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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Intratuin Nuenen | Collse Hoefdijk 7
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Bodembedekkers  Bodembedekkers  

ACTIE! 

6.99
8.99

diverse soorten, potmaat 9cm 
6-pack

Elkezondagopen11 tot 17 uur

Na 34 jaar directeur geweest te zijn van wat nu Kindcentrum de Nieuwe Lin-
de is, is meester Harrie op vrijdag 1 maart met een welverdiend pensioen ge-
gaan. Uiteraard is dit niet onopgemerkt voorbij gegaan. Sterker nog, in aan-
loop naar carnaval en de vakantie is er een heuse feestweek van gemaakt. 

Wekenlang zijn alle klassen bezig ge-
weest met het naderende afscheid. Dit 
is begonnen met de opnames van een 
lipdub, welke als uitnodiging heeft ge-
diend voor zijn officiële afscheid. Ook 
zijn alle groepen in het geheim creatief 
bezig geweest. Dit heeft geresulteerd 
in allerlei cadeaus, van een gepersona-
liseerd voorleesboek en een recepten-
boek tot een heuse glossy. Ook van 

Nieuw  seizoen van 
Sjors Sportief gestart
Door Caroline van Nes

Vorige week woensdag werd op basisschool De Dassenburcht het eerste exem-
plaar uitgereikt van het nieuwe boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief. 

Alle kinderen van de school zaten te 
wachten in de aula, tot Sjors Sportief 
verscheen, onder luid gejuich. Ze de-
den een paar sportoefeningen, waar de 
kinderen enthousiast aan meededen. 
De presentatrice vertelde dat sporten 
heel gezond is en dat je, als je sport, een 
geluksstofje aanmaakt: dopamine. 
De jeugdburgemeester van Nuenen 
Joy en wethouder Floor kwamen op 
het podium. Zij vertelden dat ze aan 
turnen en dansen doen. Het eerste 
exemplaar van het boekje werd uitge-
reikt aan de winnares van de kleurwed-
strijd, Caitlin Slaats uit groep 7. Haar te-
kening had gewonnen en prijkt op de 
voorpagina van het Sjors Sportiefboek-
je. Ze kreeg ook een cadeaupakket en 
als extra prijs mag Caitlin met haar hele 
klas gaan discozwemmen.

Meester Harrie met pensioen zijn vrouw Jose naar de oude locatie 
op de Vrouwkensakker. Hier stond 
groep 8 met versierde fietsen klaar om 
hem te vergezellen naar de Van Duyn-
hovenlaan. Onderweg hier naartoe 
sloten ook de kinderen van groep 6/7 
aan in de optocht. Tenslotte werd de 
stoet in de Raupplaan opgewacht 
door alle andere groepen. Nu kon het 
feest op school beginnen. Alle gezellig 
verklede kinderen namen plaats in de 
aula. Hier begon  het toneelstuk met al-
le juffen en meesters. 
Koning Harrie nodigde alle sprookjes-
figuren uit op het gympiesbal. Hij 
zocht een opvolger voor zijn kasteel. 
Hier hadden de boze stiefzusjes wel 
oren naar. En die arme Assepoester zat 
maar te poetsen. Maar ook Anna en El-
sa wilden wel de plaats innemen in het 
kasteel. Elsa zette haar toverkracht in 
waardoor alle sprookjesfiguren bevro-
ren. Gelukkig kwam alles nog goed, de 
heks kocht een mooie jurk voor Asse-
poester en deze kon de betovering van 
alle andere sprookjesfiguren verbre-
ken. Eind goed, al goed. Assepoester 
was de goede opvolger voor koning 
Harrie. 
Na het toneelstuk kon er gefeest wor-
den. Maar niet voordat er gegeten en 
gedronken was. En met carnaval mag 
er ook gesnoept worden, dus stond er 
een heus chipsbuffet opgesteld. Na 
het chips eten waren er optredens en 
werd er gedanst. Hierna gingen alle 
kinderen naar de aula. 
Na een paar korte speeches door de 
Ouderraad en de directeur van Eenbes 
nam meester Harrie voor de laatste 
keer het woord. Hij bedankte alle kin-
deren voor het mooie afscheid. Ook 
was er een woord van dank voor alle 
leerkrachten waar hij in de afgelopen 
34 jaar mee heeft gewerkt. Zij kregen 
allemaal een Nieuw Lintje van hem. Na 
een laatste polonaise door de hele 
school en over het schoolplein werd de 
vakantie ingeluid en was het tijd voor 
een receptie in de school. De lange rij 
ouders, collega’s en oud-collega’s gaf 
aan hoe geliefd meester Harrie is en is 
geweest. 

Onthulling logo 
Kindcentrum 
de Wentelwiek
Door Caroline van Nes

Afgelopen vrijdag werd het nieuwe 
logo van Kindcentrum de Wentel-
wiek onthuld. Dit gebeurde onder 
toeziend oog van alle kinderen van 
Korein, basisschool de Wentelwiek, 
de ju� en en meesters en vele ou-
ders. Met een extra feestelijk tintje, 
de kinderen waren immers ver-
kleed voor de carnavalsviering op 
school. 

Directrice Yvonne Betting kondigde 
de onthulling aan, waarna een aantal 
kinderen van Korein aan de ene kant 
en van de Wentelwiek aan de andere 
kant ging staan. In een slinger liepen 
ze naar elkaar toe, net zo lang tot ze 
elkaar een hand konden geven: let-
terlijk en figuurlijk samen. Met een 
serpentine knal werd het logo ont-
huld en was de nieuwe samenwer-
king officieel. 

Wim Klaassen van Eenbes Basison-
derwijs en wethouder Hetty Tinde-
mans waren aanwezig en benadruk-
ten hoe belangrijk deze nieuwe 
samenwerking is voor onze kinderen 
en hun ouders. Nadat nog een 
groepsfoto werd gemaakt van de he-
le school, gingen de kinderen weer 
naar hun klas om lekker te gaan car-
navallen. 

Nadat nog een aantal kinderen op het 
podium hun danskunsten mocht ver-
tonen, werd afgesloten met een polo-
naise door de aula. 

Inschrijven voor sportieve - of creative 
activiteiten kan via de website of 
download de Sjors Sportief app.
www.sjorssportief.nl

 

meester Harrie, die bekend staat als 
een echte snoepkont, was er een trak-
tatie voor alle kinderen. Met hulp van 
de moeders van de Ouderraad was er 
een heerlijke cupcake met snoep voor 
elk kind in het kindcentrum. 
In de middag verzamelden alle kinde-
ren en leerkrachten op het schoolplein 
voor een speciale onthulling. Na een 
optreden werd een tegel onthuld met 
meester Harrie’s naam erop. Vervolgens 
kreeg hij van de Medezeggenschaps-
raad en de Ouderraad een speciaal ca-
deau aangeboden dat hij zelf mocht 
onthullen. Het schoolplein heet vanaf 
nu het ‘Harrie van de Bogaardplein’. 
Tenslotte hebben alle groepen geoe-
fend op een speciaal lied: “Vaarwel 
meester Harrie. Je gaat nu met pen-
sioen. We zullen jou gaan missen. Wat 
moeten we zonder jou doen? We heb-
ben van je genoten, al meer dan 30 jaar. 
Dat is voorbij, want je bent hier nu klaar”.

Op de ochtend van carnaval is meester 
Harrie thuis opgehaald met een limou-
sine. Deze bracht meester Harrie met 



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Rond de Linde  Nr. 10 Donderdag 7 maart 2019

Commissievergaderingen

12 maart 2019 Commissie Ruimte (Gewijzigde locatie)
locatie: Raadzaal in Het Klooster, aanvang 19.30 uur 
• Structuurvisie Nuenen Zuid
• Verordening naamgeving en nummering (adressen)

13 maart 2019 Commissie Samenleving (Gewijzigde locatie)
 - (aansluitend is de extra raadsvergadering)
locatie: Raadzaal in Het Klooster, aanvang 19.30 uur 
• Participatiehuis Nuenen c.a.
• Gasterij Jo van Dijkhof

14 maart 2019 Commissie Algemene Zaken 
locatie: Commissiekamer in het Gemeentehuis, aanvang 19.30 uur
• Onderzoek toekomstbestendig Nuenen
• Deelname in Van Gogh Vastgoed N.V.
• Benoeming Accountant

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht?
Neem dan contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email grif-
fi e@nuenen.nl

DUURZAAMHEID: PRODUCTEN 
UIT DE DIRECTE OMGEVING
Als u uw voedsel bij lokale producenten koopt hoeft uw eten niet 
over honderden kilometers getransporteerd te worden. Zeker niet 
als u dat op de fi ets doet! De boer of tuinder krijgt een eerlijke prijs 
voor zijn product en u kunt ter plekke zien hoe verantwoord uw eten 
geproduceerd wordt. Op de website ‘bij Teun’ kunt u op postcode 
zoeken naar boerenbedrijven in de buurt van Nuenen, die hun pro-
ducten ter plaatse verkopen. U vindt er ook fruittuinen waar u zelf 
kunt plukken, activiteiten bij de boer, terrasjes etc. Kortom: Ook 
erg leuk voor een dagje uit in de buurt! http://www.bijteun.nl

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen,  Verkeersmaatregelen i.v.m. sportdag
Andriesplein e.o. Dassenburcht 
Nuenen Feestelijke ingebruikname van speelveld aan 
 Pastoorsmast 11 mei 2019 
Nuenen Doorkomst Handelse Processie 2019 
 22 en 23 juni 2019 
Nuenen, Hoge Brake Ontheffi ng voor straatartiest, 
 do-za 13.00-18.00 uur 
Nuenen Doorkomst Herdenkingsrit Market Garden 
 17 september 2019  
Eeneind American Car Meeting 6 -8 september 2019
Nederwetten Feestweekend 90 jarig jubileum 
 DOEN! KPJ Nederwetten 14 juni 2019 
Nuenen Koningsdag 2019 (optocht versierde fi etsen, 
 Oranjemarkt en kinderactiviteiten)  

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
04-03-2019 Nuenen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
  Luistruik 2018, vaststellen besluit 
  ontheffi ng Hogere waarden en vaststellen 
  beeldkwaliteitsplan ‘Luistruik fase 2b, 
  principe stedenbouwkundig plan en 
  beeldkwaliteit  
04-03-2019  Beleidsregel Splitsen en omzetten van 
  woningen gemeente Nuenen c.a.  

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

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

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

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

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
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•
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• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
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•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.
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•  Loop niet onnodig over de snelweg.
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 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
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 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
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 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
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Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
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•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
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Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Doe mee met de landelijke opschoondag. Steun 
een actie, of nog beter: organiseer er zelf één! 
Meer info op www.nederlandschoon.nl
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TOEGANKELIJKHEID STEMLOKALEN
Op woensdag 20 maart 2019 en donderdag 23 mei 2019 worden 
er weer verkiezingen gehouden. Alle stemlokalen zijn toegankelijk 
met een rolstoel of scootmobiel als iemand de deur voor u open wil 
houden. Behalve de Crijnsschool want daar kunt u wel met een 
rolstoel maar niet met een scootmobiel terecht. Wilt u helemaal 
zonder hulp het stemlokaal bereiken, dan zijn alleen Het Klooster 
en de Jo van Dijkhof toegankelijk vanwege de automatische toegang.
   
Let op: Stembureau Nuenens College heeft op 20 maart a.s. wegens 
omstandigheden na 17.00 uur een andere ingang (hoofdingang is 
vanaf die tijd gesloten). U wordt met verwijsbordjes omgeleid naar 
de achterkant van het gebouw waar u het stembureau binnen kunt. 
De tussendeur heeft een doorgang van 84 cm. Aan de achterkant 
is een invalide parkeerplaats aanwezig. Tot 17.00 uur kunt u gewoon 
door de hoofdingang naar binnen en zijn er geen obstakels.

Verder kunt u van de volgende voorzieningen gebruik maken:
• Een loep met led verlichting (elk stembureau)
• Een kandidatenlijst in vergroot lettertype (elk stembureau)
• Het stemlokaal op het gemeentehuis is voorzien van een kandi-

datenlijst in braille
• Elk stembureau heeft op de dag van de verkiezing een invalide 

parkeerplaats 
• Er worden extra stoelen geplaatst in de stemlokalen zodat men-

sen bij drukte kunnen zitten

WERKBEZOEK COMMISSARIS    
VAN DE KONING AAN NUENEN
Op woensdag 27 februari bracht Commissaris van de Koning, de 
heer Wim van de Donk, een werkbezoek aan de gemeente Nuenen. 
Na een gesprek met burgemeester Maarten Houben volgde een 
gesprek met de fractievoorzitters. Daarna volgde een bedrijfsbezoek 
bij Smeulders Interieurgroep en een bezoek aan het nieuwe school-
gebouw van het Nuenens College. Bekijk het fi lmverslag van dit 
bezoek op onze facebookpagina.

IKPAS:       
ZET JE ALCOHOLGEBRUIK EVEN OP PAUZE 
Via onderstaande link is de inschrijving begonnen van IkPas 2017. 
Bewuster met alcohol omgaan doen we samen in maart. Doe van-
af 1 maart mee aan IkPas en ga 40 dagen zonder alcohol. 

Dit kan het je opleveren:
• Bewustwording alcoholgebruik
• Minder alcohol drinken
• Beter slapen
• Fitter voelen
• Beter ‘nee’ kunnen zeggen
• Afvallen

Meedoen? 
Meld je aan via https://ikpas.nl/

VERGUNNINGEN     
PERIODE 25-02-2019 EN 27-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nuenen, Hoge Brake aanvraag voor het tijdelijk huisvesten van 
 een gezondheidscentrum. 
Nuenen, Tweevoren realiseren van een nieuwe erfafscheiding.  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nuenen, Puyven verbreden van het garagedak en 
 het verplaatsen van de voordeur.  
Nuenen,  verleende omgevingsvergunning voor het
Eeuw Driessestraat uitbreiden van de bestaande aanbouw en 
 het plaatsen van een carport.  

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Nuenen, Olen 50 Verlenging beslistermijn aanvraag 
 omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
 van een zorgboerderij. 

EXTRA RAADSVERGADERING EN COMMISSIE-
VERGADERINGEN MAART 2019
U bent van harte welkom bij de extra raadsvergadering en commis-
sievergaderingen in maart. Agenda’s en bijbehorende stukken staan 
op http://nuenen.raadsinformatie.nl 

• woensdag - 13 maart 2019 Extra Raadsvergadering - 
 Vervolgstappen Klooster
 locatie: Raadzaal in Het Klooster, aanvang 21.00 uur

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht.



     

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

Top kwaliteit en
ouderwetse gezelligheid!

4 Slavinken ..............................4,50
Lof Slof
100 gram ........................................................1,75
Gebraden Zeeuws Spek
100 gram ........................................................1,78
4 Runder Hamburgers 4,00
Kippen Dijtjes
500 gram ........................................................5,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SUPER

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Cointreau 
Triple sec    0,7lt. €19,95 

Jachtbitter 
Kruidenlikeur 

                0,7lt.   €10,75 
Bokma 

Jonge jenever 1lt.€12,95 
Domaine de Bosquet 

Viognier 
Franse witte wijn 

5+1 gratis per stuk nu €8,25 
Acties geldig van 7 t/m 28 maart 

 

KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
1 POND VERSE WORST .........................GRATIS

Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU MAART

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 STUKS)

# KIP SATE (2 STUKS)

# FOE YONG HAI 
 (OMELET MET DIVERSE GROENTE)

# BABI PANGANG IN PIKANTE SAUS

# MAISKIPFILET IN KERRIESAUS

# LICHT GEPANEEDE VIS 
 MET ZOETZURE SAUS

Op dinsdag zijn we voortaan ook open!

Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-

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

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

3.99
MEDIUM PIZZA’S

BIJ AFHALEN

STUNTWEEK!
VAN 11 T/M 17 MAART 2019

OPEN
VOOR
LUNCH

 Domino's Nuenen • Parkhof 24 • 040 410 01 90 
   MA - VRIJ VAN 11:30 TOT 22:00, ZAT EN ZO VAN 13:00 TOT 22:00 

20190225183919_2105.adpro.indd   1 2/25/2019   6:39:24 PM
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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
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 Bibliotheek Dommeldal  zoekt Spraakmakers

Kennis delen in de Bieb
Heb je een jarenlange passie die je graag wilt delen met anderen? Of speci-
� eke kennis over een bepaald onderwerp die ook voor anderen boeiend kan 
zijn? Ga dan de uitdaging aan en deel jouw kennis met anderen. Kom als 
Spraakmaker naar de bibliotheek om een afspraak te maken. 

Carnaval op de Dassenburcht
Wij doen de po-po-polonaise… schalmde het al de hele week door de loka-
len en de gangen van bs de Dassenburcht. In alle groepen werd al polonaise 
lopend � ink meegezongen door de kinderen. Vrijdag 1 maart werd die po-
lonaise alleen nog maar langer toen door alle kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s samen het Carnavalsfeest ingeluid werd. 

De kinderen waren al goed opge-
warmd; op woensdag kwamen de kin-
deren met de meest fantastische kap-

sels op school (‘doe raar met je haar’) 
en donderdag werd kleding binnenste 
buiten en achterstevoren gedragen. 
Zo was iedereen klaar voor het grote 
feest op vrijdag. 
’s Morgens was het nog wel even span-
nend. Wie werden dit jaar de prins en 
prinses van Residentie de Dasklippels? 
Onder grote belangstelling van alle kin-
deren en een heuse raad van 11 werd 
bekend gemaakt dat Julian, ook be-
kend als prins El Ritmo en Sofie, beter 
bekend als prinses La Volta, de eer had-
den om de Dasklippels te vertegen-
woordigen als prins en prinses. Zij 
mochten prijsjes uitdelen en waren na-
tuurlijk de voorlopers van de polonaise! 

Het was weer een waar feest! Alaaf en 
tot de volgende polonaise!! 

 

El Ritmo en La Volta 
bezoeken   
Archipel Akkers

 Kindcentrum De Nieuwe Linde: 
zingen op die beat, beter van niet...
Eind november kwam onze optochtcommissie bij elkaar voor de eerste ver-
gadering. Nadat we vorig jaar gewonnen hadden wilden we natuurlijk ook 
dit jaar weer met iets leuks komen. Voordat we hiermee aan de slag zouden 
gaan hadden we het idee opgepakt om de andere Nuenense basisscholen 
uit te dagen om ook mee te lopen, net als vorig jaar. We schreven een oproep 
om andere basisscholen uit te dagen voor in beide Nuenense kranten en tot 
onze vreugde liep in ieder geval ook De Dassenburcht mee dit jaar en hope-
lijk volgend jaar nog meer basisscholen…?

Het thema van de jeugdoptocht was 
dit jaar: Zing een lied op die beat! Na 
de nodige brainstormsessies ontstond 
het volgende idee… De Nieuwe Linde 
op de maat van de beat, soms lukt het 
en soms nèt niet. Rond 13.00 uur ver-
zamelden alle ouders, kids en onze 
nieuwe directrice Friedeke, in de Lin-
denlaan en werden nog even de punt-
jes op de i gezet. Onze tambour-maître 
oefende nog bloedserieus met de fan-
fare en majorettes, daarna gingen we 
vol goede moed en de regen trotse-
rend van start. Wat hadden we een ge-
luk dat Showkorps O&V in ons voor-
programma wilde staan! Mede dankzij 
de door ons uitgedeelde oordopjes 
had het publiek niet al te veel last van 

onze, meestal voortreffelijk uitgevoer-
de, muziek. We hebben genoten van 
de optocht en het publiek langs de 
kant die er ondanks de regen toch 
stonden!
Na de optocht gingen we met z’n allen 
opdrogen in de gezellige tent en wach-
ten op de uitslag. Natuurlijk gaat het 
om de lol van het meedoen, maar stie-
kem waren we toch ook wel heel erg 
benieuwd welke plaats we hadden ge-
haald. Dit jaar zijn we trots tweede ge-
worden en kregen we de prijs voor 
‘Gekste Dwèrse Kleding 2019’. Dank aan 
alle ouders en kids die mee hebben ge-
holpen en meeliepen en aan de organi-
satie van de optocht. Volgend jaar zijn 
wij van De Nieuwe Linde er weer bij!

Muzikale workshop 
door Het Nuenens Mannenkoor

Het Nuenens Mannenkoor organiseert op zondag 10 maart a.s. weer 
een muzikale workshop waarin aspirant leden kunnen kennismaken 
met koorzang door een mannenkoor maar ook met het repertoire en 
de koorleden van Het Nuenens Mannenkoor.

De workshop wordt verzorgd door onze dirigent Ton van de Weem en 
de aan ons koor verbonden zangpedagoog Joep Bröcheler. De work-
shop start met het onthullen en inschatten van jouw zangkwaliteit en 
die van de andere aspirant leden. Na deze korte kennismaking waarin 
je zult ontdekken dat ook jij kunt zingen oefenen we samen een of 
meerdere nummers. Het is niet echt noodzakelijk dat je goed kunt zin-
gen, het gaat er meer om dat je interesse hebt in (koor)zang en de be-
reidheid en het plezier om hier enige tijd in te investeren.

De workshop vindt plaats op 10 maart a.s. om 10.30 uur in De Water-
molen van Opwetten, Opwettenseweg 203 te Nuenen. Na de sessie met 
de aspirant leden zullen de overige vaste koorleden aansluiten om ge-
zamenlijk nog enkele liederen te zingen. We sluiten de sessie om onge-
veer 12.00 uur af waarna er nog de mogelijkheid is om onder het genot 
van een kopje ko�  e ervaringen uit te wisselen en nader kennis met el-
kaar te maken.

Deelname is natuurlijk geheel vrijblijvend.
Als deze aankondiging je interesse heeft gewekt kun je contact 

opnemen met Ronald Daniëls ( 06-52364930) 
of Pieter Loe� en ( 06-51582894) 

       voor nadere informatie en/of aanmelding.
 

Website www.nuenens mannenkoor.nl 
email: nuenensmannenkoor@onsnet.nu

Deel je passie, deskundigheid 
of jouw verhaal
De bibliotheek is bij uitstek een plaats 
om kennis te delen. Niet alleen kennis 
over boeken of literatuur, maar ook 
hele praktische of technische kennis. 
Tegelijk biedt de bibliotheek een 
plaats voor verdieping van die kennis, 
met een grote collectie en met de ken-
nis van de medewerkers. 

De bibliotheek heeft echter niet álle 
kennis zelf in huis. 
Daarom roept de Bibliotheek Spraak-
makers op. Een ‘Spraakmaker’ weet 
veel over een bepaald onderwerp en 
wil dit graag delen met anderen. Dit 
kan van alles zijn: van breien tot ba-
rokmuziek, van filosofie tot filmpjes 
maken. De vorm is vrij, want een 
Spraakmaker bepaalt zelf hoe hij of zij 

de kennis gaat delen. Samen met een 
medewerker van de bibliotheek kijkt 
hij/zij welke vorm de beste is. Mis-
schien een workshop, of een reeks le-
zingen of wellicht een excursie. Van 
kleinschalige bijeenkomst tot avond-
vullende activiteit. 
De Bibliotheek zorgt voor de promotie 
via de website, nieuwsbrief en social 
media, waarmee belangstellenden 
worden uitgenodigd om te komen 
kennismaken met het verhaal van de 
Spraakmaker.
Kom vertellen over je passie, deskun-
digheid of bijzondere ervaring
De komende maanden gaat Biblio-
theek Dommeldal op zoek naar 
Spraakmakers. Zij kunnen zich melden 
bij de contactpersonen in de Biblio-
theek. Meer informatie is te vinden op 
de website van Bibliotheekdommel-
dal.nl. Daar kunnen Spraakmakers zich 
ook aanmelden. 

Het was groot feest op De Dassen-
burcht afgelopen vrijdag. De kinderen 
hebben met de ouders en leerkrach-
ten genoten van een prachtige carna-
valsviering. En om 12.30 uur kon de va-
kantie echt beginnen!
Maar de prins en prinses van De Das-
senburcht - El Ritmo en La Volta - wil-
den nog een bezoek brengen aan De 
Akkers. Zij hebben namens basis-
school De Dassenburcht een cheque 
van €  245,- overhandigd. Archipel Ak-
kers was erg blij met de cheque en wil 
het geld besteden aan het project 'Ark 
van Noah'. Een stichting die ouderen 
graag uit hun isolement wil halen door 
ze in contact te brengen met dieren. 

Lezing Heemkundekring Lieshout 
‘Zij sprongen 
boven Lieshout’ 
In de aanloop naar de viering van 75 jaar 
bevrijding organiseert Heemkunde-
kring ’t Hof van Liessent uit Lieshout een 
lezing op woensdag 13 maart. De lezing 
heeft als titel ‘Zij sprongen boven Lies-
hout’ en wordt gehouden door Jos Bekx 
uit Lieshout. Locatie: Zaal De Koekoek, 
Dorpsstraat, Lieshout. Om 20.00 uur. Het 
is voor iedereen gratis toegankelijk.
In de vroege morgen van 25 mei 1944, 
nu bijna 75 jaar geleden, werden ver-
schillende mensen in Lieshout geheel 
onverwachts geconfronteerd met de 
gevolgen van de oorlog. Deze lieshou-
tenaren, veelal boeren die gingen mel-
ken, kwamen oog in oog te staan met 
jonge mannen in een blauwgrijs uni-
form die ook nog eens geen Neder-
lands spraken. 
Het waren bemanningsleden van een 
bommenwerper die zij al brandend 
hadden moeten verlaten. 
Mede door deze bombardements-
vlucht, 12 dagen voor de gewaagde 
geallieerde invasie in Normandië, werd 
de aanvoer van wapentuig door de 
Duitsers naar dat gebied toe gestag-
neerd. Indirect kunnen wij deze jonge 
mannen gerust tot onze medebevrij-
ders rekenen. 

Informatie-bijeenkomsten Hersenz   
voor mensen met NAH 
Hersenz is het behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren her-
senletsel (NAH) in de chronische fase. Voor mensen die meer willen weten 
over het behandelprogramma organiseren SWZ en Archipel op zaterdag 16 
maart van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst. Locatie: Naza-
reth, Nazarethplein 10 in Best. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst 
kan via http://www.archipelzorggroep.nl/hersenz.

’t Zit wel snor, met 3 prinsen, 
op de Sint Jozefschool
De Sint Jozefschool in Nederwetten viert carnaval! Op vrijdag 1 maart kwa-
men alle leerlingen en leerkrachten in hun allermooiste carnavalspak naar 
een leuk versierde school. Rond de klok van 10.00 uur vertrokken alle leer-
lingen om de prins en adjudanten op te halen. Echter dit jaar hosten er maar 
liefst 2 prinsen mee naar de Sint Jozefschool: Prins Feschtivalie, prins carna-
val van Nederwetten, en Prins Ceño, prins carnaval van Gerwen. 

De vier kinderen van prins Ceño von-
den het superleuk om hun vader op 
hun school te begroeten. Maar er was 
nog een derde prins op de Sint Jozef-
school. Prins Festivalie had de eer, om 
door middel van het trekken van loot-
jes, jeugdprins Milan en jeugdprinses 
Fenne, bekend te maken. Carnaval op 
de Sint Jozefschool, met 3 prinsen, dat 
zit wel snor! Alle remmen kunnen los! 
 Het werd een heel gezellig carnaval, 
waarbij veel werd gehost, gedanst en 

op z’n tijd ook gegeten en gedronken. 
Natuurlijk was er ook tijd voor spelle-
tjes, zoals het hilarische ‘wat waar ben 
ik Feschtivalie spel’. De prins en adju-
danten moesten woorden uitbeelden 
waarbij de kinderen de woorden 
moesten proberen te raden. Tja, en 
dan is het best lastig om zwarte cross 
uit te beelden.
Helaas kwam aan deze gezellige en 
feestelijke carnavalsviering te snel een 
einde. Iedereen hartelijk bedankt.

Programma: Tijdens de informatiebijeen-
komst gaat een van onze behandelaren 
in op (niet-aangeboren) hersenletsel en 
Hersenz en deelt een ervaringsdeskundi-
ge zijn of haar eigen verhaal. Aansluitend 
is er de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen en een één-op-één gesprek met 
de aanwezige behandelaren, waardoor 
er meer op de persoonlijke situatie kan 
worden ingegaan. Ook professionals, die 
meer willen weten over dit behandelpro-
gramma, zijn van harte welkom. 
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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.

© 2019 - “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
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

Computercafé Nuenen maart
Na een weekje pauze vanwege de carnavalsvakantie start het Computerca-
fé van SeniorWeb en bibliotheek Dommeldal op donderdag 14 maart weer 
met de laatste serie presentaties van dit seizoen:

14 maart: WhatsApp
Vrijwel iedereen kent WhatsApp als 
het standaard programma op de 
smartphone voor tekstberichten, maar 
weet u wel dat u er tegenwoordig veel 
meer mee kunt? Naast apps en 
groepsapps kunt u ook gratis bellen en 
videobellen, uw locatie doorgeven 
aan anderen en anderen volgen, haast 
onbegrensde mogelijkheden dus. Het 
Computercafé leert u hoe u dit alle-
maal kunt doen.

21 maart: Casten en Streamen
‘Streamen’ is het draadloos doorgeven 
van video- of audiosignalen. Dit kan 
onder andere via een abonnement op 
een dienst als Spotify of Netflix. Vanaf 
uw tablet of smartphone kunt u recht-

streeks, of met behulp van een op de 
TV aan te sluiten Google Chromecast, 
eenvoudig programma’s, films of se-
ries ‘casten’ naar een TV. Het Computer-
café legt uit hoe u dit alles kunt doen.

28 maart: Digitaal op vakantie
Hoe gaat u zorgeloos met uw smart-
phone, tablet of laptop op vakantie? 
Wat kunt u in het buitenland met uw 
Nederlandse databundel? Hoe veilig is 
de WiFi op camping of hotel, en hoe 
maakt u dit veiliger met een VPN-ver-
binding? Het Computercafé geeft u 
praktische tips.

De bijeenkomsten vinden plaats in het 
cursuslokaal in de bibliotheek (Jhr. 
Hugo van Berckellaan 18). Om 09.00 
uur is de deur open en staat de koffie 
klaar. Stipt om 0 9.30 start de presenta-
tie, halverwege is er weer koffie of thee 
en om ongeveer 11.30 uur is het einde.

U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en 
luistert naar de presentatie waarbij u 
ook volop vragen kunt stellen. In het 
geval van een workshop kunt u zelf ac-
tief meedoen.

PvdA-inloop   
bij Schafrath 
De kogel is door de kerk. Nuenen blijft 
(voorlopig) zelfstandig. Wij feliciteren 
het actiecomité Nuenen Zelfstandig met 
hun succes. Zoals bekend denkt de PvdA 
anders over de bestuurlijke toekomst 
van Nuenen en de regio, maar dat nu 
even terzijde. Nuenen zal nu moeten la-
ten zien dat zij in staat is goed beleid te 
maken dat adequaat wordt uitgevoerd. 
Onze fractie is er klaar voor.
De laatste fase van de Luistruik kan in 
grote lijnen gerealiseerd worden zoals 
door het College voorgesteld. Voor 
sommigen was dat een teleurstelling, 
want het plan wordt minder groen dan 
de wervende brochure in 2008 liet zien. 
Dinsdag 12 maart staat voor de tweede 
keer de Structuurvisie Nuenen-Zuid op 
de agenda van de commissie Ruimte. 
De commissiekamer was door de enor-
me belangstelling de vorige keer te 
klein, dus daarom is deze keer de raads-
zaal in Het Klooster gereserveerd. Het 
lijkt er op dat de Hongerman op de hui-
dige locatie wordt teruggebouwd en de 
woongroep op locatie de Mijlpaal haar 
appartementencomplexje kan gaan 
ontwikkelen. De beste plek voor het ge-
zondheidscentrum is nog in onderzoek. 
 Inmiddels is de OZB-aanslag 2019 op 
de mat gevallen. Is het voor u een mee-
valler of een tegenvaller?
In de commissie Samenleving komen op 
13 maart de ‘vervolgstappen Klooster’ 
aan de orde, want “er moet garen op de 
klos”. Als onderdeel van de plannen heeft 
een extern bureau becijferd dat alleen al 
met het op peil brengen van de podium-
voorzieningen veel geld gemoeid is, heel 
veel geld. Hoe dan ook, Het Klooster 
houdt ons nog wel even bezig. 
En woensdag 20 maart stemmen na-
tuurlijk! Voor de Provinciale Staten en 
het Waterschap.
Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl. Dit 
geldt voor leden en niet-leden. Gratis. 
Wilt u lid worden van de Partij van de Ar-
beid, graag natuurlijk, kijk dan op www.
pvda.nl of www.nuenen.pvda.nl.
 Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is vanuit 
fractie, bestuur en ombudsteam steeds 
iemand aanwezig. Hebt u ideeën, vra-
gen of klachten, wij horen ze graag. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere geïn-
teresseerden van harte welkom. Breng 
gerust je familie of je buren mee. Graag 
tot ziens op vrijdagavond 8 maart vanaf 
21.00 uur bij Café Schafrath.

100 jaar   
Vrouwen- 
kiesrecht
In de week van de Internationale Vrou-
wendag lijkt het ons goed even stil te 
staan bij de invoering van het vrouwen-
kiesrecht. Op 9 mei 2019 wordt in Ne-
derland overal gevierd dat 100 jaar ge-
leden het vrouwenkiesrecht werd inge-
voerd. In de regio Eindhoven willen de 
Vrouwen in de PvdA (ViP040) deze be-
langrijke gebeurtenis markeren met de 
jaarlijkse uitreiking van de ViP-Roos. 
Deze prijs wordt op 9 mei uitgereikt aan 
een vrouw in onze regio die zich heeft 
onderscheiden door een bijzondere 
maatschappelijke verdienste. Zij is een 
inspirerende persoonlijkheid met een 
positieve houding en met doorzet-
tingsvermogen. Als u zo’n vrouw kent, 
laat het ons weten via een e-mail (met 
beknopte motivatie) aan de voorzitter 
van de jury elenavhout@gmail.com , 
dan dragen wij haar voor als genomi-
neerde voor deze eervolle award. 

Herenboeren, samen duurzaam voedsel produceren

Waar komt uw eten    
precies vandaan?
Wat is er nou leuker dan uw eigen varkens, koeien en kippen te bezoeken? 
En na een paar maanden te genieten van heerlijk stukje vlees en kakelverse 
eieren. Of door uw eigen fruitboomgaard te lopen en de appels, peren en 
pruimen te zien groeien? En wekelijks te genieten van heerlijke verse groen-
ten van het seizoen? Dat kan op uw eigen Herenboerderij!

voedsel voor iedereen. Herenboeren 
stimuleert en inspireert een hernieuw-
de voedselbeleving, een bewustzijn, 
vanuit de overtuiging dat voedsel 
mensen bij elkaar brengt en bindt. Hoe 
we dat gaan doen? Door “samen duur-
zaam voedsel te produceren”.

Uw interesse gewekt?
Stichting Herenboeren Rijk van Dom-
mel en Aa organiseert op donderdag 
28 maart bij de Weverkeshof, Jonkheer 
Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH te 
Nuenen een informatiebijeenkomst 
om 20.00 uur om u nader kennis te la-
ten maken met het Herenboeren-con-
cept. Kijk voor meer informatie en data 
van andere informatiebijeenkomsten 
op www.rijkvandommelenaa.heren-
boeren.nl en www.herenboeren.nl

Herenboerderij
Een Herenboerderij is een kleinschalig, 
gemengd bedrijf opgericht door een 
coöperatie van consumenten die grip 
willen krijgen op hun eigen eten. Ze 
vormen uit hun midden zelf het be-
stuur en beslissen wat voor groenten, 
fruit en vlees geproduceerd worden. 
Gezamenlijk nemen ze een boer in 
loondienst die de dagelijkse leiding op 
de boerderij heeft en op een duurzame 
en professionele wijze voedsel produ-
ceert exclusief voor de leden. De leden 
nemen wekelijks, tegen betaling, vers 
voedsel af van hun eigen boerderij.

Community
Voor de opzet van een Herenboerderij 
zijn 200 deelnemende huishoudens 
nodig; 500 personen inclusief kinde-
ren. We spreken over 200 huishou-
dens: dat zijn eenpersoons- en twee-
persoonshuishoudens en gezinnen 
met kinderen. Iedereen die gezond en 
eerlijk voedsel belangrijk vindt, is wel-
kom. Het doel van Herenboeren is het 
bereikbaar maken van smaakvol, ge-
zond, veilig, duurzaam en betaalbaar 

Respect
Zoals voor elke redactie van een krant gebruikelijk hanteert ook weekblad Rond de Linde een 
voorbehoud voor wat betreft de opname van (door lezers) ingezonden brieven of teksten. Dit 
doorgaans in hun colofon aangeduid als ‘De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te 
korten dan wel niet op te nemen’. Nu dan: de ingezonden brief van dhr. of mw. H. Merks in RdL 
nr. 9, 28/02 getuigt absoluut niet van respect jegens de in de betreffende tekst aangeduide per-
sonen. Het siert de redactie indien ze inzendingen van een dergelijke snit niet meer opneemt!

 Pieter Janssen, Constantijnstraat 13, Nuenen

Fusie of geen fusie?
Op 22 februari 2019 mocht ik inspreken in Provinciale Staten van Noord-Brabant bij het onder-
werp fusie of geen fusie Nuenen/Eindhoven, Hieronder volgt de door mij ingesproken tekst:
Geachte voorzitter, statenleden en andere aanwezigen. Dank dat u de mogelijkheid biedt om 
in te spreken bij het onderwerp dat vandaag 22 februari 2019 op de agenda staat. Mijn naam is 
Hans Pijs. Ik kom uit Nuenen en spreek namens de stichting Vrienden van Eindhoven. Het gaat 
over de vraag voor of tegen fusie van de gemeente Nuenen met Eindhoven. De kans is aanwe-
zig dat de SP-fractie in de Staten tegen zal stemmen, als ik het SP-statenlid Heijmans tenminste 
moet geloven. Ik hoop van niet en ben eerlijk gezegd ook verbaasd, De SP met 2 gedeputeerden 
in het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Brabant heeft zich sinds de vorige Statenver-
kiezingen van 2015 tot op heden, steeds loyaal opgesteld in de samenwerking met de coalitie 
bestaande uit SP, VVD, D66 en PvdA, ondanks de al jaren durende herindeling discussie. Gedu-
rende die periode heeft de SP geen enkel kritisch tegengeluid laten horen noch in de Staten 
noch in het college van Gedeputeerde Staten. Op 12 februari 2019, vandaag precies 10 dagen 
geleden, laat SP-Statenlid Heijmans plotseling weten dat de SP niet meer meedoet en ook niet 
in de toekomst, mocht een fusievoorstel weer op de agenda komen. Het is de vraag of de SP zich 
in de regio met deze opstelling bij voorbaat niet buitenspel zet. Wat is verder van belang? Eind-
hoven - als vijfde stad van het land = krijgt uit Den Haag geen extra geld voor cultuur, sport en 
andere voorzieningen. Volgens Jorritsma ontvangt Eindhoven slechts 1,53 euro per inwoner 
voor voorzieningen, terwijl de grote Vier (G4) : Amsterdam ( 195 euro ), Rotterdam ( 143 euro 
),Den Haag ( 138 euro ) en Utrecht ( 144 euro ) een veelvoud ontvangen. En ook mag Eindhoven 
niet meepraten als de G 4 in Den Haag met het kabinet aan tafel zitten. Ondanks dat Eindho-
ven met Brainport toch de derde economische motor van het land is, na Amsterdam-Schiphol 
en Rotterdam-haven. Desondanks moeten Eindhoven, Helmond en de regio alle voorzienin-
gen zoals verkeer zelf betalen. U zult zich afvragen: wat heeft dit te maken met fusie of geen fu-
sie. Dit heeft alles te maken met RUIM DENKEN. Neem nou bijvoorbeeld de RUIT rondom Eind-
hoven-Helmond met midden daarin Nuenen. Nuenen vormt een kruispunt van woon-werkver-
keer van en naar Eindhoven, Geldrop en Helmond dwars door ons mooie dorp. Met als gevolg 
dagelijkse opstoppingen, lange files, fijnstof vervuilingen verdere overlast. De Ruit zou de op-
lossing zijn. Een van de kernwaarden uit het verkiezingsprogramma van de SP is bereikbaar-
heid. Toch is de SP tegen de Ruit zonder zelf met een realistische oplossing te komen. Wij zeggen 
daarom: Denk ruim, denk aan de toekomst en vooral aan de jongeren uit de regio en ook uit 
Nuenen die in Eindhoven aan de TU of andere onderwijsinstellingen studeren of bij Brainport 
en de high tech een baan hebben of zoeken. Zij hebben de toekomst. Laat hen niet in de steek. 
Denk aan de synergie die ontstaat en op vele terreinen al bestaat tussen de Nuenense en Eind-
hovense bedrijven en ondernemingen,aan de welvaart en werkgelegenheid die Eindhoven de 
regio en Nuenen gebracht heeft en nog steeds in toenemende mate brengt, Denk aan de top-
ziekenhuizen in Eindhoven die uitstekende en baanbrekende gezondheidszorg leveren aan de 
regio en ook aan de inwoners van Nuenen. Kortom redenen genoeg. Ik doe dan ook dringend 
een beroep op de SP fractie in Provinciale Staten om op 22 februari 2019 voor de fusie van de 
gemeente Nuenen en Einhoven te stemmen.

 Hans Pijs, Lyndakkers 6, 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

Eigenlijk had ik twee opmerkingen over de ingezonden brieven, maar een taalkundig mis-
sertje is niet zo boeiend. Rest een brief over de heren Kuijten en van Keulen van dhr. Merks.
Afgezien van het onbegrijpelijk betoog is het naar mijn mening overbodig en weinig be-
schaafd om zo op de man te spelen.
Ik ken beide betrokkenen niet, ene heer Merks kennelijk wel. Het zou hem sieren als hij de 
grens tussen ‘leuk’ en ter zake doend eens verkende.
Maar los daarvan ben ik de mening toegedaan, dat ook een redactie zich af kan vragen of 
en in hoeverre er ruimte wordt geboden aan wat onfrisse suggesties, die op geen enkele 
wijze bijdragen aan de redenering.
Uiteraard is het in beginsel vrij om te schrijven wat men wil. Het is de vraag of dat allemaal 
op ieder platform mag en kan. En daarvoor is een redactie mede verantwoordelijk.

 D. Drenth, De Vroente 34, 5672TM Nuenen

 

Uitzendingen LON-TV
Het programma van ons magazine Nuenen Nú wordt voortaan drie keer 
per week ververst met nieuwe onderwerpen. De volgende onderwerpen 
zijn in de loop van week 10 en 11 (onder voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú te zien:
 
• Werkbezoek Commissaris van de Koning
• Verkeerssituatie in en rondom Nuenen
• Nieuwe tentoonstelling Galerie Bonnard
• Kandidaten Provinciale Staten
• Nieuwe Nederlanders krijgen certificaat voor inburgering
• Uit de serie ‘in Het Klooster geboren’ : Jos de Greef

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
en 23.00 uur. In Nuenen Nú Extra is een registratie te zien van de halve finale 
van het Archipel Muziekconcours voor jongeren tussen 8 en 18 jaar dat op 23 
februari plaatsvond in de Akkers. De 63 afleveringen van de serie ‘Biografie 
van een Dorp’ zijn te zien in de Herhaling.
Op woensdag 13 maart wordt de commissievergadering Samenleving (vanaf 
19.30 uur) en de raadsvergadering (vanaf 21.00 uur) rechtstreeks uitgezon-
den. 
De programma’s van LON TV zijn ook te volgen via de livestream op www.om-
roepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen 
en oude LON-opnames bekijken. 
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 reportage ? 
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook op werkdagen 
gewoon binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 en 12.00 
uur.

Bouke Oosterbaan 
80 jaar
Op 6 maart wordt Bouke Oosterbaan 
80! Wij hebben een woordwolk ge-
maakt voor onze (o)pa: je ziet dat hij 
onder andere charmant, eigenwijs en 
zorgzaam is. We zijn 
ontzettend blij 
zijn 80 jarige 
verjaardag 
met hem 
te mogen
 vieren!
 

Proficiat 
namens 
de 
familieleden.
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Berg 31 Nuenen
Op een zeer unieke locatie in het centrum van Nuenen gelegen 
monumentaal pand met authentieke elementen. De half vrijstaande 
karakteristieke woning is voorzien van een werkkamer, badkamer en een 
mogelijke slaapkamer op de begane grond alsmede 4 slaapkamers op de 
verdieping. De zeer verzorgde achtertuin is een groene oase van rust ! 
De woning beschikt over eigen parkeerruimte.
•	 Inhoud:	486	m3
•	 Woonopp:	172	m2
•	 Bouwjaar:	1850
•	 Vraagprijs:	€	449.000,-		k.k

verkocht

Heikampen 114 Nuenen
Deze perfect onderhouden tussenwoning met overkapping is gelegen in 
Nuenen zuid. De woning is voorzien van een viertal slaapkamers en een 
gemoderniseerde badkamer. De tuin is gelegen op het zonnige zuiden.

•	 Inhoud:	383	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwjaar:	1977
•	 Vraagprijs:	€	289.000,-		k.k

verkocht

De Vroente 180 Nuenen
Geschakelde woning met garage en vaste trap naar de zolder. 
De woning is verder voorzien van  een z-vormige woonkamer met 
sfeervolle gashaard, open keuken, 3 slaapkamers en een zonnige 
achtertuin met achterom. Deze woning is gelegen in Nuenen zuid nabij 
diverse voorzieningen zoals het winkelcentrum Kernkwartier.

•	 Inhoud:	406	m3
•	 Woonopp:	127	m2
•	 Bouwjaar:	1977
•	 Vraagprijs:	€	249.000,-		k.k

verkocht

Van	Lieshoutgaarde	12	Nuenen
Nabij het centrum van Nuenen gelegen patiobungalow voorzien 
van inpandige garage, 2 slaapkamers, patiotuin en eigen 
parkeergelegenheid. De woning dateert qua afwerking uit het bouwjaar.

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonopp:	72	m2
•	 Bouwjaar:	1988
•	 Vraagprijs:	€	309.000,-		k.k

verkocht

Culenhof	34	Nuenen
In Nuenen zuid gelegen moderne en instapklare kwadrantwoning 
met een moderne uitstraling. De woning is verder voorzien van een 
woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers, moderne badkamer, 
zolderverdieping op sta hoogte en praktische achtertuin. De woning is 
tevens gelegen in een kindvriendelijke omgeving en op fietsafstand van 
het gezellige centrum van Nuenen.
•	 Inhoud:	376	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:	2009
•	 Vraagprijs:	€	249.500,-		k.k

verkocht

te koop

Tongerhof	9	Nuenen
Moderne, verrassend ruim, vrijstaand geschakelde woning met 
een breed opgezette woonkamer, ruime keuken met toegang tot 
de bijkeuken, inpandige garage met een loopdeur naar de zijtuin, 
manshoge kelder, 2 badkamers waarvan 1 en-suite, 5(6) slaapkamers 
en een onder architectuur in 2010 aangelegde achtertuin. 
De woning is gelegen in Nuenen oost in een rustig hofje.
•	 Inhoud:	840	m3
•	 Woonopp:	234	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	569.000,-		k.k

te koop

Schout	Leytengaarde	52	Nuenen
In Nuenen oost gelegen hoekwoning voorzien van een inpandige 
garage, lichte woonkamer met erker, deels open keuken met diverse 
inbouwapparatuur, 4 slaapkamers en een geheel betegelde badkamer. 
De woning is gelegen aan een rustige straat en op loopafstand van 
basisscholen, sportgelegenheden, speeltuintjes en het gezellige centrum 
van Nuenen.
•	 Inhoud:	400	m3
•	 Woonopp:	116	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	309.000,-		k.k

te koop

Ten	Worpe	14	Nuenen
Uitgebouwde tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
achtertuin. De woning is gelegen in een rustige straat in jonge wijk 
Nuenen-oost met veilige fietspaden richting Nuenen centrum, 
goede ontsluiting naar Eindhoven en Helmond met zowel bus als 
auto. Basisscholen en kinderopvang op respectievelijk 850 meter en             
1100 meter, sportvelden en bos met wandelroutes op slechts 600 mtr. 
•	 Inhoud:	385	m3
•	 Woonopp:	128	m2	
•	 Bouwjaar:	1995	
•	 Vraagprijs:	€	275.000,-		k.k

te koop

Juffr Tempelmanlaan 6 Nuenen
Exclusieve, vrijstaande villa met een inpandig te bereiken garage,              
6 slaap-/hobbykamers en 2 badkamers, waarvan 1 masterbedroom en 
badkamer op de begane grond. Dit solide gebouwd woonhuis beschikt 
daarnaast over een onder architectuur aangelegde voor- en achtertuin 
met zwembad en is gelegen op zeer fraaie woonstand in de jonge 
woonomgeving “Beekstraatse Velden”. 
•	 Inhoud:	918	m3
•	 Woonopp:	208	m2			
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	825.000,-		k.k

te koop 

Hagelkruis 1 Nuenen
Vrijstaand herenhuis met 4 slaapkamers, l-vormige woonkamer met 
aansluiting voor sfeervolle kachel/open haard, dichte moderne keuken 
met diverse inbouwapparatuur, serre, grote volledig geïsoleerde 
hobbyruimte, ruime garage en een 20 meter diepe vrij gelegen 
achtertuin op zonzijde. De woning is gelegen aan een fraai laantje nabij 
een natuurgebied en recreatiemogelijkheden. 
•	 Inhoud:	482	m3
•	 Woonopp:	153	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	469.000,-		k.k

 

Dank je wel!
Afgelopen weekend hebben we bij CV De Wetters genoten van een prachtige carna-
val. Al vanaf het moment dat het kwartet uit de dixie’s stapte afgelopen november, 
bewezen onze karrentrekkers dat ze overal een feestje van zouden maken. En dat 
hebben ze gedaan. We kunnen als vereniging terugkijken op een geweldig seizoen, 
niet in de laatste plaats dankzij onze enthousiaste feestbeesten Prins Feschtivalie en 
adjudanten Driekie, Crostie en Campigna.

Maar dit mooie feest was ook niet mogelijk geweest zonder alle hulp. We willen 
dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om  alle commissies en vrijwil-
ligers te bedanken, die samen alle activiteiten georganiseerd en in goede banen 
geleid hebben. Daarnaast hebben De Wettertetters en de dansgarde gezorgd 
voor de nodige entertainment, samen met alle groepen en tonproaters van onze 
mooie Bonte Avonden. En tenslotte willen we natuurlijk u hartelijk bedanken, ie-
dereen die carnaval 2019 samen met CV De Wetters heeft gevierd. Onze zuster-
verenigingen en iedereen die ons heeft bezocht. Dankzij u zat ’t wel snor meej 
ons fisje!

Eerste en tweede prijs

Muziekse Zsa Zsa Zsoe    
houdt van Carnaval 
Gezellige muziek van veelzijdige muzikanten uit onze gemeente. Dat is het 
muziekse met de naam Zsa Zsa Zsoe. Carnaval 2019 startte voor deze roze-
oranje band op 17 februari met het Inbloasbal in Hotel Auberge Vincent in 
Nuenen. En daarna diverse optredens in Nuenen, Gerwen, Schijndel en af-
sluitend op 5 maart het Snertbal in Heeswijk-Dinther.

ge leeftijd ben ik begonnen met lessen 
op de alt saxofoon en na ongeveer zes 
jaar ben ik ook bariton saxofoon gaan 
blazen. Vanaf het ontstaan van Zsa Zsa 

Zsa Zsa Zsoe startte in 2003 en houdt 
ook van andere feestjes. Met Carnaval 
neemt de band ook deel aan optoch-
ten en er zijn al aardig wat prijzen in de 
wacht gesleept. Zaterdag in Gerwen 
werd een eervolle tweede plaats be-
haald in de Narregatse optocht en op 
zondag volgde een eerste prijs in Nue-
nen. Het motto was: RUIMTE voor een 
feestje met een Kuifje Raket en lopen-
de ruimtewezens. Ook de beelden van 
Vincent van Gogh in het Nuenense 
Park en van het Nederlandse Trek-
paard op de Heuvel in Gerwen waren 
een paar Carnavalsdagen uitgedost als 
beelden uit de ruimte…. 

Kartrekker Bart
Bart van den Heuvel uit Gerwen is 
voorzitter en kartrekker van de carna-
valswagen van Zsa Zsa Zsoe. “Op 9-jari-

Zsoe ben ik betrokken bij de club. Van-
af het tweede jaar ben ik mee gaan 
blazen op de bariton sax. Ik ben voor-
zitter van deze gezellige band. Daar-
naast ben ik de kartrekker bij het bou-
wen van de carnavalswagen. Naast 
muzikant ben ik ook nog een fanatieke 
duiker en ben ik actief als leiding bij 
Jong Nederland,” aldus Bart.
Zsa Zsa Zoe telt 17 muzikanten: Luuk 
en Dirk (slagwerk), Roland (bes bas), 
Bart (bariton sax), Lianne (hoorn), San-
ne, Michelle en Sanne R (tenor sax), 
Boudewijn en Chris (trombone), Lisse 
en Ellen (alt sax), Pim, Simone, Ties, 
Neeltje en Nena (trompet).

Foto’s van Cees van Keulen

Blaaskapel Tsjonge Jonge      
op Rosenmontag Keulen
   
Maandag 4 maart waren de leden van blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen al 
vroeg uit de veren. Om op tijd bij het vertrek van de Carnavalsoptocht in Keulen 
te arriveren, werd al rond zeven uur per bus richting Duitsland gekoerst. Na een 
voorspoedige tocht door het regenachtige zuiden van ons land kwam de blaas-
kapel aan in een zonnige Keulse binnenstad. Snel werden wat groepfoto’s ge-
schoten bij de Keulse Dom om meteen Der Kölner Rosenmontagszug 2019 muzi-
kaal te omlijsten. De Gerwense blaaskapel is in 1997 opgericht en telt nu 16 muzi-
kanten. Belangstelling voor deze blaaskapel, zie www.tsjongejongegerwen.nl

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Uitslag optocht Nuenen   
#  inschrijfnaam  uitbeelding  cat.
1  De Dassenburcht  Pick me up  Scholen
2  KC De Nieuwe Linde  beat. Soms lukt het wel en soms net niet Scholen 
3  De Wentelwiek   Scholen    
1  Zsa Zsa Zsoe  RUIMTE voor een feestje  Grote LG 
2  De Parels  Op un flitsend fisje zurge wai vur geur en kleur Grote LG 
3  Wijkvereniging Den Akert  Hobbelende geit  Grote LG    
1  Pim Jans  Ook met een rollator een kater  Individu 
2  Hein Donkers  Date  Individu 
3  Mark Zuckerberg  Like ons en deel, carnaval virtueel Individu    
1  HEIBOELA’S  Dwers is blij  Kleine LG 
2  Nog nooit D’N 1e prijs  Nog nooit D’N 1e prijs
 mar wel de meeste bekers  mar wel de meeste bekers  Kleine LG 
3  FLESCHTIVALIE GIRLS  FLESCHTIVALIE GIRLS  Kleine LG 
4  De Lux Fanclub  Wij hebben ‘het licht’ gezien!  Kleine LG 
5  Harry en Barry  Hedde gij plaotjes  Kleine LG    
1  C.V. De Zoete Inval  We zijn er weer bij!  Wagen 
2  Carnavalsgroep Goed Zat  Truck-en-doos  Wagen 
3  Road van Zatterdag  Prinsenwagen raod van zatterdag  Wagen    
Publieksprijs C.V. De Zoete Inval

#  inschrijfnaam  uitbeelding  cat.

Uitslag optocht 
Nederwetten
Loopgroepen: 
1. Voetbaldames 
2. Dames van de raad 
3. Veteranen 
4. Driekies familie 
5. Peggy, Sjan, Dorien 
6. Vrienden van de prins

Individueel/duo:  
1. Heleen van Lieshout 
2. Harry en Herman 
3. Nondeknetter

Wagens:  
1. Mdf 
2. Prinsenwagen

Optocht Gerwen   
Jeugd loopgroep
1e prijs voor Kindervakantieweek Ger-
wen - Hé, eet je mee?   

Volwassenen individueel
1e prijs voor Heleen en Karin - Urste 
OPEN-bare toilet van Gerwen.   

Volwassenen loopgroepen
 1e prijs voor Hermenie van 3 - Gerwen-
se variant op de traditionele harmonie;
2e prijs voor Zsa Zsa Zsoe - RUIMTE 
voor een feestje;
3e prijs voor Dames van de Raad - Op-
wrijven van een goede geest, Narre-
Kappen 55 jaar feest.   

Extra prijs: Bijzondere vermelding voor 
inzet, vermaak en choreografie: Drum-
fanfare Jong Leven.

matig bij de Anna schut in Wetten ge-
oefend hadden werd met een vette 
knipoog afgedaan.

Dat de St. Antoniusschut over een 
overdekte vlakbaan beschikt was na-
tuurlijk ook een schot in de roos.
Het Gerwense gezelschap had afge-
zegd omdat het jubileum van het ont-
bijt hun begrijpelijke prioriteit had.
Na het schieten op de vlakbaan bleek 
dat bij de prinsen Nederwetten de 
hoogste eer op kon eisen en dat bij de 
adjudanten ook Nederwetten de beste 
resultaten had behaald. Dat ze regel-

Prins Feschtivali en zijn adjudanten  
winnen Prinsenschieten bij de schut
Door Gerrit van Ginkel

Ondanks de dreigende luchten en de regelmatig neerplenzende buien was 
er toch een goede opkomst van de Prinselijke hoogheden met hun gevolg.

Nog enkele prinselijke hoogheden 
uit het Nuenense carnaval 

Efkes veurgloeie 
opnieuw daverende 
start van carnaval 
Op vrijdagmiddag werd voor de vierde 
keer het veurgloeie gehouden bij 
Schafrath. Vanaf 15.00 uur verzamel-
den zich allerlei carnavalsvierders om 
de eerste biertjes weg te werken voor 
het aanstaande feest. Met ondersteu-
ning van Tsjonge Tsjonge en wat later 
een Duitse Schlagerzanger en de over-
bekende carnavals muziekkeuze van 
Schafrath, ontstond al gauw in het vol-
gelopen café het bekende sfeertje.
Het aanslaan van een vaatje Kosterbier 
was een nieuw hoogtepunt dat voor 
iedereen een pilske inhield. Een prima 
activiteit die pas stopte toen de eerste 
vrouwkes binnen kwamen voor het 
vieren van hun Skon Vrouwkes Avond.

Het aanslaan van het vaatje K ostersbier

Optocht Gerwen



Rond de Linde  Nr. 10 Donderdag 7 maart 2019

Fundraising avond voor het wereldwijde     
Zonta International project

Zonta theateravond    
in Het Klooster
‘Ending Child Marriage’ en onze nieuwe, lokaal uit te reiken ‘ZontaTechnolo-
gy-scholarship’ op woensdag 13 maart 19.00 uur. Theatergroep Plankgas 
speelt ‘Heb ik weer! Een kuur van een uur’. Locatie: Het Klooster; Park 1 5671 
GA Nuenen. Parkeren om de hoek, De Smidse 1. Aanvang 19.00 uur ont-
vangst met ko�  e/thee in de foyer, daar is ook het Marktplein en de verkoop 
van loten. De voorstelling begint om 20.00 uur (duurt een uur). Na a� oop 
een drankje, napraten en ‘De Markt’. Kaarten: à € 22,50 incl. ko�  e/thee voor-
af en drankje na. Kaarten bestellen via de leden van Zontaclub Eindhoven. 
Of via: theateravond@zontaeindhoven.nl 

Muzikale voorstelling vol hilarische en 
ontroerende liedjes en herkenbare 
sketches over wat er allemaal tegen 
kan zitten in het leven, zorgt ervoor 
dat u denkt…. ‘Zo slecht heb ik het nog 
niet. Het kan altijd erger!’ Een kuur van 
een uur als perfect medicijn om er 
weer even tegen te kunnen! 
www.theatergroep-plankgas.nl  

Zonta is een wereldwijde serviceorga-
nisatie in 66 landen. Zonta-leden wer-
ken samen in regionale clubs aan de 
verbetering van de juridische, profes-
sionele, politieke en economische sta-
tus van vrouwen en meisjes over de 
hele wereld. Vrouwen voor vrouwen 
wereldwijd.
Meer informatie: Babs Heijnen - PR/
webmaster Zontaclub Eindhoven
06-12198134 www.zontaeindhoven.nl

Zontaclub organiseert op woensdag 
13 maart 2019 voor de negende keer 
de Zonta Theateravond. Met aankoop 
van uw kaartje steunt u dit jaar Het 
Zonta International project ‘Ending 
Child Marriage.’ Een wereldwijd project 
om bewustwording te creëren en con-
crete acties tegen kindhuwelijken fi-
nancieel te ondersteunen, samen met 
UNICEF/UNFPA.
Onze nieuwe Zonta Eindhoven ‘Wo-
men in Technology’ - scholarship. Deze 
zal in oktober a.s. uitgereikt worden 
aan een jonge vrouw in de regio, ter fi-
nanciële ondersteuning voor het vol-
gen van een technische studie.
Traditiegetrouw is er De Loterij met bij-
zondere prijzen. Op het Marktplein zijn 
weer zeer mooie producten te koop. 
Over de Voorstelling ‘Heb ik weer! ‘Een 
kuur van een uur’

Theatergroep Plankgas 

Het Klooster de klos?
 
Het Klooster is Het Klooster niet meer. De geest is uit Het Klooster verdwe-
nen. Dat zal maar over je gezegd worden. De stoelen zijn versleten. De the-
atergordijnen zijn kapot en brandgevaarlijk. Geen enkele voedingskabel 
heeft een onbeschadigde isolatie. Dit verhoudt zich met geen enkele veilig-
heidsregel. Het is er levensgevaarlijk. De Nuenense gemeenteraad buigt 
zich woensdagavond 13 maart vanaf negen uur in Het Klooster over ver-
volgstappen. “Er moet garen op de klos”, aldus het raadsvoorstel. Wordt Het 
Klooster de klos?

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 7 maart 2019

Het Klooster de klos?

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Het is duidelijk: er moet geld beschik-
baar komen en flink wat euri’s. Garen 
op de klos is niet voldoende. Het Nue-
nense gemeentebestuur zegt al jaren 
te werken aan een integraal exploita-
tiemodel voor Het Klooster. Nu de 
nood aan de man is moet er geld op de 
plank komen en snel…. Want snel 
moet achterstallig onderhoud van 
vloeren, luchtinstallatie en verwarming 
worden weggewerkt. Dat kost zo’n 
kwart miljoen euro. Het theater moet 
nodig gerenoveerd worden en dat kan 
voor een kleine anderhalf miljoen euro.

En dat is nog maar het begin. Wat kost 
verduurzaming van Het Klooster? 
Noodzakelijk zijn ook bouwkundige 
aanpassingen voor inhuizing van de 
bibliotheek nieuwe stijl en herinrich-
ting binnen Het Klooster. Er is de afge-
lopen 20 jaar nauwelijks structureel 
onderhoud uitgevoerd, aldus de eige-
naar. En die eigenaar is de gemeente 
Nuenen c.a. 

De gemeente kocht Het Kloostercom-
plex aan het Park in 1972 voor 850.000 
gulden. Het Kloostergebouw dateert 
van 1887 en bood onderdak aan on-
der meer een klooster, kleuterschool, 

Nuenense Tommie van der Struijs begint overtuigend aan het nieu-
we seizoen met winst bij de BNL Kick-Off en ticket voor Le Mans

Winst voor Nuenense  
Tommie van der Struijs
Na een zeer succesvol 2018 en het winterkampioenschap van Chrono Karting 
stond de negenjarige karter Tommie van der Struijs uit Nuenen zondag na de 
eerste race van het BNL-seizoen meteen weer op de hoogste trede. Het Ne-
derlandse racetalent won bij de BNL Kick-O�  in Genk in de Rotax Micromax-
klasse overtuigend door zowel de eerste als de tweede race op zijn naam te 
schrijven. Een mooi en veelbelovend begin van het nieuwe kartjaar.

De weg naar de top van het klasse-
ment begint voor Tommie volgende 
week als er wederom in Genk gereden 
wordt. En het vertrouwen is groot bij 
de Nuenenaar. “Ik rijd altijd goed in 
Genk, de baan ligt me wel. En zeker 
met dit resultaat op zak kijk ik uit naar 
de volgende races.” Tommies concur-
renten weten na dit weekend in ieder 
geval dat ze met het jonge Nederland-
se racetalent ook dit seizoen weer seri-
eus rekening moeten houden.

Tommie van der Struijs bedankt zijn 
trouwste supporter Ingrid Siegers, Kart 
Service Brabant, Albert Siegers voor het 
afstellen van het chassis en motor, Jef-
frey Roeffen en zijn vader en moeder.

“Heel mooi om meteen de eerste race 
van het seizoen te winnen”, stelde een 
tevreden Tommie vlak na de race. “De 
eerste race ging echt heel goed, daarin 
lag ik het grootste deel vooraan en 
hoefde ik alleen te verdedigen. De 
tweede race was een stuk lastiger en 
moest ik me echt een beetje opwer-
ken. Een paar ronden voor het einde 
kon ik gelukkig alsnog de eerste plaats 
pakken en toen heb ik er niemand 
meer langs gelaten.”

En dus gaat Tommie na een korte win-
terstop verder waar hij vorig jaar bij 
het Nederlands kampioenschap Rotax 
Max geëindigd was, namelijk voorin 
tijdens de races en op het podium.  
Tommie heeft met zijn formidabele 
prestatie in Genk een ticket verdiend 
voor de races in Le Mans en daar is hij 
zeer tevreden mee. “Dat is natuurlijk 
helemaal fantastisch. Winnen is altijd 
leuk, maar als je er ook nog een ticket 
voor Le Mans aan overhoudt, dan is 
het extra mooi. Daar kijk ik nu al naar 
uit.”
Na vorig jaar derde te zijn geëindigd 
bij het Nederlands kampioenschap 
Rotax Max van Chrono Karting, mikt hij 
dit jaar op de hoogste trede. Om wat 
extra uren in de kart te maken, rijdt 
Tommie dit jaar ook weer enkele BNL-
wedstrijden, maar zijn focus ligt toch 
voornamelijk bij het NK van Chrono.

fotograaf Bas Kaligis

kraamkliniek en verpleeghuis. Vanaf 
1977 is Het Klooster in gebruik als so-
ciaal-cultureel centrum. Er is al eens 
eerder wat vertimmert aan Het Kloos-
ter. Eind 1997 werd een hernieuwd 
klooster heropend. De verbouwing 
kostte destijds ruim zeven miljoen 
gulden.

Anno 2019 is nog steeds niet duidelijk 
wat de toekomst is van Het Klooster. In 
het coalitieprogramma van W70, 
GroenLinks, CDA en SP staat te lezen: 
“We gaan snel knopen doorhakken 
over de toekomst van Het Klooster. 
Hoeveel mag Het Klooster ‘nieuwe stijl’ 
gaan kosten?” Dat programma dateert 
van mei vorig jaar. Wellicht komt er 13 
maart 2019 flink wat geld op de klos. 
Het Klooster de klos of toch nog een 
reddingsactie?

Verhuizen        
en de sleuteloverdracht 
Het aantal verhuizingen is vorig jaar licht gedaald. Toch lag - over een langere pe-
riode gezien - het aantal nog vrij hoog. Bijna 1,8 miljoen mensen betrokken een an-
dere woning. Gaan we uit van een gemiddelde grootte van 2,15 personen per huis-
houden in Nederland, dan gaat het om meer dan 830.000 verhuizingen per jaar. Per 
dag komt dus ruim 2.200 keer ergens de verhuiswagen voorrijden in Nederland. Of 
de huurwagen, want doe-het-zelf is ook in deze branche enorm toegenomen.

Er bestaat nog geen eenheid om de hoeveelheid stress die ermee gepaard gaat te 
meten. Maar verhuizen behoort volgens onderzoek tot de top-3 van de meest 
stressvolle gebeurtenissen in het leven, dus dat moet alles bij elkaar een enorme 
berg spanningen opleveren. En eerlijk gezegd denk ik dat ‘zelf doen’ daar behoor-
lijk aan bijdraagt. Hoe dan ook: de krappe woningmarkt heeft het afgelopen jaar 
dus misschien geleid tot vermindering van stress. Aan de andere kant: wel willen, 
maar niet kunnen verhuizen levert eveneens spanningen op. 

Het totaal aantal verhuizingen betreft zowel koopwoningen als huurwoningen. 
Ik durf de stelling wel aan dat de verhuizing van de ene koopwoning naar een an-
dere koopwoning nog wat stressvoller is, omdat er heel wat bij komt kijken op fi-
nancieel en notarieel gebied. Je maakt soms mee dat mensen het onnodig nog 
wat spannender maken, bijvoorbeeld door de sleutel van hun verkochte en al 

leegstaande woning eerder aan de koper te overhandigen 
(dus nog voor de juridische levering). 

Er wordt dan een ‘sleutelverklaring’ opgesteld en on-
dertekend. Dat is natuurlijk aardig van de verkoper: de 
bijna-eigenaar kan alvast wat meten, schilderen of 
spullen neerzetten. Toch zitten er allerlei haken en ogen 
aan, zeker als de koop op het laatste moment nog zou 
kunnen afketsen. De risico’s hebben betrekking op mo-

gelijke schade bij de werkzaamheden, op verrekening van 
energiekosten, op verzekeringskosten en op overdrachts-

belasting. Het is daarom belangrijk uw makelaar en/of 
notaris te betrekken bij het opstellen van de sleutel-
verklaring. Zodat de stress op dit punt binnen de 
perken kan blijven.

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

Woningmarkt in beweging

Verhuizen        

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Plezant logeerhuis 
voor mensen met 
dementie breidt 
aanbod uit
In het voorjaar van 2018 opende Ple-
zant haar deuren in Lieshout. In het lo-
geerhuis kunnen in totaal zeven men-
sen met (een vermoeden van) demen-
tie uit de Peelregio logeren. Hierdoor 
kunnen mantelzorgers weer even op 
adem komen of misschien zelf op va-
kantie gaan. Vanaf 1 maart 2019 heeft 
Plezant haar aanbod uitgebreid. Hier-
door kunnen nu ook mensen met een 
grotere zorgbehoefte in het logeer-
huis terecht. “De gasten die het afgelo-
pen jaar in Plezant logeerden en hun 
mantelzorgers zijn zeer tevreden”, al-
dus coördinator Léonne Hezemans. 
“Mantelzorgers voelen zich ontlast, er-
varen ademruimte en voelen zich 
weer opgeladen. De gasten zelf waar-
deren onze gastvrijheid en aandacht 
en voelen zich welkom in ons sfeervol-
le logeerhuis.” 

Grotere zorgbehoefte
Tegelijkertijd werd duidelijk dat Plezant 
niet altijd de juiste zorg en ondersteu-
ning kon bieden aan gasten met een 
grotere zorgbehoefte. Concreet gaat 
het dan om mensen met dementie die 
vaak een beroep moeten doen op on-
geplande zorg, legt Léonne uit. “We 
hebben een aantal gasten moeten af-
wijzen omdat zij naast de geplande 
zorg ook zorg op ongeplande momen-
ten nodig hadden. Daarvoor hadden wij 
geen bevoegde medewerkers beschik-
baar. Door een betere afstemming en 
intensievere samenwerking met de 
wijkzorg en wijkverpleging van de Zorg-
boog kunnen we dat nu wel bieden.” 

Tot rust komen
Léonne Hezemans is blij met deze uit-
breiding. “Dit betekent dat we vanaf 1 
maart  álle mantelzorgers van mensen 
met (een vermoeden van) dementie 
ontlasten, ook als hun partner, vader, 
moeder of vriend meer zorg nodig 
heeft. In Plezant nemen we de zorg en 
ondersteuning tijdelijk van hen over, 
zodat zij weer even tot rust kunnen ko-
men. Om daarna met nieuwe energie 
thuis de mantelzorg weer op te pak-
ken. Een herhalingsbezoek aan Plezant 
is altijd bespreekbaar.”

Open huis
Mensen die graag een kijkje willen ne-
men zijn van harte welkom op de open 
huizen die Plezant regelmatig houdt. 
Tot en met zaterdag 6 juli kunt u iedere 
eerste zaterdag van de maand tussen 
13.30 en 15.00 uur vrijblijvend binnen-
lopen. “Ook voor mensen die als vrij-
williger iets willen betekenen bij Ple-
zant staat de koffie klaar!”, besluit 
Léonne Hezemans.
Kijk voor meer informatie over Plezant 
op www.ikkiesvoorons.nl

Zing mee   
met  La Bonne!
Op 5 oktober geeft Koninklijk Man-
nenkoor ‘La Bonne Espérance’ samen 
met het Symfonie Orkest Eindhoven 
een concert in het Muziekgebouw, ter 
gelegenheid van de bevrijding van 
Eindhoven, 75 jaar geleden. Het pro-
gramma is opgebouwd rond de Five 
Mystical Songs van Ralph Vaughan Wil-
liams met als solist de bariton Stefan 
Astakhov.  La Bonne Espérance nodigt 
mannen, die zingen leuk vinden en 
een keer op het podium van het Mu-
ziekgebouw willen staan, uit om met 
hen mee te doen.
La Bonne nodigt zangers uit om mee 
te repeteren voor dit concert. Op dins-
dagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur 
in zaal Unitas aan de Vlokhovenseweg 
in Eindhoven. Zangervaring is niet no-
dig, want er wordt gezorgd voor tien 
zanglessen en een ervaren zanger als 
mentor.
Voor het bevrijdingsconcert krijg je 
van La Bonne een smoking te leen, 
voor een stralend debuut op het po-
dium. Wat vragen we van je als deelne-
mer? Een bijdrage van € 50 en je en-
thousiaste inzet.

Kijk op www.labonneesperance.nl/
zingmee, stuur een e-mail naar secre-
tariaat@labonneesperance.nl en kom 
op dinsdagavond om 19.45 uur naar 
zaal Unitas aan de Vlokhovenseweg 49 
te Eindhoven. Mee repeteren kan nu al.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
NL Doet

Vrijdag 15 en 29 maart
13.30 uur Senergiek historische lezingen: 

Adolf Eichmann
Trefpuntzaal van Het Klooster

Zaterdag 16 maart
10.00-15.30 uur Open Dag 

St. Anna Zorggroep
St. Anna ziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop

Zaterdag 16 maart
13.00-18.00 uur 

Gerwen Nederwettenloop 2019
Locatie: Heerendonk 3 Nuenen

Woensdag 13 maart
19.00 uur Fundraising avond Zonta Interna-

tional project 
20.00 uur Theatergroep Plankgas ‘Heb ik 
weer! Een kuur van een uur’ Het Klooster

Woensdag 13 maart
20.00 uur Lezing bij Heemkundekring Lies-

hout. ‘Zij sprongen boven Lieshout’, 
door Jos Bekx. 

Zaal De Koekoek Dorpsstraat Lieshout

Donderdag 14 maart
09.30 uur WhatsApp

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 14 maart
10.30 uur Cultuur Overdag 

fi lm ‘Demain tout commence
Het Klooster

Maandag 11 t/m zaterdag 16 maart 
Collecteweek Amnesty International

Maandag 11 maart
15.30 uur Pennenbakjes maken van brood-

deeg,
kinderactiviteit van 5 tot 10 jaar 

D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 12 maart
13.15-15.15 uur Taalcafé 
Goudvinkhof 12a Nuenen

20.00 uur Kienen VrouwenVereniging Nue-
nen-Gerwen. Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Zondag 17 maart
14.00 uur Muziek. Dorpsboerderij Weverkes-

hof. Jhr. Hugo v. Berckellaan 5, Nuenen
14.00 uur Koffi econcert: 

Optreden van Fiabe. Den Heuvel Gerwen

Zondag 17 maart 
15.00 uur Lenny Kuhr ‘Het lied gaat door’

De Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203 

Zaterdag 9 en zondag 10 maart
12.00-17.00 uur Expositie van fotogroep f/2 

 ’t Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12.

Zondag 10 maart
10.30-12.00 uur Muzikale workshop 

Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 

203 te Nuenen

Zondag 10 maart
14.00 uur Ierse Muziek

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. Hugo v. Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 7 maart 
13.00 uur IVN Wandeling 

Per fi ets om 13.00 uur bij Het Klooster, start 
wandeling 13.30 uur bij de amfi bieënpoel 

Nieuwe Dijk tussen de nrs.18 en 10

Vrijdag 8 maart
09.30 uur Fietstocht WLG 

de Heuvel in Gerwen
20.00 uur KBO Kienavond

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 8 - 15 maart 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen 
Pastoorsmast 14 Nuenen

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 
Zondag 10 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor P. 
Clement. 

Misintenties
Zaterdag 9 maart 18.30 uur: Mien van 
Grotel - Smulders; Drieka van de Til-
laart en familie.
Zondag 10 maart 11.00 uur: Riet Vroo-
men - Beutener; Tiny Matthijsse - Lem-
mens; Jet van Kronenburg - Smulders; 
Rieky Raessens - van de Ven; Marie-An-
ne Koster - Schulten; Jeanne Straathof - 
Scholtens; Gerard Gies; Bert van Keme-
nade en Gerarda van Kemenade - Vo-
gels; Theo Kuijpers; Henk Rooswinkel 
en Hendrika van Swaaijkleve. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties 
Corrie Martens - Geven en Piet Mar-
tens; Koen Smeets; Mien van Hoof - 
Brugmans (vanwege sterfdag); overle-
den familie en ouders Piet van de Hurk 
- Hoeks.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties
Jan van der Looij; overleden familie van 
Rooij - van Lieshout; Jan en Riek de Goeij 
- van Rooij; Harrie van der Putten en Bet 
van der Putten - van Duijnhoven.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 maart zal onze eigen voor-
ganger Marlies Schulz voorgaan in de 
tweede zondag in de 40 dagen tijd, 
aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
diensten met ons mee te vieren!
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn, ook zij zul-
len elke week een stap richting Pasen 
gaan zetten.
Deze zondag zal het thema voor de kin-
deren ‘Jezus gaat naar Jeruzalem’ zijn.
De collecte is dit keer voor de Voor-
jaarszending.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 7 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Thomas van Aquino, 
belijder en kerkleraar. 
Vrijdag 8 maart. 07.15 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Jo-
hannes de Deo, belijder; 18.00 uur H. 
Kruisweg.
Zaterdag 9 maart. 08.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Fran-
cisca Romana, weduwe. 
Zondag 10 maart. Eerste zondag van 
de Vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Vastenbezinning: 13.00 Eerste 
voordracht; 13.45 uur Meditatie in stil-
te; 14.15 uur Tweede voordracht; 15.00 
uur Lof met rozenhoedje; 16.00 uur 
Einde. 

Maandag 11 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Dinsdag 12 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van H. Gregori-
us de Grote, paus en kerkleraar. 
Woensdag 13 maart. 7.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de Vasten. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. 
Bekijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op YouTu-
be ('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Maand maart
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. ingang van het tennispaviljoen op sportpark de Lissevoort
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

t/m 10 maart
dinsdag t/m zondag 

tussen 10.00 en 17.00 uur 
Vincentre: Alle Nuenenaren gratis toegang

Senergiek start historische lezingen: 

Adolf Eichmann 
Na een pilot van een drietal bijeenkomsten over de 80-ja-
rige oorlog, afgerond met een boeiende excursie naar het 
Prinsenhof in Delft, start Senergiek met een compleet 
nieuwe activiteit: de Themagroep Geschiedenis. Vanwege 
de gebleken grote belangstelling voor lezingen biedt de 
Nuenense seniorenvereniging een reeks historische lezin-
gen aan over zeer wisselende thema’s uit onze historie.

SENIORENVERENIGING NUENEN

De eerste twee vrijdagmiddagen, op 
15 maart en vervolgens op 29 maart, 
worden gevuld met een programma 
over Adolf Eichmann en het Nationaal-
socialisme.
Thema’s die aan de orde komen zijn: 
Het ontstaan van de NSDAP en de anti-
semitische ideologie; een biografische 
schets van Eichmann; zijn rol in de Ho-
locaust; zijn ontvoering door de Israë-
li’s en zijn proces. Tijdens de eerste the-
mamiddag zal ook de documentaire 
‘Adolf Eichmanns memoires’ worden 
getoond. De rol van Eichmann en zijn 
verweer hierop in zijn veroordelings-
proces heeft een interessante discus-
sie opgeleverd over het ultieme kwaad 
waartoe de mens in staat is. Inzichten 
van Mulisch, Anna Ahrendt en het Mil-
gram experiment zullen worden ge-
deeld, om die discussie te duiden.

Beide presentaties van circa twee uur 
op de vrijdagmiddag (15 en 29 maart) 
vinden plaats in de Trefpuntzaal van 

Het Klooster in Nuenen en beginnen 
om 13.30 uur.
De inleider is beide middagen dorps-
genoot Jan van der Wielen, die ge-
schiedenis studeerde te Tilburg.

Belangstellenden, al dan niet lid van 
Senergiek, zijn van harte welkom. Aan-
melden vooraf is niet nodig. Voor een 
kleine bijdrage in de kosten van de or-
ganisatie wordt een entreeprijs van € 2,- 
p.p. geïnd (inclusief de pauze koffie/
thee) voor aanvang van de middag.
 
Vrijdag 15 en 29 maart om 13.30 uur. 
Senergiek historische lezingen: Adolf 
Eichmann, Trefpuntzaal, Het Klooster .

Éen uurtje per week vrijwilliger 
voor iemand met dementie
Informatie-
bijeenkomsten
Na het succes van de informatiebijeen-
komst met vele nieuwe vrijwilligers 
eind vorig jaar organiseren Het Mo-
mentum en woonzorgcentra Ananz 
opnieuw twee informatiebijeenkom-
sten. Deze bijeenkomsten - op maan-
dagavond 18 óf 25 maart van 19.00-
20.30 uur - zijn voor iedereen die meer 
wil weten over het vrijwilligersproject 
voor mensen met dementie.
Hebt u een uurtje per week over en 
wilt u die graag besteden aan vrijwilli-
gerswerk? Dit uurtje betekent extra 
aandacht voor mensen met dementie. 
Dit blijkt heel waardevol, ook al is het 
maar een moment.
Bent u mantelzorger en wilt u graag 
meer weten over vrijwilligerswerk voor 
uw naaste met dementie, die woont in 
een van de woonzorgcentra van Ananz? 
Bezoek geheel vrijblijvend een van de 
bijeenkomsten op:
• 18 maart 19.00-20.30 uur - woon-

zorgcentrum Berkenheuvel - Ananz, 
Grote Bos 8, Geldrop.

• 25 maart 19.00-20.30 uur  - Dorpshuis 
't Perron, Schoolstraat 48, Heeze.

Aanmelden / meer info: Graag aanmel-
den via vrijwilligers.ananz@st-anna.nl 
ook kunt u bellen met Veroni Haans, 
coördinator vrijwilligers 088-5677700.
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 10

Horizontaal: 1 parcours 7 sieraad 13 aartsbisschop 14 plaats in Engeland 16 vanaf 
17 pasvorm 18 eikenschors 19 zeehond 21 bedekte spot 24 verzoekschrift 26 snavel 
27 venijn 29 rivier in Afrika 30 herkauwer 31 profeet 33 inham 34 uitvinder 
35 sprookjesfiguur 36 persoonlijk voornaamwoord 37 Schotse rok 39 ondersteboven 
41 rijstdrank 44 deel van een wet 45 boerenbezit 46 deksel 48 dochter van Cadmus 
49 legerrang 52 voorzetsel 54 hevig 55 zwaardwalvis 57 deel van een naald 
58 voor de vuist 60 revolverheld 63 voegwoord 64 plant 65 beraad

Verticaal: 1 kleedhok 2 dat is 3 Schotse stam 4 dom 5 in voce 6 afslagplaats bij golf 
7 autokeuring (afk.) 8 ambtshalve 9 soort kers 10 aantal huizen 11 bedrijfsvorm 12 speels 
15 snelle loop 17 telefoon 20 boete 22 opstootje 23 boom 24 welgesteld 25 zangnoot 
28 raamwerk 29 plant 32 zangstem 34 halsbont 37 woestijndier 38 Ierse verzetsgroep 
39 ijzerhoudende grond 40 gebogen been 42 plaats in Overijssel 43 monarch 
45 vliegend dier 47 radiolamp 50 regelmaat 51 vlaktemaat 53 Europeaan 55 grootvader 
56 Nederlandse omroep 59 tegenover 61 silicium 62 als volgt 63 water in Friesland

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

M D R C A O I E D
L M G E D U R E N D E E N

E L E A D S E A R
S N E D E D I E N A V E L
F I N A L E N A T H E N E
E E G A L E E D S O R D E
E G I F T N E E R S
R O E S T A D A I N E R T

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

Oplossingen wk 9
R E C H T E N E R E N I T A P

G A A R V N A A G A L S T N O

F E E K S C H A A K T I T E L

I L E U D P O T H C I Z N A A

R U U T S E B E T N E E M E G

M E T T N I E L A E T G R R R

A R V O B M G A V E I G E P O

N F R I K O I A N U V E L P N

T M E U V L E T A G I A T E D

K O N I A A H K I R S L G N Z

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

E E I R R O L M I N L E L I E

U R T I E L F E N R C N N O S

S N N E U E K R E W X D I E N

S G E D W E E V T R E D E N T

T E R R E I N W I N S T

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.

AANHALING
ACTIE
CITAAT
GASTLES
GLITTER
HAITI
ITALIE
KAAIMANEILANDEN
KAARTLEZER
KANALISEREN
KAPEL
KEIEN
KRAAG
KWAKEN
LETAAL
LOKET
LUISTERMUZIEK
MAAND
MACHTSVERLIES
MESJE
NAAKT
NAALD
NAPPA
ONTHOUDEN
OPAAL
RECREANT
SADIST
SCHEL
SPECIMEN
TABAK
TAFELAANSTEKER
TANTRA
TEUGEL
TROEL
VERDI
VERJONGINGSKUUR
VUILAK
WISSEL
ZUINIG

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

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 de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

1 7 2
7 6 4

5 8 3 1
1 7

2 4 1
4 9

3 9 5 7
6 8 1

2 3 9

Sudoku

week 8, Dhr. W. v.d. Nieuwenhuijzen, Nuenen.

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Indisch Rundvlees

Foe Yong Hai

Babi Pangang

(Kip met cashewnoten)
Gon Bao Kai

18,50

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

11 tot en met 16 maart 

Collecteweek Amnesty International
‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat jullie brieven tot mijn 
vrijlating hebben geleid.’

Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador werd ten onrechte 
beschuldigd van abortus, wat in haar land ten strengste verbo-
den is. Amnesty voerde intensief actie voor haar vrijlating en in 
2018 werd ze na 10 jaar weer met haar gezin herenigd.

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 
2019 voor de zeventiende keer een landelijke collecte. In Nue-
nen c.a. zullen van 11 tot en met 16 maart collectanten de straat 
op gaan. 

Missie Amnesty 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen 
profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Am-
nesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert 
daar actie tegen.
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of po-
litieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. 

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen. Voor Teodora del Carmen Vásquez 
en voor vele anderen. 
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty Internatio-
nal op www.amnesty.nl

Nuenense Nachtwacht 
bij Senergiek
Iedereen kent de Nachtwacht van Amsterdam, geschapen door Rembrandt. 
Het wereldberoemde schilderij verbeeldt een hoofdstedelijke Schutterij, 
die daarmee voor eeuwig beroemd geworden is. Niet wereldberoemd, maar 
wel al sinds mensenheugenis actief in ons eigen Nuenen, zijn de 5 Nuenen-
se schutterijen, waaronder al meer dan 500 jaar de St Antoniusschut.

Het waren Hoofdman Dré Bemelmans 
en plaatsvervangend Hoofdman Piet 
van de Laar die samen in vol historisch 
ornaat voor de aangeschoven belang-
stellenden hun boeiend verhaal kwa-
men doen over eeuwen schutterijhis-
torie in Nuenen. Er valt natuurlijk niet 
zoveel meer te bewaken aan de gren-
zen van ons dorp, maar de schutterijen 
bestaan nog steeds. Tegenwoordig als 
hechte gezelligheidsclubs en als schil-
derachtige historische verenigingen 
die menig dorpsfeest met hun kleurrij-
ke uitdossing van vliegende vaandels 
en slaande trommen het nodige ca-
chet weten te geven.

De schutterijen hebben van oudsher 
de taak om de gemeenschapszin in 
het dorp te bevorderen en de lokale 
armen en behoeftigen te ondersteu-
nen. Vroeger liepen de varkens van de 
St Antoniusschut gewoon los rond 
door de Nuenense dreven. Wanneer ze 

zich vet hadden gegeten werden ze 
geslacht. Het vlees verdeelden de gil-
debroeders onder de armen van het 
dorp. De voedselbank is dus eigenlijk 
niks nieuws en dus van alle tijden. 
Vooral het gildezilver, waarbij het 
oudst bewaard gebleven schild stamt 
uit 1729, trok veel bekijks.

In de week waarin Nuenen het bericht 
kreeg dat het dorp zijn zelfstandigheid 
zal bewaren, had de maandelijkse 
Schuiflezing de oudste groep op be-
zoek, die met hart en ziel ging voor het 
veilige voortbestaan van ons dorp. 
Toeval bestaat niet.

Hoofdman Bemelmans. Foto’s: Jan Daams

Piet vd Laar

SENIORENVERENIGING NUENEN

 Het � etsseizoen van    
de WLG gaat weer beginnen
Zoals ook vorige jaren organiseert de Werkgroep Leefbaar Ger-
wen fietstochten in de omgeving van Gerwen. Zo zullen deze 
ook dit jaar weer plaatsvinden. Elke vrijdagmorgen komen de 
deelnemers bij elkaar op de Heuvel in Gerwen (naast de Brede 
School Heuvelrijk). Op deze vrijdag wordt dan een fietstocht 
gereden van ongeveer 25/30 km. Alleen iedere laatste vrijdag 
van de maand is de tocht ongeveer 60/70 km en neemt dan een 
hele dag in beslag. Onderweg is er altijd tijd voor een koffiestop 
en bij de lange tochten is er tijd voor een lunch. 

Op vrijdagochtend 8 maart zal als de weersomstandigheden 
het toelaten de eerste korte fietstocht om 09.30 uur worden ge-
reden. Iedereen die graag mee wil fietsen is welkom. Aanmel-
den is niet nodig. Belangrijk om te vermelden is dat het niet 
gaat om veel kilometers te maken maar meer om de gezellig-
heid. Wel dient men een goede fiets te hebben en in staat te zijn 
om met zijn conditie de fietstocht te volbrengen. De ervaring 
van de afgelopen jaren leert dat er niet alleen wordt gefietst 
maar dat er ook heel wat wordt ‘afgebuurt’. Dus wie weet zien 
wij elkaar voor een Gerwense fietstocht.
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SPORT
Programma

Voetbal

 VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 9 maart
Braakhuizen VE2 - Nederw. VE . 16.00
Zondag 10 maart
Fc de Rakt 1 - Nederwetten 1  . 14.30
Nuenen 9 - Nederwetten 2  . . . 14.30
SBC 10 - Nederwetten 3  . . . . . . 12.00
Nederwetten 4 - DBS 5  . . . . . . . 11.00
Nederwetten DA2 - Acht DA1  . 10.00
Dinsdag 12 maart
Ned. DA1 - ST H./Sterksel DA1  . 19.30

RKGSV GERWEN
Zondag 10 maart
SJVV 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RW Veldhoven 5 - RKGSV 2  . . . . 10.00
RKGSV 3 - UNA 9  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV VR1 - Hapert VR1  . . . . . . 11. 00

NKV KORFBAL
Zaterdag 9 maart
Focus 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . . . . . 13.10
Zondag 10 maart
Dot 3 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30
OJC 2 - NKV 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00

I n 2019 geen ronde van Nuenen
In de periode van 2005 tot en met 2018 organiseerde TML Dommelstreek de 
Ronde van Nuenen. Enkele (bestuurs-) leden uit Nuenen, van de toenmalige 
wielervereniging “De Dommelstreek” hebben de Ronde na jaren van afwe-
zigheid in 2005 weer nieuw leven ingeblazen. Twee jaar later, in 2007, is de-
ze vereniging gefuseerd met TML (Trap Met Lust) uit Geldrop. Met enthou-
siasme is in die tijd de organisatie van het evenement voortgezet. 

zich te kunnen nemen. Daarom heeft 
het bestuur van TML Dommelstreek 
moeten besluiten om vanaf 2019 het 
evenement niet meer te organiseren. 

Mochten er in Nuenen alsnog mensen 
opstaan om het stokje over te nemen 
zal TML Dommestreek haar volledige 
medewering verlenen om dit mede tot 
een succes te maken.
Een woord van dank spreekt TML Dom-
melstreek uit aan de buurtbewoners, 
het gemeentebestuur, de politie, de 
EHBO-medewerkers voor hun welwil-
lende medewerking, maar zeker ook 
aan de sponsoren van het evenement, 
met name de hoofdsponsor en naam-
gever VAG Techniek voor de prettige 
samenwerking en het in de organisatie 
gestelde vertrouwen.

In 2019 is het 100 jaar geleden dat Trap 
Met Lust in Geldrop is opgericht. Ter 
gelegenheid van dit heugelijke feit 
wordt er tijdens het weekend van de 
Ronde van Geldrop op 27 april een Re-
unie voor alle (oud) leden van de fusie-
verenigingen; Trap Met Lust - Dom-
melstreek - Het Zuiden - R en TC Wilhel-
mina en Kolonel Cole. 

Meer info is te vinden op de website 
www.tmldommelstreek.nl/100-jaar

We zijn inmiddels weer vele jaren ver-
der en al deze Nuenense leden zijn in-
middels niet meer (actief ) bij de 
vereniging. De laatste jaren is er op al-
lerlei manieren geprobeerd om men-
sen uit Nuenen (van binnen en buiten 
de vereniging) te betrekken bij de or-
ganisatie van dit altijd gezellige en ge-
weldige evenement. Helaas heeft dit 
niet tot het gewenste resultaat geleid. 
De laatste jaren was samenstelling van 
het comité zodanig, dat het te klein 
was en te weinig binding met Nuenen 
had om de organisatie nog langer op 

Gratis tennis   
en padel bij   
TV de Lissevoort
Jazeker, u leest het goed: bij TV de 
Lissevoort kan men het gehele jaar 
tennissen én padellen zonder dat 
het netto geld hoeft te kosten als er 
voldoende clubtaken worden uitge-
voerd. Als je bijvoorbeeld 10x per 
jaar een avondbardienst doet ver-
dien je daarmee je totale bijdrage 
aan de club terug!

Op donderdag 21 februari jl. was de Al-
gemene Ledenvergadering (ALV) van 
TV de Lissevoort. In een geanimeerde 
vergadering werd, naast de normale 
punten als jaarverslag, jaarrekening, 
bestuursverkiezing, de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement, ook gespro-
ken over de te nemen stappen ten 
aanzien van het vrijwilligersbeleid en 
dat van de bar in het bijzonder. 
TV de Lissevoort kiest er altijd al voor 
om de meeste clubtaken en de bar-
diensten door eigen leden te laten uit-
voeren, op vrijwillige basis. Daarbin-
nen vindt het bestuur openstelling van 
de bar in het clubhuis op tijden dat er 
behoefte aan is van levensbelang voor 
het sociale gebeuren van de vereni-
ging. Verplichte bardienst voor alle le-
den vindt het bestuur om allerlei rede-
nen geen goed alternatief, evenmin als 
algehele uitbesteding aan derden. Le-
den die bardiensten draaien ontvan-
gen een vergoeding van € 17,50 voor 
een avond en € 7,- voor een dagdienst. 
Ieder lid mag zelf inschrijven zo vaak 
als men wil. Als je één avond per maand 
bardienst draait of 2 keer per maand 
een dagdienst, heb je de gehele contri-
butie van een jaar terugverdiend en 
speel je dus gratis tennis en/of padel. 
 Aan het eind van de ALV werd met una-
nieme stemmen het voorstel aangeno-
men om Piet van Happen te benoemen 
tot Lid van Uitzonderlijke Verdienste. 
Dit is een beloning voor zijn geweldige 
inzet de afgelopen 6 jaren. Onder zijn 
directe inspiratie en leiding is de gehele 
accommodatie op alle fronten bij de 
tijd gebracht en zo goed mogelijk ‘in 
control’ met betrouwbare meerjaren-
planningen. Het paviljoen is gemoder-
niseerd, Led-verlichting is aangebracht 
op buiten- en binnenbanen, zonnepa-
nelen zijn geïnstalleerd en de tennis-
ballonhal kan weer jaren vooruit met 
een nieuwe veilige bedekking en min-
der energieverbruik. Tenslotte, als toe-
tje, zijn de 2 padelbanen in november 
2018 opgeleverd. We feliciteren Piet 
van harte met deze benoeming.

Mix trimhockey bij  
Hockeyclub Nuenen
Voor belangstellenden die een lange tijd niet gehockeyd hebben en in de 
weekenden geen tijd hebben, is dit dé kans om op een relaxte manier weer 
in te stappen.

1x per twee weken training van 20.30 - 
22.00 uur (veld C).
Afgewisseld met 1x per twee weken 
mix-hockey competitie in de regio op 
donderdagavond.
Voor dames en heren, voor beginners 
en ervaren spelers. Borrel na afloop. 
 Gezellige toernooien.

Geïnteresseerd? Kom kijken op 14 
maart en maak kennis met de groep.

Overigens niet alleen de ervaren 
hockeyer maar ook de beginnende 
hockeyer kan zich aanmelden voor 
trimhockey. Na een paar avonden 
kun je beslissen of je definitief lid 
wordt.

Wat bieden we aan voor de trimhoc-
key-leden bij HCN:
Trainen onder begeleiding van een er-
varen trainer.

Prestatieloop Gerwen-Nederwetten 
De Gerwen-Nederwetten Loop is zaterdag 16 maart met start en � nish aan 
de Heerendonk in Nederwetten. Deze prestatieloop is de gezelligste loop in 
Brabant en beleeft de vierde editie. De organisatie is bij de Stichting Ger-
wen-Nederwetten Loop in goede handen. Deelnemers kunnen inschrijven 
via de site www.gerwennederwettenloop.nl.
 

centrum van Nederwetten. Op de rou-
te onder meer: Trollenbos, Stad van 
Gerwen, Rullen, Laar, Eikelkampen, 
Hooidonkse Brug en Oude Toren.
De organisatie biedt de deelnemers 
een puike prestatieloop en de op-
brengst is bestemd voor een nog na-
der te bepalen goed doel in de naaste 
omgeving.
 

In en rond de dorpen Gerwen en Ne-
derwetten is een verhard parcours van 
10 kilometer uitgezet. “Prachtig om te 
lopen en ook om te genieten van de 
natuur”, aldus de organisatoren.
De deelnemers gaan om 15.00 uur van 
start en hebben de keuze uit 10 of 15 
km. De routes gaan door het prachtige 
buitengebied van Gerwen en door het 

Prestatieloop Gerwen-Nederwetten: de gezelligste loop in Brabant……
(Foto van organiserende stichting)
 

RKSV Nuenen Old Stars  
ontvangt PSV Ambassadeurteam
Aanstaande zondag 10 maart speelt tijdens de rust van RKSV Nuenen - Alp-
hense Boys het Old Star team van Nuenen tegen het Ambassadeursteam 
van PSV een demonstratie wedstrijd walking football. 

begonnen en 60 plussers kunnen daar 
een jaar spelen. Vanuit PSV zijn de af-
gelopen jaren al diverse lichtingen 
spelers doorgegaan bij verschillende 
amateurverenigingen in de regio zoals 
ook bij RKSV Nuenen.

Walking football is er speciaal voor de 
60 plusser en de spelregels zijn ook 
aan deze leeftijdscategorie aangepast: 
we spelen op een kwart veld met klei-
ne goaltjes, we rennen niet maar “snel-
wandelen”, spelen de bal niet hoger 
dan heuphoogte en hebben geen li-
chamelijk contact met de tegenstan-
der. Dit alles is belangrijk om nare bles-
sures te voorkomen!

Wij zijn bij RKSV Nuenen jongstleden 
september begonnen met een twaalf-
tal enthousiaste deelnemers en we 
willen graag deze sportieve activiteit 
verder uitbouwen in het Nuenense. 
Daarom zijn fitte 60 plussers, zowel 
mannen als vrouwen, zeer welkom om 
met ons op woensdagochtend te gaan 
sporten op Sportpark Oude Landen.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend 
op woensdagochtend op het sport-
park eens polshoogte komen nemen 
of zich opgeven bij Rens van den Nieu-
wenhof telefoon 06-22904248 e-mail: 
l.vandennieuwenhof01@onsnet.nu of 
Arno Dekkers telefoon 06-37296921.
En natuurlijk ook op 10 maart na de 
demonstatie wedstrijd tussen RKSV 
Nuenen Old Stars en het PSV Ambassa-
deursteam.

Ook PSV Hoofdambassadeur, oud eer-
ste elftalspeler en oud-international 
Harry Lubse zal dan op sportpark Oude 
Landen aanwezig zijn.

Sinds september 2018 is het bij RKSV 
Nuenen voor vitale 60 plussers moge-
lijk om iedere woensdagochtend van 
9.15 tot 12.15 een lekker potje te voet-
ballen. Naast actief sporten zijn ook de 
sociale contacten tussen de deelne-
mers belangrijk.

Zo ziet onze voetbalochtend er uit:
We beginnen vanaf 9.15 uur met een 
kop koffie de nieuwtjes op voetbalge-
bied te bespreken en van al dan niet 
deskundig commentaar te voorzien. 
Ook wordt er informatie over de ko-
mende toernooitjes en club informatie 
uitgewisseld.
Daarna omkleden en om 10.00 uur het 
veld op. Eerst lopen we warm en doen 
we allerlei rek en strek oefeningen om 
de spieren en gewrichten los te ma-
ken. Dit onder de deskundige leiding 
van onze trainer Loek Weimar die in 
nauw contact staat met de PSV Foun-
dation die het walking football in de 
regio coördineert.
Vervolgens oefenen we onze balvaar-
digheid en besluiten de training met 
een partijtje. Na het douchen doen we 
nog een koffietje en wordt de training 
geëvalueerd (er wordt dus over van al-
les en iedereen geouwehoerd).

Naast de wekelijkse training doen we 
ook mee aan diverse toernooitjes die 
in de regio Eindhoven worden georga-
niseerd. Het walking football is bij PSV 

Kienavond    
in Lieshout 
Op vrijdag 8 maart organiseert Senio-
renvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
weer de bekende en gezellige kien-
avond. Naast het kienen is er een 
mooie loterij. Ook maakt u kans om de 
jackpot te winnen. Kom kienen en win 
ee n van de prachtige prijzen. 
De zaal is open om 19.00 uur en aan-
vang is om 20.00 uur. Wij nodigen ie-
dereen van harte uit voor een avondje 
gezellig kienen in het Dorpshuis. 

#10 KWIEK diagonaal lopen

Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van 
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee? 

Bij het diagonaal lopen wordt er ge-
bruik gemaakt van dit speelveld met 
oranje en witte pijlen. Het bewegen 
met een extra taak, zoals naar rechts 
kijken tijdens het lopen, wordt een 
dubbeltaak genoemd. Het vraagt om 
meer balans dan wanneer we recht 
vooruit blijven kijken tijdens het lo-
pen. Ook schaatspassen en grote pas-
sen kunnen worden geoefend op deze 
plek. De moeilijkheidsgraad neemt toe 
wanneer het drukker wordt met ande-
re mensen op het pijlenveld. We zijn 
dan wat sneller afgeleid.

fysiotherapie •
#10 KWIEK diagonaal lopen

Hockey

Wielersport

 

Kienen Vrouwen 
Vereniging 
Nuenen-Gerwen
Dinsdag 12 maart kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet- leden zijn van harte welkom. 



LINDEBLAADJES

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.

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.

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

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

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK zoekt vrijwil-
ligers  om vluchtelingen te 
begeleiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

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

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

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

PEDICURE: ALTA GRACE 
voor diabetes en reuma! 
LEKKER MAKKELIJK IK KOM 
AAN HUIS. Tel: 06-50571183.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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.

TWEEDEHANDS SPEEL-
GOED EN KINDERKLE-
DINGBEURS 150 Kramen, 
17 maart: Dreef in Aarle-Rix-
tel en 24 maart: Bongerd in 
Breugel van 11.00-14.00 uur 
www.kinderkledingbeurs.
net

Zondag 17 maart SPIRITU-
ELE BEURS 11.00-17.00 
uur. 4 Gratis lezingen 1ste 
11.30 uur G. Jansen E.A, 
Den Tref, Alexanderhof 7 Ha-
pert. Entree € 5,- Kortings-
bon www.stichting-deva.nl

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen

D.L.C. ZONWERING
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen
Tel: 040-2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur 
overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Buitenjalouzie*Rolluiken* Windvaste screen*

Wist u dat de zomer van 2018 de warmste was in 300 jaar ?
schaf op tijd uw zonwering aan en houd de warmte buiten

tt
Terrasscherm*

GRATIS AFSTANDBEDIENING BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING 
*merk Somfy, aanbieding geldig tot en met 15 maart 2019

D.L.C. Zonwering

D.L.C. ZONWERING
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen
Tel.: 040-2857790
Showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Overige tijden op afspraak.

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

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.

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEURENVELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN


	VP 10
	Gemeente RdL wk10 2019 pag1
	Adv Evert wk10 RdL 2019
	Tekst School wk10 RdL 2019
	Tekst Herenboer wk10 RdL 2019
	Tekst Metselaars wk10 RdL 2019
	Tekst Carnaval wk10 RdL 2019
	Tekst Tommie wk10 RdL 2019
	Tekst Kerk wk10 RdL 2019
	Tekst Puzzel wk10 RdL 2019
	Tekst Sport wk10 RdL 2019
	Adv Lindeblaadjes AP wk10 RdL 2019



