma in elkaar gezet en er zijn diverse optredens van tonpraters. Het ‘orkestje’  speelt gezellige muziek waarop kan wor-
den gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een natje en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan 
Wesenbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisatie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. 
Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde ’t Orkestje gezellige muziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen nog 
mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt, deze eer ging dit jaar naar 
Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het 
carnavalsfeest nu eens van de andere kant bekijken. 
Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen werden de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al 
te wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een po-
lonaise en de stemming zit er goed in. En dan zit het er weer op, voor iedereen was het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezich-
ten. De vrijwilligers en organisatie van het seniorencarnaval hadden het weer goed voor elkaar. 

Uitslag optocht 
Nederwetten 2018
Individueel
1. Heleen en Karen - 2 voor de prijs van 1
2. Broer Bastiaans - Ik zie het nie zitten 
mi eindhove en nuene. 
Mar jou zie ik wel zitte
3. Dames van de raad - 
Wij zorgen voor een skon publiek

Loopgroepen
1. Voetbaldames - Met een magnifieke 
lach winnen de dames deze Franse slag
2. Wette quatre - Ballen tegenhouden 
met de Franse slag, zorgt bij Wette 4 
voor weinig gezag
3. Dames van de raad CV De Narre-Kap-
pen - #SambaGirls#
4. Sister act - I Will follow him
5. Vakkie Afhaak - Bon appePiet
6. Handwerkclub - Wij breien er een 
eind aan
7. Veteranen - We sloan een skon figuur

Wagens
1. MDF - Wij springen de pan uit
2. CV De stemkes - We hebben dees jaar 
wel een prins aan de haak weten te slaan, 
maar hij is alleen op het verkeerde po-
dium gaan staan
3. De Hout(H)akkers - SpekTakel



Zo was Carnaval 2018Zo was Carnaval 2018 Met dank aan alle fotografen:
Cees van keulen, Remy Luijten
Bart Verkuilen

Om 9 uur zaten alle Wentelwiekers klaar 
in de aula voor de proclamatie. Natuur-
lijk was er een speciale plek voor Prinses 
Lieke, Prins Milan van de kleuters en 
voor Prinses Monica, Prins Levi en Adju-
dant Jonah uit groep 8. Zij werden tijdens 
deze dag bijgestaan door raad van 11 van 
de kleuters en de raad van 11 van de bo-
venbouw. Alle klassen hebben die och-
tend voor een prachtig optreden gezorgd. 
De prinsenkoppels waren zeer enthou-
siast over deze carnavaleske optredens.
Prins Levi en Prinses Monica en adju-
dant Jonah hadden zelfs nog tijd gevon-
den om de kleine raad van 11 te onder-
scheiden, waarvoor nogmaals heel harte-
lijk dank. Het prinsenpaar van de 
Wentelwiek heeft zich echt van zijn beste 
carnavalskant laten zien, super goed!
Ook 2 leerkrachten van de Wentelwiek 
zorgden voor een spontaan en ludiek op-
treden, iets met cowboys en indianen!! 
Voor één klas was er weer de jaarlijkse 
wisseltrofee. Dit jaar is de megagrote be-

ker gegaan naar de klas van Juf Julia en juf 
Connie, groep 6, met het lied Van links 
naar rechts. Een ander hoogtepunt was 
het bezoek van de Nuenense prins Hos-
pitalis met zijn drie adjudanten Hotella, 
Terra, Coiffura. Ook hier werden weer 
onderscheidingen uitgewisseld, in het 
bijzonder aan Jan van Rekum, de man die 
al 5 jaar de optochtmuziek verzorgt.
Natuurlijk mocht ook de polonaise niet 
ontbreken, dwars door de hele school.

Uit iedere klas werd een winnaar geko-
zen, voor degene die het meest origi-
neelst verkleed was. Speciale attentie 
voor de prachtige creatie van Vera als le-
goblokje.

Wij willen namens de prinsen en prinses-
sen en kleine raad van 11 en de grote raad 
van 11 alle ouders heel hartelijk bedan-
ken die deze ochtend mogelijk hebben 
gemaakt. 

ALAAFFFFFFFFF

Nell Verkuijlen   
is Senior   
van het Jaar
Tijdens de gezellige seniorenmiddag 
in de tent van de Narre-Kappen op het 
Heuvelplein is de award voor de Seni-
or van het Jaar 2018 uitgereikt aan 
Nell Verkuijlen. Ze mocht de plaquette 
en onderscheiding in ontvangst ne-
men van onze voorzitter Judith 
Verhagen.

Nell ís heel actief en altijd al actief ge-
weest. Ze betekent daarom ook veel voor 
alle mensen om haar heen. Eigenlijk is 
het onmogelijk om een  volledig overzicht 
te geven van alles wat ze gedaan heeft, 
maar we gaan toch proberen haar be-
langrijkste activiteiten hier te vermelden.

Naast haar werkzaamheden bij diverse 
ziekenhuizen heeft zij zich ook nog inge-
zet als en voor: Leidster van de voetbal, 
Kantine van de voetbal, Shirtjes wassen 
voor de voetbal, Helpen bij de Kinderva-
kantieweek, Ondersteuning wielerclub 
TC Nuenen, Zonnebloem 30 jaar, Kerk-
koor, Poetsen van de kerk, Optocht jure-
ren.

Nell, namens CV De Narre-Kappen van 
harte gefeliciteerd met deze onderschei-
ding en bedankt voor je inzet door de ja-
ren heen!

Nell Verkuijlen   Nell Verkuijlen   

St Jozefschool viert carnaval 
met jeugdprins David en 
jeugdprinses Nienke
Dit is het verhaal van een dorp, Nederwetten is de naam. Dat dorp viert dit jaar 
een groots carnaval. Zij feesten volop mee met Prins Preparé.  Dit zijn een paar re-
gels uit het carnavalslied van Prins Preparé en zijn adjudanten Importé en Over-
kappé. En dit lied zongen de leerlingen van Eenbes Sint Jozef uit Nederwetten 
tijdens hun carnavalsviering op school uit volle borst.

Voordat de carnavalsviering, op vrijdag 9 
februari, van start kon gaan, werden de 
Prins en zijn Adjudanten thuis opge-
haald. In een grote polonaise vertrokken 
zij met de leerlingen naar school. De pre-
sentatrice verwelkomde de feestvierders 
met een toepasselijk lied: hallo allemaal, 
wat leuk dat je er bent! Het feest was be-
gonnen! 

Tijdens de carnavalsviering op school 
vindt ook de verkiezing van de jeugd-
prins en jeugdprinses plaats. Dit jaar zijn 

dit: jeugdprins David en jeugdprinses 
Nienke. Zij zijn de zoon en dochter van 
de prins en adjudant. Nadat ze omgeto-

verd werden tot een echte prins en prin-
ses konden de spelletjes van start gaan.

Prins Preparé en zijn adjudanten kreeg 
als opdracht om, met beschuit in de 
mond, een lied te fluiten. Als groot PSV 
fans, bleek het toch nog lastig om hun 
clublied te fluiten. Er werden allerlei 
grappige en leuke spelletjes gespeeld. 
Prins Preparé, die samen streed met 
groep 5 en 6 ging er uiteindelijk met de 
eer vandoor. 
In Sjatoo Sjapoo werd er nog lang volop 
gefeest! Prins en adjudanten en alle vrij-
willigers: hartelijk bedankt voor het 
grootse carnavalsfeest. Het was een su-
per leuke dag!

Carnavalsviering op de Wentelwiek
Op vrijdag 9 februari kwamen we om vijf voor half 9 allemaal zo gek mogelijk 
verkleed naar de klas. Eerst gingen we elkaars mooie kleding even in de eigen 
klassen bekijken. En een speciale carnavalsfotograaf heeft alle klassen op de ge-
voelige plaat vastgelegd.

Wagens Gezellig Senioren Carnaval
Elk jaar op vrijdagmiddag geven de ouderen uit Nuenen het goede voor-
beeld en zetten zij hun beste beentjes voor tijdens het Senioren carnaval die 
dit jaar helemaal uitverkocht was. Al snel loopt heel de zaal vol want de mid-
dag begint om vier uur. Alle senioren worden ontvangen met ko�  e en 
gebak.

Er is een leuk en afwisselend programma in elkaar gezet en er zijn diverse optre-
dens van tonpraters. Het ‘orkestje’  speelt gezellige muziek waarop kan worden 
gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-
je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-
senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-
tie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. 
Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-
ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen 
nog mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond 
houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt deze eer ging dit jaar 
naar Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich 
tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het 
carnavalsfeest nu eens van de andere kant bekijken. 
Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-
den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te 
wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de 
dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-
naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was 
het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De 
vrijwilligers en organisatie van de seniorencarnaval hadden het weer goed voor 
elkaar. 
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gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een nat-
je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-je en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan We-
senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-senbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisa-
tie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. tie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. tie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. tie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. 
Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde het ’t Orkestje gezellige mu-
ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen ziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen 
nog mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond nog mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond nog mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond 
houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt deze eer ging dit jaar houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt deze eer ging dit jaar houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt deze eer ging dit jaar 
naar Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich naar Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich naar Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich 
tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het 
carnavalsfeest nu eens van de andere kant bekijken. carnavalsfeest nu eens van de andere kant bekijken. 
Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen wer-
den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te den de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al te 
wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de 
dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een polo-
naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was naise en de stemming zit er goed in.En dan zit het er weer op, voor iedereen was 
het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezichten. De 
vrijwilligers en organisatie van de seniorencarnaval hadden het weer goed voor vrijwilligers en organisatie van de seniorencarnaval hadden het weer goed voor 
elkaar. 

1 CC Supermanstam CC Supermanstam Airlines - Carnaval vliegt voorbij
2 Boord Boord waagt een gokje
3 Carnavalsvereninging Goed Zat Wij hebben vleugels!
4 Cv de Wetters Prinsenwagen
5 Cv de Stemkes dit joar ginnu prins kennen vangen dus komen we de bist uithangen
6 Road van Zatterdag Prinsenwagen raod van zatterdag
7 V.C. De Halve Zolen legerwagen
8 Vc mukkevlis Hefner overleden gordon op volle toeren

1 Beeldige Beelden Als de winkels sluiten, verkopen wij buiten!

1 heiboesla's dwers naar eindhoven
2 Lonu 25 Lonu 25
3 Heleen en Karin 2 voor de prijs van 1
4 De wollige dames We breien er een eind aan
5 Jeannette en Ingrid Het gouden duo
6 Deez Jaor zin wai nie goewd Joare in de prijze gevalle! Mar now zin wai nie goewd
7 Rosédoos Opvliegers
8 V.c. Van wie bende gai er 1 Bob de bouwer
9 Herriemonie Ginnen herriemonie zonder #mietoeters

10 Plucheplakkers Pluch plakken
11 Bart en Harry v.d. Nieuwenhof Wij zijn dit jaar onzichtbaar

1 Alfred van Kempen Alfred van Kempen
2 Donkers Bid coins
3 omtrentbeevee WARS VAN NUENEN DWARS/DAN LIEVER VERTICAAL VOOR PAAL2
4 Pim Jans dwersprins junior en senior geel zwart

1 Zsa Zsa Zsoe BOLLYWOOD
2 Schon trouwkes Bloemetje, het beste medicijn
3 Sister Act Follow Him
4 doedeldiva's doedeldiva's met blaosprobleem

Uitslag optocht Nuenen:

Tieners

Wagens

Kleine loopgroepen

Individuelen

Grote loopgroepen

Uitslag optocht Gerwen:
Jeugd l oopgroepen
1e prijs: Kindervakantieweek Gerwen - We timmeren aan de weg

Volwassenen individueel
1e prijs: Heleen en Karin - 2 voor de prijs van 1
2e prijs: Jeannette en Ingrid - Wij hebben onze naam hoog te houden
3e prijs: Broer Bastiaans - Ik zie het nie zitte mi Eindhove en Nuene

Volwassenen loopgroepen
Gedeelde 1e prijs:
Sister Act - I will follow him,
Zsa Zsa Zsoe - Zsa Zsa Zsoe heeft het goed in Bollywood
3e prijs: Dames van de Raad - Braziliaans Carnaval

Volwassenen wagens
1e prijs: CV De Stemkes - Dees jaor wel een prins aan de haak weten te slaan, 
hij is alleen op het verkeerde podium gaan staan.

Publieksprijs:
Sister Act - I will follow him

De Nieuwe Linde winnaar bassischolen
 

Carnavalstre� en Nuenense Prinsen 
met gevolg weer goed bezocht
Door Gerrit van Ginkel

Prins der Wetters, wat een Feest!

De carnaval zelf was onvergetelijk. 
Het blijft mooi om te zien hoe een 
klein dorpje als Nederwetten elk jaar 
weer dagenlang kan feesten, mensen 
kan vermaken met diverse activitei-
ten voor jong en oud. Hulde aan alle 
vrijwilligers zonder wie dit absoluut 
onmogelijk is. 

Het was voor mij een aaneenschake-
ling van hoogtepunten die elkaar in 
sneltreinvaart opvolgden. De knus-
heid van de sleuteluitreiking zater-
dagochtend, de drukte tijdens blaas-
kapellenavond zondag, de moeite die 
mensen hebben genomen om ons 
thema uit te beelden tijdens de gewel-
dige carnavalsoptocht; Zomaar een 
opsomming van enkele geweldige er-
varingen, waarmee ik alle overige on-
derdelen eigenlijk tekort doe; maar 
stuk voor stuk geweldige ervaringen!!
Maar de mooiste herinneringen zit-
ten ‘m waarschijnlijk nog in spontane 
dingen. Een onverwacht optreden, 
een bijzondere ontmoeting, of de ge-
zelligheid van ergens ‘s nachts bij ie-
mand “op de eieren”. Niet de dingen 
waar je als eerste aan denkt als je ge-
vraagd wordt als prins, maar juìst de 
dingen die het zo persoonlijk en on-
vergetelijk maken. 

Het contact tussen de verschillende car-
navalsverenigingen van onze gemeente is 
heel bijzonder. De aanloop naar de car-
naval was daardoor al een feest op zich. 
We bezoeken elkaars prinsenballen en 
prinsenrecepties. En ook tijdens de car-
naval hebben we elkaar dagelijks getrof-
fen. 
Als Nederwettens Prinselijk trio hadden 
mijn adjudanten en ik een superleuke 
klik met de prinselijke gezelschappen van 

de Narrekappen, de Raod van Zatterdag 
en de Dwersklippels. Bedankt daarvoor 
prins Pajoto, prinses Faya en prins Hos-
pitalis met jullie gehele gevolg. Het was 
top!

Ik heb nieuwe vrienden gemaakt, ik heb 
herinneringen gemaakt; ik heb genoten!!
 
Speciale dank aan CV De Wetters, aan de 
Spetters van de Wetters en aan de Wet-
tertetters. Mede namens mijn adjudan-
ten Importé en Overkâppé groet en dank 
ik u!

Hartelijke groeten Prins Preparé

Het traditionele Prinsenschieten op Carnavalsmaandag is weer succesvol ver-
lopen. Ondanks het vroege uur en de kou waren ze allemaal weer present met 
klein of groot gevolg.

Nadat burgemeester Houben, vergezeld 
door wethouder Perot, het eerste schot 
loste, kon de strijd met veel rivaliteit be-
ginnen. Opvallend was dat de Prinsen 
veel eerder het laatste stukje van de hou-
ten vogel omlaag haalden.

Er werd al gefluisterd dat de schietkunst 
een belangrijk criterium zou gaan wor-
den bij het kiezen van een nieuwe Prins. 
Op de andere boom schoten de adjudan-
ten en de hofdames en die deden er wel 
veel langer over om de vogel naar bene-
den te halen ondanks dezelfde afmetin-
gen van de vogel.

De verrassing was compleet toen partner 
Ruth van Prins Hospitalis het laatste 
stukje van de vogel omlaag haalde.

Bij de Prinsen was het de Prins van de 
Dwersklippels, Hospitalis, die de eer 
voor zich opeiste. Zo kwamen de twee 
winnaars van het Prinsenschieten uit 
hetzelfde gezin. 

Via deze weg wil ik iedereen super bedanken die afgelopen carnaval voor mij 
als prins Preparé van CV De Wetters zo ongeloo� ijk geweldig hebben 
gemaakt.

Basisschool De Nieuwe Linde had de andere Nue-
nense basisscholen opgeroepen om mee te doen aan 
de carnavalsoptocht. De Wentelwiek en de Crijns-
school deden ook mee, met als thema: Dwèrser dan 
dwèrs! De Nieuwe Linde had daarbij het volgende 
idee: Schrik niet, ook al nemen we af en toe een 
dwèrsstraat of worden we gedwèrsboomd, we breien 
het uiteindelijk allemaal weer recht.

Tijdens de optocht hadden ze het hartstikke druk 
met het aanleggen van de dwèrsstraat met stoepkrijt 
en het naar de overkant brengen van publiek over de 
zebrapaden, af en toe gingen ze heel scheef en wer-
den flink dwèrsboomd. Gelukkig werd zonder kleer-
scheuren het einde van de optocht gehaald. Bij de 
uitslag bleek dat de Nieuwe Linde eerste was gewor-
den bij de basisscholen.

Alle  4 de hoogheden bij het prinsenschieten

Afgelopen Maandagmorgen 12 februari om 10.00 uur is een delegatie van senioren van Carnavalsvereniging De Dwers-
klippels naar de dagopvang geweest in Het Steunpunt om 'Seniorencarnaval 2018' te vieren o.l.v. Ria Hoefnagels en Ri-
ky Foederer. Alle ouderen zagen er prachtig uit en iedereen was kleurrijk aangekleed en uitgedost met een mooie hoed 
met behulp van de vrijwilligers van het steunpunt en gezamenlijk aan het wachten op de delegatie. De boel was goed 
versierd met ballonnen en slingers met carnavalszakdoeken als tafelkleedjes en serpentine.  

Delegatie senioren carnaval bezoekt dagopvang Het Steunpunt

Dit jaar vieren we de carnaval met Heer-
boer Frans Spoek en zijn vrouw Marijke 
Spoek-Martens die hem steunde bij zijn 
taken. Ze kwamen gezellig koffie/thee 
drinken en natuurlijk was er voor het ge-
bak gezorgd. Iedereen genoot van dit 
heerlijks met lekker veel slagroom erop.
De Heerboer die zich verdiept had in zijn 
taak, heeft aan alle senioren uitgelegd wat 
zijn functie was als ondersteuner van de 
prins die op deze morgen andere ver-
plichtingen had. De senioren mochten 
natuurlijk van alles vragen aan hem. Hij 
had voor iedereen aandacht en verraste 
alle ouderen met een mediale van prins 
Hospitalis met een persoonlijk woordje.

Natuurlijk kregen de senioren deze mor-
gen ook een opdracht en voor de win-
naars die de meeste gezegdes goed had-
den waren er zelfs prijsjes. Er was voor 
deze gelegenheid een duo uitgenodigd ‘jij 
en ik’ die voor de muzikale omlijsting 
zorgde wat zeker gelukt is want de sfeer 
kwam er goed in, zelfs een advocaatje met 
slagroom en de polonaise ontbraken er 
niet aan. Ook zijn er voldoende foto’s ge-
knipt als herinnering. Want Heerboer 
ben je maar een keer. Nu kan Iedereen 
wederom terugkijken op een geslaagde 
ochtend. Weer een prachtig feest dat zon-
der vrijwilligers niet mogelijk zou zijn en 
waar iedereen veel plezier aan beleefde.

 Gezellig Senioren Carnaval
Elk jaar op vrijdagmiddag geven de ouderen uit Nuenen het goede voorbeeld en zetten zij hun beste beentjes voor tijdens het Senioren carnaval die dit 
jaar helemaal uitverkocht was. Al snel loopt heel de zaal vol want de middag begint om vier uur. Alle senioren worden ontvangen met ko�  e en gebak.

Er is een leuk en afwisselend programma in elkaar gezet en er zijn diverse optredens van tonpraters. Het ‘orkestje’  speelt gezellige muziek waarop kan wor-
den gedanst en de senioren worden aan tafel met de regelmaat verzorgt van een natje en een droogje. Doordat Pieter van Wijk verhinderd is, verwelkomt Jan 
Wesenbeek allen en kletst hij de uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de organisatie en de artiesten voor het kleurrijke carnavalsplezier. 
Na het eerste optreden van Rien Vermaire speelde ’t Orkestje gezellige muziek. Daarna was het afscheid nemen van Barones Ria Hoefnagels die iedereen nog 
mee wilde geven, vooral veel plezier te maken omdat het jullie gezond houdt. Ook de nieuwe Heerboer werd bekend gemaakt, deze eer ging dit jaar naar 
Frans Spoek die ook een actief lid is bij de Zonnebloem. Hij ontpopte zich tot een waardig Heerboer en werd begeleid door zijn vrouw. Beiden kunnen het 
carnavalsfeest nu eens van de andere kant bekijken. 
Daarna kwam de tweede tonprater Roel met zijn optreden en ondertussen werden de broodjes en de krentenbollen uitgedeeld. Na dit alles staat de prins al 
te wachten om binnen te trekken met zijn gevolg en met trots laten alle drie de dansgardes hun danskunsten zien. De prins en gevolg sluiten af met een po-
lonaise en de stemming zit er goed in. En dan zit het er weer op, voor iedereen was het weer ouderwets gezellig geweest alleen maar blijde en vrolijke gezich-
ten. De vrijwilligers en organisatie van het seniorencarnaval hadden het weer goed voor elkaar. 

Uitslag optocht 
Nederwetten 2018
Individueel
1. Heleen en Karen - 2 voor de prijs van 1
2. Broer Bastiaans - Ik zie het nie zitten 
mi eindhove en nuene. 
Mar jou zie ik wel zitte
3. Dames van de raad - 
Wij zorgen voor een skon publiek

Loopgroepen
1. Voetbaldames - Met een magnifieke 
lach winnen de dames deze Franse slag
2. Wette quatre - Ballen tegenhouden 
met de Franse slag, zorgt bij Wette 4 
voor weinig gezag
3. Dames van de raad CV De Narre-Kap-
pen - #SambaGirls#
4. Sister act - I Will follow him
5. Vakkie Afhaak - Bon appePiet
6. Handwerkclub - Wij breien er een 
eind aan
7. Veteranen - We sloan een skon figuur

Wagens
1. MDF - Wij springen de pan uit
2. CV De stemkes - We hebben dees jaar 
wel een prins aan de haak weten te slaan, 
maar hij is alleen op het verkeerde po-
dium gaan staan
3. De Hout(H)akkers - SpekTakel



LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. Zo-
wel 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 

F E E S T J E ?  H u u r : 
Statafel € 4,-; Barkruk 
€ 1,25; Karaoke € 25,-; 
Abraham/Sarah € 35,-; 
Muziekinstallatie € 30,-; 
Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoe-
lers, tafels en stoelen etc. 
Bezorgen mogelijk. Mul-
ders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 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.

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 7

Kruiswoord

Horizontaal: 1 soort uniform 6 uit elkaar 11 Amerikaanse geheime dienst 
12 jaartelling 14 in orde 16 rijstdrank 18 telwoord 20 buiten dienst 
21 wedstrijdslee 23 ransel 24 handvat 25 ruw en onbeheerst 27 dierengeluid 
28 en volgende 29 plak brood 30 toetsinstrument 32 snelheid 34 onderoffi cier 
35 als onder 37 comfort 40 riv. in Frankrijk 44 pl. in Limburg 46 selenium 
47 uitroep van pijn 48 vlug 50 scantechniek 51 donzig 53 klein paard 
54 middeleeuwen 55 tweetal 56 pl. in Noord-Holland 58 volgorde 
59 mannelijke hond 60 gril 62 invoegen (verkeer) 63 ontwerp.

Verticaal: 2 intensive care 3 waterdier 4 getroffen 5 droombeeld 6 bruidsschat 
7 parasiet 8 glorie 9 en andere 10 gifslang 13 woonplaats 15 kilte 
17 beengewricht 19 golfbeweging op een tribune 20 uitroep v. afkeuring 
22 van biologische teelt 24 oostnoordoost 26 kleur 29 reinigingsmiddel 
31 kleefstof 33 Chinese heerser 36 lijfspreuk 37 scheepstouw 
38 deel v.e. open haard 39 inspecteren 40 woedend 41 vel 42 akker 43 altoos 
45 pluspunt 49 voordat 51 kerkvader 52 watervogel 55 hoofddeksel met klep 
57 trekgat 59 Romanum Imperium 61 kilogram.

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

D E E N S E L A W A A I

A R N H E M M O Z A R T

N A T L O B D O L R E I

D A E G E M A K A N P

E I G E N D R A A D R E S

R A N O D E R O M E O Y

E M M E R V O L K S

S M A S S A E T U D E H

P L A A T B I L R O N D O

O A L S E K S E M W O

R A S G I L T U F M A F

T R O N E N R A Z E N D

S P R I T S H O N I N G

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

Oplossingen wk 6
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

G E H O O R Z A A 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.

AFSNAUWEN
ALSEM
BIVAK
BLOOT
CORSO
FOTOWINKEL
HOUTWORM
IMMUUN
INTREK
KROKUS
LENTE
LUPINE
MENGELMOES
NOODWONING
OKAPI
OTTERLO
PANGA
RIBBE
ROSSIG
SABEL
SCHEMA
SOMBRERO
SOPJE
VEEPEST
VERMANNEN
ZATERDAG
ZOEMEN

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

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 8 3 4
1 8 7

7 2
6 5 2

8 3 1
1 5

1
7 6 9

4 7 8

week 5, Dhr. A van de Kam.

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.

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

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

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

TE HUUR Garagebox, 
Putterlaan Nuenen, huur-
prijs € 95,- p/m. Tel: 06-42 
43 98 54.

TE HUUR: nieuwe kan-
toor-/praktijkruimte, Collse-
heide 42a te Nuenen. Tel. 
06-53144105.

TE KOOP: nieuwe uitlaten 
incl. montage. Alle merken 
auto’s en bestelwagens le-
verbaar. Elders € 300,- bij ons 
€ 150,-. Tel. 06-53144105. 

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Het Nuenens  
Mannenkoor 
Op zondag 11 maart organiseert Het Nuenens Man-
nenkoor een muzikale workshop  waarin aspirant le-
den kennis kunnen maken met het fenomeen 
koorzang, het repertoire en de koorleden van Het 
Nuenens Mannenkoor. Je kunt ook ervaren hoe de le-
den met elkaar omgaan en hoe zij zich wensen te 
presenteren.

Het Nuenens Mannenkoor is een koor bestaande uit on-
geveer 40/45  leden die in principe 4 stemmig zingen. Het 
koor heeft in 2017 het 20 jarig bestaan gevierd. Ze be-
schikken  inmiddels over een groot en breed repertoire 
met o.a  kerkelijke,  opera en  volksmuziek.  Ze zijn een 
Nuenense club die zijn luisteraars in de Nuenense ge-
meenschap zoekt en daarvoor ook optredens en/of bege-
leidingen wenst te organiseren. 
Vaste programmaonderdelen zijn inmiddels een voor-en 
najaar concert, een buitenlandse concertreis en de Kerst-
viering op 1ste kerstdag in de H. Clemenskerk in Nuenen.
Presentatie op een goed niveau, daarnaast gezelligheid, is 
een belangrijke voorwaarde bij het doen en laten.  De re-
petities zijn op maandagavond in het Klooster en hierna 
is er gebruikelijk een informeel samenzijn aan de bar.

De workshop op 11 maart a.s. zal om 10.30 uur plaatsvin-
den in De Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 
203 te Nuenen.
Onze vaste dirigent Paul Hotterbeekx en de aan ons koor 
verbonden zangpedagoog Joep Bröcheler zullen deze 
workshop verzorgen.  Voor jou is het vooral van belang 
dat je zin hebt om te zingen en dat je bereid bent om eni-
ge tijd vrij te maken om je het zingen in koorverband ei-
gen te maken. Het is zeker niet noodzakelijk om nu al 
goed te kunnen zingen, wij gaan met jou kijken of  er vol-
doende basis is.
Nadat je met een aantal enthousiaste aspirant zangers in 
de workshop hebt gezongen sluiten om ongeveer 11.45 
uur de leden van Het Nuenens Mannenkoor aan om geza-
menlijk nog enkele liederen te zingen. Aansluitend kun je 
onder het genot van een kopje koffie nog even gezellig bij-
kletsen en ervaringen uitwisselen.

Wij zouden je graag willen ontmoeten bij deze muzikale 
workshop. Laat je zangkwaliteiten niet langer verloren 
gaan en maak gebruik van deze unieke gelegenheid.

Aanmelden voor dit evenement kan via het contactfor-
mulier op onze website of per e-mail.  Voor meer info: 06-
51582894. Website www.nuenensmannenkoor.nl / Email: 
nuenensmannenkoor@onsnet.nu
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Ge moet er veel plezier in hebben

Eric Hendrix 35 jaar   
kastelein in Bar van Gogh
Door Gerrit van Ginkel

Als enigste kastelein in Nuenen die het zo lang in dezelfde kroeg heeft uit-
gehouden kunnen we zonder twijfel Eric Hendrix noemen. Zijn verklaring 
voor die lange staat van dienst is eenvoudig: “Ge moet er veel plezier in heb-
ben”. Een andere reden voor een goedlopend café is dat er weinig verloop zit 
in zijn brede vaste klantenkring. Of zoals Eric het uitdrukt: ”Als ze niet meer 
komen zijn ze waarschijnlijk dood”.

Deze uitspraak tekent de mens Eric 
Hendrix. Recht voor zijn raap en dui-
delijk. Hij houdt van zijn klanten en 
geeft hen graag het ‘huiskamergevoel’. 
Zijn vaste klanten waaronder twee bil-
jartclubs, een dartvereniging, diverse 
kaartclubs en mensen die elkaar al ja-
ren op dezelfde middag ontmoeten om 
een kaartje te leggen, een potje te bil-
jarten of gewoon uitgebreid te buur-
ten, draagt hij op handen.
Het is jammer dat met de echte cafés 
in Nuenen ook een stuk gezelligheid 
verdwijnt. De verandering naar eetca-
fés ziet Eric met lede ogen aan.
Trouwens bij de van Gogh Bar hoeft 
niemand honger te lijden. Eric tovert 
altijd wel iets warms uit de keuken en 
daarmee verwent hij zo maar zijn gas-
ten. Hij was tijdens ons gesprek al 
drukdoende met de erwtensoep die tij-
dens carnaval uitgeserveerd gaat wor-
den.
In de 35 jaar van zijn zaak is het inte-
rieur nauwelijks veranderd. Hendrix 
hierover: ” Mijn band met mijn klanten 
is zodanig dat ze me wel eens helpen. 
Er is een zithoek gecreëerd, de toilet-
groep is aangepast en de keuken. Er 
zijn wel dezelfde tegels gebleven want 
die vond ik ouderwets mooi”. 
Hij is ook standvastig met betrekking 
tot zijn brouwer en leveranciers. Het 
zijn allemaal nog dezelfde als 35 jaar 

geleden. Ook de huurbaas is nog de-
zelfde’.

Hele rustige klanten 
Zijn jongste jeugd klanten zijn vanaf 
25 jaar en verder is er een grote groep 
kleine middenstanders die zich goed 
thuis voelt in zijn zaak. “Het zijn voor-
al rustige klanten”. Hij benoemt regel-
matig zijn goede band met hen.
Wat veranderd is in zijn lange kaste-
leinsbestaan is het verschil tussen zijn 
vaste bezoekers die leuk zijn en zoals 
Eric het benoemt ‘De buitendurpse 
zijn anders’.

Hij is vol lof over het nieuwe terras aan 
zijn zijde van het Park. Het is een aan-
winst voor Nuenen en geeft een pro-
fessionele uitstraling. Een gunstige bij-
komstigheid is de schaduw  die er is bij 
grote hitte. Voor zijn vaste klanten die 
op vrijdag 16 februari zijn zaak bezoe-
ken heeft Eric Hendrix een extra 
drankje in zijn ‘huiskamer’ klaar staan.

Eric Hendrix tapt al 35 jaar 
voor zijn gastenvoor zijn gasten

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Monique van Heesch-Toirkens RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 

Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Van droefbier en leedbollen 
          naar de wensen van nu.
Misschien heeft u zelf ook nog wel eens zo’n uitvaart van vroeger 
meegemaakt. Een ingetogen en meestal sober afscheid, waarbij de 
uitvaartverzorger vooral een zakelijke en logistieke rol had en ervoor 
zorgde dat alles op tijd gebeurde. Ruimte voor eigen inbreng was er niet; 
we volgden allen strikt de rituelen van de religie die bij ons paste. 

Droefbier en leedbollen
Hetzelfde gold voor het samenzijn 
na ons bezoek aan kerk en begraaf-
plaats, wanneer we ons tegoed 
deden aan altijd hetzelfde opkik-
kertje. Meestal wat waterige koffie 
van de plaatselijke horeca uit grote 
potten, die nooit leken op te hou-
den met schenken. Cake verdeeld 
in gelijke, droge plakken, waarvan 
we gelukkig niet proefden hoe oud 
dat gebruik eigenlijk was. Een paar 
honderd jaar geleden was er name-
lijk nog sprake van een echt rouw-
feest na een begrafenis, waarbij de 
alcohol rijkelijk vloeide. Dit ‘droef-
bier’ werd genuttigd met grote cakes, 
die men ‘leedbollen’ noemde. Deze 
naam doet vermoeden dat cake dus 
al eeuwenlang gekoppeld is aan ver-
driet en troost. 

Eigentijds en ervaren
Het bier is lange tijd geleden ver-
vangen door de eerder genoemde 
koffie. Daarbij hoorde nog wel lange 
tijd een plakje cake. De uiterst for-
mele begeleider heeft allang plaats 
gemaakt voor de persoonlijke, em-
pathische en betrokken uitvaartver-

zorger van nu. Daarbij leven we nu 
gelukkig in een tijd waar u zelf kunt 
kiezen wat u wilt doen tijdens en na 
een uitvaart van een overleden dier-
bare. Als eigentijdse uitvaartverzor-
ger helpen wij u graag bij uw keuze 
en denken met u mee wat het beste 
past bij uw overleden dierbare en bij 
uw wensen. Uiteraard wordt alles 
tot in de puntjes verzorgd, zoals wij 
dat nu al bijna 100 jaar doen bij Van 
der Stappen! En daarnaast kunnen 
onze uitvaartverzorgers u het houvast 
bieden waar u mogelijk behoefte aan 
heeft.

Kopje koffie?
Wilt u meer weten over alle mogelijk-
heden? Kom dan gerust eens bij ons 
op de koffie.

 

Eric (midden) in zijn element: tussen zijn gasten

The Stews bij de Weverkeshof  
Het was oktober 1965 toen vijf scholieren van het St. Odulphuslyceum te Til-
burg, die inmiddels het draaien van plaatjes ontgroeid waren, besloten om 
voor het echte werk te gaan en samen een band te beginnen, genaamd: ‘The 
Stews’. 

In die tijd kreeg de schooljeugd steeds 
meer behoefte aan een eigen geluid en 
de Stews konden daarin voorzien. Hun 
belangrijkste voorbeelden waren de 
Beatles, de Rolling Stones, de WHO en 
andere popgroepen. Maar de Stews 
speelden eveneens een groot aantal 
bluesnummers waarvoor o.a. John 
Mayall’s Bluesbreakers, Cuby & the 
Blizzards en Cream als inspiratiebron 
dienden. 
De bezetting luidt: Harrie Schilders 
zang, Hans Hendrich ritmegitaar/
zang, Lex Teurlings solo gitaar, Toon 
Segers bas en Frans van de Camp 
drums/zang.

Vooral in de regio Tilburg werd met 
veel succes opgetreden totdat de band-
leden in 1969 uit elkaar gingen om te 
gaan studeren. Zij bleven zich echter 
wel bezig houden met muziek. 
Na enkele geslaagde reünies van de 

Stews begin deze eeuw kwam het idee 
op om weer samen te gaan spelen en 
sindsdien wordt er driftig gerepeteerd 
en opgetreden. Het aardige daarbij is 
dat de oorspronkelijke bezetting ge-
heel gelijk gebleven is, maar dat er wel 
een uitbreiding heeft plaats gevonden 
in de persoon van zangeres Kootje 
Schilders. Haar prachtige stem is een 
waardevolle toevoeging aan de sound 
van de band waardoor het repertoire 
sterk is verbreed.

Na eerdere succesvolle optredens in 
Nuenen spelen The Stews zondag 18 
februari opnieuw aanvang 14.00 uur. in 
het Weverkeshof. Uiteraard staan dan 
weer bekende nummers uit de jaren 
’60 op het repertoire en zullen blues 
liefhebbers beslist aan hun trekken ko-
men. Maar ook zullen stukken ge-
speeld worden van latere datum, want 
veelzijdigheid is troef bij de Stews.

Schuif even aan tafel bij 
…..Nico Arts
De dorpen Nuenen, Gerwen en, zoals dit keer zal blijken, zeker Nederwetten 
kennen een rijke geschiedenis. Het organisatieteam van de Nuenense KBO 
Schuif-lezingen heeft de bekende Eindhovense archeoloog Nico Arts, wie 
kent hem niet, bereid gevonden om op donderdagochtend 22 februari aan-
staande een presentatie te verzorgen over de priorij Hooidonk.

Het ‘Wonder van Hooidonk’ is een be-
kende legende uit onze gemeente. De 
belangrijkste archeologische vondst 
van Hooidonk, het middeleeuwse ver-
gulde reliekkruis, houdt direct ver-
band met dit wonder, dat in Nederwet-
ten in 1244 moet zijn gebeurd. Nico 
Arts (*1954) studeerde culturele an-
tropologie in Leiden en pre- en proto-
historie aan de Universiteit van Am-
sterdam. Hij is de stadsarcheoloog van 
de gemeente Eindhoven en heeft lan-
delijk en internationaal erkenning ge-
kregen door onder meer zijn opgravin-

gen bij het Klooster Mariënhage, de 
Heuvel Galerie (naast het voormalige 
Kasteel van Eindhoven) en bij de hui-
dige Catharinakerk. Over de resulta-
ten van deze laatste opgravingen 
schreef hij het boek Een bed vol bot-
ten.
  
Dit keer komt Arts vertellen over het 
adellijke vrouwenklooster Hooidonk.
De priorij werd in 1146 op een kloos-
tereiland in de Dommelstroom bij Ne-
derwetten gesticht en moest in 1650 
worden opgeheven. Er is dankzij op-
gravingen en door het speurwerk van 
Monseigneur Janus Frenken (1879 – 
1968) veel bekend over dit klooster en 
wat er allemaal heeft plaatsgevonden.

Iedereen die geïnteresseerd is, wel of 
geen KBO lid, is op 22 februari om 
09.30 uur van harte welkom in de Tref-
puntzaal van Het Klooster om de Po-
werPoint presentatie van Nico Arts 
mee te maken. 

Spechten-
wandeling  
Nuenens Broek
Op zondag 18 februari nemen gid-
sen van de Vogelwerkgroep IVN 
Nuenen belangstellenden mee het 
Nuenens Broek in om spechten te 
spotten.

In het vroege voorjaar beginnen de 
spechten met het laten horen van hun 
felle roffels om een territorium af te 
bakenen. Een mooi moment om op 
zoek te gaan naar de verschillende 
soorten spechten in onze omgeving. 
De spechten laten zich dan het makke-
lijkst bekijken, omdat er nog geen bla-
deren aan de bomen zitten. Het is al-
tijd spannend om spechten te horen en 
te ontdekken. De gidsen kunnen vaak 
al aan de roffel horen om welke soort 
het gaat. In het Nuenens Broek zijn al-
le in Nederland voorkomende spech-
ten aanwezig, zelfs de zeldzame Mid-
delste Bonte specht. 
We nodigen je graag uit om mee te 
gaan op deze ontdekkingstocht. Aan 
de wandeling zijn geen kosten verbon-
den. We vertrekken om 09.00 uur van-
af de parkeerplaats bij De Lissevoort 
en lopen vandaar af naar de ingang van 
Nuenens Broek.  Zorg voor waterdich-
te stevige schoenen of laarzen en vol-
doende warme kleding. Het Nuenens 
Broek kan in het voorjaar moeilijk toe-
gankelijk zijn. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Roy van 
der Velden, coördinator van de VWG, 
telefoon: 06-15 902 603 of via e-mail: 
roypeter40@hotmail.com.

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.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand februari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het EMK terrein aan het Wet-
tenseind

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

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

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

café Schafrath Nuenen

Elke vrijdag
20.15 uur Rikken bij 

Supportersclub RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

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   
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis-Lieshout, 
Grotenhof 2,  Lieshout

Zaterdag 17 februari
20.30 uur Nuenense band: 

Tip Jar in het Van Gogh Kerkje 
aan de Papenvoort

Zondag 18 februari
09.00 uur Spechtenwandeling 

Nuenens Broek
parkeerplaats bij De Lissevoort

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

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 18 februari
14.00 uur Bellydance 

Open Stage
2nd Edition Het Klooster

Maandag 19 februari
13.30 - 15.30 uur Workshop 

boetseren WLG
D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen

Dinsdag 20 februari
10.30 uur Cultuur Overdag: 

fi lm ‘Sully’
Het Klooster

Woensdag 21 februari 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Woensdag 21 februari 
20.00 uur Kienen in Nederwetten

Dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
Koppel 1 te Nederwetten

Woensdag 21 februari 
20.00 uur VVD Liberaal café met 
als onderwerp Right to Challenge

Vincentre

Donderdag 22 februari
09.30 uur KBO Schuif eens 

aan tafel bij...Nico Arts
Trefpuntzaal van Het Klooster

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
Clublokaal Oude Landen van de

 RKSV Nuenen Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 23 februari
20.30 uur Rikken bij Nederwetten

RKVV Nederwetten in het
 Piet Renders paviljoen

Zaterdag 24 februari 
09.30 + 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 februari 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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 februari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters.
Zondag 18 februari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker. 

Misintenties
Zaterdag 17 februari 18.30 uur: Marie-
tje Swinkels; Wil Verhagen.
Zondag 18 februari 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij - van de Kam; 
Anna Kluijtmans - Swinkels; Joost van 
der Graaf en Ineke Hilberink; Jo Jege-
rings; Gerard van Roosmale; Kees en 
Constant van Dongen; Harrij van Ven-
rooij; Piet Rooijakkers; overleden ou-
ders van Heugten - Scheepers; Miet 
Meulendijk - de Haas; Hans van de 
Griendt ( vanwege verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Berry 
Cuppers, Dennenlaan 1. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag  18  februari 11.00 uur: viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorgangers  
pastor S. kuijpers.

Misintenties 
Marietje Van Moorsel – de Louw; Ma-
rietje van Rooij – van Lith; Wilhelmina 
Maria van Hout – Jansen; Toon Arts, 
vanwege verjaardag; Bert en Marie 
Maas – Relou en kleinzoon Hans.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Piet Coolen; Jo Teunisse-Biemans; Sjef 
Versantvoort; Cissy Rooijakkers-
Duijghuizen; Toon van Rooij.

Mededelingen
In onze Parochie is overleden: Toon 
van Rooij, De Koppel 5. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 18 februari, 10.00 uur. Voor-
ganger in de dienst is pastor H. Schu-
macher. Met deze zondag is de veertig-
dagentijd begonnen, de periode voor-
afgaand aan Pasen.
Er is kindernevendienst en jongeren-
viering. De collecte is voor het project 
van de Dalit in India. Na de dienst is 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee. Tussen 17.00 
en 20.00 wordt er een Menu surprise 
gehouden. Deelnemers worden ver-
zocht zich op te geven. Elke donderdag 
staat vanaf 10.00 de deur van De Re-
genboog wijd open voor het Open 
Huis: gezelligheid met koffie of thee. 
Onze kerk is elke zondag geopend. 
Voor andere activiteiten: zie onze web-
site onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 15 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten; ge-

Voorgoed uit ons leven
Voorgoed in onze gedachten

Met veel waardering voor onze overleden moeder, schoonmoeder, 
groot-, en overgrootmoeder 

Mia van den Bogaard-van Empel
echtgenote van

Frans van den Bogaard †

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

  Fransje †

 Houten: Ad en Jeanne

 Nuenen: Harrie en José

 Eindhoven: Frans en Marjan

 Helmond: Maroos en Sebastiaan

 Someren: Maarten en Bonnie

  Klein- en achterkleinkinderen

Eindhoven, 5 februari 2018
Correspondentieadres: Brouwersveld 17, 5672 EG  Nuenen

De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

dachtenis van H. Faustinus en Jovita, 
martelaren. 
Vrijdag 16 februari. 07.15 H. Mis van 
de vasten; 18.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 17 februari. 08.30 uur H. Mis 
van de vasten.  
Zondag 18 februari. Eerste zondag van 
de vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Na de H. Mis wordt het askruisje 
uitgedeeld. 13.00 uur voordracht; 
14.00 uur Lof met Rozenhoedje; 14.45 
uur einde. 
Maandag 19 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de vasten.
Dinsdag 20 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de vasten.   
Woensdag 21 februari. 07.15 uur H. 
Mis, Quatertemperdag in de vasten; 
gedachtenis van H. Petrus Damianus, 
bisschop en kerkleraar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Nieuwe cursussen 
Reanimatie en het 
bedienen van de AED 
Op donderdag 22 februari en donder-
dagavond 1 maart starten er weer 
nieuwe cursussen Reanimatie en het 
bedienen van de AED. Deze cursussen 
worden gegeven volgens de richtlijnen 
van de Nederlandse Reanimatie Raad 
en worden u aangeboden door de EH-
BO-vereniging Nuenen c.a. U ont-
vangt een landelijk erkend certificaat.
We starten op deze avonden om 19.00 
uur. De gehele cursus duurt tot 23.00 
uur. Beide cursussen worden gegeven 
in het Dorpshuis ‘De Koppelaar’ te Ne-
derwetten. U kunt zich opgeven bij 
ons secretariaat en aangeven naar wel-
ke datum uw voorkeur uitgaat. De 
complete cursus kost €40,- pp.
 Per mail: ehbo.nuenen@onsnet.nu. 
Per telefoon: 06-5390 6863. Verdere 
informatie vindt u op onze website: eh-
bonuenen.nl.

 Kindcentrum De Nieuwe Linde 
Dit jaar staat het project in het teken van geschiedenis. Alle groepen, maar ook de kinderen van de dagopvang en 
de BSO, gaan met de diverse tijdvakken aan de slag.

Bent u ook nieuwsgierig naar de tijd van ridders en monniken? Of altijd al willen weten wat er allemaal gebeurde in de oertijd? 
Of bent u juist geïnteresseerd in de Wereldoorlogen? Als u een andere kant van de geschiedenis wilt zien en ervaren, kom dan 
op woensdag 21 maart aanstaande naar Kindcentrum De Nieuwe Linde. Van 18.00 uur tot 19.30 uur geven alle groepen hun ei-
gen unieke inkijk in de geschiedenis. En aangezien er ook een stembureau gesitueerd is in het schoolgebouw, kunt u dit bezoek 
mooi direct combineren met stemmen voor de gemeenteraad. We zien u graag op 21 maart op de Van Duynhovenlaan!

Kinderen en leerkrachten van De Nieuwe Linde

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL 
RKGSV GERWEN
Zaterdag 17 februari
RKGSV Vet - EMK Vet  . . . . . . . . . . 15.00
Zondag 18 februari 
RKGSV 1 - Tongelre 1  . . . . . . . . . . 14.30
EDN’56 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Geldrop 7 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . 12.30
RKGSV vr 1 - Acht Vr 1  . . . . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 17 Februari
Brabantia Vet. - Nederw. Vet. . . . 16.30
Zondag 18 Februari
Menos 1 - Nederwetten 1 . . . . . 14.30
SBC 9 - Nederwetten 2 . . . . . . . . 13.00
Acht 7 - Nederwetten 3  . . . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - Waalre 5  . . . . . 10.00
Pusphaira 8 - Nederwetten 5 . . 14.30
Nederwetten Vr 1 - EFC Vr 1 . . . 12.15
Nederw. Vr 2 - Pusphaira Vr 2 . . 10.00

NKV KORFBAL
Zondag 18 febrari
NKV 2 - DKB 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.25
DKB 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50

3e Editie  Gerwen-NederwettenLoop

Lopen in een landelijke 
omgeving 

Na het grote succes van de vorige twee edities, wordt zaterdag 17 maart a.s. 
voor de derde keer de “Gerwen-NederwettenLoop” gehouden. Wat begon 
als een gezellig “wandelclubke”, veranderde in 3 jaar tijd in een gezellig en 
professioneel opgezet hardloop-evenement. Er kunnen twee routes worden 
gelopen: de tien kilometer-run en de vijftien kilometer-run. Aan het einde 
van de middag, als iedereen weer binnen is, volgt de prijsuitreiking in de 
feesttent.

Initiatiefnemer en organisator Gerard 
van Heugten vertelt hoe het allemaal is 
ontstaan en wat zijn plannen zijn voor 
de toekomst.

“Een kleine drie  jaar geleden ben ik 
begonnen met hardlopen en raakte er 
aan verslaafd”, begint Gerard. “Ik heb 
toen een keer aan mijn hardloopmaten 
gevraagd hoe ze het zouden vinden als 
ik zelf een wedstrijdje zou organiseren. 
Dat vonden ze een goed idee en er 
kwamen steeds meer mensen die vroe-
gen of ze ook mee konden lopen. Uit-
eindelijk hadden we negenenveertig 
lopers, meer wilde ik ook niet want 
dan heb je een evenementenvergun-
ning nodig en wordt het meteen een 
hele heisa. Mede door mijn trainer, die 

‘Goed Zat’ winnaar carnavalesk 
darttoernooi DC de Stam Gerwen

Winnaars Carnavalesk Darten met de Grote Wisselbokaal: ‘Team A, correctie Team B’….. 
(foto Cees van Keulen).

Dartclub-voorzitter Gerrit van den Tillaart 
(links) samen met het winnende team 
Goed Zat….(foto Cees van Keulen).

Vrijdagavond 9 februari rond acht uur 
startte het carnavalesk darttoernooi in 
café de Stam in Gerwen. De teams zijn 
over twee categorieën verdeeld: teams 
met competitiedarters en ploegen met 
deelnemers die niet in competitiever-
band darten. Na veel sportieve en lu-
dieke wedstrijden kwamen rond twaalf 
uur de finalisten bovendrijven. Bij de 
niet-darters deed ‘Team A, correctie 
team B’ in een bloedstollende wed-
strijd een geslaagde greep naar de fel-
begeerde Wisselbokaal. Bij de wed-
strijddarters deed het team Goed Zat 
die naam alle eer aan: het team bleek in 
de finale goed zat om te winnen. Gerrit 
van den Tillaart, voorzitter van dart-

club de Stam, reikte de Grote Wissel-
bokaal en de medailles uit aan de win-
naars. 

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

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw is er in Nuenen veel veranderd. 
Zo kreeg de voormalige Eeneindseweg de namen Lyndakkers, Oude Kerk-
dijk en Zuiderklamp. Die laatste zien we hier in 1973 met rechts de huidige 
panden Zuiderklamp 65 tot en met 75. Het huis van melkventer Frans en 
Dina Dekkers-de Louw aan de Eeneindseweg 41 moest verdwijnen voor de 
aanleg van de Helmondweg. Hier ligt nu zwembad Enode. Meer lezen? Kijk 
dan in het boek Nuenen op het randje, bladzijde  288.

een doos met twaalf gegraveerde be-
kers, een officiele wedstrijdboog en 
klok had geregeld, werd het ineens een 
stuk professioneler.
En ook gezellig: naast een prijsuitrei-
king met een echt 1-2-3 podium, had 
ik ook voor een muzikale noot en voor 
catering gezorgd. Al met al werd de 
eerste editie van de Gerwen-Neder-
wettenLoop door de lopers zeer goed 
ontvangen".

Door de vele positieve reacties werd in 
2017 de tweede editie gehouden die 
weer professioneler was inclusief offi-
cieel benoemde verkeersregelaars, 
evenementenvergunning en sponso-
ren.  Ook deze 2e editie werd zeer en-
thousiast door de lopers, maar zeker 
ook door de diverse sponsoren, ont-
vangen. 
Gerard:  "we zijn nu op het punt aange-
komen dat we eigenlijk niet meer kun-
nen stoppen. Vandaar dat zaterdag 17 
maart a.s. de derde editie van de Ger-
wen-NederwettenLoop zal plaatsvin-
den. Behalve een totaal nieuw en zeer 
verrassend  parcours door Gerwen en 
Nederwetten, is deze derde editie nog 
professioneler! Er komt o.a. een grote 
tent en de “Start / Finish” zal plaatsvin-
den net voor de grote tent; best zeer 
uniek!

Alles wordt geconcentreerd rondom 
deze grote tent waarin ook voldoende 
ruimte zal zijn voor de diverse sponso-
ren, catering en bijvoorbeeld omkleed-
ruimte. Daarnaast zal een  ‘Speaker’ 
een en ander aan elkaar praten en zijn 

we bezig met elektronische tijdswaar-
neming; al met al gaat er deze derde 
editie veel veranderen en zal het nog 
serieuzer georganiseerd  worden.

Wat niet zal veranderen is de gemoe-
delijke Brabantse gezellige sfeer inclu-
sief na afloop tomatensoep en wor-
stenbroodjes!", aldus organisator Ge-
rard van Heugten.

Interesse in deelname aan de gezel-
ligste loop van Brabant?
Schrijf u nu in op www.inschrijven.
nl  of kijk op onze site www.gerwenne-
derwettenloop.com of onze facebook-
pagina.

Sponsor worden van dit geweldige 
hardloopevenement?
Stuur een mail naar gerwennederwet-
tenloop@outlook.com of bel 06-29 44 
16 89 Tot ziens op de Gerwen-Neder-
wettenloop.

Fijnstof, een sluipmoordenaar
Fijnstof is een reëel probleem voor de gezondheid. Het betreft kleine deeltjes van al-
lerlei aard. De bron is gelegen in zowel natuurlijke als menselijke processen: Stuif-
meel en fijn zand, maar ook uitstoot van verkeer, industrie, stoken, en landbouw, met 
name intensieve veehouderij.
Fijnstof is niet gebonden aan de bron. Het verspreidt zich door de lucht over grote 
afstanden. Verplaatsen van de bron lost niets op. Het fijnstofprobleem is dus niet te 
verhelpen met nog meer asfalt en zeker niet als dit asfalt dwars door een natuurge-
bied loopt. Toch gebruikt de pressiegroep die zich ten onrechte tooit met de naam 
‘’Nuenen Groen’’ het fijnstof als argument om het buitengebied van Nuenen te door-
snijden met autowegen, alleen maar om het eigen huisje van fijnstof vrij te houden. 
Juist de natuur, bomen en struiken zijn echter heel belangrijk om de toename van 
fijnstof tegen te gaan.  De regio, de provincie en natuurvrienden werken hard aan de 
oplossing van het fijnstofprobleem. Er zijn plannen voor een soepele doorstroming 
van het verkeer door middel van ongelijkvloerse kruisingen, slim afgestelde stoplich-
ten en het reguleren van snelheden. Ook zijn er in de regio extra bussen ingezet: in de 
spits rijden er vanuit Nuenen zes bussen per uur naar Eindhoven. Sommige bussen 
worden zelfs elektrisch aangedreven. Eenmaal in Eindhoven vertrekt er elke tien mi-
nuten een intercitytrein naar Amsterdam. Het openbaar vervoer is wel heel aantrek-
kelijk geworden: geen file, want de bus rijdt door, geen parkeerproblemen en een 
frisse ochtendwandeling naar de bus. Dan nog een sprintje naar de trein: een sport-
school is niet meer nodig.
Merkwaardigerwijs heeft ‘’Nuenen Groen’’ het niet zo hoog op met openbaar ver-
voer. In plaats van een busbaan kunnen in ogen van deze pressiegroep beter autoba-
nen komen. Binnen Nuenen kan het fijnstof worden verminderd door bomen en 
struiken in de tuinen te planten en door de fiets te pakken binnen het dorp. Dit is wat 
wij zelf kunnen doen en waar we vandaag nog mee kunnen beginnen.

Teuntje Schulp,  Wilgenstraat 12, 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

Dit verdient onze burgemeester niet  
Naar aanleiding van het KAFI-debat werd in twee redactionele artikelen in het ED de 
Nuenense burgemeester Maarten Houben volledig afgebrand. Dat verdient hij niet.
Wij moeten ons goed realiseren dat het KAFI-debat om twee geheel verschillende za-
ken ging: de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de fraudeonderzoeken. De be-
stuurlijke verantwoordelijkheid ging over wat er allemaal mis is gegaan bij de 
grondaankopen. Die moest de gemeente Nuenen onder grote druk van met name 
Eindhoven doen; op de piek van de markt. Het valt niet te ontkennen dat daarbij veel 
mis is gegaan. Dat is uitgebreid benoemd in het KAFI-rapport, de gemeente heeft 
zich dat ter harte genomen en verbeteringen zijn doorgevoerd. De vraag rest nu wat 
er van die verbeteringen is terecht gekomen en daar ging het raadsvoorstel over. De 
burgemeester moest als portefeuillehouder dit raadsvoorstel verdedigen, hoewel 
het een en ander (ver) voor zijn tijd heeft plaats gevonden. Maar eerlijk is eerlijk, de 
burgemeester en het huidige college zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor zaken die 
eerder zijn gebeurd. Hij heeft geprobeerd er het beste van te maken, maar het is 
schandalig dat de beide journalisten hem daarop persoonlijk zo keihard aanpakten.
Bij de fraudeonderzoeken ligt het anders. Die zijn onder verantwoordelijkheid van de 
burgemeester gedaan. Maar ook daar zijn verzachtende omstandigheden aan te 
voeren: hem is door verschillende deskundigen expliciet verzekerd dat er sprake was 
van zaken die kans van slagen hadden. Er werd gesteld dat het door een rechter als 
strafbaar beoordeeld zou kunnen worden, mits er aangifte gedaan werd. Dat het 
voor de gemeente niet goed heeft uitgepakt, kan de burgemeester worden aangere-
kend, maar om hem daarover persoonlijk zo onder de gordel aan te vallen, raakt 
kant noch wal.
Het KAFI-debat wordt door het ED (en de provincie!) aangegrepen om nog maar 
eens aan te tonen dat het in Nuenen bestuurlijk niet deugt. Hoewel ontegenzeggelijk 
laat, laat afronden juist wél bestuurskracht zien en is in ieder geval geen bevestiging 
dat Nuenen beter af is met een fusie met Eindhoven. 

GroenLinks Nuenen c.a. Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter en lijsttrekker

Country dansen in 
Lieshout
Carnaval weer voorbij en dus terug 
naar het country dansen. Komend 
weekend organiseert The Black Long-
horn weer de maandelijkse Country 
Dance Party. Dit gebeurt op zaterdag-
avond 17 februari. We dansen in de 
mooie grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout. Alle populaire line- en part-
nerdansen worden zoals altijd keurig 
achter elkaar gezet door onze eigen 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt hier-
bij op echte country muziek. Volop ge-
nieten dus en alleen kijken mag ook. 
Aanvang is 20:00 uur. Zaal open vanaf 
19:00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdagavond 
17 februari bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. Meer info? Website: www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.

 Kienen in 
Nederwetten
De Nederwettense VrouwenVereni-
ging organiseert op woensdag 21 fe-
bruari een kienavond in Dorpshuis ‘De 
Koppelaar’, Koppel 1 te Nederwetten. 
Het kienen begint om 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn van harte welkom.
Kosten: 1 plankje   € 2,50, 3 plankjes          
€ 6,-, elk volgend plankje  € 2,-.  Extra 
kosten: € 2,50 voor koffie en thee.

Repair Café 
Laarbeek
Op woensdag 21 februari organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Dit vindt plaats in het Dorps-
huis Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 
uur tot 16.00 uur. Info  06-58842046.



 
 

Fijne, goede zorg in de buurt
 
Niets is zo persoonlijk als zorg. Daarom is het  
belangrijk dat uw leefstijl, wensen en mogelijk
heden centraal staan wanneer u zorg of onder
steuning nodig heeft. Als u kiest voor Savant  
dan kunt u rekenen op passende zorg van onze 
medewerkers, bij u thuis of in het nieuwe woon
zorgcentrum Savant van Lenthof aan de Kerkstraat. 
Savant van Lenthof is een modern complex in het 
hart van Nuenen met appartementen met zorg 
voor mensen met dementie.

 
U kunt bij Savant terecht voor
• Verzorging en verpleging thuis
•  Wonen met verpleegzorg
•  Behandeling en begeleiding 
•  Huishoudelijke ondersteuning
•  Thuisbegeleiding

Wilt u advies of zorg aanvragen?
Bel (0492) 572 000 of kijk  
op www.savant-zorg.nl

Uit de oude doos

 60 

“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
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