
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

Hoera, 
ANWB AutoMaatje 
komt binnenkort 
ook in Nuenen c.a.

 Gina Schäfer is 
hofdame Fabulous 
en ze zingt, danst 
en kookt…

Wereldwinkel 
schenkt aan 
Doctors for 
Mozambique
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10% korting op uw 
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
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

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!

Bewonersc ommissie Jo van Dijkhof geschokt 
door dreigende sluiting Gasterij

moet vinden. Voorzitter van den Broek 
denkt dat niet alles optimaal benut 
wordt voor een gezonde exploitatie. Zo 
zijn de prijzen op de menukaart ver-
hoogd terwijl de keuze verder is be-
perkt. De openingstijden zijn versoberd 
en dat is niet in het voordeel van de be-
zoekers. Ze wil niet op de stoel gaan zit-
ten van een econoom maar denkt toch 
dat het anders kan. Ook de personeels-

Bep van den Broek als voorzitter en 
Bob de Smit als secretaris van de be-
wonerscommissie overhandigden mij 
een actuele lijst van 33 regelmatige 
verenigingen, stichtingen, clubjes en 
bezoekers, die de Gasterij gekozen 
hebben als thuisbasis voor hun activi-
teiten.
Vooral de beperkte mogelijkheden in 
Nuenen-Zuid voor een vergader- en 
ontmoetingsruimte speelt hierbij een 
grote rol.
Ook met het verdwijnen van de Hon-
german met de Scarabee, en de drei-
gende sloop van de Vinkenhofjes en de 
sloop van de Mijlpaal, zullen de moge-
lijkheden voor vergader-, oefenruimtes 
en ontmoetingsruimtes in Nuenen-
Zuid helemaal verdwijnen.
“De eerste gebruikers van Scarabee 
staan hier al op de stoep om ruimte te 
bespreken voor hun activiteiten. Ook 
voor de bewoners van de Jo van Dijkhof 
is de Gasterij een verlengstuk van hun 
huiskamer, waar zij met de medebewo-
ners een kopje koffie kunnen drinken 
en een praatje kunnen maken, hun 
hobby delen of een spel spelen. Let wel 
op dat we hier spreken over mensen 
van 80+”, aldus de betrokken voorzitter 
Bep van den Broek.
De secretaris Bob de Smit deelt verder 
mee dat het huurcontract nog loopt 
tot eind 2020. “Bij het aangaan van het 
oorspronkelijk huurcontract zijn er aan 
de bewoners vele toezeggingen ge-
daan waarvan de Gasterij er een was. 
Al die toezeggingen zijn bij lange na 
niet nagekomen”.

De bewonerscommissie is in overleg 
met de Gemeente Nuenen en Helpt Elk-
ander, terwijl Archipel oorverdovend 
stil is. Men proeft goede wil bij Helpt 
Elkander die verklaarde de Gasterij 
open te willen houden. Op moment 
van schrijven is er een afspraak bij de 
gemeente. De bewonerscommissie is 
hoopvol op een positief resultaat. 

‘De exploitatiekosten blijven achter bij 
de verwachting’, zegt Archipel, die 
huurt van Helpt Elkander. Het tekort is 
een substantieel bedrag waar men nu 
een (gedeeltelijke) oplossing voor Een verrassing met Valentijn

Donderdag 14 februari is het Valentijnsdag en wat is er romantischer dan 
uw geliefde op deze dag te verrassen met een liefdesboodschap in de 
krant. Wij van Rond de Linde, geven u dan ook de mogelijkheid om op de-
ze bijzondere dag een gratis berichtje aan uw geliefde te plaatsen. Stuur 
dit berichtje, van maximaal 20 woorden, voor dinsdag 12 februari naar va-
lentijn@ronddelinde.nl en wij zorgen ervoor dat het op Valentijnsdag ge-
plaatst wordt.

- CAFÉ - 
Omdat het fantastisch is iemand nog 
extra romantisch te verrassen op deze 
dag, verloten we onder alle inzenders 
een high beer/high wine arrangement 
voor twee personen, aangeboden 
door Café Ons dorp, een prachtig Va-
lentijnsboeket van Het Schuurke en 
een heerlijke fles wijn, beschikbaar ge-
steld door Slijterij André van Lieshout. 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Door Gerrit van Ginkel

et voornemen van Archipel om de Gasterij in de Jo van Dijkhof 1 april 
2019 te sluiten is bij de bewoners van de Jo van Dijkhof en de vele ge-
bruikers als een bom ingeslagen. 

kosten drukken enorm op het resultaat. 
Uitdrukkelijk geeft van den Broek aan 
dat het personeel vriendelijk is.
Wellicht is een constructie met een 
(betaald) beheerdersechtpaar, aange-
vuld met vrijwilligers meer efficiënt 
voor de bedrijfsvoering.

De bewonerscommissie gaat nu ver-
der het bespreektraject in met de Ge-
meente, Helpt Elkander en mogelijk 
Archipel. De Gasterij moet nu en in de 
toekomst open blijven voor de 84 be-
woners van de Jo van Dijkhof en ook 

die van Nuenen-Zuid. De enige moge-
lijkheid voor de ouderen maar ook de 
vele verenigingen.
Nadat de eerste verrassing en over-
rompeling is weggetrokken, zijn ze po-
sitief gestemd over een goede afloop. 

Crazy Pianist   
in Café Ons Dorp
Op zaterdag 16 februari vanaf 21.30 uur 
speelt entertainer Ben Schutte Jr live in 
Café Ons Dorp. Toegang is gratis.
 Deze rasartiest speelt al piano vanaf 
zijn zevende en heeft in de loop der ja-
ren al in diverse bands gespeeld en 
gezongen. De afgelopen vier jaar is hij 
actief in diverse pianobars, zowel in 
binnen als buitenland. Zo is hij ook 
een van de pianisten van de welbe-
kende Crazy Piano’s.
U vraagt en Ben speelt. Deze levende 
top2000-jukebox zal met zijn afwisse-
lend repertoire zorgen voor een ge-
zellig avondje uit.

Lezing door tekstdichter en auteur Wim Daniëls

Verkiezing mooiste uitvoering 
‘Houdoe’ in De Stam Gerwen
Maandagavond 18 februari wordt in café De Stam in Gerwen de mooiste uit-
voering van het lied ‘Ik zeg houdoe’ van tekstdichter Wim Daniëls gekozen. Da-
niëls is ook de schrijver van het boek ‘Houdoe’. Wim gaat om acht uur als eerste 
het podium op om de inhoud van zijn boek en zijn lied toe te lichten. De auteur 
neemt de tijd om ‘Houdoe’-boeken te signeren. Belangstellenden voor de Hou-
doe-lezing van Wim zijn welkom in De Stam en hebben gratis toegang. 

groeien tot een echte Carnavalskraker. 
Omroep Brabant maakt die avond tv-
opnamen van de verkiezing voor de 
mooiste uitvoering van Houdoe. De 
avond begint om 
20.00 uur in café De 
Stam, Gerwense-
weg 38 in Gerwen 
en is gratis toegan-
kelijk. Vol is vol en 
wie het eerst komt, 
het eerst maalt.

‘Houdoe’ is bij herhaling gekozen als 
het populairste Brabantse woord. Het 
rukt ook gestaag op als afscheidswoord 
in de rest van ons land. ‘Houdoe’ staat 
als trefwoord in de Dikke van Dale. Taal-
kundige Wim Daniëls is op zoek gegaan 
naar de herkomst van ‘Houdoe’. Hij laat 
in het boek zien hoe een ogenschijnlijk 
simpel en regionaal woord zo’n grote 
reikwijdte kan krijgen. Wim is geboren 
in Aarle-Rixtel in Houdoeland en wordt 
wel beschouwd als de meest geliefde 
taalkundige van ons land. 

Zangers op podium
Na taalvirtuoos Wim Daniëls komen zo 
rond de klok van negenen zangers en 
zangduo’s op het podium om hun ver-
sie van Houdoe ten gehore te bren-
gen. De volgende groepen/zangers 
zijn uitgenodigd voor een optreden: 
singer-songwriter Maarten van der 
Zanden met een bluesachtig lied, Ard 
de Jong, het duo Rudi & Carell en Frank 
Hoek uit Den Bosch met een meezing-
versie die alles mee heeft om uit te 

Taalkundige en auteur Wim Daniëls…
(Heidi Wils Fotografie)

Valentijnsconcert
Plezzang is een gezellige Nederlands-
talige zanggroep uit Nuenen, die on-
der leiding van Willem van der Heij-
den, in het kader van Valentijn liederen 
zal zingen over de liefde in de breedste 
zin van het woord.
U bent allen van harte uitgenodigd dit 
concert bij te wonen op dinsdagavond 
12 februari. Aanvang 20.30 uur in John 
Geven Studio’s, Spegelt 45-47, 5674 CE 
Nuenen.  De entree is gratis! 
www.plezzang.nl



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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De actiedag maakte deel uit van het programma “Nuenen ruimt 
op”. Samen met partners, inwoners en ondernemers werkt de ge-
meente hard aan een prettig woon-, werk- en ondernemersklimaat 
op de verschillende bedrijventerreinen. Zijn er zaken die u opvallen 
of heeft u vragen over het programma neemt u dan gerust contact 
op met de gemeente via telefoonnummer 040-2631 631.

GLADHEIDBESTRIJDING
Deze winter hebben we al 20 keer een 
strooiactie gehad waarbij we totaal 
ongeveer 100 ton zout gestrooid 
hebben. We zijn stand-by met een 
team van 5 piketambtenaren en 4 
zoutbeladers en onze aannemer om 
in geval van gladheid te gaan strooi-
en. Wij werken in een dienstrooster waarbij we om de week wisselen.

We hebben 5 strooiroutes in onze gemeente. Bij 2 routes strooien 
we voornamelijk fi etspaden. Bij de andere 3 routes strooien we 
vooral de doorgaande wegen, wegen van en naar scholen en de 
wijkverbindingswegen. Het rijden van een strooiroute neemt onge-

veer 2 uur in beslag. In geval van 
sneeuw kan dit uitlopen naar wel 12 
uur. In voetgangersgebieden en 
woonstraten strooien we niet. Tij-
dens sneeuwval kunnen we ook de 
fi etspaden schoonmaken met een 
veegborstel en de wegen met een 
sneeuwschuif.

Als gemeente Nuenen zijn we samen met 21 andere gemeentes in 
de regio gelijktijdig actief in geval van gladheid. De oproepen om te 
gaan strooien worden centraal geregeld door de gemeente Eindho-
ven. Meestal strooien we preventief. Dat wil zeggen dat we voor de 
gladheid uit strooien zodat het zout al op de weg ligt voordat het 
glad is. In geval van sneeuw die langdurig blijft liggen strooien wij 
ook curatief en hebben we ook een 2de fase gladheidbestrijding. 
Deze 2de fase gaat alleen in als we zien dat de sneeuw langer dan 
een dag zal blijven liggen en het langer blijft vriezen. In deze 2de 
fase maken we stoepen schoon rondom plaatsen waar veel ouderen 
wonen zoals de Akkers en de Jo van Dijkhof bijvoorbeeld. Ook ma-
ken we dan gehandicaptenparkeerplaatsen schoon en maken we 
stoepen schoon bij huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten en 
gemeentehuis. Voor meer informatie over het gladheidbestrijding-
plan en de strooiroutes kijk op www.nuenen.nl

DUURZAAMHEID:    
ENERGIELOKET NUENEN
Geeft u ook een maandsalaris uit aan energie? Dat kan echt anders! 
Met isolatie bespaart u geld, is uw huis 's winters warm en 's zomers 
koeler. Zonnepanelen? Ook dat is een goede investering! Lastig? 
Nee hoor: het Energieloket staat voor u klaar. 
De gemeente Nuenen helpt haar inwoners graag bij het verduurza-
men van uw woning. Dat is goed voor het milieu en levert u comfort 
en besparing op. U kunt via SlimWonen+ een energie advies aan-
vragen, die met steun van de Nuenen extra aantrekkelijk is geprijsd, 
namelijk 25 euro. De werkelijke waarde van het energie advies is 
zeker 175 euro. Laat u bovendien maatregelen uitvoeren, dan ont-
vangt u via SlimWonen+ bovendien een defi nitief energielabel t.w.v. 
40 euro. Kijk voor meer informatie op: https://energieloket-zuid-
oostbrabant.nl/gemeente/nuenen/# en op: https://duurzamehui-
zenroute.nl/

TIPS OM EEN WONINGINBRAAK   
TE VOORKOMEN
In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag. Zo komen 
woninginbraken helaas nog steeds regelmatig voor. Ook in onze 
gemeente. Wat kun je zelf doen om een woninginbraak te voorko-
men? Maak je woning voor inbrekers onaantrekkelijk:

• Zorg voor een goed verlichte woning. Inbrekers hebben een he-
kel aan licht. Verlichting met een tijdschakelaar maakt al een 
enorm verschil. Denk ook aan de buitenverlichting!

• Leg kostbare apparatuur en sleutels uit het zicht.
• Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je (even) het huis 

uit gaat. 
En verder:
• Meld je aan bij een BuurtWhatsApp groep 
 (www.nuenen.nl/buurtwhatsapp).
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie!
Lees meer tips om een woninginbraak te voorkomen op www.maak-
hetzeniettemakkelijk.nl of www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

WARMETRUIENDAG 15 FEBRUARI
Gemeente Nuenen doet mee aan de landelijke Warmetruiendag op 
vrijdag 15 februari. 
Die dag zetten we de verwarming in het gemeentehuis lager en trek-
ken we een warme trui aan. Doe jij ook mee? 

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

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

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

AFVALWEETJE

Goed organiseren in de keuken 
maakt afval scheiden veel makkelijker.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

GAST VAN DE RAAD
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de 
raad’. U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsverga-
dering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. 
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei be-
sluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, 
werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we 
aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst 
volgende vergadering is op 21 februari 2019. 
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer 
en ontvangen u om 18.00 uur, met een broodje. Hierna krijgt u 
uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en 
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raad-
zaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering bijwonen. Een 
van de gastheren is tijdens de vergadering uw aanspreekpunt zodat 
u uw vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afl oop 
is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we napraten. 
 
Bent u er bij op 21 februari 2019?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 18 februari 2019 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaak komt aan de orde:
• om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 

van 12 oktober 2018 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend voor het plaatsen van 16 tijdelijke woonunits aan het 
Witte Hondpad te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

HENNEPKWEKERIJ ONTMANTELD OP 
BEDRIJVENTERREIN EENEIND 
Tijdens een gemeentelijke actiedag op 1 februari op bedrijventerrein 
Eeneind stuitten de toezichthouders van de gemeente op een hen-
nepkwekerij. De professioneel aangelegde illegale kwekerij was ver-
borgen in een bedrijfspand. Na aan-
treffen droeg de politie zorg voor de 
ontmanteling en startte tevens het 
strafrechtelijk onderzoek. Op last 
van de burgemeester sluit de ge-
meente het pand voor een bepaalde 
periode om de locatie aan het crimi-
nele circuit te onttrekken.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 28-01-2019 EN 04-02-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hooidonk 4 Verbouwen woning 
Bilderdijkstraat 8 Plaatsen dakopbouw 
Irenestraat 10 Verbouwen garage tot mantelzorgwoning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Kerkstraat 48 Wijzigen gebruik: vestiging cateringbedrijf 
Papenvoortse 
Heide 1 Verbouwen bedrijfsgebouw 
De Huufkes 68 Plaatsen tijdelijke units 
Jacobushoek 5 Brandveilig gebruik BS De Wentelwiek 
De Pinckart 54 Aanbrengen gevelreclame, reclamezuil, 
 vlaggenmast 
Spegelt 104A Tijdelijk wijzigen gebruik: wonen op verdieping

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Feestweekend DOEN! K.P.J. Nederwetten 
 14-16 juni 
Gerwen Grote Ronde van Gerwen 22 april 
Gerwen Kofferbakverkoop Heilig Kruisgilde 14 april 
Park, Nuenen Beelden in het Park 2 juni 
Nuenen Promotie musicalgroep Kapsones 30 maart
Parkstraat 1 Melding tent bij cafe Ons Dorp 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Carnavalsactiviteiten Gerwen 2019 
Nuenen Carnavalsactiviteiten Nuenen 2019 
Nederwetten Carnavalsactiviteiten Nederwetten 2019 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
04-02-2019 Nuenen c.a. Archeologische verwachtingen- en 
  waardenkaart Nuenen-West voor de 
  herijking van Nuenen-West 

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



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

Kom
je ook?

Helicon MBO Helmond
 Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

opendagen.helicon.nl

    Zondag 17 februari
11.00 - 14.00 uur

Open dag 

  Dier
  Outdoor en recreatie
  Food professional
  Voeding en welzijn
  Allround coördinator 

 instructeur buitensport

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Clan MacGregor 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Jägermeister 
Cadeau + 2 shotglazen 
Kruidenlik.  0,7lt. €12,95 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.€10,95 

McWilliams Sunstone 
Australië 

Shiraz of Chardonnay 
5+1 gratis per stuk nu €6,95 

Acties geldig van 7 t/m 28 februari 

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

  

 

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

Heerlijk en eerlijk vlees!!!

Gepaneerde Schnitzels
.................................................. iedere 4e GRATIS

Love Handels
........................................................100 gram 1,95
Erwten soep
...........................................................per pot 2,95
Peppa Chicken
“Kipfi let met mascarpone en peppadew” 
....................................................... 100 gram 1,75
100 gr. Gebraden Fricandeau +
150 gr. Gerookte Kipsalade ..samen 3,95
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
4 Runder Hamburgers “uit eigen keuken” GRATIS

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

B
e

rk
e

n
b

o
s
 6

, 
5

6
7

2
 A

K
 N

u
e

n
e

n
 •

 T
 0

4
0

-2
8

3
 1

2
0

0
 •

 E
 d

ri
j.

m
e

s
@

ia
e

.n
l 

•
 W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
s
s
e

rs
c

h
m

id
t.

n
l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip Kerrie

18,50

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

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
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Lezing ‘Plasticsoep’
Op maandag 11 februari geeft Arend 
Bolt een presentatie over de wegwerp-
cultuur. Een groot deel van ons plastic 
afval komt in zee terecht en op alle 
stranden ter wereld wordt plastic aan-
getroffen. Dat veel ervan bestaat uit 
achteloos weggegooide verpakkingen 
is bij veel mensen bekend. Maar ook in 
allerlei verzorgingsproducten zit plas-
tic, bijvoorbeeld in tandpasta, sham-
poo en vooral in scrubs. Ook bij het 
wassen van synthetische kleding ko-
men kleine plasticdeeltjes, microplas-
tics, in het water terecht. 
‘Plasticsoep: ooit komt het op je bord-
je’, zo luidt de titel van de presentatie 
die Arend Bolt bij IVN Nuenen houdt. 
Hoezo op je bord? Plastic flessen en 
verpakkingen verbrokkelen onder in-
vloed van zonlicht en golfslag tot mi-
croplastics. Ons afval wordt gegeten 
door plankton, kleine vissen en andere 
kleine dieren, die op hun beurt tot 
voedsel dienen voor grotere dieren. 
Bovenaan de voedselketen staan wij. 
Via mosselen, kreeften en vissen eten 
we gezellig een hapje mee. Chemicali-
en kunnen allerlei akelige ziekten ver-
oorzaken, bij zowel mens als dier. 

Meer info en aan de slag? Op de Neder-
landstalige site  www.plasticsoupfoun-
dation.org is meer informatie te vin-
den, waaronder tips om je eigen plas-
ticvoetafdruk te verlagen. Je kunt er 
een app downloaden die je daarbij 
helpt. Bovendien kun je met deze app 
je kennis over de plasticsoup vergroten 
en de Oceanheroes volgen in hun strijd 
tegen plasticvervuiling in onze ocea-
nen. Info: Kees Planken, tel 0402421423 
Plaats: Het Klooster te Nuenen Tijd: 11 
februari om 20.00 uur. 

Kamermuziek in de Cathrien

Vogelvlucht:   
Inge F rimout,   
harp en zang
Als je Inge Frimout zegt, zeg je harp. 
Harp in al zijn aspecten. Inge geeft veel 
concerten, solo en in kamermuziek ver-
band, componeert, geeft harpmuziek 
uit, leidt het Blue Planet Harp Ensem-
ble en treedt op op festivals. Dit alles 
met een zeer veelzijdig repertoire, ook 
met een elektrisch harp. Haar ‘footprint’ 
in de harpwereld is niet over het hoofd 
te zien. Haar composities worden van 
Amerika tot Australië gespeeld.
 Dus het is een feest dat Inge ook op-
treedt in de Cathrien in de Kamermu-
ziek reeks van Muziek in de Cathrien. 
Deze middag combineert ze zang 
met harpspel, met werken van o.a. 
Händel, Thomas, Burns en Conzaga. 
Inge en haar harp zullen u betoveren 
tijdens dit mooi compacte concert.
Toegang € 10,- (scholieren en studen-
ten vrij toegang).
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 9 februari, 15.00 uur.

fysiotherapie •
#6 KWIEK BEEN STREKKEN 

Iedere week wordt een andere oefening uit de Kwiek beweegroute van 1,5 
km in Nuenen toegelicht door geriatriefysiotherapeuten Ellen Raessens en 
Lieke Braam.

Doet u mee?
Dit is een oefening voor de voorste bo-
venbeenspieren. Ga rechtop zitten en 
probeer uw linkerbeen 10 keer maxi-
maal te strekken voor 10 seconden en 
weer langzaam te buigen. Doe dit ook 
met uw rechterbeen. Zorg dat uw bo-
venbeen op de zitting blijft liggen. Bo-
venbenen hebben versterking nodig 
wanneer we ouder worden.

Tussen uw 20e en 30e levensjaar berei-
ken uw spieren hun maximale kracht. 
Daarna neemt de spierkracht geleide-
lijk aan wat af door het natuurlijke ver-
ouderingsproces van de spieren waar-
door dagelijkse activiteiten zoals trap-
lopen en opstaan uit de stoel minder 
makkelijk gaan.

Cultuur overdag:

Kamermuziek  
in een bijzondere 
bezetting
Vrijdag 1 februari genoten bezoe-
kers in een goed gevulde Raadszaal 
van Het Klooster van prachtige ka-
mermuziek in een bijzondere bezet-
ting: viool en accordeon. Het pro-
gramma was zeer gevarieerd: er 
werden bekende stukken gespeeld 
zoals van Eric Satie (Gymnopédie) 
en Gabriel Fauré (Après un rêve), 
maar ook minder bekend werk van 
bijvoorbeeld Pablo de Sarasate en 
Joseph Achron.

Dat klassieke muziek uitstekend ge-
speeld kan worden op accordeon was al 
bewezen door Vincent van Amsterdam 
(Cultuur Overdag, 11 november 2018). 
Maar ook tijdens dit concert kwam de 
veelzijdigheid van het instrument naar 
voren. Zo waren er de sprankelende 
klanken bij twee traditionele volkslied-
jes uit de Balkan, maar soms klonk de 
accordeon bijna als een klavecimbel. 
Samen met het minutieuze vioolspel 
was het een streling voor de oren.
Iedereen, inclusief echte kenners van 
klassieke (kamer)muziek, was onder 
de indruk van de muzikale kwaliteiten 
van De Thuiskomst (Quirine van Hoek 
en Ellen Zijm). 
Het vrijdagmiddagconcert van Cultuur 
Overdag, in samenwerking met stich-
ting Muziek in Huis, was wederom een 
groot succes.
Het volgende kamermuziekconcert in 
Het Klooster is op vrijdag 29 maart 
(15.00 uur). Dan kan geluisterd worden 
naar Deshima Trio. Informatie over dat 
concert en alle andere activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op 
www.cultuuroverdag.nl

F otograaf: Marleen Houben

In Vitalis Revalidatie Brunswijck Eindhoven

Expositie schilderijen van  
Riki Rooijakkers uit Nuenen 
In de Passage van Vitalis Revalidatie Brunswijck in Eindhoven exposeert 
beeldend kunstenaar Riki Rooijakkers uit Nuenen een aantal van haar schil-
derijen. Kunst is voor de Nuenense Riki vrijheid om te schilderen naar eigen 
inzicht. Daardoor maakt zij bijzonder werk dat ruimte geeft aan kleur en 
onderwerp.

technieken. die ik me eigen maakte en 
nog altijd gebruik. Maar het belang-
rijkste vind ik om mijzelf te mogen zijn. 
Om in mijn eigen stijl te schilderen, 
vanuit mijn hart.” 

Impressionistische werken
Wat opvalt aan haar schilderijen in 
Brunswijck is de bijzondere beheer-
sing van de kleur en de techniek van 
het met acryl verven. Het levert im-
pressionistische werken pur sang op. 
De expositie loopt tot zaterdag 9 
maart en is gratis te bezoeken tijdens 
de openingstijden van Brunswijck. 
Voor meer en ook ander werk van Riki 
Rooijakkers, zie www.riki.nu

De kijker kan en mag zijn eigen fanta-
sie in het werk laten gaan. Dit alles 
maakt een titel aan een schilderij over-
bodig en zou alleen een belemmering 
zijn. Riki Rooijakkers voert haar schil-
derwerk uit in acryl- of olieverf op 
schilderslinnen of op panelen en zij 
brengt laag over laag aan. 

Passie voor kunst
Riki Rooijakkers zegt desgevraagd: “Al 
jaren heb ik een grote passie voor 
kunst. Vanuit die passie besloot ik aan 
de slag te gaan als beeldend kunste-
naar. Om mijzelf te ontwikkelen volg-
de ik lessen bij diverse gerenommeer-
de kunstenaars. Zij leerden mij vele 

Een drietal schilderijen van Riki Rooijakkers uit Nuenen die te zien zijn in de Passage van 
Brunswijck in Eindhoven (foto Cees van Keulen). 

Lenny Kuhr ‘Het lied gaat door’ 
In dit concert sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat 
wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor. De mens en de zanger 
vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het 
is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven dus ook geen 
muziek. 

zijn te bestellen per mail - lenny@
lennykuhr.com of voor degenen zon-
der email telefonisch 06 136 928 77.

Het besef dat alle dingen komen en 
gaan binnen het tijdloze gegeven dat 
wij zijn, stemt tot weemoed en tot 
vreugde en tot alle muziek die in dit 
programma te horen zal zijn. Met Rei-
nier Voet op gitaar en Mischa Kool op 
basgitaar laten wij de snaren en stem-
men klinken, omdat ze klinken willen 
om de snaar in jou te vinden.

‘De duizenden dingen vergaan
Maar het lied zal alle harten doordringen

Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen
Iets mooiers is er niet.’ 

Je bent welkom.
Lenny Kuhr

Op zondag 17 maart speelt Lenny Kuhr 
haar concert ‘Het lied gaat door’ in de 
Opwettense Watermolen, Opwet-
tenseweg 203 te Nuenen. Na een aan-
tal jaren in het van Goghkerkje nu op 
een andere authentieke locatie.
Kaartjes voor het concert in Nuenen Fotograaf Eddie Mol

 Goed Doel 2019 Jan Lindersfonds

Eerste actie     
Nationale Ouderendag Nuenen 
Bezoekers van Jan Linders werden afgelopen zaterdag 2 februari door de 
comitéleden Nationale Ouderendag Nuenen, in ruil voor een kleine bijdra-
ge, verleid tot een kop chocolademelk en plak koek. Met de kou en natte 
sneeuw was het voor velen een welkome traktatie. 

Super start
Want wát een warme reacties hebben 
we gehad en een toffe eerste op-
brengst: maar liefst € 211,50! Boven-
dien verdubbelt Jan Linders dit jaar de 
opbrengst van alle activiteiten in de 
winkel! Een mooie start om ook dit jaar 
weer wensen van oudere Nuenenaren 
te kunnen vervullen. Dus Nuenenaren, 
heel erg bedankt.

Kom kennismaken met ons
Het komend jaar zult u ons vaker in de 
winkel vinden met een ludieke actie. 
Allereerst in april. Blijf ons dus volgen 
en denk alvast eens aan een wens die u 
voor uzelf of een ouder iemand in uw 
naaste omgeving zou kunnen insturen. 
Meer informatie en foto’s zijn te vinden 
op onze Facebookpagina https://
www.facebook.com/nationaleoude-
rendagnuenen.

Nationale Ouderendag Nuenen 

Het is feest bij Boordhuys
Boordhuys bestaat dit jaar 10 jaar! Een jubileumjaar vol met nieuwe kansen. 
Kansen om elkaar te ontmoeten, om nieuwe ervaringen op te doen en om 
samen activiteiten te ondernemen. Mathilde Santing opende het jubileum-
jaar met een totaal uitverkocht concert. Ze bracht songs van haar nieuwe 
studio-album ‘Troublemaker’ samen met haar live tour gitarist Bastiaan 
Mulder. Mathilde nam alle tijd voor een meet and greet met de gasten en 
signeerde haar album voor liefhebbers; kortom een mooie start van het 
tweede lustrum! 

voor Valentijnsdag, vervroegd Vader-
dag of met een vriendengroep naar 
deze winterse bierproeverij! Voor meer 
informatie of kaarten 
www.boordhuys.nl/winterfestijn

Winterfestijn 
Boordhuys - Bier - Barbecue
Maar er komt meer… op veler verzoek 
organiseert het Boordhuys een festijn 
dat voor iedereen toegankelijk is. Na-
melijk een Winterfestijn op zaterdag 
23 februari tussen 16.00 - 20.00 uur. Tij-
dens dit festijn speelt bier de hoofdrol, 
maar uiteraard worden er ook andere 
winterse dranken geserveerd en zal 
een glas wijn niet ontbreken. De bar-
becue gaat aan voor worst en burgers 
en deelnemers krijgen bij binnen-
komst een proefglas om te laten vullen 
bij de brouwers. 

Deze middag staan de bieren van La 
Trappe klaar om geproefd te worden 
en Brouwerij Nuenhem en Hooglander 
Bier staan te popelen om deelnemers 
kennis te laten maken met hun specia-
le bieren met passie gebrouwen! Kom 
gezellig met collega’s, met het gezin 

Zelfhulpgroep 
Angst 
Binnen de zelfhulpgroep Angst is er 
ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. 
Vaak voelen de deelnemers dankzij 
het deelnemen aan een zelfhulp-
groep zich beter begrepen omdat ze 
(h)erkenning vinden in het verhaal 
van hun lotgenoten. 

Deze groep is voor mensen die:
• Angstklachten hebben, zoals een 
paniekstoornis, sociale fobie, of een 
piekerstoornis.
• De angstklachten moeten niet al te 
ernstig zijn; je moet het idee hebben 
dat je er door middel van zelfhulp wat 
aan kunt doen.
De Angst groep komt op woensdag 26 
februari  bij elkaar in Eindhoven. Voor 
aanmelding kun je contact opnemen 
via onderstaande gegevens. 

Aanmelding:
Zelfhulp is gratis en dus laagdrempelig 
en toegankelijk voor iedereen. Voor 
aanmelding kun je contact opnemen 
via tel. 040-2118328 of mail eindho-
ven@zelfhulpnetwerk.nl. Kijk op onze 
website: www.zelhulpnetwerk.nl

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

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

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

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

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

© 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 

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

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

 VACATURE COÖRDINATOREN AUTOMAATJE
Nuenen start binnenkort met ANWB-AUTOMAATJE

Hiervoor zijn wij op zoek naar: 

2 personen die gezamenlijk de functie van COÖRDINATOR gaan vervullen 

Totale omvang: 15 uur per week in een ZZP-constructie

De coördinator beschikt over de volgende eigenschappen:
• is het lokale gezicht van het project en weet op enthousiaste wijze 

inwoners en vrijwilligers te betrekken om deel te nemen aan AutoMaatje
• is de spin in het web tussen seniorenverenigingen, gemeente, 

deelnemers, vrijwilligers, ANWB en de buitenwereld 
• beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en probleemoplossend 

vermogen
• kan goed plannen en verbindingen leggen
• beschikt over computervaardigheden.

Wij vragen u om bij voorkeur als duo-partners te solliciteren. 

Sollicitaties met CV mailt u, uiterlijk op woensdag 20 februari 2019 naar: 
wzw@pvge-nuenen.nl 
Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de week van 11 maart 2019.
Voor telefonische informatie kunt u bellen met Kees Speet op 06-21500638.

SENIORENVERENIGING NUENEN

Hoera, ANWB AutoMaatje komt 
binnenkort ook in Nuenen c.a.

Wat is ANWB AutoMaatje?
Even boodschappen doen of een part-
ner in het verzorgingstehuis bezoeken 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Zelf vervoer regelen is soms lastig en 
vaak kan iemand geen redelijk beroep 
doen op vervoer met indicatie. ANWB 
AutoMaatje richt zich op mensen die 
buiten de bestaande regelingen vallen. 
Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrij-
willigers hun minder mobiele plaatsge-
noten tegen een geringe onkostenver-
goeding en helpen hiermee mensen 
mobiel en actief te blijven. 

Zoals de term AutoMaatje al zegt: de 
vrijwilligers zijn niet alleen chauffeur. 
Zij zijn ook ‘maatje’; een persoon bij 
wie je je verhaal kwijt kunt en die, bin-
nen redelijke grenzen, op je wacht en 
je ook weer terugbrengt na b.v. het 
boodschappen doen of je bezoek aan 
het ziekenhuis.

Al in 175 gemeentes is ANWB Auto-
Maatje actief en worden jaarlijks dui-
zenden ritten uitgevoerd. Binnenkort 

dus ook in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. De seniorenverenigingen PVGE 
en Senergiek hebben zich de afgelopen 
maanden sterk gemaakt voor dit pro-
ject en de gemeente Nuenen heeft een 
subsidie toegezegd om ANWB Auto-
Maatje te kunnen starten. 

PVGE en Senergiek zijn nu hard aan 
het werk en naar verwachting zullen 
medio 2019 de eerste ritten gemaakt 
kunnen worden. 

Meer informatie over ANWB Auto-
Maatje vindt u op: 
https://www.anwb.nl/lidmaat-
schap/maatschappelijk/mobiliteit/
automaatje

Op dit moment zijn wij op zoek naar 
een coördinator. En, misschien wilt u 
zelf wel een AutoMaatje worden. 
Wilt u daar meer over weten dan kunt 
u contact opnemen met Kees Speet, 
voorzitter van de commissie Welzijn 
Zorg en Wonen van de PVGE via:
wzw@pvge-nuenen.nl

    

Oproep vrijwilligers 
‘De Kleine Heide’
 
Wilt u graag iets meer betekenen 
voor anderen? Dat kan in Villa De 
Kleine Heide in Son en Breugel!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
• affiniteit hebben met ouderen;
• beschikbaar zijn van 17.30-21.00  
 uur;
• ervaring hebben met dementie;
• aan onze bewoners de krant 
 voorlezen;
• met onze bewoners gesprekken 
 voeren tijdens de lunch en het 
 diner (en zelf ook mee-eten);
• met onze bewoners in de tuin 
 zitten en wandelen;
• gastvrouw of gastheer willen zijn 
 en assisteren bij het koffiedrinken, 
 diverse activiteiten en uitstapjes. 

Heeft u interesse? Aarzel niet en neem 
contact op met ons via tel: 0499-
215215 of e-mail: a.meulenbroeks@
zorggroepdelaren.nl

Advertorial

Open dagen kleinschalig 
crematorium ’t Laar
De medewerkers van De Groof uitvaartverzorging werken vol overgave om 
elk afscheid heel bijzonder te maken door iedereen ruimte te geven voor 
persoonlijke keuzes. Zij informeren over alle mogelijkheden en organiseren 
de gehele uitvaart, op elke gewenste locatie. Vanaf half februari kan de cre-
matie in eigen uitvaartcentrum worden georganiseerd, wat nog meer mo-
gelijkheden biedt tot maatwerk. Dit is waar Elly de Groof, haar dochters en 
het hele team trots op zijn. 

Een � jn gevoel, het afscheid in ver-
trouwde handen.
“Ons hele team werkt met passie. Ieder 
draagt zijn steentje bij om het de na-
bestaanden zo gemakkelijk mogelijk 
te maken. Met de juiste informatie, be-
geleiding en ondersteuning ontzor-
gen we de nabestaanden zodat er 
ruimte komt om goed afscheid te kun-
nen nemen. De aanpassingen in de 
bouw en de inrichting zijn helemaal af-
gestemd op ervaring en eerdere wen-
sen van nabestaanden”, vertelt Mo-
niek. “Je op je gemak voelen vinden 
we, zeker in deze moeilijke periode, 
heel belangrijk”. 

Wat gebeurt er achter de schermen 
in een crematorium? 
Kom gerust een kijkje nemen achter 
de schermen tijdens onze open dagen. 
In ontspannen sfeer kunt u op uw ge-
mak rondkijken, uw vragen stellen en 
een kopje koffie drinken. 

De open dagen worden gehouden op 
vrijdag 15 februari van 13.00 tot 17.00 
uur en op zondag 17 februari tussen 
11.00 en 17.00 uur Oranjelaan 54 in 
Beek en Donk.
www.degroofuitvaart.nl en 
www.crematoriumtlaar.nl
 

Een � jn gevoel, tot het allerlaatst 
echt nabij.
“Het crematorium wordt na de open 
dagen in gebruik genomen. We weten 
hoe belangrijk het kan zijn om tot aan 
het laatste moment bij je dierbare te 
kunnen zijn. Daarvoor kunnen wij met 
de komst van een eigen crematorium 
ruimte bieden” zegt Jakeline. “Iets 
waarvan we eerder afhankelijk waren 
van andere organisaties. We hebben 
nu het hele verloop in eigen hand”. 

Volle bak bij Senergiek   
lezing over ‘Den Duuk’
Extra stoelen moesten worden aangesleept uit andere Kloosterlokalen om 
iedereen een plaatsje te gunnen bij de lezing over Baron Duco Van Harden-
broek. Het bezoekersaantal voor een Schuif-lezing was nog nooit zo hoog. 
Verrassend eigenlijk dat zoveel Nuenenaren oprecht belangstelling koeste-
ren voor het verhaal over zo’n bijzondere inwoner uit de dorpsgemeen-
schap van weleer.

De bouw van hun familievilla aan de 
Papenvoort, momenteel in gebruik als 
gemeentehuis, de internationale hout-
handel nabij het Picusterrein in Eind-
hoven, de wetenswaardigheden over 
hun ups en downs in de periode van de 
2e WO of de moeizame relatie van de 
jonge baron met zijn moeder; het wa-
ren allemaal thema’s die in een plezieri-
ge verhaalvorm aan de orde kwamen’.
De Van Hardenbroeks onderhielden 
niet alleen warme contacten met onze 
koninklijke familie, maar bijvoorbeeld 
ook met ondernemers als Anton Philips.
Het leven van de jonge baron was niet 
bepaald zonder turbulentie. Hij werd 
weggestuurd bij de houthandel van 
zijn eigen familie, kwam onder bewind 
voering te staan en werkte een hele 
poos als werknemer bij de sociale 
werkplaats in Helmond, waar hij nooit 
bekend maakte dat hij als baron door 
het leven ging. 
Een boeiend mens, een meeslepend 
leven. En het zou Duco zeker deugd 
gedaan hebben te weten dat zijn ver-
haal, zo mooi verteld door Lambert 
Vermeulen, ook nu nog steeds volle 
zalen trekt. 

Inleider Lambert Vermeulen verdient 
een dikke pluim op zijn hoed voor de 
boeiende manier waarop hij het merk-
waardige leven van de kleurrijke baron 
wist te presenteren.
De meest bonte wapenfeiten uit Du-
co’s leven, zoals zijn oproep aan vrou-
wen om hem een nakomeling te 
schenken, waren natuurlijk al in brede 
kring bekend. Maar ook heel andere 
historische feiten uit de rijke geschie-
denis van het adellijk geslacht van de 
Van Hardenbroeks Van De Kleine Lindt 
kwamen tijdens deze interessante 
donderdagmorgen aan de orde.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis 
genomen van het overlijden van

Geert Smulders
 * Gerwen, 3 maart 1941 † Lieshout, 4 februari 2019

Geert, de grondlegger, eigenaar en drijvende kracht van onze 
organisatie was een man van staal en heeft alles voor onze 
bedrijven betekend. Ondanks zijn ziekte bleef hij zich, 
nog tot vorige week, met hart en ziel inzetten voor de hele 
GS Staalwerken Groep. Met al zijn wilskracht en vechtlust 
heeft hij de strijd helaas niet kunnen winnen.

Hij zal in onze gedachten voortleven als een man die met zijn 
inzet en positieve instelling mensen wist te motiveren en te 
helpen. 

Op deze manier zullen we Geert dan ook blijven herinneren.
Zijn krachtige persoonlijkheid,  zakelijk inzicht en 
onbaatzuchtigheid zullen we enorm missen.

We willen Bep, Mark, Ingrid, Iwona, Karin en Juliëtte en verdere 
familie veel sterkte toewensen voor de tijd die voor hen ligt.

Namens alle medewerkers van GS Staalwerken Groep
Helmond, 5 februari 2019

Winterse tuindagen 
in de Tuinen   
van de Walburg 
Op 16 en 17 februari van 11.00 uur tot 
17.00 uur staan de poorten van de Wal-
burgtuinen open ter gelegenheid van 
het Helleborusweekeinde. Dit is het 
eerste Tuinweekeinde van 2019!  Het 
zal ook aan het einde van de winter 
een feest zijn om te wandelen door 
een b(l)oeiende tuin als deze. Elk sei-
zoen heeft haar eigen betovering. Ook 
een vroege voorjaarstuin kent onver-
gelijkbare hoogtepunten. 
17 februari noemen we Kerstrooszon-
dag, omdat juist nu de winterbloeiende 
Helleborus (de kerstroos) de aandacht 
trekt. We verwonderen ons over kleu-
ren van de schitterende toverhazelaar 
en de rijkdom aan bloeiende sneeuw-
klokjes. Bezoekers kunnen deelnemen 
aan rondleidingen door de tuinen, 
waarbij verhalen verteld worden over 
heden en verleden van deze oude 
schatkamer van de tuincultuur. Zie het 
programma op de website.
Het wordt een Winterdag met een 
warm hart: gezelligheid en gebak in 
het tuincafé en in de plantenkas een 
mooie collectie vroege voorjaarsbloei-
ers voor de liefhebber van natuurlijke 
schoonheid. De entree is gratis. Tuinen 
de Walburg, Boord 64, 5674 NE Nue-
nen, 040 2449682 www.dewalburg.nl 

Dader en/of 
getuigen gezocht
Op maandagavond 4 februari tussen 
19.50 en 22.30u is er een behoorlijke 
schade veroorzaakt aan mijn auto,  een 
zwarte Renault. Deze stond gepar-
keerd op de parkeerstrook bij Scara-
bee aan de Mantelmeeuwlaan.
Hierbij het verzoek of de veroorzaker 
van deze schade zich wil melden. Ook 
eventuele getuigen die iets gehoord 
of gezien hebben mogen zich met mij 
in verbinding stellen.
Alvast bedankt voor de eerlijkheid.
Guus van den Heuvel, 06-57592709.



Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

*Geldig op alle artikelen voorzien van een stapelkorting etiket

Sale artikelen 50% korting
3 - 55%stuks

4 - 60%stuks

5 - 65%stuks
(of meer)

Laatste kans

KOM OOK OP ZATERDAG 9 FEBRUARI NAAR WOENSXL. 

LAAT JE FOTOGRAFEREN DOOR ONZE FOTOGRAAF IN DE MIDDEN PASSAGE 

BIJ DE LOVE SEAT EN MAAK DAARMEE KANS OP DE REIS NAAR PARIJS 

OF EURO DISNEY OF ÉÉN VAN DE VELE ANDERE PRIJZEN!

Win een reis naar  
Euro Disney of Parijs 
met onze Valentijn  

fotowedstrijd
ZATERDAG 9 FEBRUARI

11:00-16:30 UUR

OP 14 FEBRUARI ZULLEN DE WINNAARS BEKEND GEMAAKT WORDEN

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

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

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

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

Herikhof 5 Nuenen
Royale tussenwoning gelegen in Nuenen zuid en voorzien van speels 
ingedeelde woonkamer, kantoor/hobbykamer, 3 slaapkamers, een grote 
zolderkamer met mogelijkheid tot 4de slaapkamer en een fraai aangelegde 
achtertuin met poort welke toegang biedt tot het gangpad. De woning is 
gelegen nabij speelgelegenheid, winkels en diverse voorzieningen. 

•	 Inhoud:	515	m3
•	 Woonopp:	158	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	305.000,00		k.k

verkocht

Schepen v Durenlaan 8 Nuenen
Speelse twee-onder-een kapwoning voorzien van zeer ruime 
woonkamer met sfeervolle houtkachel, grote leefkeuken, 2 slaapkamers 
+ 2 badkamers op de eerste verdieping en een ruime open zolderkamer 
op de tweede verdieping. De woning heeft een onderhoudsvriendelijke 
en zonnige achtertuin en is gelegen in Nuenen oost.

•	 Inhoud:	638	m3
•	 Woonopp:	187	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	429.000,00		k.k

verkocht

Margrietstraat 10 Nuenen
Nabij het centrum gelegen uitgebouwde hoekwoning met grote garage 
+ berging, woonkamer met robuuste open haard, open keuken met 
schuifpui naar de achtertuin, 3 slaapkamers en een geheel bestrate 
achtertuin op het oosten. Deze woning is zeer gunstig gelegen in een 
rustige straat op loopafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	315	m3
•	 Woonopp:	97	m2
•	 Bouwjaar:	1953
•	 Vraagprijs:	€	265.000,00		k.k

verkocht

Oude Kerkdijk 10 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen vrijstaande woning met oprit en inpandig 
bereikbare garage met een grote zolder. Deze woning is verder voorzien 
van een extra slaapkamer en badkamer op de begane grond, 3 slaapkamers 
op de eerste verdieping en een badkamer. Rondom de woning is er veel 
parkeergelegenheid en op 100 meter is winkelcentrum Kernkwartier gelegen.

•	 Inhoud:	706	m3
•	 Woonopp:	183	m2
•	 Bouwjaar:	1986
•	 Vraagprijs:	€	569.000,00		k.k

verkocht

Dalkruiddreef 13 Nuenen
Royale vrijstaand geschakelde woning met garage en een op het 
zonnige zuiden gesitueerde achtertuin. De woning is gelegen aan een 
rustige straat in Nuenen-Zuid nabij het centrum van Nuenen alsmede 
het winkelcentrum Kernkwartier, scholen, sportaccommodaties en de 
uitvalswegen.

•	 Inhoud:	607	m3
•	 Woonopp:	157	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	439.000,00		k.k

verkocht

Stormvogelhof 2 Nuenen
Deze ruime hoekwoning is gelegen op steenworpafstand van het 
centrum van Nuenen in de woonwijk Nuenen Zuid. De woning is 
voorzien van een 4 tal slaapkamers en een royale zonnige achtertuin 
met eigen achterom. Het betreft hier een goed onderhouden voormalige 
huurwoning.

•	 Inhoud:	381	m3
•	 Woonopp:	124	m2
•	 Bouwjaar:	1968
•	 Vraagprijs:	€	250.000,00		k.k

te koop

Refelingse Erven 144 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen royaal uitgebouwde semi bungalow in perfecte staat 
en voorzien van een woonkamer met sfeervolle gaskachel, 1 slaapkamer 
+ badkamer op de begane grond, deels open keuken, 3 slaapkamers 
+ badkamer op de verdieping en een op het westen gelegen zonnige 
achtertuin. De woning is tevens gelegen nabij winkelcentrum “Kernkwartier”

•	 Inhoud:	413	m3
•	 Woonopp:	115	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	309.000,00		k.k

te koop

Bloemhoeve 14 Nuenen
Vrijstaande woning met carport en inpandige garage gelegen op een 
unieke landelijke locatie met uitzicht over de landerijen in kerkdorp 
Nederwetten. De woning is voorzien van een tweetal slaapkamers en 
een badkamer op de begane grond alsmede een tweetal slaapkamers en 
een badkamer op  de verdieping.

•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	126	m2
•	 Bouwjaar:	1987
•	 Vraagprijs:	€	389.000,00		k.k

te koop

Lucas v Hauthemlaan 12 Nuenen
Vrijstaande semi bungalow met dubbele inpandige garage gelegen 
in villawijk Papenvoort. De woning beschikt over een slaapkamer en 
badkamer op de begane grond alsmede 5 slaapkamers en 2 badkamer 
op de verdieping. De woning is gelegen op een unieke locatie aan de 
rand van het dorp met vrij uitzicht over de landerijen. 

•	 Inhoud:	568	m3
•	 Woonopp:	189	m2
•	 Bouwjaar:	1971	
•	 Vraagprijs:	€	795.000,00		k.k

te koop

Klamperlaan 9 Nuenen
Riante twee-onder-een-kapwoning met een inpandig bereikbare 
garage, grote L-vormige woonkamer met veel lichtinval, dichte keuken 
en 4 ruime slaapkamers.  Deze ideale gezinswoning is gelegen in een 
groene en kindvriendelijke woonomgeving op loopafstand van het 
winkelcentrum ‘Kernkwartier” alsmede scholen en diverse uitvalswegen.

•	 Inhoud:	572	m3
•	 Woonopp:	153	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00		k.k

te koop

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
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Vrijwilligers 
gezocht voor  
het Kindercarnaval!
Het lijkt nog erg ver weg, maar voor 
je het weet staat carnaval voor de 
deur. Alle carnavalsverenigingen 
zijn alweer druk in de weer en de 
nieuwe prinsen en prinsessen zijn 
inmiddels al bekend. Ook wij als 
werkgroep van CV de Dwèrsklippels 
zijn al druk bezig met de organisatie 
van het kindercarnaval in de tiener-
tent, op dinsdagmiddag 5 maart.

Om dit kinderfeest te kunnen realise-
ren, hebben we ieder jaar weer de hulp 
van vrijwilligers nodig. Deze vrijwilli-
gers staan achter de diverse kramen 
waar de kinderen hun bonnetjes kun-
nen inruilen voor een heerlijke lolly, 
een zakje chips, een suikerspin of om 
even lekker op het springkussen te 
kunnen springen. Ook de gratis ranja 
moet uiteraard door vrijwilligers ge-
maakt en ingeschonken worden. En 
wat is een knutselhoek zonder iemand 
die de kinderen helpt met knippen en 
plakken. Kortom: het hele kindercarna-
val valt of staat met haar vrijwilligers!

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

Blauwe zone in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben en de vier wethouders van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten hebben begin november vorig jaar de� nitief besloten tot 
de invoering van een blauwe zone in het centrum van Nuenen. De blauwe 
zone gaat gelden van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur 
en op koopavonden tot 21.00 uur.

bepaald en gesprekken met grondei-
genaren gevoerd. B&W hebben ook 
onderzoek naar ontheffingssystemen 
gedaan. Tot zover dus de Blauwe Zone-
feiten die ook te lezen zijn op de ge-
meentelijke website www.nuenen.nl.

Weinig vrije parkeerplaatsen
In het Nuenense centrum zijn tijdens 
piekmomenten weinig parkeerplaat-
sen vrij voor bezoekers van het cen-
trum. Door het instellen van een blau-
we zone mag er niet langer dan twee 
uur geparkeerd worden. Parkeren mag 
alleen in de parkeervakken met een 
blauwe markering en met gebruik van 
een parkeerschijf. De blauwe zone is 
bedoeld om lang parkeren, met name 
door werknemers, in het centrumge-
bied te voorkomen. Bovendien zorgt 
een blauwe zone voor een betere be-
nutting van de parkeerplaatsen, omdat 
er meer roulatie is. Zo komt er meer par-
keerruimte beschikbaar voor het win-
kelende publiek en andere bezoekers 
van het centrum. Het instellen van de 
blauwe zone is een nadrukkelijke wens 
van de ondernemers van het centrum.

Waar komt de blauwe zone?
Er komt een blauwe zone op de Park-
straat, Park en Vincent van Goghstraat. 
Daarnaast maken Berg, Weverstraat, 
het Vincent van Goghplein en een 
aantal zijstraten ook gedeeltelijk on-
derdeel uit van de blauwe zone. Om-
dat B&W nog geen overeenstemming 
hebben met de grondeigenaren, be-
horen parkeerterreinen Parkhof/Wal-
burg en De Smidse (bij Jumbo en 
Hema) voorlopig nog niet tot de blau-
we zone. Hopelijk kunnen deze terrei-
nen op termijn wel toegevoegd wor-
den aan de blauwe zone, aldus schrijft 
het college van B&W. Omdat er be-
zwaren zijn ingediend, gaat het colle-
ge van B&W de blauwe zone pas 
daadwerkelijk invoeren na afronding 
van de bezwarenprocedures. B&W 
verwachten dat  de blauwe zone in het 
tweede kwartaal van dit jaar inge-
voerd wordt. Nog een paar maandjes 
wachten dus. Wordt vervolgd…

Automobilisten die met hun voertuig 
in de blauwe zone willen parkeren, zijn 
verplicht om gebruik te maken van een 
parkeerschijf. Handhaving berust bij 
onze BOA’s. Centrummanager Henry 
van Vlerken is sterk betrokken in het in-
voeringsproces. In 2017 is het Nuenen-
se college van burgemeester en wet-
houders (afgekort tot B&W) gestart 
met de voorbereidingen voor de blau-
we zone. B&W hebben een parkeercafé 
met een klankbordgroep georgani-
seerd en een plan van aanpak opge-
steld. En uw columnist Cees zat in die 
klankbordgroep onder de noemer van 
‘winkelend publiek uit Gerwen’. Ik klets 
dus niet uit mijn nek, neen, ik weet van 
wanten en ik vermeld hier enkel en al-
leen maar de feiten. In 2018 heeft het 
college van B&W het Blauwe Zone-
plan vastgesteld. Ook hebben B&W de 
conceptgrenzen en uitgangspunten 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Blauwe zone in Nuenen

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Winkel Open? Deur Dicht!
Op mijn Open Brief aan de winkeliers van Nuenen heb ik van alle kanten positieve reacties 
ontvangen. Het onderwerp duurzaamheid en gezond verstand leeft in Nuenen!
Tijdens mijn wekelijkse boodschappenrondje zag ik weer veel positieve voorbeelden van 
winkeliers die ‘gewoon’ altijd de deuren dichthouden. 
De prijs voor ‘hoe simpel kan het zijn’ gaat daarbij naar de Marskramer: op de dichte deur 
hangt een eenvoudig printje met de boodschap ‘Wij Zijn Open’. Opgelost!
Verrassend: een deur kan ook ‘duurzaam’ open staan, blijkt bij BioKracht! Hun winkel 
wordt zonder verwarming vaak zó warm door de actieve keuken en de koelinstallatie, dat 
ze op deze manier (gratis!) koeling binnenhalen - slim!
De aanmoedigingsprijs gaat naar het rijtje Cuypers - Smolders - Crooijmans: hun grote 
dubbele deuren zijn al half gesloten dezer dagen, nu nog éven dapper zijn en doorzetten 
zodat ze helemaal ‘dicht’ blijven! 

Ondertussen zitten de ondernemers en de Centrummanager Henry van Vlerken ook niet 
stil als het gaat over maatschappelijk bewust en duurzaam ondernemen: ik kreeg een 
heel positieve e-mail met de aankondiging dat mijn oproep hoog op de agenda komt van 
de eerstvolgende vergadering van de betreffende commissie! Kijk, hier laat Nuenen zich 
van z’n beste kan zien. Inwoners, klanten én ondernemers, die samen nadenken en open 
met elkaar in gesprek gaan over belangrijke thema’s. Wordt vervolgd!

M arjan van der Donk, Schutterijakker 8, 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

Asperges op de Velden verhuist     
van Nuenen naar Veldhoven!

uit de regio. Vanaf de start in 2015 heb-
ben zij inmiddels ruim 10.000 gasten 
mogen ontvangen in hun stijlvolle 
pop-up restaurant en culinair mogen 
verrassen. In de afgelopen vier jaar 
heeft het evenement een dusdanige 
groei en ontwikkeling doorgemaakt 
dat een vernieuwde locatie niet kon 
uitblijven. Bertie licht toe: “Onze gas-
ten komen van heinde en verre en het 
is echt een evenement geworden van 
de regio Groot Eindhoven en zeer ver-
re omstreken. Om onze gasten te blij-
ven verrassen, hebben we voor de lus-
trumeditie in mei gekozen voor een 
nóg mooiere en facilitair gezien betere 
locatie dan men al gewend is van ons.” 

Uit jasje gegroeid
Trots kijkt de organisatie BERT! Events 
terug op de afgelopen 4 jaar waarin 
hun pop-up restaurant Asperges op de 
Velden uitgegroeid is tot een evene-
ment wat niet meer weg te denken is 

Nieuwe locatie
Ter ere van de lustrumeditie wordt het 
restaurant opgebouwd midden in de 
velden van Aspergekwekerij John Kel-
ders, gelegen in Veldhoven. Een prach-
tige locatie met een wijds uitzicht over 
het Kempische landschap. Bertie ver-
volgt enthousiast: “Naast het fraaie uit-
zicht, biedt deze nieuwe locatie ook 
alle benodigde faciliteiten voor onze 
gasten. Bij Raaijmakers Hoeve liepen 
we tegen ruimtegebrek aan en facilitei-
ten zoals parkeren. In Veldhoven kun-
nen onze gasten direct bij de entree 
van het restaurant parkeren en kunnen 
we dit eindelijk ook gratis aanbieden. 
Daarnaast hebben we veel meer ruim-
te waardoor we creatiever kunnen zijn 
in de opzet van het restaurant. Het 
wordt een stuk groter en indrukwek-
kender qua opzet en hebben daar een 
waanzinnig terras wat aan drie zijden 
omringd is door aspergevelden!” 

Nuenens sterrenrestaurant kookt in 
Veldhoven
Net als voorgaande jaren zullen be-
kende sterrenkoks uit de regio weer 
met hun team komen koken in het 
pop-up restaurant. Op maandag 20 
mei zal twee-sterrenrestaurant De Lin-
dehof uit Nuenen de lunch en het di-
ner op culinair topniveau verzorgen. 
De keuken van de van oorsprong Suri-
naamse Soenil Bahadoer is een unieke 
mix tussen de klassieke, verfijnde Fran-
se keuken en de kruidige, krachtige 
Surinaams-Hindoestaanse keuken. Op 
zondag 26 mei staat sterrenrestaurant 
Wiesen aan het roer van het stijlvolle 
pop-up restaurant. Yuri en zijn team 
brengen gerechten die zich symbolise-
ren door mooie producten, creativiteit 
en passie. De gerechten worden ui-
teraard bereid met de vers gestoken 
asperges van Hollandse bodem.

Wilt u erbij zijn? Wacht niet te lang, 
want de reserveringen gaan erg hard. 
Voor meer informatie en reserveringen 
kunt u terecht op de website: 
www.aspergesopdevelden.nl

 Gina Schäfer is hofdame Fabulous 
en ze zingt, danst en kookt…
Het jeugdtrio van de Gerwense carnavalsvereniging De Narre-Kappen be-
staat uit prinses Amazing, hofdame Fabulous en adjudant Excellent. Twee 
dames die worden bijgestaan door Lucas de Groot, tijdens carnaval dus ad-
judant Excellent. Maud de Laat is de Gerwense jeugdprinses en Gina Schäfer 
luistert ook naar de naam hofdame Fabulous.

bij een optreden van mijn vader. Ik hou 
van zingen, dansen en koken.”  

Glitter & Games
Gina gaat samen met prinses Amazing 
en adjudant Excellent het thema Glitter 
& Games voor het jeugdcarnaval 2019 
invullen. Onder het motto ‘Ut kan nie 
gek genoeg’ zal dit trio de carnaval voor 
de jeugd gaan aanvoeren. “Ik ben heel 
blij dat ik deze carnaval hofdame van 
het jeugdcarnaval in Gerwen mag zijn. 
Ik hoop dat het een superleuke carna-
val gaat worden!” aldus de enthousiaste 
Gina Schäfer, sorry hofdame Fabulous.

Gina is twaalf jaar en ze woont in Ger-
wen aan de Bosweg. Gina is de eerste 
van de Gerwense sintibewoners die 
een officiële functie bij de Narre-Kap-
pen vervult. Een groot bord bij de 
woonwagen van de familie Schäfer 
maakt duidelijk waar de jeugdhofda-
me woont.

Gina zingt bij optreden Paulus
Gina zegt: “Ik heb twee zussen en ik 
kom uit een grote, muzikale familie. 
Mijn moeder heet Rebecca en mijn va-
der Paulus en hij speelt gipsyjazz op 
zijn gitaren. Soms mag ik meezingen 

Notariskantoren verhuizen 
naar Nuenen-centrum
De bekende notariskantoren in onze gemeente, Marks Wachters notarissen 
en Schäfer Notarissen, gaan zich vestigen in Parkstraat en Park. Schäfer zit 
nog op het adres Het Steenen Huys 34 en krijgt een nieuw kantoor in het 
huidige Rabobank-pand aan het Park 34-36.

Op die plaats werd in 1889 smederij De 
Rooij gevestigd, en later ook een her-
berg en een landbouwmachinefa-
briek. In 1932 kwam er een garagebe-
drijf bij. In 1995 werd Fiat-garage De 
Rooij en het Shell-pompstation ge-
sloopt en bood die plek plaats aan 
winkels, kantoren en bovenwoningen. 
Schäfer Notarissen verhuist volgende 
maand naar het Park.

Marks en Wachters notarissen naar 
Parkstraat
Marks en Wachters notarissen zitten 
nu nog aan Kloosterstraat 3 en komen 
na een verbouwing van het multifunc-
tioneel bedrijfspand, gekocht van Lie-
bregts, aan Parkstraat 54 te zitten. De 
nieuwe vestiging van Marks Wachters 
notarissen komt op een A-locatie en 
beschikt daar over een ruim 
parkeerterrein. 

Foto’s: Cees van Keulen 

Foto Cees van Keulen

het Kindercarnaval!

Van 15 t/m 30 mei zal de lustrumeditie plaats vinden van Asperges op de 
Velden, het stijlvolle pop-up restaurant middenin de aspergevelden waar 
dagelijks lunches en diners worden geserveerd. Dit jaarlijkse evenement, 
georganiseerd door Bertie Klaassen van BERT! Events, heeft de afgelopen 4 
jaar plaats gevonden bij Raaijmakers Hoeve in Nuenen. Ter ere van de lus-
trumeditie zal Asperges op de Velden verhuizen naar de landerijen van 
Veldhoven. 

KBO Lieshout 
Kienavond 
Op vrijdag 8 februari en 8 maart orga-
niseert de Seniorenvereniging KBO 
Lieshout weer de bekende KBO kien-
avonden in het Dorpshuis. De zaal is 
open om 19.00 uur en om 20.00 uur 
beginnen we met kienen. 



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.

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

PUZZELHOEKWeek 6

Horizontaal: 1 planeet 7 zelfzucht 12 vleesgerecht 13 elektrisch geladen deeltje 
15 mondwater 17 voortploeteren 21 plaats in Amerika 23 beroep 25 ex cathedra 
26 voorzetsel 27 voor 29 onder andere 30 neon 31 opbrengst 34 peignoir 37 toneelspeelster 
42 staat in Amerika 46 voorzetsel 47 bijwoord 48 bijbelse figuur 50 nikkel 51 en andere 
52 plaats in Limburg 55 de oudste 57 arrogant 60 vogel 61 rivier in Schotland 
62 ontkenning 64 plaats in Zeeland 65 vrijkoopsom

Verticaal: Verticaal: 2 United States 3 stuk hout 4 Europees land 5 schildhouder 6 havenplaats 
7 besluit 8besluit 8 strijd 9strijd 9 droombeeld 10 poplied 11 inhoudsmaat 14 rivier in Duitsland 
16 vroegere geneeswijze 18vroegere geneeswijze 18 motorschip 19 boom 20 onmens 22 tennisterm 
24 nauw 27 per expresse 28per expresse 28 voorvoegsel 32 golfterm 33 mal aanwensel 35 voordat 
36 dochter van Cadmus 38dochter van Cadmus 38 kleine ruimte 39 verslag 40 bedekte spot 41 water in Friesland 
42 ad acta 43 plotseling 44plotseling 44 verstandig 45verstandig 45 nieuw (in samenstellingen) 
49 durende vijandschap 53durende vijandschap 53 rivier in Duitsland 54rivier in Duitsland 54 voorbij 55 soortelijk gewicht 
56 plan 58 groet 59 mager 60 persoonlijk voornaamwoord 63persoonlijk voornaamwoord 63 buisverlichting

C O C A I N E B O B S L E E
A R S N E L K O K E R P E
N D O F D E E R
A G A O T E E K B S D
P R U L M A A G D A N T E
E E N M A A L A A L G E E R

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

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

Oplossingen wk 5
E W E R K M E T H O D E W K T

R D T S E K R O S A A L B R I

S E R E U A C D N E E G A A Z

P K D E Z P R U A V I T A A L

E E A E E E P A R S S R L K A

O D S Z L L N O T T E R L B B

R E I A D V E E R K H E I E M

G G X E A N R G O T G C V E A

D E L L H M A K T R E R A N S

N S L P I O V Z O F W R A R J

A E J D O O R B G N I D D U P

R O D O D E N D R O N R M E W

E A A N B O U W E N L P H T L

G I R E V I U H A T E E H C E

R C O C O N C I E R G E W A S

W I S S E L S P E L E RW I S S E L S P E L E R

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AEGIR
AGGREGAAT
ARGENTINIE
ATOOM
BRUID
BRUTO
CHAOOT
COBRA
COMPETITIEOPZET
CRICKET
DOELMATIGHEID
FRANCO
GROEN
HERDERSROMANHERDERSROMAN
HONDERDDELIGHONDERDDELIG
INTRODUCTIEINTRODUCTIE
KEIZERKEIZER
KETELKETEL
KIOSKKIOSK
KNEVELKNEVEL
KNOBBELZWAANKNOBBELZWAAN
KRAAG
KRANS
LEMELERBERGLEMELERBERG
LOTEN
MARKT
MOKER
MOTORLIEFHEBBERMOTORLIEFHEBBER
NACHTTARIEF
PUREE
RISICO
RITME
SMOORHITTE
SONNET
TENNO
TWEED
UITWEIDEN
VERDRIETIG

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

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

2 1 7 8
4 6 1

5 1
3 9 2 7
6 5

9 7 8 4
9 4

5 7 3
9 4 6 2

Sudoku

week 4, Dhr. / Mw. N. Hamers, Nuenen.

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

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

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

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

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nlERVAREN ARTS verricht 

rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

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.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

Pedicure ALTA GRACE 
(ook voor diabetes en reu-
ma). LEKKER MAKKELIJK, 
IK KOM OOK AAN HUIS! 
Tel: 06-50571183.

TE HUUR OPSLAGBOXEN 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Website zie “Den Opslag” 
of informeer naar de mo-
gelijkheden via telefoon 
0499-70 02 18.

Werk je graag met je han-
den? Wij zoeken mede-
werkers voor ons auto-
banden magazijn. Limado 
Autobanden Export, Lies-
hout 0499-421014

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

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.

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

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

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

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

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

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

Carnavalsmenu
Voor een stevige bodem is er keuze uit 

3 heerlijke stamppotten:

Boerenkool, hutspot, zuurkool

mét rookworst, buikspek of gekookte ham 
en natuurlijk de jus!

Of:

Krokante schnitzel met frites en sla

******
Als dessert nog een luchtige 

aardbeien bavaroise met slagroom

Tijdens de carnavalsdagen

€ 1111

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 FEBRUARI

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 STUKS)

# KIPSATÉ (2 STUKS)

# TJAP TJOY

# BABI PANGANG

# MAISKIPFILET 

 IN ZWARTE PEPERSAUS

# DAGING BOEMBOE SMOOR

Op dinsdag zijn we voortaan ook open!

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

TE KOOP AANGEBODEN: 
nieuw vloerkleed afm 
240x170. kleur: creme, bei-
ge, bruin tinten. Hoogpolig 
met canvas rug. Tel: 040-
2026653. Prijs: n.o.t.k.
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Elke vrijdag

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Vrijdag 15 februari
20.00 uur Rikken in Nederwetten

Piet Renders paviljoen RKVV Nederwetten
20.00 uur Strijkkwartet Alcyone

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Zondag 17 februari
14.00 uur Muziek. Dorpsboerderij 

Weverkeshof. Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen
16.30 uur Nuenen Zingt

Van Gogh kerkje, Papenvoort Nuenen

Zaterdag 16 februari 
10.00 uur 36ste Van Goghdrive (bridgedrive)

Het Klooster

Zaterdag 16 en zondag 17 februari
11.00-17.00 uur Helleborusweekeinde 

met Kerstrooszondag 
De Walburgtuinen
Boord 64 Nuenen

Dinsdag 12 februari
20.30 uur Valentijsconcert Plezzang

John Geven Studio’s, 
Spegelt 45-47, Nuenen

Woensdag 13 februari
20.00 uur Lezing Heksenvervolging 

Heemkundekring Lieshout
 Zaal De Koekoek, Dorpsstraat Lieshout

Donderdag 14 februari
09.30 uur Snijplotter

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 15 februari
14.00 uur Jazzmiddag PVGE
Scarabee, De Hongerman, 

Mantelmeeuwlaan 10 Nuenen

Zondag 10 februari
14.00 uur Ierse Muziek. Dorpsboerderij 

Weverkeshof. Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen
14.00-18.00 uur Old Fashion 60/70 live 

band. Klooster Park 1, Nuenen

Zondag 17 februari
11.00-16.00 uur Always Forever wedding 

event. Watermolen van Opwetten in Nuenen
14.00 uur koffi econcert met de Losse 

Tongen en Petits Fours. D’n Heuvel Gerwen

Maandag 11 februari
19.00-20.30 uur Bijeenkomst: Spelen, 
bewegen en ontmoeten. Aanmelden via 
e-mail: spelen_bewegen@nuenen.nl 

MFA Nederwetten

Maandag 11 februari
20.00 uur Lezing Arend Bolt Plasticsoep

IVN Nuenen Het Klooster

Zaterdag 16 februari
20.30 uur Voorjaarsconcert Tip Jar

Van Gogh kerkje Nuenen
21.30 uur Crazy pianist Ben Schutte

Cafe Ons Dorp

Vrijdag 8 februari 
20.00 uur KBO Kienavond

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 8 - 15 - 22 februari 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen 
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 10 februari
Veldtoertochten ‘Dak van Brabant’ 

Toerclub Nuenen
start bij accommodatie van N.K.V. 

aan Wettenseind

t/m 26 februari
Expositie van de schilderclub

 Jo van Dijkhof

Donderdag 7 februari
09.30 uur Greenscreen foto/fi lm

Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van Ber-
ckellaan 18

Donderdag 7 februari
14.00 tot 16.00 uur Kienen 

Gasterij Jo van Dijkhof
19.30 uur Spirituele avond 

Bio-Kracht, Parkstraat 3F Nuenen

Donderdag 7 februari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft

Inschrijven t/m 3 februari € 15,- p.p.
 Jo van Dijkhof

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Maand februari

  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

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Tineke de Groot-Meulensteen
Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, 
praktische hulp of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons 
bijzonder gemaakt.

   Martien de Groot, kinderen en kleinzoon

Oranjelaan 54     5741 HH Beek en Donk     T 0492 730 031  
info@crematoriumtlaar.nl       www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel:
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn.

Open dagen:
15 februari  13.00 - 17.00 uur
17 februari  11.00 - 17.00 uur

Geopend vanaf februari 2019

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 februari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger mevr. M. Ha-
braken.
Zondag 10 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en mevrouw M. Habraken.

Misintenties 
Zaterdag 9 februari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Riënts Slippens; Pastor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag).
Zondag 10 februari 11.00 uur: Riet 
Vroomen - Beutener; Toos Hurkmans - 
Damen en overleden familieleden; 
Loek en Herman Kappelhof - Lemmens; 
Pastor Carel Swinkels (vanwege ver-
jaardag); Annie Molenaar - van Hap-
pen; Jeanne Straathof - Scholtens; Ge-
rard Gies; Jo Jegerings; Anneke Kluit-
mans - Swinkels; Nellie Thijssen; Frans 
Thijssen (vanwege verjaardag); Oleg 
Ivanovskii; Alexandr Gorbulev.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ria Brink-
man - ten Katen, Alfons Blommelaan 5. 
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Corrie Martens - Geven en Piet Mar-
tens; Sjef en Lena Saris - Swinkels; Toon 
Jansen, vanwege verjaardag. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 febr. 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties 
Lena en Harrie Renders-Renders; Cor 
Dekkers; Mia Teunisse; Jan van der Loo; 
Ad van de Rijt namens het St. Annagil-
de; Harrie Verschuuren.

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

Zondag 10 februari zal onze kerkelijk 
werker Pieter Flach voorgaan in een 
serie van 3 carrousel diensten. Aan-
vang 10.00 uur.

De volgende carrouseldiensten zullen 
zijn op 17 en 24 februari waarin Marlies 
Schulz respectievelijk Marin Kroon zul-
len voorgaan. U bent van harte wel-
kom om deze diensten met ons mee te 
vieren! Voor kinderen van de basis-
school zal er kindernevendienst zijn. 
De collecte is deze keer voor diaconaal 
inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven.
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 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Romualdus, abt. 
Vrijdag 8 februari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes van Matha, belijder. 
Zaterdag 9 februari. 08.30 uur H. Mis, 
H. Cyrillus, bisschop van Alexandrië en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Pollo-
nia, maagd en martelares. 10.00 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 10 februari. Vijfde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 11 februari. 18.30 uur H. Mis, 
Verschijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes. 
Dinsdag 12 februari. 18.30 H. Mis, de 
zeven Heilige Stichters van de Servie-
ten van Maria, belijders. 
Woensdag 13 febr. 07.15 uur H. Mis.

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 donderdag:

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 in februari. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, 
hebben wij afscheid moeten nemen van

T I N Y  D I J S T E L B L O E M

echtgenoot van

Jeanne Dijstelbloem-Thijssen †

In liefde verbonden met

Henriëtte Arts
 

Nuenen, 1 februari 2019 

De avondwake is donderdag 7 februari om 19.00 uur in de  
H. Clemenskerklaan aan het Park in Nuenen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 februari om 
12.30 uur in het crematorium in Heeze, Somerenseweg 120. 
Vanaf 12.00 uur is er gelegenheid om het condoleanceregister 
te tekenen in de ontvangstruimte van het crematorium. 

Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
t.a.v. Familie Dijstelbloem
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk
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ACTIVITEITENAGENDA

Bijbelavonden 
Nederwetten
Afgelopen dinsdag is een korte reeks Bij-
belavonden in het dorpshuis in Neder-
wetten gestart. Iedereen in de omge-
ving is van harte welkom om te komen 
luisteren naar een Bijbelse boodschap.
Kent u het persoonlijke contact met 
God, waarover de Here Jezus sprak? Be-
seft u dat het hier om gaat in dit leven? 
Geef God de gelegenheid om het Zelf 
aan u duidelijk te maken. Hij ziet elke 
eerlijk oprecht zoekende ziel. Sprekers 
hebben de roeping gevoeld om koste-
loos de blijde boodschap uit te dragen, 
volgens de opdracht waartoe de Here 
Jezus eens ook Zijn discipelen riep. M. 
Lucas en H. Oskam 06 - 19 72 08 45. 
Voorlopig elke dinsdag in februari van 
19.45 tot 20.45 uur. Dorpshuis De Kop-
pel 7, 5674 NW Nederwetten.
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Wereldwinkel schenkt aan 
Doctors for Mozambique
Doctors for Mozambique Stichting mocht afgelopen week een gift in ont-
vangst nemen van de Wereldwinkel Nuenen van maar liefst € 500,00. Jaar-
lijks doet de Wereldwinkel een schenking vanuit de opbrengst van de win-
kel aan projecten van Nuenenaren in landen in ontwikkeling, en deze keer 
viel de keuze op Doctors for Mozambique Stichting. De foto toont de over-
handiging van de cheque door Hennie Leysten, voorzitter van de Wereld-
winkel Nuenen aan Dick Schoneveld, secretaris van Doctors for Mozambi-
que Stichting.

slechts gemiddeld 1 arts beschikbaar 
voor zo’n 35.000 mensen. Op dit mo-
ment ondersteunt Doctors for Mozam-
bique een kleine 40 studenten, en zijn 
er inmiddels uit hun programma 7 af-
gestudeerde artsen werkzaam op het 
platteland van Mozambique. Op die 
manier werkt Doctors for Mozambique 
aan een structurele verbetering in het 
land zelf. 

En daar zit dan ook de parallel met de 
Wereldwinkel, want door het Fairtrade 
principe wordt ook daar gewerkt aan 
structurele verbetering van de om-
standigheden in die landen zelf. Mooi 
om te ervaren dat de Wereldwinkel 
door middel van zo’n schenking aan 
andere projecten heel breed werkt aan 
ontwikkelingssamenwerking!
Meer informatie? 
www.doctorsformozambique.org; 
www.wereldwinkelnuenen.nl 

In feite doen beide organisaties aan 
ontwikkelingssamenwerking, al is het 
op een totaal ander vlak. De Wereld-
winkel verkoopt originele cadeaus en 
eerlijke levensmiddelen uit andere cul-
turen. Die producten zijn gemaakt met 
respect voor mens en milieu en de pro-
ducenten ontvangen daarvoor een 
eerlijke prijs (het zogenaamde fairtra-
de principe). Op die manier kunnen ze 
een menswaardig bestaan opbouwen 
in hun eigen land.

Doctors for Mozambique verzorgt de 
studiefinanciering voor arme studen-
ten in Mozambique. Studenten die de 
capaciteiten en vooropleiding hebben 
om arts te kunnen worden en die dat 
ook heel graag willen, maar dat niet 
kunnen betalen. Daar zorgt Doctors 
for Mozambique dan voor. Er vindt wel 
een strenge selectie plaats waarbij niet 
alleen naar kennis wordt gekeken (het 
juiste vakkenpakket van de middelba-
re school met zeer goede resultaten), 
maar ook naar motivatie en sociale 
vaardigheid. Afhankelijk van de finan-
ciële middelen van de Stichting kun-
nen dan ieder jaar een aantal studen-
ten worden opgenomen in het subsi-
dieprogramma. De opleiding vindt 
vervolgens plaats aan de medische fa-
culteit van de universiteit van Beira in 
Mozambique. Na voltooiing van de 
7-jarige studie gaan de kersverse art-
sen verplicht naar het platteland in 
Mozambique om daar in regionale zie-
kenhuizen hun werk te doen. En dat is 
hard nodig, want in Mozambique is er 

Brabantse restauratiesubsidie 
voor Soeterbeek Nuenen
Belangrijk bezoek op zaterdag voor landgoed Soeterbeek in Nuenen. Gede-
puteerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant kwam met een de-
legatie langs, met goed nieuws: Soeterbeek ontvangt een subsidie van 
400.000 euro voor restauratie en onderhoud van het landhuis op het terrein.

en dergelijke gaan we aanpakken. In 
totaal kost dat negen ton, dus dit is 
een heel flinke steun in de rug.” In een 
volgende fase worden ook ramen en 
interieur aangepakt, maar daar is deze 
subsidie niet voor bestemd.

Enorm blij is Dirck Smits van Oyen met 
de subsidie van de provincie. “We gaan 
beginnen met het repareren van het 
lekkende dak, want dat is het meest 
noodzakelijk.  Maar ook het achterstal-
lig onderhoud aan kozijnen, houtwerk 

Dirck Smits van Oyen  (links) ontvangt de beschikking uit handen van gedeputeerde Henri 
Swinkels. ( Foto Wim Hollemans)

Acht Brabantse monumenten krijgen 
in totaal bijna drie miljoen euro restau-
ratiesubsidie van de provincie. Gede-
puteerde Henri Swinkels overhandigde 
de beschikking dit weekeinde ook per-
soonlijk aan vertegenwoordigers van 
Landgoed Haanwijk in Sint-Michielsge-
stel (394.401 euro) en d’ Oultremont 
(het roze kasteel) in Drunen (400.000 
euro).  Vijf  andere monumenten ont-
vingen de beschikking per post. 
Bij de tien monumenten die nu subsi-
die krijgen, zitten met de Sint-Jan in 
den Bosch (400.000 euro) en Kasteel 
Heeswijk (290.542 euro) ook twee van 
onze vier topmonumenten, alle vier 
absolute iconen van de Brabantse ge-
schiedenis”, aldus Swinkels.  
De overige monumenten die een sub-
sidie ontvingen zijn stichting Nazareth 
in Gemert (240.110 euro), de Heilig 
Hartkerk in Breda (400.000 euro) en 
molen De Eendragt in Kaatsheuvel 
(400.000 euro).
Bij alle monumenten wordt de subsi-
die gebruikt voor herstel en restaura-
tie, zoals het vervangen of restaureren 
van zaken als daken, gevels en ramen. 

Nieuwe praktijkruimte Irma 
In december 2018 heeft Irma Timmermans haar nieuwe praktijkruimte aan 
de Acaciastraat (hoek Beukenlaan 19) geopend. Met deze nieuwe ruimte is 
de praktijk ruimer en toegankelijker geworden en nu dus voor een bredere 
doelgroep bereikbaar.

reumatische en spastische voeten mo-
gen door haar behandeld worden. Een 
goede samenwerking met andere 
zorgaanbieders, zoals praktijkonder-
steuners en podotherapeuten is hier-
bij van belang. Deze behandeling kan 
geheel of gedeeltelijk worden ver-
goed, vanwege haar registratie in het 
Kwaliteitsregister pedicure. Om haar 
kennis te verbreden, heeft ze in 2015 
de cursussen dermatologie en oncolo-
gie gevolgd. In 2018 heeft ze het diplo-
ma Medisch Pedicure Sport behaald 
om voeten van sporters gerichter te 
kunnen behandelen en goed advies te 
kunnen geven over voetverzorging. 

Heeft u last van uw voeten of bent u 
toe aan ontspanning?  Dan bent u bij 
haar in goede handen voor een profes-
sionele pedicurebehandeling, een ste-
vige sportmassage of een heerlijke 
ontspannende massage.

www.irma-sportmasseuse-pedicure.nl

(Sport)masseuse
Al ruim 20 jaar kunt u bij haar terecht 
voor sport-, ontspannings- en hotsto-
nemassages en sinds 2018 ook voor 
lymfedrainages van het gezicht. Deze 
lymfedrainage is zeer ontspannend en 
helpt onder andere goed tegen hoofd-
pijn. Een hotstonemassage is vooral 
ontspannend en sportmassage is zeer 
geschikt als spieren of pezen ‘vast’ zit-
ten. Een massage zorgt ook voor een 
betere doorbloeding en een goede af-
voer van afvalstoffen. Vorig jaar heeft 
ze de opleiding blessurepreventie ge-
volgd. Hierdoor kan ze de oorzaken 
van blessures beter achterhalen en cli-
enten nog gerichter behandelen om zo 
de klacht te verhelpen. Om de gene-
zing te bevorderen kan medical taping 
worden toegepast ter activering of on-
dersteuning van spieren en pezen.

Medisch Pedicure Sport
Sinds 1998 is Irma Medisch Pedicure 
dus ook risicovoeten als diabetische, 

Planoptimisme en boeggolf 
Het moet sneller, sneller, sneller! Zo eindigde mijn vorige column. En dat ging na-
tuurlijk over de broodnodige nieuwbouw van woning, hard nodig om de krapte 
op de woningmarkt te bestrijden. Want ambities en bouwoffensieven zijn er ge-
noeg, maar vrijwel zelden worden de planningen gehaald. Er wordt in dit ver-
band wel eens van ‘planoptimisme’ gesproken. 

Interim-manager Jos Feijtel schreef onlangs dat sprake is van een soort boeggolf: 
steeds zijn er veel plannen voor de eerste jaren, maar rolt de oplevering als een 
soort boeggolf vooruit naar twee of drie jaar verder. Feijtel is oud-burgemeester, 
oud-wethouder en oud-corporatiedirecteur, dus hij weet hoe het werkt in Neder-
land-regelland. Want we lopen nog steeds voorop in wet- en regelgeving (al ge-
ven we de schuld vaak aan de EU) en dat draagt nu eenmaal niet bij aan versnel-
ling. Zeker als het gaat om binnenstedelijk bouwen is dat een groot knelpunt. De-
sirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling van ontwikkelaar BPD en voorzit-
ter van de vereniging van projectontwikkelaars) zei hierover in een interview: “De 
uitdaging is enorm. Het vergt alles van onze creativiteit en onze vermogens om 
goed samen te werken.” In datzelfde interview sprak ze de hoop uit dat eind 2019 
vijf concrete oplossingen voor knelpunten op dit gebied zijn uitgevoerd.

Maar het valt in Nederland niet mee om tot echte versnelling van procedures te 
komen. Het gaat er al heel lang over en iedereen zegt het te 

willen, maar lukken doet het nooit. Dat geldt overigens niet 
alleen voor de ruimtelijke ordening, maar op meer ge-
bieden, zoals bijvoorbeeld de asielprocedures. Maar tot 
een ‘generaal pardon’ voor de woningbouw zie ik het 
nog niet komen. Overigens zit de vertraging van de 
nieuwbouw momenteel niet alleen aan de kant van de 
regelgeving, maar ook aan de financiële kant. Om allerlei 
redenen wordt het steeds moeilijker om plannen finan-

cieel rond te krijgen, met forse prijsstijgingen als gevolg. 
Dat hangt samen met grondprijzen, maar ook met stijgende 

arbeidskosten (gezien de schaarste op de arbeidsmarkt) 
en de energietransitie. Over die financiële kant de vol-
gende keer meer. Hoe dan ook valt te vrezen dat de 
boeggolf nog wel enige tijd voor ons uit zal rollen.

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Luisterprogramma 
moderne jazz door 
Willem Ligtvoet
Op vrijdag 15 februari organiseert de 
PVGE in de Scarabee een lezing met 
muziek over jazz. Jazzliefhebber Wil-
lem Ligtvoet neemt u mee in de ge-
schiedenis van de moderne jazz. Deze 
vorm van muziek kwam in en na de 
Tweede Wereldoorlog met de Gealli-
eerden naar Europa, om met enkele al 
bestaande Europese jazzmusici de ba-
sis te leggen voor een brede mu-
ziekstroming, die zich nog altijd blijft 
vernieuwen. U hoort op een tijdlijn 
fragmenten van jazzmuziek van de 
verschillende stromingen met als doel 
nader kennis te maken met jazz. Wil-
lem Ligtvoet is oud -burgemeester van 
Nuenen. 
 De middag is gratis toegankelijk voor 
leden van de PVGE. Niet-leden kunnen 
deze middag bijwonen voor een bij-
drage van 2 euro. Dit is inclusief een 
kopje koffie of thee bij binnenkomst. 
Aanvang 14.00 uur; zaal open vanaf 
13.30 uur. Scarabee, Mantelmeeuw-
laan 10. De lift is bereikbaar via sport-
hal de Hongerman. 

Z elfhulpgroep 
ouders zonder 
kindercontact
In Beek en Donk is er een zelfhulp-
groep voor ouders zonder kindercon-
tact. Deze groep is bedoeld voor ou-
ders waarvan de (volwassen) kinderen 
zelf het contact met (één) van de ou-
ders verbroken heeft. Dit verbroken 
contact geeft vaak het gevoel van 
machteloosheid, schaamte en onbe-
grip over de ontstane situatie. Het is 
fijn om deze gevoelens en ervaringen 
met andere ouders te kunnen delen 
omdat zij herkennen wat het met je 
doet. De groep wordt begeleidt door 
een moeder die uit eigen ervaring 
weet wat het is om een verbroken kin-
dercontact te hebben. 
De groep komt iedere 1ste woensdag-
avond van de maand bij elkaar. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant. 
Tel: 040-2118328 of 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Lezing ‘Heksenvervolging’ 
De eerste lezing van het nieuwe jaar van Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
gaat over Heksenvervolging in Zuidoost- Brabant. Deze lezing wordt gehouden 
op woensdag 13 februari om 20.00 uur in Zaal De Koekoek aan de Dorpsstraat in 
Lieshout. De lezing wordt gegeven door de heer Aad Engelfriet uit Geldrop. 
Ook in onze omgeving werden heksen vervolgd vanaf de 16de eeuw. Hekserij 
werd beschouwd als een sekte, vrouwen die de duivel aanbaden en seks met hem 
hadden tijdens zogenaamde heksensabbatten. Tot het jaar 1700 zijn ca. 40.000 
tot 100.000 mensen wegens hekserij aangeklaagd. Hoe dat kon gebeuren en wat 
de rol van de kerk was, daarover gaat deze lezing van Aad Engelfriet. Hij geeft uit-
leg over de beruchte onderzoeksmethoden. 
In onze regio begon het rond 1595 in Heeze en Leende. In één week werden zes-
tien vrouwen gewurgd en verbrand op de Strabrechtse Heide bij de nog steeds 
bestaande Galgenberg of Hoenderboom. Het gebeurde op meer plaatsen. In As-
ten bijvoorbeeld werd de vervolging geleid door Bernard de Merode, Heer van 
Asten, naar wie notabene een straat is genoemd in Asten. Nieuwsgierig gewor-
den naar dit onderwerp? Kom dan op 13 februari naar Lieshout. 
U bent allen van harte welkom. Ook als u geen lid bent van de heemkundekring. 
De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Contactadres Heemkundekring: 
Nelly de Groot-Cooijmans, Deense Hoek 17, 5737 PB Lieshout Tel. 0499-422326 
Mobiel: 06-108 28 605 Contactadres voor deze lezing: Henny van der Aa, Ginder-
door 30, Mariahout Tel. 0499-421707 
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 10 februari
Baronie - Nuenen1  . . . . . . . . . . . . 14.30 
Nuenen VR1 - HVCH VR1  . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Brabantia 2  . . . . . . . 12.00
Nuenen VR2 - Constantia VR1  . 12.00 
Woenselse Boys 2 - Nuenen 3  . 12.00 
Rood Wit V VR1 - Nuenen VR3  . 12.00 
Nuenen 4 - Best Vooruit 4  . . . . . 12.00 
Nuenen 5 - SV Unitas’59 4  . . . . . 10.00 
DBS 4 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . . 10.30 
Nuenen 7 - Acht 4  . . . . . . . . . . . . 12.00 
Pusphaira 6 - Nuenen 9  . . . . . . . 10.00 
Nuenen 10 - Best Vooruit 10  . . 12.00 

EMK
Vrijdag 8 februari 
EMK 1 (zaal) - FC Eindhoven 4  . 20.55
EMK 2 (zaal) - ESZVV Totelos 7  . 20.00
Zondag 10 februari 
Steensel 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Best Vooruit 3 - EMK 2  . . . . . . . . . 12.00
SBC 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
EMK 4 - Bladella 4  . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Tivoli 3  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
DOSL 6 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
SV Unitas’59 VR1 - EMK VR1  . . . 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 10 februari 
Bavos 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
WODAN 8 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3 - Brabantia 14  . . . . . . . . 11.00
SBC 12 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
 
RKVV NERDERWETTEN
Zondag 10 februari
Nederwetten 1 - Rood Wit’62 1 14.30
Nederwetten 2 - HSE 3  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 3 - Wodan 9  . . . . 11.00
SV Valkensw. 8 - Nederwetten 4 12.00
Nederwetten VR1 - B. Boys VR3 12.15
N. Woensel VR2 - Nederw. VR2  12.00

EMK - RKDSV 2-1
Door John de Jong

Na enkele voetballoze zondagen kon er (onverwacht) toch gevoetbald wor-
den op het Eeneind. Het veld was verrassend goed bespeelbaar en vanaf het 
beginsignaal was het met name RKDSV (Diessen) dat veel energie in de wed-
strijd legde en een optisch veldoverwicht creëerde, waaruit ook de eerste 
kansen ontstonden. 

de doelpunten vanmiddag wel eens 
duur konden zijn. Nadat RKDSV een 
volgende grote kans niet kon benut-
ten, was het EMK dat uit een prachtig 
uitgevoerde trap van Ruud Boerema 
op 1-1 kwam. EMK paste twee tactische 
wissels toe en bracht Geert Jan Kem-
perman en Sjef Sanders in het veld. 
Hierdoor had EMK meer dynamiek in 
het veld en waren er meer tactische 
keuzes in de uitvoering mogelijk. In de 
het laatste kwartier mocht EMK 2 spe-
ler Mitch van Gils nog zijn verdienste-
lijk debuut maken voor EMK 1, terwijl in 
de absolute slotfase Sjef Sanders een 
prima invalbeurt bekroonde met de 
uiteindelijke winnende treffer, 2-1. 
Geen beste, maar wel een sportieve 
wedstrijd, waarna EMK zich de geluk-
kigste ploeg mocht noemen.

 In de 13e minuut claimde RKDSV een 
strafschop, maar de scheidsrechter 
had goed zijn oog op de situatie en be-
oordeelde het moment met een 
schouderduw en dus gewoon door-
spelen. Direct hierna kwam een aan-
valler van RKDSV alleen voor de keeper 
maar hij schoof de bal in het zijnet. 
Ook EMK kreeg haar eerste (kleine) 
doelkansen zonder echt gevaarlijk te 
worden. De 0-0 ruststand was een te-
rechte weerspiegeling van de verhou-
dingen op het veld.

Na rust veranderde er eerst niet heel 
veel aan het spelbeeld, het spel golfde 
heen en weer met aanvallende inten-
ties voor beiden. Toch zorgde een slip-
pertje achterin bij EMK voor een 0-1 
voorsprong voor RKDSV dat voelde dat 

Ruud Boerema scoort de gelijkmaker

Annie de Louw     
trotse winnares ronde zestien
Door Antoon Hurkmans

Wederom was het weer ook deze week niet al te best, maar de deelnemers 
lieten zich niet afschrikken en ook nu weer hadden vele zich in laten schrij-
ven voor de 16de rik avond. De rik arena was met een bezetting van 10 wed-
strijdtafels weer goed gevuld en ook nu was de sfeer meer dan 
voortre� elijk. 

Uitslag rikken 1 februari
1 Annie de louw   81 punten
2 Jan Bertelink  74 punten
3 Fientje van Eijk  72 punten
4 Harold van Bree   71 punten
5 Wil Marquenie   65 punten 
6 An Arts  64 punten
7 Adriaan Schepers  64 punten
8 Ad Vogels   62 punten
9 Ruud Vogels  60 punten
10 Antoon Hurkmans  60 punten

Vrijdag 8 februari is de volgende rik 
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.00 uur stipt en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, voor zowel 
leden als niet leden, Nog niet geweest 
jammer, het kan nog steeds.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

Dames laten deze week van zich horen.
Lang heeft het dit jaar geduurd maar 
eindelijk was er weer iemand uit de be-
kende rik Family de Louw, die de over-
winning voor zich opeiste. Meteen 
vanaf de start was het al spannend 
met vooral tafel 8 die begon met open 
zonder praatje. Daarna elf slagen ver-
volgens open met praatje en als laatste 
was het Leo Arts die voor dertien sla-
gen ging, helaas voor Leo ging hij door 
een denkfoutje de mist in. En ook zoals 
de vorige uitgave was het deze week 
niet anders. De eerste ronde voor de 
pauze was het Annie de Louw die de 
leiding met 81 punten nam en deze 
vervolgens niet meer afstond en dan 
ook als verdiende winnares met de 
hoofdprijs huiswaarts keerde. Opval-
lend detail was het verzet van de deel-
nemende dames deze week.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Frans Foolen.
 

Scheidsrechter Ludo van de Berg feliciteert de  winnaar Annie de Louw

BCL organiseert een   
‘Scan & Go � etsspeurtocht’
Als winnaar van de ‘gezondheidsrace 2.0’ doet Badminton Club Lieshout na-
tuurlijk mee aan de nieuwe ‘gezondheidsrace 3.0’. In dat kader is de actieve 
sportvereniging weer een mooie ‘Scan & Go speurtocht’ aan het opzetten: 
deze keer mét de � ets én in de mooie omgeving van Mariahout. Noteer zon-
dag 31 maart 2019, 11.00 uur maar alvast in de agenda. 

Op zondag 31 maart 2019 gaat Bad-
minton Club Lieshout de tweede edi-
tie van de ‘Scan & Go speurtocht’ orga-
niseren. In het voorjaar 2017 heeft de 
sportvereniging de eerste ‘Scan & Go 
speurtocht’ georganiseerd. Toen was 
het een prachtige wandeltocht in de 
omgeving van Lieshout. Deze keer 
hebben de badmintonners Mariahout 
in het vizier genomen en, omdat daar 
zó veel te zien is, is de wandeltocht van 
de vorige keer vervangen door een 
fietstocht. 
Bij een ‘Scan & Go speurtocht’ wordt 
gebruik gemaakt van QR-codes, die 
makkelijk met de mobiele telefoon ge-
lezen kunnen worden en die uiteinde-
lijk de route aangeven. Zo combineert 

de tocht moderne mobiele techniek 
met het buiten zijn, sportief bewegen 
en ontdekken van de eigen omgeving. 
Op 31 maart start de eerste groep om 
11.00 uur met de speurtocht vanaf 
hartje Mariahout, bij restaurant ‘de Pel-
grim’. De laatste groep kan tot 11.30 
uur starten. Onderweg wordt de route 
dus kenbaar gemaakt middels vierkan-
te blokjes met QR-codes. 
Jong én oud kan aan deze tocht deel-
nemen zolang ze maar kunnen (mee)
fietsen én een mobiele telefoon bij 
zich hebben (één per groep is vol-
doende). Omdat de deelname ook nog 
eens gratis is, is er geen enkele drem-
pel aanwezig om op zondag 31 maart 
2019 eens lekker buiten bezig te zijn.

RKGSV wint      
van hoogvlieger Brandevoort
Op een moeilijk bespeelbaar veld was het RKGSV dat aan het langste eind 
trok. Het bleek de middag van aanvoerder Tim van Berlo die met twee doel-
punten ervoor zorgde dat Brandevoort over de knie werd gelegd.

langs de uitkomende keeper plaats-
te, 1-0. Vanaf dat moment begon 
Brandevoort wat meer risico te ne-
men om de aansluitingstreffer te be-
werkstelligen. Puik keeperswerk van 
Remy Hendrikx zorgde een enkele 
keer dat het bij 1-0 bleef. In de 87e 
minuut was het de keeper van Bran-
devoort die zich in de 16 van RKGSV 
meldde voor een corner. Toen deze 
bal afsloeg en werd afgesnoept op 
het middenveld door Tim van Berlo, 
wist hij met links van eigen helft de 
bal in het lege doel te schieten, 2-0. 
Laat in blessuretijd was het Mike van 
Bragt die de eretreffer voor Brande-
voort tegen de touwen schoot. Een 
terechte overwinning van ons vaan-
delteam, een ware teamprestatie. 
Met deze overwinning liet RKGSV 
zien dat het weer een team was.

In de beginfase van de wedstrijd was 
RKGSV wat onwennig en was het 
vooral Brandevoort dat daardoor ge-
vaarlijk kon worden. Een grote kans 
voor Milos Milosevic was het ant-
woord van RKGSV. Helaas werd deze 
kans gemist, dus gingen we rusten 
met 0-0. In de tweede helft was het 
RKGSV dat het initiatief zocht. Rond 
de 50e minuut was er een puntgave 
voorzet van Rik van Dael op Milos Mi-
losevic, die op zijn beurt prachtig 
raak knikte. Helaas werd deze goal af-
gekeurd wegens vermeend buiten-
spel. In de 70e minuut was het Rico 
Hendrikx die een vrije trap opeiste 
zo’n 35 meter van het doel van Bran-
devoort. Hij wist met een bekeken 
bal, de inlopende Tim van Berlo te 
bereiken die oog in oog niet faalde 
en met buitenkant rechts de bal 

Siem Huijberts 
600e EMK lid
Toen op 4 oktober 2007 Jan Peter van 
Irsel werd gehuldigd als 500e EMK lid, 
was het de verwachting dat EMK qua 
groei haar plafond had bereikt.

Nu, op 3 februari 2019, is Siem Huij-
berts gehuldigd als 600e lid van EMK.
Proficiat Siem en proficiat EMK.

Waar een 'kleine' club groot in kan zijn: 
Ambitie, Sportiviteit & Gezelligheid

Uitslag rikken bij 
RKVV Nederwetten 
1e prijs Ad Verhoeven met 71 pt 
2e prijs Wim Kuijpers met 69 pt 
3e prijs Jan Langenberg met 57 pt 
4e prijs Toon de Brouwer met 56 pt 
5e prijs Wim Raaijmakers met 53 pt 

Volgende rik avond 15 en 22 februari. 
Bij RKVV Nederwetten in het Piet R en-
ders paviljoen. Aanvang 20.00 uur.

Rikken

   
Scoreverloop: 
‘70: Tim van Berlo (1-0), ‘87: Tim van 
Berlo (2-0), ‘90+5: Mike van Bragt (2-1)

Gijs Vorstenbosch keerde afgelopen 
weekend terug uit Curacao en ook de 
ziekenboeg loopt langzaam leeg. 
RKGSV 1 kan voor het eerst sinds sep-
tember weer (bijna) beschikken over 
een fitte selectie op weg naar de uit-
wedstrijd in Bakel.

Badminton

van hoogvlieger Brandevoort

Drie keer de eerste prijs  
voor  DéDé Dance
Afgelopen zondag, 3 februari, sleepten de drie Démoteams van DéDé Dance 
driemaal de 1e prijs binnen tijdens de danswedstrijd Shell We Dance Event 
in ‘Theater De Speeldoos’ in Vught! Tijdens deze danswedstrijd deden zo’n 
100 dansgroepen mee die het tegen elkaar opnamen in verschillende cate-
gorieën. Onder toeziend oog van een deskundige jury, werden alle groepen 
beoordeeld op o.a. choreogra� e, techniek en presentatie.

samen met docente Lara Kaiser, alles 
uit de leerlingen gehaald wat erin zit, 
maar uiteindelijk zijn zij degene die 
presteren op het podium! En als ze dan 
ook nog eens de 1e plek behalen… Ja, 
dan sta ik te stralen van trots”, aldus 
Nadine Koster, docente Démoteam 1.

Er staan voor de Démoteams nog 
twee overige wedstrijden op de plan-
ning en al een hele hoop aanvragen 
voor optredens in Brabant! Wie weet 
zie je ze binnenkort dus voorbijko-
men met een knallend optreden. Wil 
je meer info over DéDé Dance of de 
Démoteams? Kijk dan op www.dede-
dance.nl of bel met het hoofdkantoor 
in Veldhoven; 040-2544052.

Voor de zomervakantie vonden de 
jaarlijkse audities plaats voor de nieu-
we samenstelling van de drie Démo-
teams van DéDé Dance. Honderden 
leerlingen deden hieraan mee en uit-
eindelijk bleven er drie groepen in ver-
schillende leeftijdscategorieën over. 
De leerlingen komen allemaal uit de 
verschillende locaties van DéDé Dance 
en trainen vanaf september wekelijks 
samen tijdens de speciale Démoteam-
trainingen. Er is zelfs een trainings-
weekend geweest om het hoogst haal-
bare eruit te krijgen.
 
“Wat een prestatie en wat ben ik trots 
dat ik deze talentvolle groep meiden 
heb mogen trainen. Natuurlijk heb ik, 

Drie keer de eerste prijs  

Afgelopen zondag, 3 februari, sleepten de drie Démoteams van DéDé Dance 
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Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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Eind mei sluit de bekende drogisterij Noordveld in winkelcentrum het Kernkwartier

Drogisterij Parfumerie Noordveld gaat stoppen
Drogist Adrien Coolen en alle medewerkers willen hierbij alle klanten ontzettend 

bedanken voor de ruim 40 jaar dat we er voor jullie mochten zijn en jullie mochten 

adviseren, voor het vertrouwen, de gunfactor en niet te vergeten de gezelligheid.

Noordveld

Door de toegenomen concurrentie, 

in onder andere het kernkwartier, 

en het afl opende huurcontract, 

hebben we helaas met pijn in het 

hart moeten besluiten te stoppen.

Al uw cadeaubonnen en volle 

klantenkaarten blijven tot en met 

de laatste dag inwisselbaar. 

Ook deze laatste maanden zullen 

wij ons uiterste best doen om u 

onze bekende service te bieden en 

maatwerkbestellingen te verrichten. 

Graag tot snel 

in Drogisterij Noordveld

Vanaf vrijdag 8 februari gaat de 
opheffi ngsuitverkoop* van start met

Kernkwartier Nuenen-Zuid – 040-2834677

30%
korting*

20%
korting*

20% korting op het gehele assortiment 
m.u.v. geneesmiddelen, voedingssupplementen, 

Reform en EyeLove brillen

30% korting op Lancome Biotherm Collistar  
en ALLE dames- & herengeuren/cadeausets

Wij zoeken een

Medewerker Buitendienst
Je gaat bijvoorbeeld aan het werk in groenonderhoud, bestrating, 
gladheidsbestrijding, plaatsen van verkeersborden en hekken
en klein technisch onderhoud aan machines en voertuigen.

Je kunt je bij ons ontwikkelen (bijvoorbeeld door opleiding), 
je krijgt een incoveniëntentoelage en bedrijfskleding en we je krijgt een incoveniëntentoelage en bedrijfskleding en we 
hebben oog voor een goede balans tussen werk en privé.

Heb je rijbewijs B (liefst ook nog E of C) en lijkt het je wat om
in een leuk team aan een mooi(er) Nuenen te werken?

Solliciteer dan via www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Werken voor één van de 
mooiste gemeenten 
van Brabant

Nuenen is wereldberoemd door Vincent 
van Gogh.  De kernen Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten liggen in het groene 
buitengebied tussen Eindhoven en Helmond. 
Ze vormen samen een levendige gemeente 
met betrokken inwoners.
De gemeentelijke organisatie telt 80 De gemeentelijke organisatie telt 80 
medewerkers, verdeeld over drie afdelingen: 
Samenleving, Ontwikkeling & Handhaving 
en Openbare Werken. De bedrijfsvoering 
voor Nuenen, Geldrop-Mierlo en 
Son & Breugel wordt verzorgd door 
Dienst Dommelvallei.
De gemeente Nuenen staat middenin De gemeente Nuenen staat middenin 
de gemeenschap. Wij zoeken energieke 
mensen die gas durven geven en 
beschikken over daadkracht en vakkennis. 
Een leuke uitdagende baan voor je bij een 
gemeente volop in beweging!
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