
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

Ieder gezin maakt wel eens een lastige 
periode door; ziekte, gedrag van kinde-
ren, financiële problemen, weinig con-
tacten met vriendjes of familie, echt-
scheiding. Het kan dan fijn zijn om 
jouw vragen eens voor te leggen aan 
een onafhankelijke professional. 
Voor al jouw vragen op het gebied van 
opvoeden kunt je terecht bij de LEV-
groep. Wij hebben ook de mogelijk-
heid om je tijdens de avondopenstel-
ling op de dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 21.00 uur te woord te staan. Deze 
avondopenstelling vindt plaats in het 
CMD aan de Berg 22 in Nuenen.

Carnaval 2018: 
het was geweldig!

 Wereldgebedsdag: 
2 maart in 
Archipel Akkers!

Gulbergen24 
slaat een jaar 
over
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

N

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

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

NL Doet !
Het is bijna zover. NL Doet, de landelijke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. NL 
Doet wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranjefonds.

Op die dagen gaan heel veel Nederlan-
ders aan de slag als vrijwilliger bij één 
van de vele maatschappelijke organi-
saties in ons land. Voor die organisa-
ties is dit een kans om nieuwe vrijwil-
ligers aan te trekken en klussen uit te 
voeren waar extra menskracht voor 
nodig is.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van harte 
uit om mee te doen en een dagje de 
handen uit de mouwen te steken als 
vrijwilliger. Op de website van NL 
Doet (www.nldoet.nl) kunt u zien wel-
ke klussen er op 9 en 10 maart in uw 
woonplaats zijn, bijvoorbeeld bij de 
kinderboerderij Weverkeshof, speel-
tuin de Kievit, basisschool de Wentel-
wiek, scouting Panta Rhei, scouting 
Rudyard Kipling, stichting de Walhut 
of bij de Dorpswerkplaats. Kijk snel 
waar u aan de slag kunt!

Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NL Doet kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het CMD, tele-
foon 040-2831675, email: ismene.bor-
ger@levgroep.nl

of je nu als 16-jarige met je eerste 
vriendje komt eten, of als 80-jarige 
met je kinderen en kleinkinderen” 
vult Julian aan. “Wij staan ervoor dat 
alles bij ons voor 100% klopt en dat 
iedereen die bij ons komt eten een 
fijne avond heeft. Of dit nu à la carte 
is of dat je komt genieten van ons 
driegangen seizoensmenu, dat vier 
keer per jaar wisselt. Of je nu hebt ge-
reserveerd of op de bonnefooi komt 
binnenlopen omdat je nu toevallig 
zin had lekker uit eten te gaan. Het is 
belangrijk dat onze gasten zich wel-
kom voelen en dat gevoel willen we ze 
dan ook met het hele team geven. We 
bieden gastvrijheid tegen een betaal-
bare prijs”. 

“Met een verandering van keuken, 
van klassiek naar mediterraan, veran-
dert ook het gehele interieur van stijl” 
vertelt Manouk Sanders, samen met 
haar levenspartner Julian Vlemmings 
de nieuwe eigenaar van dit mooie 
pand. “We willen dat ons restaurant 
een sfeervolle Frans-mediterrane uit-
straling heeft en dit vertalen we in 
een totaalconcept, met tot in de punt-
jes met tafellinnen ingedekte tafels, 
maar ook met dat herkenbare Franse 
gemoedelijke huiskamer gevoel. En 
wat we binnen uitstralen, vind je 
straks ook buiten op ons terras aan de 
voorkant en in de mediterrane tuin 
aan de achterkant”. “We creëren een 
sfeer waarin iedereen zich thuis voelt, 

“Mijn kind is heel erg bang en durft niet 
meer alleen te slapen. Wat kan ik doen?”

Gastvrijheid tegen een betaalbare prijs

Restaurant Ratatouille een nieuwe   
Frans-mediterrane beleving aan Het Park

Vrijdag 2 maart 

D’n Heuvel
Gerwen

Van 20:00 tot 01:00 uur! voor vragen en kaartjes: foutebingogerwen@gmail.com

Kaarten: €7,50 in voorverkoop!
            €10 aan de deur!

Familiekaarten: €20!

Foute Bingoavond
+

Feestavond!

Alle opbrengsten komen ten 

goede aan de stiching Mama 

Alice Peru!

Met een optreden van Happie Miel!

Foute bingo avond voor het goede doel 
Op vrijdag 2 maart vanaf 20.00 uur wordt er in D’n Heuvel in Gerwen een 
Foute bingo / feestavond georganiseerd voor het goede doel: Stichting 
Mama Alice Peru.

Voor informatie: 
www.global-exploration.nl/
mama-alice-ayacucho.
 
De kaartjes kosten in de voorver-
koop € 7,50 en € 10,- bij aankoop bij 
binnenkomst. Er zijn ook familie-
kaarten à € 20,-. Wilt u meer weten 
of kaartjes bestellen? Stuur dan even 
een mailtje naar:
foutebingogerwen@gmail.com

Het wordt een knotsgekke avond 
waarbij er op verschillende foute 
manieren bingo wordt gespeeld, zo-
als ‘Speed bingo’ en ‘Tel op en af bin-
go’. Ook de presentatie zal overgoten 
zijn met humor!
Er zijn foute en mooie prijzen te win-
nen. Na de spetterende prijsuitrei-
king is het feest met optredens van 
‘Happy Miel’ & Blaaskappel ‘Tsjonge 
Jonge’. Natuurlijk is Bingo voor jong 
en oud en hopen we dus drie genera-
ties te verwelkomen!
 
De organisatie is in handen van vier 
leerlingen van het Lorentz Casimir 
Lyceum, Guus van Erp, Jelle van 
Dijk, Wouter Bunthof en Karel Ver-
weij. Zij organiseren deze avond om 
geld bij elkaar te krijgen om in de 
maand juli drie weken naar Peru te 
gaan. Deze reis is in het kader van de 
wereldburger stage en wordt georga-
niseerd door ‘Global Exploration’ om 
daar de Stichting Mama Alice te 
steunen. Deze stichting is een huma-
nitaire hulporganisatie actief in Aya-
cucho, één van de armste gebieden 
van Peru waar 75% van de bevolking 
onder de armoedegrens leeft. De 
stichting zet zich in voor straatkin-
deren, kinderen uit arme gezinnen 
en tienermoeders. 

WIJ GAAN 
OPEN

Park 63 � 5671GC � Nuenen 

Tegen inlevering van deze 
bon een aperitief van het huis

in de maanden maart & april 

www.restaurantratatouille.nl
040-2025037

Door Mariët Jonkhout

a meer dan zestien jaar de Zonnewende geheten te hebben, veran-
dert het pand van de voormalige Brouwerij Prinsen aan Park 63 van 
naam en wel in Restaurant Ratatouille. Op dit moment wordt er door 

de nieuwe eigenaren druk gewerkt aan een totale metamorfose om op 10 
maart open te kunnen gaan als Frans-mediterraan restaurant.

Julian en Manouk deelden al een aan-
tal jaar dezelfde droom om een restau-
rant voor henzelf te beginnen en nu is 
het dan bijna zover, nog twee weken 
en de opening is een feit, want op za-
terdag 10 maart gaan de deuren offi-
cieel open. Het is nu al mogelijk voor 

deze datum, maar ook voor een ander 
moment te reserveren. Dit kan via de 
website www.restaurantratatouille.nl 
of telefonisch via 040-2025037. Op de 
Facebookpagina van het restaurant 
zijn alle ontwikkelingen te volgen en 
worden regelmatig leuke acties ge-
deeld. 
De bon bij deze krant geeft in de 
maanden maart en april recht op een 
gratis aperitief voor de gehele tafel. 
Wie al nieuwsgierig is geworden, kan 
gerust een keertje binnenlopen en 
kennismaken met Manouk en Julian, 
maar zij zien u ook graag terug in Res-
taurant Ratatouille. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

GEMEENTERAADSVERKIEZING
In een openbare zitting van het Centraal Stembureau zijn op 9 fe-
bruari om 16.00 uur vastgesteld de:
• Geldigheid van de kandidatenlijst
• Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
• Handhaving van de geplaatste aanduiding (partij naam boven de
 kandidatenlijst)

Het nummeren van de kandidatenlijst
De kandidatenlijsten zijn inmiddels onherroepelijk geldig verklaard.
De 10 partijen zijn op volgorde:
1.  W70 Nuenen Gerwen Nederwetten Eeneind
2. Democraten 66 (D66)
3. SP (Socialistische Partij)
4.  VVD
5. CDA
6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
7. GROENLINKS
8. Combinatie Nuenen c.a.
9. Lijst Pijs
10. Nuenens Belang
Voor meer informatie en de volledige kandidatenlijsten voor de ge-
meenteraadsverkiezing, zie www.nuenen.nl

DORPS- EN WIJKRAADVERKIEZING
Op woensdag 21 maart 2018 is er in onze gemeente ook de verkie-
zing van de leden van de Wijkraad Eeneind, de Dorpsraad Neder-
wetten en de Dorpsraad Gerwen. Inmiddels zijn de kandidaten 

AFVALWEETJE

Wist u dat uw restanten medicijnen (zonder doos-
je) en gebruikte en ongebruikte injectiespuiten / 
naalden kunt inleveren bij de apotheek of bij de 
milieustraat Nuenen. Vergeet uw milieupas niet.

bekend en de volgorde van de kandidaten op de kieslijst is door 
loting tot stand gekomen. Voor meer informatie en de volledige 
kandidatenlijsten voor de dorps- en wijkraadverkiezing, zie: www.
nuenen.nl
 

REFERENDUM
Op woensdag 21 maart 2018 is er een raadgevend referendum over 
de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) ook wel 
genoemd: de Sleepwet.
Voor meer informatie over dit referendum verwijzen wij u naar: www.
referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017 . De wettekst van 
de WIV 2017 kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/on-
derwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2018/01/31/
tekst-wiv-2017
Er wordt ook een exemplaar ter inzage gelegd op het gemeentehuis 
vanaf woensdag 21 februari. Ook op de website www.nuenen.nl 
kunt u terecht voor meer informatie.

18 JAAR?       
LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!
Op woensdag 21 maart a.s. wor-
den in Nuenen gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. Ook organi-
seert de Kiesraad een referendum 
over de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. En woon je in 
Gerwen, Nederwetten of op het 
Eeneind, dan mag je ook je stem 
uitbrengen voor deze lokale 
dorps-en wijkraadverkiezing.

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!

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.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 11-02-2018 EN 18-02-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Dubbestraat 26 Oprichten woonhuis 
Antoniusschutlaan 2 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Opwettenseweg 128 Opbouw op bestaande garage 
Jacobushoek 5 Brandveilig gebruik Kinderopvang
 Korein 
De Pinckart 54 Tijdelijk plaatsen kantoorunits 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Wielewaallaan 49 Splitsen van woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Boord 25 Asperges op de Velden 16-30 mei 
Park, Nuenen Beelden in het Park 3 juni 
Centrum Nuenen Van Goghmert 10 juni 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Parkstraat 25A Horeca Parkstreet BBQ & Grill 
Park 63 Horeca en Terras V.O.F. Junouk 
Tent op V. v Goghplein Loterij Sleutelcommissie carnaval 10 feb
 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
15-02-2018 Nuenen c.a. Ontwerpbestemmingsplan   
  “Buitengebied”; gemeente Nuenen, 
  Gerwen en Nederwetten 
15-02-2018 Nuenen c.a. Ontwerp-omgevingsvergunning  
  en ontwerp verklaring van geen 
  bedenkingen Nieuwe Dijk 18; 
  gemeente Nuenen, Gerwen en 
  Nederwetten 
15-02-2018 Nuenen c.a. Voorontwerpbestemmingsplan 
  ‘Olen 22a’; gemeente Nuenen, 
  Gerwen en Nederwetten 
13-02-2018 Nuenen c.a. Kennisgeving beschikking: Oprichten  
  van een onbemand tankstation, gelegen
  aan De Huufkes 35 te Nuenen 

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

 

Toneel bij Cultuur Overdag
Op dinsdagmiddag 27 februari speelt theaterproductiehuis Zeelandia in 
Het Klooster de toneelvoorstelling ‘Coupure’. Het indrukwekkende stuk gaat 
over de watersnoodramp van 1953. De voorstelling werd eerst op locatie 
uitgebracht in een polderlandschap bij ‘Zonnemaire’ als openingsvoorstel-
ling van het Zeeland Nazomerfestival 2002. In 2018 is het 65 jaar geleden 
dat deze tragische gebeurtenis in Zuidwest Nederland plaatsvond. Het stuk 
wordt daarom opnieuw geproduceerd.

In de voorstelling staan twee mensen 
centr aal die beiden slachtoffer werden 
van de watersnoodramp. Het is een 

fictief dubbelportret anno nu. Ze staan 
stil bij de dag waarop zij haar kind ver-
loor en hij een beslissing nam die hem 
zijn leven lang zou blijven achtervol-
gen. Een dag die maar niet vergeten 
kan worden.

Meer informatie over de voorstelling 
en wijze van kaartverkoop is te vinden 
op www.cultuuroverdag.nl

Jan Linders Fonds steunt Cultuur 
Overdag
Het Jan Linders Fonds heeft in Nuenen 
Cultuur Overdag uitgekozen als goed 
doel voor 2018. Dit betekent dat bij Jan 
Linders (Vincent van Goghstraat) een 
aantal activiteiten wordt georgani-
seerd om geld in te zamelen. Daar-
naast is de opbrengst van de kleding-
container in de winkel dit jaar voor 
Cultuur Overdag. Als u Cultuur Over-
dag wilt steunen: kom kijken tijdens de 
actiedagen en/of breng uw oude kle-
ding naar Jan Linders!

Inloopspreekuren Hersenz 
voor mensen met NAH 
 
Hersenz is het behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren her-
senletsel (NAH) in de chronische fase. SWZ en Archipel organiseren in 2018 
naast de informatiebijeenkomsten, geheel vrijblijvend, inloopspreekuren 
over Hersenz. De eerste vindt plaats op donderdagmiddag 1 maart van 
15.00 tot 17.00 uur. Locatie: Gezondheidscentrum Zuiderpark, Gagelbosch-
plein 1 in Eindhoven.  Aanmelden is niet nodig 

Hersenz is een multidisciplinaire be-
handeling gericht op de specifieke ge-
bieden waarop mensen met hersenlet-
sel vaak problemen hebben, zoals fy-
sieke vaardigheden, weinig energie, 
geheugenproblemen, karakterveran-
deringen en overgevoeligheid voor 
prikkels. De behandeling is specifiek 
voor mensen met hersenletsel in de 
chronische fase die niet (meer) in aan-
merking komen voor revalidatie. Her-
senz kan tegelijkertijd, of in samen-
werking met een eerstelijns behande-
ling plaatsvinden. Hersenz is er ook 
voor de partner, kinderen of andere 
naasten.

Met ruim twee jaar ervaring, is duide-
lijk dat mensen met de behandeling 
van Hersenz écht verder komen.

In de regio Eindhoven bieden SWZ en 
Archipel samen de behandeling van 
Hersenz aan.

Heeft u een vraag over wat de behan-
delmethode Hersenz kan betekenen 
voor mensen met nietaangeboren her-
senletsel? Voor uzelf of voor uw naas-
te? U bent van harte welkom om even 
binnen te lopen en uw vragen beant-
woord te krijgen. Er zit een behande-
laar van Hersenz voor u klaar binnen 
het Gezondheidscentrum.

Ook professionals, die meer willen we-
ten over dit behandelprogramma, zijn 
van harte welkom.

Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen 
hersenletsel op. Het letsel kan ont-
staan door bijvoorbeeld een verkeers-
ongeval, een hartstilstand, een ziekte, 
een hersenbloeding of hersentumor. 
Niet-aangeboren hersenletsel heeft 
enorme gevolgen. Niet alleen voor de 
getroffen persoon zelf, maar ook voor 
zijn omgeving. Wat voorheen vanzelf-
sprekend leek, kan nu heel anders zijn.

(online) Inschrijven 
voor de Oranje Markt
 
Vanaf 19 februari is het mogelijk om je 
online in te schijven voor een kraam 
op de Oranje Markt. De inschrijving 
verloopt zowel via onze web- als face-
bookpagina waarbij je omgeleid wordt 
naar Eventbrite.nl. Op onze facebook-
pagina vind je een knop ‘Nu Boeken’ of 
door direct op de pagina van Eventbri-
te te zoeken naar de Oranje Markt 
Nuenen wordt je de mogelijkheid ge-
boden om online een kraam te reser-
veren en direct te betalen.

Wil je met je vrienden of vriendinnen 
bij elkaar staan? Boek dan meerdere 
kramen in één keer, als  zijnde één order.
Liever persoonlijk inschrijven? Ook 
dat kan!. Begin april organiseert het 
Oranje Comite Nuenen bij Auberge 
Vincent zowel een inschrijfavond én 
een inschrijfmiddag. Meer informatie 
volgt in maart.
 

Oranje Comite Nuenen



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 

Lekker(s) warm tijdens koude dagen!!!Wij werken met passie
aan een (H)eerlijk product!!!

4 Houthakkersteaks
Kip of gewoon .........................................6,95 
100 gr. Gebraden rosbief +
100 gr. Cervelaat, samen .........3,75 
Parma kippetje
100 gram .................................................1,95
Brussels kipfi let
"Heerlijk roerbak gerecht" 100 gram ......1,25
Pep wrap
"Wrap met gehakt, zoete ui en spinazie!!"
per stuk ...................................................2,25
Zaanse 2e beker 
mosterd soep ...halve prijs

Bijna al onze belegde broodjes 
gaan warm de deur uit!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 22 t/m woensdag 28 februari

Spitskool panklaar 
 1/2 kilo  0,79
Pastinaak        
pan klaar   per stuk 0,79

Wittekool knofl ook salade     
 250 gram 1,99

Blauwe druiven       
 1/2 kilo 1,79

Creta Star sinaasappels        
 hele kilo 1,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Acties week 8 : geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 februari_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
100 % fi jn volkoren met sesamzaad, 
lijnzaad en zonnepitjes. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Nieuw ! 
Grootmoeders appeltaart
Harde wener bodem, kaneelcake en 
verse appelblokjes. Halve € 5,95    € 1095_____________________________________________________

Rozijnenbollen     
    4+2 gratis_____________________________________________________

Hazelnootbonkjes
Heerlijk! Hazelnootspijs 
met poedersuiker gebakken  10 VOOR € 295_____________________________________________________

Roomboter 
appelfl appen 3+1 gratis_____________________________________________________

Mini stolletjes     
Met zuivere amandelspijs! 4+1 gratis_____________________________________________________

Brusselse wafels     
 4+1 gratis

SOEP VD
WEEK!

Last van een slecht geheugen? 
Er is nu hulp!
Voor mijn vader Leo Wilders uit Nuenen heb ik een oplossing bedacht die hem helpt bij te houden wat er op 
de dag en in de week allemaal te wachten staat. Het helpt hem nu één jaar en hij is gelukkiger en zorgelozer 
dan ooit. En dat terwijl hij in het begin niet bepaald stond te wachten op deze hulp. In twee dagen veranderde 
hij zijn mening en in twee weken was zijn leven zonniger dan ooit. Mij scheelt het uren in de week heen en 
weer rijden, uitleggen, gemiste afspraken opnieuw inplannen en troosten. Win – win dus.

Woon je in Nuenen C.A. en heb jij last van je geheugen of 
zorg jij voor iemand die woont in Nuenen en problemen 
met het geheugen heeft? Meld je dan aan op:
https://spiqle.nl/nuenen 
 Meedoen aan de proef is helemaal GRATIS. 

De gemeente Nuenen start samen met de bedenkers van 
Spiqle Agenda het project ‘Geheugen op afstand’ voor 
inwoners van Nuenen C.A. én hun mantelzorgers. Deze 
proef richt zich op het verbeteren van het welzijn van de 
zorgvrager én mantelzorger.

De geselecteerde kandidaten krijgen een beeldscherm 
waarop alle belangrijke berichten en afspraken staan die 
nodig zijn om overzicht te houden op de dag en -week.  
Dit scherm staat 24 uur per dag aan en is volgens een 
vast patroon ingedeeld. De mantelzorger kan dit via een 
eenvoudige app bijhouden. Met deze app wordt een 
afspraken- en verjaardagskalender ingevuld. 

De zorgvrager zelf hoeft dus helemaal niets te doen 
of te kunnen!
Afhankelijk van de persoonlijke wensen worden afspraken 
al enkele dagen tevoren weergegeven zodat de zorgvrager 
er rustig aan kan wennen. Tevens wordt op het scherm 

weergegeven wanneer het tijd is om bijvoorbeeld te eten, 
medicijnen in te nemen of de groenbak buiten te zetten. 
Door de persoonlijke begroeting,  samen met de juiste 
tijd, dag en de weersverwachting wordt een vertrouwd 
overzicht gegeven van de dag en week.  De mantelzorger 
kan door middel van een ‘direct bericht’ op elk moment 
een boodschap plaatsen. Handig als de telefoon niet goed 
op de haak ligt. 

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

als gevolg van ziekte of leeftijd 
-  En die tevens iemand hebben die (mantel)zorg verleent 

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

Deze kandidaten krijgen één jaar lang de beschikking over 
het beeldscherm en de app van Spiqle Agenda. Installatie 
en instructie verloopt in overleg met u en het team van 
Spiqle.  Meedoen aan de proef kost helemaal niets. 

Wilt u meer informatie kijk dan op de website van:
https://spiqle.nl
Aanmelden kan via: https://spiqle.nl/nuenen 
of bij het loket van het CMD (Berg 22C in het gebouw van 
de Apotheek)

Deze proef kent een beperkte beschikbaarheid. Na 
aanmelding wordt er altijd contact opgenomen. Als je 
wordt geselecteerd maken we een afspraak voor het 
plaatsen van het scherm en voor het geven van de uitleg 
voor het gebruik van de app.

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

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

 
 

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

Onze voordelen

N I E U W  I N  O N S  A S S O R T I M E N T  P E G A S U S  F I E T S E N

Topkwaliteit tegen een eerlijke prijs
PEGASUS 
SALERNO 
in dames en heren, 
verende voorvork en 
zadelpen en 
7 versnellingen van 
699.95 voor 

599.95

PEGASUS 
SIENA 
in dames en heren, 
Bosch middenmotor 
en 400wh accu, vering 
en 7 versnellingen van 
2399.- voor  

2199.-
#waardebon|RdL

 

#

waardebon|RdL
MET DEZE BON

25% KORTING
op een fietstas naar keuze

(geldig tm 10-3-2018)

MET DEZE BON
25% KORTING
op een fietsslot naar keuze

(geldig tm 10-3-2018)

Onze voordelen
RdL FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

Overtuigd? Kijk ook op www.henkvanrooijfietsen.nl 

Henk van Rooij
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zoekt een:
Transportplanner (FT)

Functie:
•  Plannen personeel en materieel
•  Rekening houden met onderhoud- en keuringsverplichtingen
•  Operationeel contact onderhouden met klanten
•  Nacalculatie vrachtkosten  
•  Uitbrengen offertes en vervoerscontracten 
•  Inhuren personeel en/of materieel
•  Aanspreekpunt chauffeurs
 
Kennis & Vaardigheden:
•  Sociaal vaardig en flexibele instelling
•  Correct afhandelen conflicten  
•  Enige kennis van milieuwet en arbo regelgeving

Daarnaast zijn wij op zoek naar een:
•  Werkvoorbereider 
•  Coördinator Vergunningen en Milieutechnische zaken 
•  Functioneel Applicatiebeheerder 
•  Sloper
•  Chauffeur betonpomp 
•  Betonpompmachinist (in opleiding)
•  Bedrijfswagen Monteur 

Interesse? Zie www.ajansenbv.com/vacatures voor de uitgebreide 
vacatureomschrijvingen. Mail pz@ajansenbv.com of bel naar 
088-877 8778 of voor meer informatie.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Nuenen verdient het verhaal 
van Louis Bressers
Burgemeester in oorlogstijd. Alleen al de aanduiding roept het beeld op van 
twijfelachtige samenwerking met de bezetter. Dat doet geen recht aan eer-
lijke bestuurders, zoals burgemeester Kees van Rijckevorsel, die tijdens de 
complexe oorlogsjaren door zorgvuldig laveren probeerden te voorkomen 
dat de Duitsers op hun post een NSB-pion benoemden, zoals de NSB’er Pul-
les in Eindhoven.

zetter. Vrijwel alle dapper weigerende 
bestuurders hebben die ongehoor-
zaamheid met de dood moeten beko-
pen. In Nuenen werden daardoor geen 
dwangarbeiders geselecteerd.
Vanwege de bevalling van zijn vrouw 
stelde Van Rijckevorsel zijn ‘boete-
gang’ naar de Duitse commandant 
even uit en wist daardoor op tijd onder 
te duiken, om direct na de bevrijding 
weer op zijn Nuenense post terug te 
keren.

Op 16 maart verleent de gemeente 
Nuenen zijn oorlogsburgemeester het 
ereburgerschap. Verdiend postuum 
eerherstel voor een oprecht burge-
meester in moeilijke tijden. Louis 
Bressers heeft zich voor dit eerherstel 
erg ingespannen en kwam er een be-
trokken betoog bij de KBO over hou-
den voor een breed publiek van Nue-
nense mensen.

Bressers schetst in de boeiende KBO-
lezing van afgelopen donderdag hoe 
Van Rijckevorsel slim maar integer, 
Nuenen door de oorlogsjaren probeert 
te loodsen. Traineren, uitstellen, af-
zwakken, slechts deels uitvoeren van 
bevelen of marchanderen. Het waren 
vaak de enige wapens die een burge-
meester kon stellen tegenover de wet-
teloze machthebber.
Tot aan dat moment, dat ook die aan-
pak niet vol te houden was. Omdat het 
van daar af over mensenlevens ging en 
niet meer over triviale dingen als fiet-
sen, radio’s, paarden, kerkklokken of 
postduiven, die de nazi’s via het ge-
meentebestuur opeisten.
Van Rijckevorsel weigerde in 1944, sa-
men met een groep collega-bestuur-
ders in de regio, gevolg te geven aan de 
eis van de Duitsers om een groot aan-
tal mensen in hun gemeenten aan te 
wijzen als dwangarbeider voor de be-

Foto: Peter van Keppelen

Wie is wie?
Met een mix van kennis en ervaring doen de volgende kandidaten van NB 
mee bij de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart 2018.

 Even    
voorstellen:   
Paul Smilde
Ik ben Paul Smilde, getrouwd met 
Dorine en trotse vader van onze vier 
kinderen. Voor de komende verkie-
zingen heb ik mij kandidaat gesteld 
voor D66 in de Nuenense gemeente-
raad. Wij wonen inmiddels 20 jaar in 
ons prachtige dorp. Nuenen is mij 
zeer dierbaar, met haar eigen ‘dwer-
se’ karakter, het gezellige centrum, 
de prachtige woonwijken, de mooie 
kernen Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind, goede scholen, het sterke 
verenigingsleven en natuurlijk het 
carnaval!

1. Jacques Leemans, jurist en oprich-
ter van de Nuenense wetswinkel 
met wekelijks gratis spreekuur 
voor de gewone man. 

2. Marijke Moviat, oud-wethouder 

van Sociale zaken en Welzijn, voor-
zitter van de Gehandicaptenver-
eniging Nuenen en was 12 jaar 
voorzitter van de Zonnebloem.

3. Fouad Yehia, tolk van de oud-com-
mandant der strijdkrachten Dick 
Berlijn, thans security-officer. 

4. Gladyd Triebel, eigenaar praktijk 
voor hypnotherapie. Analyticus en 
actievoerder anti-rookcampagne.

5. Jeff Pereira, eigenaar van een sterk 
groeiende onderneming met 50 
man personeel. 

6. Robert Swinkels, eigenaar van taxi-
centrale Nuenen. 

7. Petra Merks oprichter van het ac-
tiecomité stop de voorgenomen 
vestiging in het bedrijfspand Een-
eind 47 van een gedrags- en psy-
chiatrische kliniek. Haalde ruim 50 
handtekeningen op en bood die 
middels een petitie aan de ge-
meente.

8. Tony Mijnsbergen, student rech-
ten, met zijn 23 jaar de jongste kan-
didaat van alle partijen.

Nuenens Belang zet zich in voor:
1. Uitvaarthuis in centrum, dicht bij 

kerk en kerkhof. Niet op een indu-
strieterrein. 

2. Woonlasten waaronder ozb dras-
tisch omlaag met het motto op de 
NB poster op de verkiezingsbor-
den: Huiseigenaren eerst….. woon-
lasten omlaag! 

3. Nuenen-Zuid. Geldropsedijk /Kei-
zershof verkeersluw. Stoplichten 
bij de kruising Hoge Brake/Oude 
Kerkdijk.

4.  Ouderen. Aanzienlijk meer levens-
bestendige woningen voor ouderen 
met een beperking (rollator, scoot-
mobiel etc. Verder huishoudelijke 
hulp in geld voor ouderen verdub-
belen. 

5.  Vuurwerk op speciaal aangewezen 
locaties. Denk aan nachtrust en 
aan de dieren. 

6. Sporthal op sportpark Oude Landen.
 

Jacques Leemans, 
lijsttrekker Nuenens Belang

‘Welkom in mijn monument’ 
We weten allemaal dat het dringen is op de woningmarkt en dat de keus snel 
minder wordt. Voor mensen die iets moois willen en daar geld en tijd voor over 
hebben, kan de aankoop van een (rijks)monument wellicht een alternatief zijn. 
Dan is te denken aan echte herenhuizen en authentieke boerderijen, maar ook 
aan complete kerken en kasteeltjes. Het is wel prijzig vaak en ook hier stijgen de 
prijzen, maar als het lukt … dan heb je ook iets.
De gemiddelde vierkante meterprijs voor monumenten die via een NVM-Make-
laar zijn verkocht, is in 2017 met 9,5% gestegen, blijkt uit cijfers die onlangs door 
de NVM en het Restauratiefonds zijn gepubliceerd. De gemiddelde verkoop-
prijs bedroeg vorig jaar € 481.000 voor monumenten tegenover zo’n € 260.000 
voor de totale woningmarkt. De markt voor monumenten is wat evenwichtiger, 
stellen de onderzoekers. Het aanbod is relatief gezien groter en kopers hebben 
meer tijd om een verantwoorde aankoop te doen. De gemiddelde koopwoning 
gaat nu binnen 58 dagen van de hand; voor een monument is dat 153 dagen. Er 
stonden begin februari bijna 2.500 monumenten en monumentale panden via 
Funda te koop. Potentiële kopers hebben de keus uit 6,8 mogelijkheden.
Geduld is echt nodig om zo’n aankoop goed te overwegen. Want natuurlijk kun-
nen aan de aankoop van een monument haken en ogen zitten. Een koper wil 
uiteraard liever geen ‘onvoorzien toekomstig onderhoud’ kopen en bovendien 

is het belangrijk te weten wat in zo’n monument wel en niet 
mag. Het is zeker niet waar dat je geen spijker in de muur 

mag slaan, maar het monument moet uiteraard wel met 
respect behandeld worden. Bij de aankoop van een 
rijksmonument is een groot deel van de onderhouds-
kosten aftrekbaar van het fiscale inkomen, dus de fis-

cus betaalt (althans voorlopig nog) mee!
Op de websites van NVM en Restauratiefonds is veel 
informatie te vinden, maar het verdient zeker aanbeve-

ling een aankoopmakelaar in de arm te nemen. Ook zijn 
her en der op het web natuurlijk prachtige voorbeelden te 

vinden van bijvoorbeeld kerken en watertorens die tot 
woning of Bed & Breakfast zijn omgebouwd. Mensen 

die er echt zin in hebben, kunnen na verloop met 
recht zeggen: ‘Welkom in mijn nieuwe monument’.

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

Woningmarkt in beweging

We weten allemaal dat het dringen is op de woningmarkt en dat de keus snel 

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

 Even    
voorstellen:   

Na jaren van licht brengen
is jouw licht nu gedoofd

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen 
winnen. Na alle fi jne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben 
wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, 
onze zorgzame vader en lieve opa

Ben Lijten
Bernardus Andreas

echtgenoot van 

Lien Lijten-Kuunders

* Gerwen, 20 oktober 1939  † Gerwen, 19 februari 2018

  Lien

  Erik
  Michelle en Frans
  Renée en Ian

  Wilbert en Margareth

De Huikert 11
5674 RG Gerwen

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 23 februari om 
10.00 uur in de St. Clemenskerk aan de Heuvel in Gerwen. 

Later op deze dag wordt Ben in besloten kring begeleidt naar zijn 
laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom.  

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

De tijd is rijp om iets terug te geven 
aan de gemeenschap. Ik werk ruim 20 
jaar voor Philips, waar ik vele commer-
ciële, financiële en logistieke teams 
heb mogen aansturen. Sinds 5 jaar 
werk ik op de High Tech Campus, waar 
de Brainport Eindhoven op een fantas-
tische wijze gestalte heeft gekregen. 
Graag zet ik mij ervoor in om de kracht 
van het Stedelijk Gebied Eindhoven in 
de komende jaren te versterken. Nue-
nen vaart er wel bij als we thema’s zoals 
wonen en werken gezamenlijk met on-
ze buurgemeenten aanpakken. Dit 
geeft ons de slagkracht om andere the-
ma’s zoals zorg, sport en cultuur juist 
lokaal de vereiste aandacht te geven.

D66 is liberaal waar het kan, sociaal 
waar het moet. Zo sta ik ook in het le-
ven. Ondernemerschap en de vrijheid 
om je leven zelf vorm te geven zijn 
daarbij uitgangspunten. De overheid 
draagt er zorg voor dat iedereen daar-
bij gelijke kansen krijgt en we uitda-
gingen gezamenlijk aangaan. Laten we 
verstevigen wat Nuenen c.a. zo bijzon-
der maakt en samen werken aan duur-
zame groei vanuit een open, regionaal 
perspectief. 

Ik kijk uit naar een b(l)oeiende samen-
werking!

Paul Smilde

Op zoek naar bijzondere verhalen van de lezer

Schrijft u mee?
Rond de Linde bestaat dit jaar zestig jaar. We besteden het hele jaar aandacht aan dit 
bijzondere feit en daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. De redactie is op zoek 
naar bijzondere verhalen uit zestig jaar Rond de Linde. Heeft u iets speciaals met 
onze krant, een mooie anekdote, bijvoorbeeld uit de begintijd? Heeft u nog oude 
exemplaren bewaard, misschien zelfs wel de allereerste editie?
Verder zijn we benieuwd welke bedrijven en verenigingen uit Nuenen ook zestig 
worden dit jaar. Bent u geboren in 1958? Of bent u dit jaar zestig jaar getrouwd? 
Heeft u nog een oude klassenfoto van zestig jaar geleden?
U kunt uw verhalen en foto’s mailen naar: 60jaar@ronddelinde.nl
De redactie neemt contact met u op voordat uw verhaal wordt geplaatst. 

Supermarkten in Nuenen 
steunen het Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds is de landelijke organisatie voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel die meer dan 16.000 
mensen in Nederland hebben. De organisatie is actief op de gebieden voorlich-
ting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. 

In februari staan bij de supermarkten 
van Albert Heijn in het Kernkwartier 
en aan de Parkstraat, bij Jumbo in het 
Kernkwartier en bij Jan Linders aan de 
Vincent van Goghstraat statiegeld-
boxen. Daarin kunt u uw statiegeld-

bonnen deponeren voor het Nationaal 
MS Fonds. Bij Jumbo aan de Smidse 
wordt deze box in juni geplaatst. Helpt 
u ons ook nu weer de statiegeld box te 
vullen? Zo kunnen we met elkaar het 
onderzoek actief blijven steunen!
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Nuenense ondernemer start 
klusbedrijf als Klussenier 
Wellicht kent u hem nog van de woonwinkel of van de B&B Langlaar die hij 
samen met zijn vrouw Dolinda runt. Deze B&B is gevestigd in een oude boer-
derij die Hein Kennis grotendeels helemaal zelf heeft verbouwd. Tijdens de 
verbouwing viel voor hem het kwartje; hij besloot van zijn passie zijn beroep 
te maken. En nu een paar maanden later is het zover. Op 1 februari is Hein zijn 
eigen klusbedrijf als Klussenier in Nuenen en omgeving Eindhoven gestart . 
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60 jaar Rond de Linde
Nuenen brandt vlug
Of de Nuenense Raad een snel ontvlambaar instituut is. Of dit leidt tot een 
zodanige tijdelijkheid, dat Nuenen door de Provincie gered moet worden 
door het bestuurlijk te voegen bij Eindhoven? We zullen het zien als de 
pluchestoelen naar de kringloop gaan. Mogelijk is natuurlijk ook, dat vol-
gens oud Nuenens gebruik een onverklaarbare brand het gemeentehuis 
ruïneert, zoals in het verleden herhaald brand het oplossingsmiddel is ge-
bleken bij problemen.

1969. Vanuit mijn zolderraam kan ik 
over lege weiden en akkers tot ver 
over de Geldropsedijk kijken en zie 
om de paar maanden een boerderij 
in vlammen opgaan. Illegaal gelde-
lijk gewin. De twee branden van Het 
Kernkwartier zijn dat zeker niet en 
bezorgen de winkeliers tranen, veel 
verdriet en overlast. Het ijselijke ge-
gil van de brandweerman die met 
een been tussen de sporten van de 
uitschuifladder raakt, snijdt soms 
nog in mijn oren.

Als een windhoos 
Zo voltrekken in redelijk korte tijd de 
branden van panden, die van één ei-
genaar zijn. Aan de Opwettenseweg 
eenmaal en aan de Beekstraat twee-
maal een horecapand. Nuenen haalt 
er de schouders bij op. Zoals dat ook 
gebeurt bij de criminele activiteiten 
van ene Holleeder, waarover Amster-
dam ginnegappend de kroegge-
sprekken vult.

Heel summier maak ik melding van de 
branden en de onvindbaarheid van de 
oorzaken. Schrijven over mijn kennis 
van zaken, verkregen door goede con-
tacten met de brandweerjongens, dat 
waag ik niet. Geen fiets uit het mooie 
arsenaal van tweewielers gaat verlo-
ren, ze staan toevallig allemaal bij de 
rijwielhandelaar voor onderhoud. Hob-
by-werkzaamheden mogen wel tijd en 
moeite kosten, maar geen reden tot 
bedreigingen zijn. Suggestief schrijf ik 
derhalve slechts over een ‘hoos’ aan 
branden, waaruit een benzinegeur op-
stijgt. Een zelfde geur, die de brand-
weer ruikt als ze het grote bedrijfspand 
van de Bohamij op Berkenbosch- Op-
wettenseweg tracht te blussen. Een 
macht aan rood blusmaterieel uit de 
regio helpt Nuenen om die brand (te-
vergeefs) onder controle te krijgen. Bo-
vendien worden de panden in directe 
omgeving nat gehouden. In de naast 
de Bohamij gelegen drukkerij zit ik tot 
laat in de vroege morgen mijn verslag 

te schrijven. Was ik onderzoeksjourna-
list geweest, die de volgende ochtend 
NIET Hoofd ener School behoefde te 
zijn, dan zou ik de bevelvoerend regio-
brandweercommandant scherp blijven 
ondervragen over de verdachte benzi-
negeur, die de Nuenense brandweer-
jongens op de linkerflank van de eerste 
etage bemerkten.

Geen R. de Vries
Inderdaad, de redactieleden van 
Rond de Linde kunnen het zich niet 
permitteren en hebben noch de mid-
delen noch tijd om diepgaand te zoe-
ken naar achtergronden van het 
nieuws. Daarom nooit berichtgeving 
over het jongetje dat beklemd raakt in 
het water vol illegaal gestort puin in 
Gerwen. Niets over de overlast en ver-
kwanseling van geld en goed van de 
gemeente door op wielen wonende 
Gerwenaren. Geen achtergrond over 
de goede bedoelingen en levenswijs-
heid van diezelfde personen.
Burgemeester Terwisse: ‘Rond de 
Linde, op donderdag op de leestafel, 
op vrijdag met vis erin in de vuilnis-
bak’. Als je links schrijft is rechts boos. 
Schrijf je rechts, dan is links boos. 

Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur

Vanwaar de stap om een eigen klus-
bedrijf te starten? 
Na ruim vijfentwintig jaar in de wo-
ninginrichting te hebben gewerkt, 
hebben mijn vrouw en ik besloten het 
roer om te gooien. We kochten een ou-
de boerderij en deze heb ik verbouwd 
tot woonboerderij en B&B. Met mijn 
ervaring in de woninginrichting werd 
het een leuke uitdaging om de verbou-
wing grotendeels zelf uit te voeren. 
Door de jaren heen heb ik gemerkt dat 
ik graag zelf klussen uitvoer. Het geeft 
veel voldoening om met mijn handen 
iets moois op te leveren. Tijdens de 
verbouwing viel het kwartje; ik ga hier 
mijn werk van maken. 
Maar dan: Hoe zet ik mezelf op de 
kaart? En wat te doen met de adminis-
tratie? Je moet immers je handen uit 
de mouwen steken en niet te veel ach-
ter een computer zitten. Via een adver-
tentie op internet kwam ik op het 
spoor van de franchiseorganisatie De 
Klussenier. Eigenlijk was ik al bekend 
met deze organisatie door De Klusse-
nier George Kamerbeek uit Nuenen. 
Iedereen in Nuenen of Eindhoven 
heeft zijn bus wel eens zien rijden. Na 
een persoonlijk gesprek op het hoofd-

kantoor was voor mij meteen duidelijk 
dat deze organisatie precies biedt wat 
ik zocht. De administratieve onder-
steuning zal me grotendeels ontlasten, 
zodat ik mezelf bezig kan houden met 
klussen. Daarnaast staat De Klussenier 
net als ik voor kwaliteit, klantvriende-
lijkheid en service. Vandaar dat de sa-
menwerking al snel een feit was. 

Wat is uw specialiteit? 
Mijn veelzijdigheid is mijn specialiteit. 
Ik kan zo goed als alle werkzaamheden 
in- en rond het huis uitvoeren. Bij-
voorbeeld een complete zolder-, toilet- 
of badkamerverbouwing, timmer-
werk, tegelwerk of elektra. Buitenshuis 
kunt u mij inschakelen voor het reali-
seren van een veranda, een tuinhuis of 
een blokhut. Kwaliteit en duurzaam-
heid staan bij mij hoog in het vaandel. 
Ik werk efficiënt en vakkundig. De 
klant mag rekenen op een professione-
le werkhouding. Ik denk ook graag met 
de klant mee en bespreek alle moge-
lijkheden in hun situatie. Die veelzij-
digheid maakt mijn werk ook zo leuk. 
Maar het leukste is natuurlijk iets 
nieuws maken en de voldoening van 
een tevreden klant. Niks is mooier dan 
dat beide partijen bij de oplevering el-
kaar glimlachend de hand schudden. 

Wilt u verder nog iets kwijt aan de 
mensen? 
Sinds 1 februari ben ik als Klussenier 
beschikbaar in de regio Nuenen, Eind-
hoven, Helmond, Sint-Oedenrode en 
omgeving. Als mensen een verbou-
wing of een kleinere klus gepland heb-
ben kunnen zij gerust vrijblijvend con-
tact opnemen. Net als mijn collega 
Klusseniers geef ik vooraf een vrijblij-
vende offerte, reken geen voorrijkos-
ten en klanten ontvangen twaalf maan-
den garantie. Ik ben bereikbaar via 06 
51133393, 040 2827798 of per mail via 
heinkennis@klussenier.nl

Archipel Muziekconcours 2018 
Stichting Vrienden van Archipel organiseert dit jaar wederom het jaarlijkse 
Muziekconcours. Dit keer voor de vijfde keer, het eerste lustrum! Het con-
cours wordt georganiseerd omdat muziek een taal is tussen mensen, die ie-
dereen gemakkelijk verstaat. Muziek biedt de mogelijkheid tot contact 
leggen, muziek spreekt iedereen aan op zijn eigen manier. 

Archipel organiseert het muziekcon-
cours om cliënten, mantelzorgers én 
omwonenden de kans te bieden te ge-
nieten van klassieke muziek op hoog 
niveau. De deelnemers hebben stuk 
voor stuk veel talent, het belooft ook 
dit jaar weer een prachtig concours te 
worden.

Voorrondes Zaterdag 24 februari in 
d’n Eerdbrand, Zondag 25 februari in 
Nazareth, Zaterdag 3 maart in de 
Landrijt en Zondag 4 maart 2018 in de 
Akkers.

Halve finales Zaterdag 10 maart in 
Dommelhoef en Zondag 11 maart in 
Berkenstaete.

Op 25 maart is dan de finale van het Ar-
chipel Muziekconcours in het Muziek-
gebouw Eindhoven. Altijd weer een 
spannende strijd tussen zes finalisten.
De finale begint om 14.30 uur in de 
grote zaal van het Muziekgebouw 
Eindhoven, dit jaar met een extra mu-
zikale toegift. Mis het niet.

Entreekaarten zijn te koop voor € 6,50 
(incl. reserveringskosten en pauze-
drankje) via www.muziekgebouweind-
hoven.nl. Er is voldoende plaats voor 
rolstoelen.
Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vinden 
op: www.archipelzorggroep.nl/
muziekconcours 

Supportersclub huldigt   
jubilarissen
Tijdens de druk bezochte jaarvergadering van de supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ huldigde deze haar jubilarissen. Dertien in totaal, zes 
robijnen en zeven zilveren jubilarissen.

Voor een veertigjarig jubileum is een 
herinneringsschild en deze gingen 
naar Roland Versteegden, Jos Sche-
pers, Carel Huygens, Carlo Klomp, 
Piet Franke en Corrie van Deursen-
van Veggel. Het verenigingsbord voor 
de 25 jarige jubilarissen ging naar 
Glenn Klomp, Lisanne Klomp, Antoon 
Manders, Wilma Manders-Bouw, 
François Steegs, Monique Jansen en 
Harrie Kanters. 
De jaarvergadering had zoals gebruike-
lijk een vlot verloop.. Afscheid werd ge-
nomen van voorzitter Carlo Klomp, en 

ook Marcel van de Meulengraaf en Ma-
non de Graaf namen afscheid van het 
bestuur. Zij kregen naast een boeket 
bloemen een presentje aangeboden. 
Carlo Klomp werd tot erelid benoemd. 
Teun van Kaathoven en Monique Jan-
sen komen het bestuur versterken.
De avond werd afgesloten met een 
kaartavond. Het rikken werd gewon-
nen door Pierre Steegs, 2e Marrijn 
Minten en 3e Hetty van de Laar. Bij het 
jokeren ging de eerste prijs naar André 
van der Linden, 2e Micha Klomp en 3e 
Ans Henskens.

S taand v.l.n.r. Glenn Klomp, Lisanne Klomp, François Steegs, Roland Versteegden, Antoon Man-
ders, Wilma Manders. Gehurkt; Monique Jansen, Jos Schepers en nieuw erelid Carlo Klomp.

Uit de oude doos

Voormalig hoofdredacteur
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 Jong & Parkinson
Op zaterdag 3 maart 2018 is er een 
Yoppers Grand Café in de kapel op 
het terrein van het Elkerliek zieken-
huis in Helmond.

Deze middag wordt speciaal gehouden 
voor alle zogenoemde Young Onset 
Parkinsonians (YOPPERS): dat zijn 
mensen die voor hun 50e levensjaar de 
diagnose ‘Ziekte van Parkinson’ heb-
ben gekregen. Het doel is elkaar ont-
moeten, ervaringen uitwisselen en in-
formatie verstrekken. Dit gebeurt in 
een informele en ontspannen sfeer.
De bijeenkomst met als thema ‘Van 
Klacht naar Kracht: Over-leven na de 
diagnose’ gaat over het omgaan met 
tegenslag, het acceptatieproces en hoe 
je weer in jouw kracht komt te staan. 
Gastspreker is: Kitty Sijmons - auteur 
van de gedichtenbundel ‘Omdat ik je 
het beste wens’ en eigenaar van www.
vanklachtnaarkracht.online en www.
ConnAct.nu: praktijk voor psychosoci-
ale natuurtherapie (Marcos-therapie) 
en persoonlijke ontwikkeling.
Kitty heeft zelf de ziekte van Parkinson.

Tijdstip: 14.00-1600 uur (inloop vanaf 
13.00 uur en napraten tot 17.00 uur). 
Aanmelden: Vóór 1 maart 2018 via yop-
pers@parkinsoncafehelmond.nl. Toe-
gang: 2 euro p.p. Informatie: yoppers@
parkinsoncafehelmond.nl of 06-
14636701 (Simone Rensen).

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu
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Hou je ook zo  
van knutselen?
Afgelopen maandag was de activiteit 
bij de WLG weer goed bezocht. Een 
drukke gezellige bedrijvigheid waarbij 
enthousiast geboetseerd werd. De 
volgende activiteit is voor kinderen 
bedoeld. Ben je tussen de zes en tien 
jaar dan kun je meedoen. We gaan 
kunstwerken maken door papier te 
vlechten. 
 Papier vlechten is een oude techniek, 
met gekleurde stroken papier, even-
tueel een vlechtpen en dierenpatro-
nen, maken we de mooiste creaties. 
Het lijkt makkelijk, maar je moet er 
toch echt wel geduld voor hebben en 
nauwkeurig te werk gaan. Gelukkig 
zijn er twee dames bij die je gaan hel-
pen. 
Kom je meedoen? Meld je dan aan 
door een email te sturen. De kosten 
zijn drie euro en je wordt verwacht op 
26 februari van 15.30 uur tot 17 uur in 
D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. 
Wil je meer weten over de WLG? 
Website: www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl Mailadres: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com Tele-
foon: 06-41102625. 

Carnaval 2018: het was geweldig!
Wat hebben we met jullie genoten van deze carnaval! Niet alleen de dagen 
tijdens het lange carnavalsweekend, maar direct vanaf ons Dwèrsdebuut. 
Ook de receptie(s), het Witvoetje en alle Pronkzittingen waren fantastisch.

Schôn vrouwkes avond 2018!
Schôn Vrouwkes 2018 was een daverend succes. Met dank aan alle vrouwen 
die het feest in en rond het park gevierd hebben. Heerlijk uitgedost en hos-
send van kroeg naar kroeg. Een fantastische start van carnaval 2018.

waren ge-wel-dig! Speciale dank ook 
aan Parkhotel Auberge Vincent voor 
hun gastvrijheid (hospitalis). Heel 
Nuenen c.a. heeft een prachtig feest 
gebouwd met elkaar. Carnaval ver-
broedert en maakt veel los bij de men-
sen. Dat hebben we iedere dag weer 
gemerkt. En daardoor konden ook wij 
weer, samen met jullie, genieten van 
deze carnaval.

Wij willen iedereen bedanken voor een 
fijn fisje, en een speciale dank aan alle 
vrijwilligers, hulpverleners en horeca 
die dit alles mogelijk hebben gemaakt. 
Daarom ook meteen een oproep om je 
als vrijwilliger aan te sluiten bij de car-
naval. Of het nou om een werkgroep 
gaat, begeleiding van de dansgarde, 
meehelpen met de optocht…alles is 
even belangrijk en nodig.
 Wij hebben nu al weer zin in Carnaval 
2019, want die organisatie gaat nu al 
weer van start! Maar geniet vooral nog 
even na van dit geweldige jaar 2018. 
Het was fantastisch. Heel erg bedankt 
allemaal! Proost en op oe gezondheid!

Prins Hospitalis 
& Adjudanten 

Hotella, Terra en Coiffura

Al een paar jaar is het gebruikelijk de 
prijzen te verdelen onder grote groe-
pen en kleine groepen.

1e prijswinnaars 2018 Fivas voetbal-
plaatjes!

Prijswinnaars in de groepen tot en met 
vijf personen:
1e prijs Balonnen meisjes, hou die 
vaart erin
2e prijs Dwerse Dwersklippelinnekes 
dwersklippel
3e prijs Moeders klerenkast

Prijswinnaars in de groepen meer dan 
4 personen:
1e prijs Fivas voetbalplaatjes
2e prijs Dievaas
3e prijs Dwers van de pers

Vanaf het eerste moment zijn we ge-
weldig opgevangen en voorbereid 
door de Prins Keuze Commissie (PKC) 
en door de Grootvorsten en Generaals 
van de Prinserôd. Hierdoor konden wij 
groeien in onze rollen en was er met-
een een gezellige sfeer in de groep. 
Want er komt wat op je af als nieuwe 
Prins of Adjudant…je merkt ook dan 
pas hoeveel mensen er het hele jaar 
door met carnaval bezig zijn. Dat is 
ongelooflijk en bewonderenswaardig! 
Ook de kennismaking met de andere 
Prins(ess)en, Adjudanten en leden van 
de zusterverenigingen was ontzettend 
leuk om mee te maken. Samen lekker 
feesten en vooral veel lachen en plezier 
maken.
En als dan alle voorbereidingen zijn 
getroffen, alle recepties etc. zijn afge-
lopen…dan gaat de carnavalsweek be-
ginnen met het Prinsentreffen in Roer-
mond: wat een belevenis om al die 
Limburgse Prinsen in maillots en pof-
broeken te zien. Maar een feestje bou-
wen kunnen ze!
Vervolgens een aaneenschakeling van 
hoogtepunten: van het Prima DOA-
bal tot aan de afsluitende klippelver-
branding (en het feestje erna). Te veel 
om op te noemen, alle evenementen 

Volgens traditie hullen veel vrouwen 
zich in creaties die verwijzen naar het 
thema dat in november bekend is ge-
maakt. Dit jaar was dat ‘Dwerse Diva’s’.

Verschillende groepen, die op één of 
andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan 
te geven, zijn in de prijzen gevallen. 
Maar niet alleen zij zagen er prachtig uit, 
alle vrouwen zagen er fantastisch uit. 
We zagen een leuke groep Doedeldi-
va’s met een blaasprobleem, Harten-
dief, Kiekendief, Very Importantes Di-
va’s, Dwerse Diefa’s, en niet te vergeten 
de Dwers van de pers. 
Allen met prachtige pakken, hoofd-
deksels en gezichtsbeschilderingen.
Een aantal van hen was opnieuw te 
zien in de optocht van zondag. 

Foto : Bart Verkuijlen/De Plaatjes Maker
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Jo van Dijkhof organiseert: 

(Rommel)markt 
voor kinderen  
in Bosnië 
Al negen jaar gaat onze medewerkster 
Anouk de Kramer naar Bosnië om 
daar vrijwilligerswerk voor de kinde-
ren te doen! Op een groot festival 
voor kinderen in Bosnië, verzorgt 
Anouk de workshop; ‘Pimp my T-
shirt’. Kinderen krijgen een wit shirt, 
dat zij zelf mogen gaan 'pimpen', met 
o.a. textielstiften. Met behulp van 
Anouk en haar crew waar nodig. 

Elk jaar is deze workshop een groot 
succes! Voor deze workshop zijn er 
heel veel witte T-shirts nodig! Deze 
worden door Anouk zelf aangeschaft. 
Hiervoor is veel geld nodig! Helpt u 
mee om het geld bij elkaar te krijgen? 
Op zaterdag 3 maart zijn er in Jo van 
Dijkhof vele activiteiten om geld in te 
zamelen: 
10.00 - 17.00 uur rommelmarkt; 
10.00 - 14.00 uur aanvullende kraam-
pjes onder meer met Tupperware 
producten, sieraden, verzorgingspro-
ducten en make-up;
14.30 - 16.30 uur kienen;
17.00 - nasi/bami met gebakken ei, sa-
té en kroepoek voor € 6,50.
Inschrijven via de Gasterij Jo van 
Dijkhof tot en met 26 februari. In de 
week van 26 februari t/m 3 maart 
staat er in de Gasterij Jo van Dijkhof 
bij de kassa een sponsorpotje. Hier 
kunt u een donatie in doen! 

De Lindespelers spelen:   
De Ideale Man
En inmiddels deel 3 van de vele leuke reacties die wij ontvangen op de vraag, 
wat is de Ideale man? Dit naar aanleiding van de aankomende voorstelling 
van De Lindespelers, de boosaardige komedie ‘De Ideale Man’ .

Mijn ideale man is lang, langer dan ik, 
heeft donker haar en ogen om in weg 
te dromen. Als hij naar mij kijkt ziet hij 
alleen maar mij, met zijn volle aan-
dacht. Hij heeft een natuurlijk over-
wicht en straalt een zekere autoriteit 
uit. Hij heeft humor en lacht altijd om 
mij. Hij is trots op mij en steekt zijn be-
wondering voor mij niet onder stoelen 
of banken. Hij is er altijd voor mij maar 
zit me nooit in de weg als ik mijn eigen 
dingen wil doen of de dingen op mijn 
eigen manier wil doen. 
Hij is er ook voor anderen, hij heeft 
een grote maatschappelijke betrok-
kenheid.

Hij is slim en verstandig en hij vraagt 
mij altijd om mijn mening. Uit interes-
se, niet uit onzekerheid.
En.. ach ik kan nog alinea’s vol schrij-
ven over mij.. eeh.. over hem, mijn ide-
ale man.
Nieuwsgierig geworden naar onze 
voorstelling? Kom dan kijken op 2,3,9 
en 10 maart, in Het Klooster in Nue-
nen, 16 en 17 maart bij het Philips To-
neel in Eindhoven (Lindenlaan 1b). Er 
zijn maar een beperkt aantal kaarten 
per avond beschikbaar. 
Surf naar www.lindespelers.nl of koop 
de kaarten via Jumbo Ton Grimberg of 
Risjamo in het Kernkwartier. 

Poëzie tussen de schilderijen 
Helma Michielsen presenteerde afgelopen zaterdag haar twee nieuwe ge-
dichtenbundels ‘Het Sleutelhuis’ en ‘Gesloten beweging’ in het nieuwe pand 
van Art Dumay in Nuenen. Voor deze gelegenheid door Florentius partyser-
vice uit Nuenen omgetoverd tot een heuse partygelegenheid, midden tus-
sen de prachtige schilderijen van Art Dumay. 

de in Rome, bestaat uit zes delen en is 
deels geïnspireerd door Italiaanse 
schilder- en beeldhouwkunst. De 
dichters Klaas de Graaff en Annemie-
ke Soethout declameerden elk een 
aantal gedichten uit de nieuwe bun-
dels van Helma. Ook dichter Pauline 
Jansen las naast haar taak als ceremo-
niemeester een aantal gedichten voor. 
Annemieke Soethout werd door Hel-
ma in het zonnetje gezet met haar 
eerste dichtbundel ‘Blauwe dagen van 
vertier’ die in september 2017 was 
verschenen. 
De voordrachten werden omlijst door 
een powerpoint presentatie van ge-
dichten in combinatie met geselec-
teerde schilderijen van Marianne 
Schellekens. 

Het thema van Helma is het menselijk 
zijn, ingebed in een diepere context 
waarin zij op zoek gaat naar zingeving 
en betekenis. Haar poëtische ant-
woord blijft een vragenspel dat zich 
beweegt tussen dood en leven. De 
scheidslijnen tussen tijdelijkheid en 
tijdloosheid lopen in elkaar over. 

De bundel ‘Het Sleutelhuis’ bestaat uit 
zeven delen en is een keuze uit ge-
dichten geschreven tussen 1992 en 
2017. Het deel ‘Explosief verzet’ staat 
hierin centraal. Gedachten over kind-
zijn en volwassen worden: de erva-
ring, de beleving. 
De bundel ‘Gesloten beweging’, waar-
van de titel verwijst naar een fiets-
tocht die begon in Nuenen en eindig-

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

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 8

Kruiswoord

Horizontaal: 1 haast 5 kussenvulling 10 puntig uitsteeksel 12 Franse koning 
14 kroon 15 snel reagerend 18 compact disc 20 wilde haver 21 bengel 
22 dierentuin 23 frequentiemodulatie 25 gereed 26 circa 28 noordwest 29 toog 
32 bedreven 35 universal serial bus 36 gravin van Holland 37 diplomatenkoffer 
41 solozangeres 45 civiel ingenieur 46 knock-out 47 poste meridiem 
48 Oude Verbond 49 dierenverblijf 50 knap 52 tennisterm 53 tasto solo 
55 gokspel 57 heer 58 groep dieren 61 muggenlarve 64 van alles 
65 toegangsweg.

Verticaal: 1 op die manier 2 kijkorgaan 3 wereldrecord 4 vrucht 6 offertafel 
7 per omgaande 8 bejaard 9 kunstmatige intelligentie 10 tragedie 
11 in gezelschap van 13 Engels broodje 14 boekomslag 16 dakappartement 
17 wedren 19 depressief 24 armholte 27 communicatiemiddel 30 diep gat 
31 kloosteroverste 33 ineenstorting 34 ondersoort 37 telwoord 38 krantenstalletje 
39 sierplant 40 in je eentje 41 waterdruppeltje 42 tv- en radiobedrijf 
43 luchtstroom 44 wild zwijn 51 etcetera 54 politieke partij 56 koordans 
59 ultraviolet 60 doctor 62 meester 63 luitenant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

L I V R E I U I T E E N

C C I A D I E R A A

O K S A K E T W E E B D

B O B K N A P Z A K O O R

R U I G I A E V S N E E

A O R G E L T E M P O S

O O A O

L G E M A K R H O N E A

E P E N S E A U S N E L

M R I P L U I Z I G K E T

M E P A A R E D A M R IJ

A R E U E N N U K D

R I T S E N D E S I G N

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

Oplossingen wk 7
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

B L A D M U Z I E K

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.

ALDRA
AMUSEREN
ANDER
ASIEL
BIESGRAS
CONFRATER
DARTS
DENKER
DOPSLEUTEL
GENIETEN
HACHEE
HOSPIK
KANON
KRUIDKAAS
LEIBAND
LIDSTAAT
OPINIE
PAFFERIG
PROZA
RADIO
RAFFIA
RAYONVEZEL
RITME
TALING
VEERTIEN
WINSCHOTEN
ZAKDOEK

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

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

Sudoku 3 4 9 5
3 7

1 7 9 8
9 4 8

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

1 7

week 6, Mw. P. Kuijpers, Nuenen.

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

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

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

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

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank. 
Vaste totaalprijs. Astrid 
Larue, tel. 06-53972748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
HET SCHEIDINGSHUYS

 Enthousiaste 
verkoopster/adviseuse

 GEZOCHT !!! 
Voor ons fi liaal in Nuenen zoeken wij een enthousiaste 
representatieve verkoopster met naaiervaring.
Ben jij twee dagen in de week beschikbaar en help 
jij mensen graag aan een mooi interieur, dan ben jij 
misschien degene die wij zoeken! Wil je meer weten 
over deze uitdaging stuur dan snel je cv met begeleidend 
schrijven naar info@degordijnenconcurrent.nl 
t.a.v Mark Briggen

www.degordijnenconcurrent.nl

 Enthousiaste 
verkoopster/adviseuse

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

TE KOOP: riante BOUW-
KAVEL 2055 m2  Bouw uw 
droomhuis in een rustieke 
omgeving!  Aan rand van 
bos in Lieshout (plan Molen-
heide) Tel: 06 - 14 81 29 16 
funda.nl/40449319

GEZOCHT: Huishoudelijke 
hulp voor maandagochtend 
9.30-12.00 uur. Tel. 2834765 
/ 06-46241086.

Zoekt u iemand voor 
klusjes bedrijfsmatig of 
voor in en om het huis. 
Bel: 06-87188897.

Zoekt u iemand voor 
klusjes bedrijfsmatig of 
voor in en om het huis. 
Bel: 06-87252332.

TWEEDEHANDS  SPEEL-
GOED, BABY EN KIN-
DERKLEDINGBEURS. 
Ruim 150 kramen. 18 maart: 
Dreef in Aarle-rixtel en op 25 
maart: Bongerd in Breugel 
11.00-14.00 uur. Kijk ook op 
www.kinderkledingbeurs.net

25 FEBRUARI VLOOIEN-
MARKT 120 kramen bom-
vol !! Tennishal de Heiberg. 
Heerseweg 49 Veldho-
ven. 9.00-16.00 uur. 06-
20299824.

Muur een kleurtje geven, 
muur behangen of ander 
binnenschilderwerk of inte-
rieuradvies; bel klusvrouw: 
06-39573697.

Weer of geen weer…
NUENEN’S LUSTHOF opent 
de poorten: a.s weekeinde de 
jaarlijkse Helleborusdagen 
van de Walburg Tuinen. 24 en 
25 februari van 11.00 tot 17.00 
uur. www.dewalburg.nl

TE HUUR
op mooie locatie gelegen

BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE
Adres: Spegelt 31 5674 CE Nuenen

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

040-283 12 00 / rdel@onsnet.nu

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 
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Lezing over 
slakken in de tuin 
door Minke Greve
Op dinsdag 27 februari zal Minke Gre-
ve bij IVN Nuenen een lezing houden 
over slakken in de tuin.
Slakken horen erbij in de tuin. Het zijn 
boeiende beestjes en ze ruimen in de 
natuur o.a. dode en kwijnende planten 
op. Maar daar laten ze het niet altijd bij 
en de laatste jaren zijn er op veel plaat-
sen ware slakkenplagen ontstaan.  Hoe 
komt dat en hoe kunnen we daarmee 
omgaan? 
In de lezing over slakken zal Minke 
Greve niet alleen aandacht besteden 
aan het leven van slakken, maar ook 
aan manieren om hun aantal in onze 
tuin wat in de hand te houden.
Plaats: IVN ruimte in Het Klooster. De 
toegang is gratis doch de ruimte is be-
perkt tot 50 personen. Aanvangstijd: 
20.00 uur. Info: 040-2421423.
Website: www.ivn.nl/nuenen

Willem van Ravestijn presenteert

Nieuwste boek      
in Bibliotheek Nuenen
Op dinsdagavond 6 maart presenteert Willem van Ravestijn uit Nuenen, zijn 
nieuwste boek in de Bibliotheek bij het gemeentehuis in Nuenen. Van 19.30 
tot 21.00 uur vertelt hij over Sonderkommando K4, een thriller die zich af-
speelt in deze tijd, maar met een duidelijke link naar het verleden. 

Ontspanningsmeditatie voor 
vrouwen met borstkanker
Kom je ook je batterij weer opladen? Herstellen in diepe ontspanning? Toe 
aan een heerlijk verwenmoment? 
De kussens en matjes liggen klaar en de dekens paraat. En je bent op weg 
naar een nieuwe ervaring. Een ervaring die belooft ontspannen te zijn. 
Het is een sessie tussen je mat, je lichaam en de stem van Dorothée. 

Het boek
De Nederlandse minister van Binnen-
landse Zaken krijgt een verzoek van 
Bondskanselier Schultze. Zij beweert 
dat ondergrondse groeperingen - die 
in Duitsland actief zijn - worden aan-
gestuurd door een Nederlander die 
Mozart genoemd wordt. Schultze 
waarschuwt dat ook Nederlandse in-
lichtingendiensten geïnfiltreerd zijn. 
De Nederlandse minister neemt geen 
risico en geeft de National Intelligence 
Service opdracht om dit te onderzoe-
ken. De directeur van NIS, Nikkie Be-
tancourt, neemt de zeer geheime op-
dracht in ontvangst maar deelt de in-
houd van de opdracht nog niet met 
haar team. De volgende dag wordt zij 
ontvoerd….

Boekgegevens
Titel: Sonderkommando K4 - De nazi’s 
zijn nog steeds onder  ons…
Verschijningsdatum: 09-02-2018 
Aantal pagina’s: 246 
ISBN: 9789402242591 
Verkoopprijs: € 20,99 

Kom kennismaken met deze schrijver 
en met zijn nieuwe boek. U bent wel-
kom in de Bibliotheek aan de Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18 in Nuenen. De toe-
gang is gratis.

stress. Veel mensen gaan slapen met 
verkrampte spieren, emoties en ge-
dachten van de dag. Tijdens deze ont-
spanningsmeditatie laat je deze span-
ning stap voor stap los, zodat je hele-
maal tot rust kunt komen en je batterij 
weer kunt opladen.
Zit je nog volop in het proces van 
borstkanker of ben je herstellende van 
borstkanker en wil je graag dit verwen-
moment voor jezelf inplannen, boek 
deze workshop, trek makkelijke loszit-
tende kleding aan, ga op de mat liggen 
en Dorothée doet de rest voor je.
Adem- en Meditatietrainer bij PLEQ 
Meer informatie en aanmelden:
Datum: Vrijdag 9 maart 10.00 uur - 
11.30 uur. Kijk op Facebook PLEQtrai-
ning voor meer informatie.
Een ticket kost € 10,- . Reserveer via in-
fo@depleq.nl of bel 06-41 39 88 07. 

De schrijver
Achttien jaar werkte Willem van 
Ravestijn bij de militaire inlichtingen-
dienst (thans MIVD). Daarna was hij 
bureauhoofd bij de Sectie Stiekem van 
de Landmachtstaf. Eenmaal wonend 
in Nuenen ging hij thrillers schrijven, 
waarbij zijn verleden bij de MIVD de 
inspiratiebron vormt. 
Van Ravestijn is een warm pleitbezor-
ger van goede inlichtingendiensten 
maar ook van een goed toezicht op 
diezelfde inlichtingendiensten. In zijn 
boeken waarschuwt hij voor misbruik 
van bevoegdheden door sommige 
(Westerse) diensten, misbruik dat hij 
illustreert met voorbeelden uit het 
verleden.

En verder zijn alle moetjes, lijstjes en 
gedachten ver weg. Heel ver weg. We 
starten deze workshop met zachte oe-
feningen om even te landen. Voor ie-
dereen mee te doen op een mat of een 
stoel. Daarna gaan we 40 minuten lig-
gen voor de ontspanningsmeditatie 
ook wel Yoga Nidra genoemd. Yoga 
Nidra heeft een krachtige ontspan-
nende en balancerende werking en 
een bijzondere invloed op ons slaap-
gedrag en onze algehele gezondheid. 
Een uur Yoga Nidra is te vergelijken 
met zo’n drie tot vier uur slaap. Door 
het regelmatig te beoefenen, leert je li-
chaam anders om te gaan met slaap en 

Nieuwste boek      

Geachte Fractievoorzitter van   
Groen Links Nuenen, Beste Boudewijn,
U vindt, dat het Eindhovens Dagblad, door twee artikelen, over de Nuenense Burgemees-
ter de heer Houben, volledig heeft afgebrand. Deze mening deel ik niet!
Als geboren en getogen Nuenense volg ik de politiek al jaren, en het verbaast mij dat alles 
maar geheim moet blijven voor de Nuenenaar. Het KAFI rapport ging over twee verschil-
lende zaken, bestuurlijke verantwoordelijkheid en fraudeonderzoeken.  Waarom werden 
de Nuenense inwoners niet ingelicht? En het KAFI is niet het enigste waar de inwoners niets 
van mogen weten. Excuses kwamen er na middernacht!
Het wordt een tijd dat bestuurlijk Nuenen, zich gaat realiseren dat zij er moeten zijn voor 
de inwoners en niet voor zich zelf.
Zeker de afgelopen 4 jaar heb ik mij regelmatig afgevraagd wat ook de gemeenteraad, ge-
kozen door de inwoners, gedaan heeft voor Nuenen. Denk maar eens aan de ruim 7000 
handtekeningen van, volwassen inwoners, voor het Uitvaarthuis. Dit is ook gewoon gene-
geerd door het College en gemeenteraad. Ja hoor we gaan in de vakantietijd gewoon de 
dwangsom innen, dit terwijl er een motie, om samen te kijken naar een oplossing, warm 
omarmd werd!
Bovenstaande is voor mij nog maar het topje van de ijsberg, en ik kan mij heel goed voor-
stellen dat er vele mensen zijn, die vinden dat Nuenen bestuurlijk niet deugt.
Persoonlijk zou ik graag een zelfstandige gemeente blijven, maar heb momenteel weinig 
vertrouwen in de Nuenense politiek!
Dus houd jezelf eens een spiegel voor!

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671KG Nuenen

Wethouders en KAFI
Het hoogste ‘dorpsgezag’ van Nuenen, de gemeenteraad, is er in al die jaren op geen enke-
le wijze in geslaagd, inzake het KAFI-dossier, de onderste steen boven te krijgen. De raad 
heeft, in dezen, zelfs nog geen tegel kunnen lichten!
De kernvraag…’wat deden destijds de betrokken wethouders (bestuurders)’ is nooit be-
antwoord. Natuurlijk hebben enkele partijen geen enkel belang bij goede beantwoording 
van die vraag.
Die partijen hadden er belang bij om op 5 februari jl.  de KAFI discussie, in een voor de bur-
ger dramatische vertoning, te versmallen tot een excuus-druk op onze burgemeester.
Let wel, waar nodig moeten excuses gemaakt worden. Maar in genoemde vergadering 
werd excuus aanbieden, politiek, ingezet om de onderste KAFI steen niet boven te krijgen.
Met verbazing las ik de dag erna een, ten opzichte van onze burgemeester, ‘onder de gor-
del’ artikel in het ED. Heeft niets te maken met professionele journalistiek.
Jammer dat het ED blijkbaar te weinig toegerust is voor deugdelijke onderzoeksjournalis-
tiek, anders had het ED de kern van KAFI wel boven water gekregen.
In Rond de Linde, nr. 7 , donderdag 15 februari 2018, kopt Boudewijn Wilmar ‘Dit verdient 
onze burgemeester niet’. Ik ben het daar van harte mee eens.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 4, Nuenen

Parkstreet? 
De titel op de voorpagina van de vorige Rond de Linde maakte dat ik twee keer moest le-
zen. Parkstreet? Wat is er met Parkstreet dan?
Het blijkt de naam van een nieuw restaurant in de ons welbekende Parkstraat.
Maar tot voor kort betekende Parkstreet in Nuenen muzikale popkoorklanken: een koor 
van fijne mensen die popnummers zongen die werden ondersteund door choreografie en 
die door een eigen combo werden begeleid.
Helaas heeft het koor na meer dan 10 jaar door omstandigheden gekozen niet verder te 
gaan...
Nu krijgt Parkstreet dan een heel nieuwe betekenis in Nuenen in de vorm van een BBQ-res-
taurant.
Ik wens de heer Stuijt het succes en de fans die popkoor Parkstreet al die jaren mocht ge-
nieten, maar vergeef mij (en waarschijnlijk alle ex-leden en trouwe supporters) als ik voor-
lopig nog aan ‘ons koor’ denk als ik Parkstreet zie!
  

Marlies de Lint, Donkervoort 13, Nuenen.

Zwerfvuil
Afgelopen vrijdagmiddag gingen mijn man en ik wandelen in het Nuenens 
Broek. Onderweg tijdens onze wandeling troffen wij veel zwerfvuil aan.
Het resultaat van één wandeling zie op bijgaande foto's.

Annemiek van Lamoen, Spotvogelstraat 1, 5672 GA 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

   
VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 8

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
  info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke en juridische begeleiders gevraagd ter ondersteuning van  Tijden in overleg
 vluchtelingen. Taalcoaches gevraagd en tevens handige klussenman.________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 Tuinmannen/Tuinvrouwen voor maandagochtend en/of donderdagochtend www.weverkeshof.nl 
 Vrijw. v. onderhoudswerkz. (snoeien, kleine reparaties, gras bijhouden e.d.)  vr + ma 9.00-12.00 u. 
  start om 8.30 met koffi e________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affi niteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvak. vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
Ontwikkeling & Vrede________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren 1x p. mnd,.
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen Bestuursleden gevraagd:  meer info: www.ehbonuenen.nl
 voorzitter en secretaris. 1x p. maand bestuursvergadering i.o. (20.00-22.00 u.)________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep ‘Samen breien’ donderdag 13.30-15.30 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Hoofdredacteur parochieblad een afw. functie met veel ruimte voor eigen inbreng i.s.m. de redactieraad.  Meer info: R. Janssen, 
KruisWoord  Zes edities per jaar T: 06-28211179________________________________________________________________________________________________________________________
Savant van Lenthof het woonzorgcentrum is op zoek naar vrijwilligers voor o.a.  Info: 
 begeleiding bij maaltijden en gymles www.savant-zorg.nl/vrijwilligers/________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder Stichting is op zoek naar een maatschappelijk betrokken voorzitter voor het bestuur Info: vrouwencentrumnuenen@gmail.com________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of 
wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 14-02-2018 te verwachten 
in het programma Nuenen Nú :
• Interview met de burgemeester 

van Eindhoven over herindeling
• The making off van ‘Passion 

Nuenen’
• Veldsink, grote werkgever in 

Nuenen
• Zendtijd voor politieke partijen 

i.v.m. verkiezingen
• Erin Dekkers, kampioene boksen
• Verkeersdrempel oversteek-

plaats Oude Kerkdijk
• Orthopedisch schoenmaker
• Repetitie Lindespelers

De uitzending van Nuenen Nú 
wordt dagelijks ververst met nieu-
we onderwerpen.
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00 uur , 14.00 
uur, 17.00 uur, 19.00 uur, 21.00 uur, 
23.00  uur en 01.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. U kunt alle 
reportages ook apart bekijken op 
You Tube en Facebook en via www.
youtube.com/lokaleomroepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage ? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook 
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

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

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

dag 7 maart om 19.30 uur in het LEV-
gebouw aan de Bleek 1 in Geldrop. 
Deelname is kosteloos. Meer informa-
tie en/of aanmelden op www.leren-
metlev.nl/vrijwilligerscollege
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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 Wettenseind

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

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

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

café Schafrath Nuenen

Donderdag 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
20.00 uur Kienavond in Lieshout
 Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Vrijdag 23 februari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 24 februari 
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 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

Zondag 25 februari 
20.30 uur Liederentafel
Café Schafrath, Nuenen

Maandag 26 februari
11.00-13.00 uur Modehuis Hoffmans 

modeshow en verkoop kleding
Jo van Dijkhof

Maandag 26 februari 
15.30-17.00 uur Papier vlechten 
D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen

Maandag 26 februari
20.00 uur Gipsyjazz: 

Paulus Schäfer invites…
Zanger/percussionist Eddie Conard 

café de Stam, Gerwen

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

Het Klooster

Dinsdag 27 februari
20.00 uur IVN lezing over slakken

IVN ruimte Het Klooster

Woensdag 28 februari
20.00 uur lezing over De Kruisheren

Heemkundekring Lieshout
Zaal De Koekoek, Lieshout

Donderdag 1 maart
09.30 uur Computercafé: Domotica

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 2 maart 
14.30 uur Wereldgebedsdag 

in de kapel van Archipel Akkers
Margot Begemannstraat 9 in Nuenen

Vrijdag 2 maart 
20.00 uur Foute bingoavond 

voor het goede doel:
Stichting Mama Alice Peru

D’n Heuvel in Gerwen

Vrijdag 2 maart
20.15 uur De ideale man, De lindespelers

Raadszaal Het Klooster, Nuenen
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 3 maart
10.00 uur Sponsor dag voor Bosnië

met rommelmarkt, diverse kraampjes 
en kienen. Jo van Dijkhof.

Zaterdag 3 maart
20.15 uur De ideale man, De Lindespelers

Raadszaal Het Klooster, Nuenen

Zondag 4 maart
11.00-17.00 Paranormale beurs 

Restaurant Zaal de Pelgrim 
Pelgrim Mariastraat 21 23, Mariahout

Zondag 4 maart
12.00 uur Yes I do trouwbeleving

Het Klooster
14.30-16.30 uur Optreden Cascade uit 

Eindhoven. Jo van Dijkhof

Zondag 4 maart
16.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

Waking Up Dolores. Café Schafrath
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen 

Dinsdag 6 maart
19.30-21.00 uur Willem van Ravestijn 

presenteert nieuwste boek
 in Bibliotheek in Nuenen

“ De liefde houdt niet op, wanneer het leven eindigt ”

De enorme belangstelling bij de uitvaart en alle andere blijken van 
medeleven na het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma,

Miet Meulendijk - de Haas

waren hartverwarmend en een grote steun voor ons. 

Onze oprechte dank hiervoor.
In het bijzonder bedanken wij Bregje van Kalkeren 
van De Groof uitvaartverzorging en pastor Hans Vossenaar.

Familie Meulendijk  

Gezinsviering:   
‘hoe bidden wij?’
 
Bidden, bijna zonder dat we weten bid-
den we vele malen op een dag!
Bidden als je stilstaat… in gedachten 
bent… luistert en denkt… ook dat is 
bidden. Denken aan een ander, denken 
aan jezelf, geef om een ander, ben lief 
voor jezelf!
Deze gezinsviering vormen communi-
canten én vormelingen een cirkel in de 
kerk waarbij u van harte welkom 
bent… om hen te omarmen, welkom te 
heten in onze kerk.
 
Welkom in de gezinsviering op zaterdag 
24 februari om 18.30 uur m.m.v. kinder-
koor in de Clemenskerk te Gerwen.

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. Zij gaf de volledige uitleg 
van haar ontdekking en de toepassing 
er van in haar boek Wetenschap en 
Gezondheid met Sleutel tot de Heilige 
Schrift. De dienst van a.s. zondag heeft 
als onderwerp: Gemoed.
In Wetenschap en Gezondheid staat 
hierover onder andere: ‘Men moet 
grondig begrijpen, dat alle mensen één 
Gemoed hebben, één God en Vader, 
één Leven, Waarheid en Liefde. Het 
mensdom zal volmaakt worden, naar-
mate dit feit aan het licht komt; er zal 
geen oorlog meer zijn en de ware broe-
derschap der mensen zal worden ge-
vestigd. De mens, die geen andere go-
den heeft en zich voor leiding tot geen 
ander dan het ene volmaakte Gemoed 
wendt, is de gelijkenis van God, rein en 
eeuwig, en heeft dat Gemoed, dat ook 
in Christus was.’
Rond de uitwerking van dit thema 
wordt naar muziek geluisterd, gebeden 
en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB) 
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 februari 18.30 uur: géén 
viering in Nuenen, wel gezinsviering in 
Gerwen.
Zondag 25 febr. 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zondag 25 februari 11.00 uur: Marietje 
Martens; Cor van Lierop; Marte Saris 
(vanwege verjaardag); overleden ou-
ders Duijmelinck - Bollen; Harrij van 
der Velden; Paul Perrée; Toos Hoeks - 
Schenkels; Jo van Iersel.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Boaz Gar-
ritsen, Koolmeeshof 12. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel geluk.

Extra collecte
In Nederland leven ruim 600.000 gezin-
nen in armoede. Een op de 9 kinderen 
tussen de 5-12 jaar groeit daardoor op in 
armoede. Helaas ook in onze parochie. 
De PCI (de Parochiële Caritas Instel-
ling) wil de gevolgen van deze armoede 
voor kinderen in Nuenen een beetje 
verzachten door ze een keer naar Die-
renrijk in Nuenen te laten gaan. Hier-
voor zal komend weekend een extra, 
tweede, collecte gehouden worden. We 
bevelen die collecte van harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag  24 februari 18.30 uur: gezins-
viering met voorbereiding vormsel, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastorale werkers M. Feuth 
en P. Peters.
Zondag 25 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Dora van den Boomen - Scheepers; 
Marietje Van Moorsel - de Louw.

Mededelingen
Vorige week is op 85 jarige leeftijd Dora 
van den Boomen - Scheepers overle-
den.
We wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwerken 
van dit verlies.
 
De opbrengst van de collecte tijdens 
de Carnavalsmis voor Jong Nederland 
Gerwen bedroeg € 170,43. Met dank 
aan de vele gevers. 

Extra collecte
Zie kerkberichten H. Clemenskerk 
Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 februari 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Marietje Linders- Coppelmans; Frans 
Raaijmakers en Fien Raaijmakers-Aal-
ders. Sjef Versantvoort; Harrie van der 
Putten en Bet van der Putten-van 
Duijnhoven; Toon van Rooij; Maria 
Sleegers-Toonders.

Extra collecte
Zie kerkberichten H. Clemenskerk 
Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 25 februari, 10.00 uur. Voor-
ganger in de dienst is kerkelijk werker 
P. Flach. Tweede zondag in de veertig-
dagentijd. Er is kindernevendienst. De 
collecte is voor het Veertigdagentijd-
project van Kerk in Actie. Na de dienst 
is gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee. Op dinsdag 
27 februari kunt u komen eten bij Sa-
men aan Tafel. Opgave daarvoor bij sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl of bij tel. 
284 6010. Op woensdag 28 februari is 
er een thema-avond met dit keer een 
aantal kunstenaars, die hun visie geven 
op ‘Dromen voor de wereld’ Elke don-
derdag staat vanaf 10.00 de deur van 
De Regenboog wijd open voor het 
Open Huis: gezelligheid met koffie of 
thee. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Voor andere activiteiten: zie 
onze website onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 22 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Stoel van de H. Pe-
trus; gedachtenis van de vasten.
Vrijdag 23 februari. 7.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de vasten; gedach-
tenis van H. Petrus Damianus, bisschop 
en kerkleraar. 18.00 Kruisweg.
Zaterdag 24 februari. 8.30 uur H. Mis, 
H. Matthias, apostel; gedachtenis Qua-
tertemperdag in de vasten. 
Zondag 25 februari. Tweede zondag van 
de vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 26 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de vasten. 
Dinsdag 27 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van H. Gabri-
el van de Moeder van Smarten, belijder. 
Woensdag 28 februari. 07.15 uur H. 
Mis van de vasten.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl.

 Wereldgebedsdag:     
2 maart in Archipel Akkers!
Op 2 maart wordt in de hele wereld Wereldgebedsdag gevierd. Vrouwen uit ver-
schillende kerken vieren deze dag in een inspirerende en intieme viering in de ka-
pel van Archipel Akkers. Dit jaar met verhalen en teksten en projecten gekozen 
door vrouwen uit Suriname.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering: op vrijdag 2 maart om 
14.30 uur in de kapel van de Akkers (Margot Begemannstraat 9 in Nuenen).
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Zaterdag 24 januari 
EMK VE 1 - Braakhuizen VE 3  . . 15.30
Zondag 25 januari 
Essche Boys 1 - EMK 1  . . . . . . . . . 14.00
EMK 2 - Acht 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
UNA 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 5 - Wilhelmina Boys 10  . . . 11.00
EMK 6 - Heeze 5  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - Hapert VR1  . . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 24 februari
Nederw. - Oirschot Vooruit Vet  16.30
Zondag 25 februari
Nederwetten 1 - HSE 1  . . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Unitas’59 11  . 12.30
Nederwetten 3 - SBC 8  . . . . . . . . 10.00
DVS 7 - Nederwetten 4  . . . . . . . 12.00
Nederwetten 5 - HSE 3  . . . . . . . . 10.00
Maarheeze Vr 1 - Nederw. Vr 2  11.00

Uitslag rikken 
Nederwetten
1e prijs- Piet van Genugten 100 pt.
2e prijs- Trees Bastiaans 93 pt.
3e prijs - Christien Bastiaans 91 pt.
4e prijs - Adri Verhagen 40 pt. 
5e prijs - Fred Klomp 38 pt.

Volgende rik wedstrijd vrijdag 23 fe-
bruari  in het Piet Renders paviljoen.

Bennie de Louw 
winnaar 16de 
wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Na een onderbreking van een week, 
vanwege carnaval, werd afgelopen 
vrijdag weer aangevangen met de 
normale dingen van het leven en in 
geval van de supportersclub was 
dat het wekelijkse avondje rikken. 
Velen hadden de weg naar de kanti-
ne weer gevonden voor een poging 
te wagen om als winnaar gehuldigd 
te worden.

De wedstrijd was evenals vorige week 
al voor de pauze beslist. Het was de ge-
routineerde Gerwense speler Bennie 
de Louw die met 90 punten ruim voor-
sprong had genomen en zoals later zou 
blijken deze ook niet meer afstond. Na 
de pauze werden er nog wel enkele po-
gingen ondernomen voor de ere plaat-
sen en van vooral Adriaan schepers en 
Hub Marquenie maar verder dan res-
pectievelijk 75 en 70 punten konden zij 
niet komen en werd de leider van voor 
de pauze, Bennie de Louw verdiend 
winnaar van deze avond.

Uitslagen 16 februari
 1 Bennie de Louw Gerwen 90 pt.
 2 Adriaan Schepers  Lieshout 75 pt.
 3 Hub Marguenie Nuenen 70 pt.
 4 Antoon Hurkmans Nuenen 55 pt.
 5 Frits Rooijakkers  Gerwen 54 pt.
 6 Ria Hurkmans Nuenen 52 pt.
 7 Gerard v Orsouw Eindhoven 47 pt.
 8 Nellie de Louw Gerwen 47 pt.
 9 Ludo van den Berg Nuenen 45 pt.
10 Hennie vd Velden Eindhoven 45 pt.
De winnaar van de loterij was Jan Ber-
telink.

 Vrijdag 23 februari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.15 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen. Zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 040 2833254.

Jubileumjaar LONU
Dit jaar bestaat LONU (Loopgroep Nuenen) 25 jaar en dat is de bezoekers 
van de Nuenense carnavalsoptocht vast niet ontgaan. In de categorie kleine 
loopgroepen liep ook 'LONU 25' mee met 25 hardloopschoenen die stonden 
te trappelen om mee te doen. Ze wisten zelfs (tot hun eigen grote verassing) 
de tweede prijs te halen, iets waarbij zij de afgelopen kwart eeuw, in echte 
hardloopwedstrijden bij lange na niet in de buurt kwamen 

Kienavond    
in Lieshout
Vrijdag 23 februari aanstaande organi-
seert Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout weer de bekende en gezellige 
kienavond met een mooie loterij en de 
kans om de jackpot te winnen.
Kom kienen en win een van de prachti-
ge prijzen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en het 
kienen begint om 20.00 uur.
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een gezellige avond in het Dorps-
huis.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, kom zon-
dag 25 februari naar café Schafrath en 
ZING MET ONS MEE !
We zingen uit onze bundel, daar staan 
ruim honderd liedjes in. Het repertoi-
re is heel uiteenlopend, dus voor elk 
wat wils.
 Zondag 25 februari 20.30 uur
Café Schafrath, Nuenen.

Het 25 jarige jubileum van LONU 
wordt groots gevierd op zaterdag 17 
maart  met een gezellige avond voor al-
le leden en oud-leden. Aangezien we 
alle oud-leden niet persoonlijk kunnen 
benaderen, willen wij middels dit stuk-
je alle oud LONU-leden van harte uit-
nodigen om dit feest met ons mee te 
komen vieren. U kunt zich aanmelden 

via de website: www.loopgroepnue-
nen.nl/feest, daar vind u tevens meer 
informatie over het feest. In verband 
met de catering, zouden wij graag uw 
aanmelding voor 1 maart ontvangen.

Hopelijk mogen wij veel (oud) LONU-
ers welkom heten op het fantastische 
LONU jubileum feest!

Geen doelpunten in zeer matig duel

Menos - Nederwetten 0-0
 
Door Louis Staals

De meegereisde supporters van RKVVNederwetten werden niet echt warm, 
ondanks een lekker zonnetje in het ‘verre’ Landhorst. De verwachtingen waren 
hoog gespannen na de overwinningen voor de winterstop tegen de koplopers 
in deze vijfde klasse. Van beide kanten werd het een rommelige beginfase. 

Gulbergen24      
slaat een jaar over
De volgende editie van mountainbikemarathon Gulbergen24 vindt plaats 
in 2019. De organisatie van het succesvolle evenement ziet zich genood-
zaakt de achtste editie een jaar uit te stellen in verband met de aanleg van 
een permanente � etsbrug nabij het terrein. Dat bleek tijdens de jaarlijkse 
vrijwilligersmiddag, afgelopen zondag in C afé de Stam in Gerwen. 

Onnodig puntverlies EMK

WODAN - EMK 2-1
Door Cor Groenen

Al na 4 minuten kreeg EMK een tegenvaller te verwerken. Aanvaller Johan 
Janssen moest na een botsing het veld met een hoofdwond verlaten. Hierna 
kreeg EMK in de 23e minuut de eerste kans maar de voorzet werd door Ruud 
Boerema overgetikt. 

Zwemmers Z&PV Nuenen pakken 
weer verschillende limieten
Door Marie-Louise Kardol
 
Op de tweede langebaan (50 meter) wedstrijd van het seizoen, in het Pieter 
van den Hoogenband stadion, hebben diverse zwemmers van Z&PV Nuenen 
diverse limieten behaald voor zowel de Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen (BZK) in mei van dit jaar, als voor de Nederlandse Kampioenschappen 
(NK) in juni 2018.

kanten niet om aan te zien. Toen Wil-
lem van Rooij met een opnieuw op-
spelende liesblessure moest uitvallen 
moest zelfs trainer Toon van der Loo 
nog aan de bak maar ook zijn inzet 
kon de bakens niet meer verzetten. 
Het werd dus een bloedeloze 0-0 in 
Landhorst en er was maar een uitblin-
ker op het veld en dat was scheids-
rechter Peerenboom die de wedstrijd 
prima onder controle had en met 
woord en daad en met veel tact elk 
probleem oploste. Zijn laatste fluit-
signaal was een verlossing voor zowel 
de spelers als voor de supporters.
Deze wedstrijd maar snel vergeten en 
volgende week de thuiswedstrijd te-
gen HSE proberen winnend af te slui-
ten. Maar….daar is wel iets meer be-
zieling voor nodig.

ons parcours, feesttent, overnach-
tingsplekken en facilitaire voorzienin-
gen. De risico’s zijn voor ons ook te 
groot. Door de werkzaamheden kan 
de plaatsing van onze tijdelijke brug 
niet gegarandeerd worden.’

Kansen
Het evenement Gulbergen24 vindt 
vanaf 2011 steeds plaats in het laatste 
weekend van september. leder jaar 
zorgen sponsoren en vrijwilligers dat 
er een tijdelijke brug over het Eind-
hovens kanaal gelegd wordt, een on-
misbare schakel tussen het parcours 
in de Mierlose bossen en het hoogste 
punt van Brabant. Andere partijen 
spelen al langer met het idee van een 
permanente brug over het kanaal; dit 
is al een aantal keer uitgesteld.
Realisatie van die brug vindt nu plaats, 
overigens in goed overleg met SMPN. 
De planning is, dat in augustus van dit 
jaar begonnen wordt met kabels en 
leidingen, aanleg van fietspaden en 
hellingen en het storten van de brug. 
Deze werkzaamheden zijn in de loop 
van december afgerond. Die perma-
nente voorziening betekent uiteinde-
lijk een prima ontwikkeling voor de 
recreatieve waarde van het gebied aan 
weerszijde van het kanaal. Het biedt 
ook kansen voor een volgende editie 
van Gulbergen24. De stichting SMPN 
gebruikt de noodzakelijke adempauze 
om de krachten te bundelen volgend 
jaar weer te verrassen met een extra 
aantrekkelijk evenement voor moun-
tainbikers.

soenlijke WODAN aanval viel in de 84e 
minuut de 1-1. In de 89e minuut kwam 
Wodan zelfs op een 2-1 voorsprong na 
een rommelige verdedigende fase in de 
EMK verdediging. In de laatste minu-
ten van de wedstrijd waren er nog 2 
kleine kansen voor EMK speler Rob 
Verbruggen, maar na het laatste fluit-
signaal was de eerste nederlaag dit sei-
zoen voor EMK een feit. EMK speler 
Rick Frederiks werd door de supporters 
gekozen als Man of the Match. 

ten voor de open Nederlandse kam-
pioenschappen in juni. Op de 100 me-
ter schoolslag opende ze na 50 meter 
onder de limiet, waarna ze ook na 100 
meter onder de limiettijd voor die af-
stand aantikte. Anderhalf uur later 
stond de 200 meter schoolslag op het 
programma en ook daar was het raak 
met zelfs drie seconden onder de be-
nodigde tijd.

Persoonlijke records kwamen op 
naam van Liselot van der Velden op 
de 50 meter schoolslag en vrijeslag. 
Voor Eunice en Flore Meulendijks op 
de 50 meter vlinderslag. Floris Son-
neveld en Alexander op de 50 meter 
vrijeslag, Kaylee op de 200 meter vlin-
derslag en 100 rugslag. Lara op de 100 
meter schoolslag en Kyra Spiering op 
de 50 en 100 meter schoolslag. Tot 
slot zwom Lotte Bastiaanse een mooi 
pr op de 50 meter vrijeslag.

Komende zondag zwemmen een aan-
tal zwemmers van Z&PV Nuenen een 
volgende Limietwedstrijd in Ooster-
hout, terwijl de jongste zwemmers in 
Boxtel aan de start verschijnen.

Zowel Nederwetten als Menos gingen 
slordig om met bal bezit, vele verkeer-
de passes en alles behalve verzorgd 
voetbal. Ondanks dat kreeg Neder-
wetten de beste kansen om de score te 
openen in het begin van de wedstrijd. 
Tot 2x toe kreeg Giel van Korven een 
uitgelezen kans om de bal binnen te 
koppen maar beide keren trof hij geen 
doel. Toon van Rooij was nog dichter 
bij de openingstreffer maar zijn inzet 
belandde tegen de paal. Verder was er 
weinig te beleven in de eerste helft en 
konden beide teams met een 0-0 naar 
de thee.
Na de rust was het al niet veel beter. 
Slechts Willem van Rooij en keeper 
Jordie van den Boogaard haalden nog 
een acceptabel niveau, en voor de rest 
was het voor de supporters van beide 

Eén brug te ver
Voorzitter van Stichting Mountain-
bike Promotie Nuenen (SMPN), Rob 
van de Goor: ‘De vele mountainbike-
liefhebbers zullen dit nieuws niet leuk 
vinden, maar helaas moest het bestuur 
dit besluit nemen. Het afgelopen jaar 
hebben we met man en macht weer 
een 24-uurs evenemententerrein met 
een uitdagend nieuw parcours aange-
legd. Die prestatie van bestuur en vrij-
willigers grensde werkelijk aan het on-
mogelijke! Extra inzet is nu echt een 
brug te ver, dat kan ik van vrijwilligers 
niet verlangen. Iedereen die betrokken 
is bij het 24-uurs evenement ziet wel 
in, dat de geplande werkzaamheden bij 
het Eindhovens kanaal enorm lastig te 
combineren zijn met de realisatie van 

In de 26e minuut kwam EMK toch op 
voorsprong toen Rob Verbruggen een 
voorzet van Rick van den Bogaard bij 
de 2e paal met een volley binnenschoot. 
EMK had daarna tot aan de rust een 
overwicht op WODAN zonder echter 
echte kansen te krijgen. Na rust viel 
EMK speler Tom Diender na een zo-
veelste overtreding op hem met een 
blessure uit. Dit kwam het spel van 
EMK niet ten goede en men zakte hier-
na veel te ver terug. Uit de eerste fat-

BZK- Voor Lara van Cuijk was er een 
limiet op de 50 meter rugslag en ruim 
een uurtje later zwom ze op de dubbe-
le afstand ruim 2 seconden onder die 
benodigd tijd. Nog een hele mooie li-
miet kwam op naam van Eunice van 
Ekert. Zij moest 2,5 seconden sneller 
zwemmen dan ze ooit had gedaan, 
maar deed daar zelfs nog een schepje 
bovenop. Met een pr van 7,5 secon-
den zwom ze ruim onder de limiet en 
is ook zij zeker van deelname aan dit 
toernooi in mei. Ook mag Kaylee Mc 
Ateer op dit toernooi starten. Met een 
mooie 30.51 bleef ze ruim een secon-
de onder de limiet op de 50 meter 
vrijeslag.
NK- Voor twee zwemmers waren er 
zelfs limieten voor de Nederlandse 
Kampioenschappen. Alexander Nijst 
zwom op de 50 meter vlinderslag 0,07 
seconden onder de limiet voor de Ne-
derlandse junioren en jeugd kam-
pioenschappen.
De klapper van de dag kwam op naam 
van Robin Goossens. Zij zwom op 
twee afstanden maar liefst drie limie-

Voorzet van Rick van den Bogaard

Zwemmen

Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      Gulbergen24      

Midweekteam B CL  
nog niet op stoom
Het tweede midweekteam van Bad-
minton Club Lieshout, dat in de vijfde 
klasse speelt, is tot op heden nog niet 
op stoom gekomen. Na een eerste nip-
te verliespartij (uit tegen BCO-M4) 
werden nóg twee partijen verloren (uit 
bij BC Bever-M1 en thuis tegen BC 
Oirschot-M3), maar werd óók een 
overwinning geboekt: uit bij het Bestse 
Alouette-M4 werd keurig met 3-5 ge-
wonnen. Door deze uitslagen is het 
team voorlopig veroordeeld tot de zes-
de, en laatste plaats in poule twee van 
de vijfde klasse.

Menos - Nederwetten 0-0
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kussenhoes 
streep of roos
diverse kleuren, polyester
45x45 cm excl. binnenkussen

woondeken
150x200 cm

6.95

hoeslaken percale katoen
diverse kleuren, 100% katoen
90x200 cm

90x220 cm 4.29
140x200 cm 5.29
180x200 cm 6.79
180x220 cm 6.95

dierenvoer 
bewaarbox
kunststof

6000 mAh 
powerbank
marmer- of houtlook
2 USB-poort

Glasgow cabin size 
reiskoffer
4 zwenkwieltjes, ABS
antraciet, kunststof
55x38x21 cm, ca. 39 liter

65x43x25 cm
ca. 61 liter

17.95

75x49x29 cm
ca. 92 liter

24.95

staafmixer
RVS messen
2 snelheden
200 Watt

kikker met paraplu
22x15x41 cm

solar LED-tuinlamp
RVS/glas
39 cm

0.58

Robijn wasmiddel
zwart, wit of kleur 
15 wasbeurten
750 ml
1 l = 2.60

wasverzachter
30 wasbeurten
750 ml
1 l = 1.99

1.49

heren t-shirt
zwart, wit, navy of grijs
ronde hals of v-hals
katoen/elastaan
maten s-xxl

voetbaldoelen of basketbalring
voetbaldoelen: metaal, 
78x56x45 cm, 2 stuks
basketbalring: 
metaal, Ø 45 cm

basketbal
of voetbal

3.79

Mr.Noodles pack
kip, rundvlees of groente 
65 gram
1 kg = 2.92

cup 60 gram
1 kg = 5.83

0.35

houten lantaarn
met lederen handvat
hout/glas, 14x31 cm

20x43 cm

8.95

LED-kaars
7x9 cm

0.79

schoonloop deurmat
diverse kleuren
40x60 cm

60x80 cm

3.89

80x120 cm

6.98

maxi slip
zwart of wit 
katoen/elastaan
maten m-xxl

Spectrum spuitverf
hoogglans of mat
diverse kleuren
waterbasis
400 ml
1 l = 3.73

Oral-B elektrische 
tandenborstel
AdvancePower
incl. batterijen

opzetborstels
Simply Clean 
of Trizone
set/2

5.49
Bodymass 
whey protein
aardbei of vanille 
700 gram
1 kg = 11.36

geurkaars in glas
diverse geuren

ca. 30 branduren
9x8 cm

stuntprijs

hardcase extra fijn geweven 

10 liter

sneldrogend

2-pack

USB-stick 
sleutelhanger
zilver of champagne
16 GB

6.95
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