
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

Harrie 
van den Bogaard
 verlaat 
De Nieuwe Linde

Mooiste hond 
van Nederland 
verkiezing

Waardig afscheid 
van Geert Smulders: 
hard als staal met
een hart van goud
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uw waardecheque!
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A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

Ben jij mijn Valentijn?
Aan onze oproep tot het plaatsen van een Valentijn-
berichtje voor een geliefde, is goed gehoor gegeven 
en wie weet staat er voor u wel een berichtje bij van 
een (geheime) aanbidder. 

We hebben alle romantische berichtjes  bij elkaar gezet op een speciale Valen-
tijnspagina en onder de inzenders zijn inmiddels de Valentijnscadeautjes, be-
schikbaar gesteld door Café Ons Dorp, Het Schuurke en Slijterij André van 
Lieshout, verloot. Alle winnaars hebben hiervan een persoonlijk bericht ont-
vangen. 

Rond de Linde wenst iedereen een fijne Valentijnsdag toe!

 Donderdagavond: 
Verspreiding   
D'n Nar in Gerwen
D'n Nar, de carnavalskrant van CV De 
Narre-Kappen, wordt donderdag-
avond uitgedeeld. Dit jaar een extra 
dikke editie. De kleine en grote Ger-
wense hoogheden worden uitgebreid 
aan u voorgesteld. Speciaal dit jaar een 
jubileumkatern in het kader van het 
55-jarig bestaan van de vereniging. 
Daarin aandacht voor o.a. oudgedien-
den, foto's, video's en verhalen van 
vroeger rond het carnaval in Gerwen.
Aanstaande donderdagavond (14 fe-
bruari) wordt D'n Nar bij u thuis in Ger-
wen aangeboden. Tussen half zeven en 
half negen 's avonds kan er bij u aange-
beld worden door een van onze dans-
mariekes, een lid van onze jeugdraad of 
van ons jeugdtrio. Zij helpen mee met 
de verspreiding en worden vergezeld 
door een vrijwilliger van onze vereni-
ging. Als u het graag wilt, mag u een bij-
drage geven. We willen benadrukken 
dat dit geheel vrijwillig is. Deze dona-
ties komen ten goede aan de activitei-
ten voor het jeugd- en seniorencarna-
val in Gerwen en zijn meer dan welkom. 
Ieder jaar haalt de vereniging hiermee 
een mooie ondersteuning op die erg 
goed gebruikt kan worden. Onze harte-
lijke dank alvast voor uw bijdrage!

De redactie van D'n Nar

Culinair evenement van 15 tot en met 31 mei 

 Raaijmakers Hoeve wederom 
locatie voor ‘Asperges aan het Veld’
Voor het vijfde jaar op rij is Raaijmakers Hoeve aan de Boord in Nuenen dé 
locatie voor een beproefd, culinair evenement: ‘Asperges aan het Veld’. Van 
15 tot en met 31 mei bent u van harte welkom in het pop-up restaurant van 
Martin en Bernie Raaijmakers. Ruim twee weken kunt u met volle teugen ge-
nieten van heerlijke aspergegerechten, bereid door topkoks uit de regio. 

Het tijdelijke pop-up restaurant van 
‘Asperges aan het Veld’ ligt direct aan 
de aspergevelden van het Nuenense 
familiebedrijf. Topkoks zetten hun 
handtekening onder zowel traditio-
nele als verfijnde recepten, waarin as-
perges de hoofdingrediënten zijn. 
Vanzelfsprekend serveert de huis-
sommelier van het evenement een 
bijpassende aspergewijn bij de lunch 
of het menu dat u kiest.

Raaijmakers Hoeve: 
altijd oog voor detail
Raaijmakers Hoeve heeft de afgelo-
pen 40 jaar een uitstekende naam op-
gebouwd in het telen van smaakvolle, 
prijswinnende asperges. Eigenaars 
Martin en Bernie Raaijmakers hebben 
hart voor een puur, eerlijk en ambach-
telijk product. Aan de Boord 25 in 
Nuenen groeien de asperges in hun 
eigen tempo, op de ouderwetse ma-
nier en zonder hulpmiddelen. Zo zijn 
asperges het lekkerst. Precies zoals as-
perges horen te smaken. 

NL Doet ! 
Het is bijna zover. NL Doet, de landelijke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. NL 
Doet wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranjefonds in maart. 

nldoet.nl) kunt u zien welke klussen er 
op 15 en 16 maart in uw woonplaats 
zijn, bijvoorbeeld bij de kinderboerderij 
Weverkeshof, scouting Rudyard Kipling 
of bij de Dorpswerkplaats. Kijk snel 
waar u aan de slag kunt! 
Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NL Doet, kunt u ook con-
tact opnemen met het Steunpunt Vrij-
willigerswerk via het CMD, tel. 
040-2831675, of u kunt een mail sturen 
naar: ismene.borger@levgroep.nl. 

Op die dagen gaan heel veel Nederlan-
ders aan de slag als vrijwilliger bij één 
van de vele maatschappelijke organi-
saties in ons land. Voor die organisaties 
is dit een kans om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken en klussen uit te voeren 
waar extra menskracht voor nodig is. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk nodigt 
iedereen in Nuenen c.a. van harte uit 
om mee te doen en een dagje de han-
den uit de mouwen te steken als vrijwil-
liger. Op de website van NL Doet (www.

- CAFÉ - 
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Burgerinitiatief van ACNZ   
heeft voldoende steun     
van de inwoners
Het burgerinitiatief van Actiecomité Nuenen c.a Zelfstandig is door 1485 
burgers ondersteund. Het vereiste aantal ondersteuners voor een burger-
initiatief bij Provinciale Staten is 1000.

Wat houdt het burgerinitiatief in
Provinciale Staten is verzocht het her-
indelingsadvies vóór 1 maart 2019 op 
de agenda van Provinciale Staten te 
plaatsen en te besluiten het herinde-
lingsadvies van 2 oktober 2018 te ver-
werpen. Er is onvoldoende draagvlak, 
termijnen zijn verstreken, Gedeputeer-
de Staten twijfelen zelfs aan de haal-
baarheid van het eigen voorstel. Lan-
gere besluiteloosheid tot maanden na 
de PS-verkiezingen is onnodig, onge-
wenst en heeft nadelige gevolgen voor 
de burgers, diverse instellingen/vereni-
gingen als ook voor de gemeente.

De inwoners van Nuenen c.a. hebben 
zich in een referendum met grote meer-
derheid uitgesproken tegen samen-
voeging met Eindhoven.

Burgerinitiatief overhandigd 
aan Commissaris van de Koning 
Op 1 februari is het burgerinitiatief 
aangeboden aan de Commissaris van 
de Koning, Wim van de Donk, als voor-
zitter van Provinciale Staten. Na de te-
leurstelling op 7 december dat, anders 
dan verwacht, het besluit over het her-
indelingsvoorstel niet op de agenda is 
gezet, is het actiecomité door inwo-
ners van Nuenen c.a. bestookt met vra-
gen als “wat nu? Dit kan toch zomaar 
niet?”. Dit heeft geresulteerd in een 
burgerinitiatief.

Dank aan de vele burgers die hebben 
geholpen, de sneeuw en kou getrot-
seerd hebben, om minimaal de vereis-
te 1000 handtekeningen van onder-
steuners op hele korte termijn op te 
halen. Die betrokkenheid van de in-
woners is geweldig. Met de overhan-
diging van het burgerinitiatief met 
185-pagina’s handtekeningenlijsten 
en 1485 handtekeningen van onder-
steunende burgers, hopen we dat Pro-
vinciale Staten ons niet nog langer in 
de kou laten staan en het herinde-

lingsvoorstel van Gedeputeerde Sta-
ten voor 1 maart verwerpen.

Hoe verder
Direct na aanbieding van het burger-
initiatief is de Griffie van Provinciale 
Staten gestart met een steekproefs-
gewijze controle om de steun van vol-
doende gerechtigde personen te on-
derzoeken. Dit onderzoek is op 8 
februari afgerond.
Op 11 februari heeft het Presidium 
(voorzitters van de fracties) van Provin-
ciale Staten zich over de geldigheid 
van het burgerinitiatief en wijze van 
behandeling gebogen.

Mike’s Electric Mud
Op zondag 17 februari speelt de Bra-
bantse bluesband Mike’s Electric Mud 
in Café Schafrath in Nuenen. De aan-
vang is 15.30 uur en de entree is, zoals 
altijd, gratis.
Vette swingende Blues met een rauw 
randje, zo omschrijft de band hun mu-
ziek. Ze vertolken klassieke nummers 
van oa. The Red Devils, Fabulous T-
Birds, Sonny Boy Williamson, Guitar 
Slim en vele anderen. Op vele grote 
podia heeft de band hun kunsten al la-
ten zien en deze middag gaat in Nue-
nen het dak eraf!
Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u 
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via 
de website: www.sunnybluesnuenen.
nl. Dan mist u nooit een optreden.

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Rond de Linde  Nr. 1 Donderdag 1 januari 2019

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 raads-
werk. We horen hierbij ook graag uw vragen en opmerkingen. Aan-
sluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u van-
af 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 gelegen-
heid 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! Gemeen-
teraad Nuenen c.a.

NIEUWE AFVAL-APP BESCHIKBAAR
Afvalinzamelaar Blink heeft een nieuwe afval-app ontwikkeld. De 
app ‘Blink’ is te downloaden voor Android en Apple vanuit de 
store. Als u zoekt op Blink, dan komt u bij de app terecht. Deze is 
te herkennen aan het Blink-Logo

De app is gemakkelijk in gebruik. Door uw postcode en huisnummer 
in te stellen, krijgt u op maat informatie over de afvaldagen, maar 
ook over de verschillende afvalstromen. Ook kunt u een melding 
instellen om geattendeerd te worden op de komende inzameling. 
Heeft u vragen over afvalinzameling of over de app, dan kunt u te-
recht bij klantenservice@mijnblink.nl of u kunt bellen met Blink via 
0800-0492

Doet u ook mee? Meld uw gezelschap aan via afval@nuenen.nl of 
0402631631. Na aanmelding neemt de gemeente contact met u op. 
Liever aan de slag op een ander moment? Dat is natuurlijk ook mo-
gelijk. Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 04-02-2019 EN 11-02-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boord 79 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Het Puyven 20 Verbreden garagedak verplaatsen  
 voordeur 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Duivendijk 4 Plaatsen LED scherm 
Willem van de Laarhof 10 Oprichten woonhuis 
Beekstraat 31A Vervangen aanbouw woning 
Willemstraat 6 Plaatsen erfafscheiding 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Huikert 35 Harleyweekend 30 aug/1 sep 2019
Nuenen c.a. Handelse Processie 22/23 jun 2019
Enodedreef 3 American Car Weekend 6/8 sep 2019

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Nuenen Van Goghmert 16 juni 2019 
 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
11-02-2019 Nieuwe Dijk 18 Omgevingsvergunning oprichten 
  werktuigenberging en vestigen 
  agrarisch bedrijf 

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

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

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

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

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

UITNODIGING RAADSVERGADERING 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van donderdag 
21 februari 2019.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

21 februari 2019 Raadsvergadering 
locatie: Het Klooster, aanvang 19:30 uur

Onderwerpen o.a.
• Centrale voorziening spelen en bewegen
• Bestemmingsplan Luistruik
• Vervolgstappen Klooster
• Kadernota WSD 2020-2023
• Nota reserves en voorzieningen 2019
• Zienswijze op Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 en 

Werkprogramma 2019 MRE

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

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 gemeenteraadsvergade-
ring en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. De 
gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten 
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. 

AFVALWEETJE

De app ‘Blink’ voor de 
afvalkalender is nu beschikbaar.

DUURZAAMHEID:      
23 TON CO2 PER NEDERLANDS GEZIN
Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton 
CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog 
eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding en 
kleding. Om met bomen deze huishoud-CO2 te compenseren, moe-
ten ruim 400 bomen een jaar lang groeien. Heb je geen idee van de 
CO2-uitstoot van jouw huishouden? Wil je weten of die onder of 
boven het gemiddelde ligt? Bereken jouw CO2-uitstoot met de CO2-
calculator van MilieuCentraal en bekijk de tips om deze te verlagen. 
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverande-
ring/bereken-je-co2-uitstoot/

NUENEN SCHOON    
TIJDENS LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Een papiertje op de stoep, een plastic fl esje in een hoek en blikjes 
op het grasveldje? Niemand houdt van een vervuilde omgeving. 
Daarom gaat heel Nederland aan de slag voor een schonere buurt 
tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019. 
Meer dan honderdduizend Nederlanders doen mee. En de gemeen-
te Nuenen natuurlijk ook.

Uw vereniging, bedrijf, wijk of vriendengroep kan op zaterdag 23 
maart meehelpen aan een schone buurt. De gemeente Nuenen on-
dersteunt de initiatieven door het aanbieden van een pakket met 
handschoenen, veiligheidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzakken. De 
materialen worden door de gemeente gebracht en opgehaald op 
een afgesproken locatie. Daarnaast krijgt u een promotiepakket 
met posters, fl yers en een draaiboek om deelnemers te informeren.

Wereldwinkel helpt jonge Keniaanse meiden naar school!

Bliksembezoek uit Kenia 
daar nog een paar weken staan. Don: 
‘De Nuenense Fairtrade-winkel werkt 
van harte mee en je zult die spaarpot 
hopelijk ook in andere winkels tegen-
komen. Alle beetjes helpen. Een geit 
kost ongeveer $ 50,- en je wilt niet we-
ten hoe gelukkig je iemand daarmee 
kunt maken. Later dit jaar gaat Jumbo 
ook supporten. Daar gaan straks veel 
mensen blij van worden. Dit is een pro-
ject van de lange adem want je krijgt 
dingen niet zomaar veranderd in een 
land als Kenia. Maar we zien dat het 
werkt, daar gaat het om.’ 

Meer weten? Bel Don Croonenberg: 
0621930746

Safia
‘Er is al veel bereikt,’ zegt de Keniaanse 
Safia Amale Abdi, ‘al blijft er nog ge-
noeg te doen. Wij zijn ontzettend blij 
met de ondersteuning die we vanuit 
Nuenen krijgen. Het leven van honder-
den meisjes ziet er nu heel anders uit. 
Ze lachen weer als het over de toe-
komst gaat,’ Safia woont in Nairobi en 
werkt voor de Verenigde Naties. Ze 
doet mee aan vredesmissies in Soma-
lië, bezoekt met delegaties westerse 
landen om ideeën op te doen en is 
voorzitter van I-Get, de organisatie in 
Noordoost-Kenia die zich inzet voor 
meidenonderwijs. 

Actie
Greet de Bruijn en Don Croonenberg 
zijn al jaren bezig om de stichting 
MOV, ooit opgericht door Don’s pa, op 
allerlei manieren te ondersteunen. Vol-
gend jaar gaan ze die stichting overne-

men en zich nog meer toeleggen op 
de combi van onderwijs en werk. 
Greet: ‘We zijn nu met een speciale ac-
tie begonnen om het meisjesonder-
wijs te promoten door voor de families 
die helemaal aan de grond zitten gei-
ten te kopen. Dat zijn taaie beesten en 
dat is belangrijk daar. Ze kunnen goed 
tegen het klimaat, ze kunnen lange af-
standen afleggen, ze geven vlees en 
melk. En als er jonkies geboren wor-
den, dan zorgen onze partners in Ke-
nia ervoor dat die weer naar de vol-
gende familie gaan. De families die 
zo’n geit krijgen kunnen in veel geval-
len voortaan zelf het schoolgeld voor 
de meisjes betalen.’

Geluk
Sinds een paar weken staat er in de 
Wereldwinkel een ‘spaarpot’ waar klan-
ten hun kleingeld kwijt kunnen, voor 
het goede doel uiteraard. Die pot blijft 



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

  

 

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

Goede service en kwaliteit,
dat vinden wij normaal!

Runder Schnitzels
..................................................... elke 4e GRATIS

Love Handles
........................................................100 gram 1,95
100 gr. Bourgondische Rib +
150 gr. Valentino salade ..........samen 3,75
Italiaanse Biefstukrol
........................................................100 gram 1,95
Sweetheart
“Saucijsje met gemarineerde varkenshaas” 
....................................................... 100 gram 1,65
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Quiche Lorraine “uit eigen keuken” ......GRATIS

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

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

Het Stedelĳ k College Eindhoven
organiseert een algemene informatie-
avond voor leerlingen van groep 8 en 
hun ouders.

Tijdens deze interactieve avond worden 
minilessen gegeven in combinatie met 
informatierondes. Via onze website 
kunt u zich inschrijven:
www.stedelĳ kcollege.nl

LOCATIE 
HENEGOUWENLAAN
Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven
T: 040-264 57 77

Volg ons online: @sc_eindhoven

INFORMATIE-AVOND

DATUM
dinsdag 26 februari
(t)vwo - (t)havo - (t)mavo

AANVANG
18.30 uur

LOCATIE
Ingang Henegouwenlaan 2A

METEEN
DE JUISTE

KEUZE!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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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Cultuur Overdag:

Spaanstalige 
muziek in het  
Van Goghkerkje
Op donderdagmiddag 21 februari 
zorgt Fatima Zohra voor warme klan-
ken in het Van Goghkerkje. Ze brengt 
voornamelijk zelfgeschreven num-
mers in het Spaans en Nederlands. 
Haar programma wordt gecomple-
teerd met een aantal covers. Tijdens 
het concert wordt ze begeleid door 
Palko l'Ami (percussionist) en Philip 
de Goey (multi-instrumentalist). Aan-
vang: 14.30 uur.
Kaarten (€ 12,50 inclusief pauzecon-
sumptie) zijn te koop via de website 
van Cultuur Overdag, aan de balie van 
Het Klooster of bij het kerkje (alleen 
op 21 febr.). Meer informatie over het 
concert en alle andere activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op
 www.cultuuroverdag.nl

Harrie van den Bogaard 
verlaat De Nieuwe Linde
Directeur Harrie van den Bogaard van Kindcentrum De Nieuwe Linde in 
Nuenen neemt afscheid van het onderwijs en gaat met pensioen. Na 44 jaar 
bij stichting Eenbes Onderwijs gewerkt te hebben, is het tijd om andere din-
gen te gaan doen.

In 1975 kreeg Harrie een baan als on-
derwijzer op de Heilig Hartschool aan 
de Kloosterstraat. Dit heeft hij tien jaar 
met veel plezier gedaan. Hij begon in 
de vijfde klas, werkte zes jaar in de 
tweede klas en eindigde als onderwij-
zer in de zesde klas. In die tijd was hij 
ook getuige van de bouw van de Trian-
gel en de fusie met de Aloysiusschool. 
Naast zijn werk als leraar studeerde hij 
toen geschiedenis in Tilburg en bui-
tengewoon onderwijs in Eindhoven. 
De laatste drie jaar van die periode 
was hij waarnemend hoofd van De 
Triangel.

In 1985 werd hem de eer gegund om 
een nieuwe school in Nuenen-Oost 
te bouwen. De wijken Langakker en 
Tomakker waren kinderrijk en De 
Nieuwe Linde was een welkome toe-
voeging aan de nieuwbouw in Oost.
De school begon met een vernieu-
wend schoolconcept. Er werd alleen 
maar thematisch gewerkt en het kleu-
teronderwijs was geïntegreerd. De 
school bleek meteen populair en na 

vijf jaar moest het gebouw uitbreiden 
met noodlokalen en een dislocatie in 
het Refelinggebouw. Weer vijf jaar ver-
der vond er een fusie plaats met basis-
school De Refeling. Het besluit om De 
Refeling te slopen had tot gevolg dat 
er voor De Nieuwe Linde een geheel 
nieuw gebouw aan de Vrouwkensak-
ker gerealiseerd werd. Helaas beteken-
de dat eerst langere tijd vertoeven in 
noodlokalen. 

In 2005 kon de school als kindcentrum 
in één gebouw service verlenen aan 
onderwijs, peuterwerk, dagopvang en 
BSO. Tien jaar later vond er een totale 
verhuizing plaats naar het voormalige 
gebouw van De Rietpluim aan de Van 
Duynhovenlaan. Dit was vanwege de 
sanering van leegstaande lokalen in 
het dorp.

Harrie heeft zich in de tussentijd niet 
hoeven te vervelen. Samen met Rinus 
Smits en Brigitte Oomens was hij voort-
durend in de weer om de constant ver-
anderende omstandigheden gladjes te 

laten verlopen. Hieraan dient nog wel 
toegevoegd te worden dat Harrie -naar 
eigen zeggen- altijd sterke collega’s in 
zijn team had, die onder alle omstan-
digheden het onderwijs kwalitatief op 
hoog niveau hielden. Een verder goede 
samenwerking met ouders droeg daar 
ook stevig aan bij.

Harrie heeft in 44 jaar veel kinderen 
om zich heen gehad. Het deed hem 
plezier om ze allemaal bij naam te ken-
nen en zo mogelijk iedereen elke dag 
wat aandacht te geven. Het inspelen 
op humor, die kinderen altijd weten te 
waarderen, maakte zijn dagelijks werk 
de moeite waard. Het bevorderen van 
het zelfvertrouwen van kinderen vindt 
hij de allerbelangrijkste missie die het 
onderwijs heeft.

Na al die jaren stopt hij en laat zijn 
kindcentrum met een gerust hart ach-
ter. Hij heeft het volste vertrouwen in 
zijn opvolging en de geplande samen-
werking met de Crijnsschool. De vrije 
tijd die nu volgt, zal hij samen met zijn 
vrouw José vooral gaan besteden aan 
hun kleinkinderen.

Harrie neemt afscheid op vrijdag 1 
maart. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur is 
iedereen welkom om hem de hand te 
komen schudden. De receptie wordt 
gehouden in Kindcentrum De Nieuwe 
Linde, Van Duynhovenlaan 15.

Liefde voor toneel!
Valentijnsdag, de dag waarop de liefde gevierd wordt, juist op deze dag de-
len wij graag met u onze liefde voor toneel en de uitbundige manier waarop 
we dat dit jaar aan het Nuenense publiek gaan laten zien. Al ruim 40 jaar de-
len wij als toneelvereniging onze liefde voor toneelspelen met het Nuenen-
se publiek.

Na een paar jaar van afwezigheid vormt 
Het Kooster weer onze geliefde plek 
voor repetities en voorstellingen en wij 
hopen hier ook nog lang te mogen blij-
ven. Op het moment repeteren we zelfs 
twee avonden per week en komen er 
binnenkort al weer meerdere voorstel-
lingen op de planken in Het Klooster. 
Op de vrijdagavonden repeteren onze 
Jeugdtheaterlab spelers voor Oasis, 
een spectaculaire voorstelling over een 
virtuele gamewereld die op 20 april in 
Het Kooster gespeeld zal worden.

Ook zijn de Lindespelers dit jaar weer 
vertegenwoordigd met twee dialogen 
tijdens Cultuur bij de buur op 7 april. In 
mei spelen we  Het Atelier van Jean-
Claude Grumberg, een stuk over een 
naaiatelier in Parijs en de mensen die 
daar werken in de jaren na de 2de we-

reldoorlog. De gevolgen van de oorlog 
zijn schrijnend zichtbaar in de levens 
van de personages in dit stuk.
 
Het feit dat wij een goede band heb-
ben met de Nuenense verenigingen is 
ook dit najaar zichtbaar in een geza-
menlijke voorstelling op 21 september 
met de Brassband in het teken van 75 
jaar bevrijd Nuenen. Alsof dit nog niet 
genoeg is spelen we ook nog in no-
vember Momenten van geluk van Alan 
Ayckbourn. Hierin worden de perike-
len van een modern familieleven ter 
tafel gebracht.

Kortom vijf verschillende producties 
met de Lindespelers in 1 jaar, uit liefde 
voor ons publiek en uit liefde voor het 
theater! Meer informatie over al onze 
voorstellingen volgt spoedig.

Ouders starten rechtszaak tegen bestuur 
WIN vanwege dreigend faillissement  
en gebrekkige zorg 
Sinds de zorgaanbieder in november 2017 het zorgcontract heeft opgezegd, is de situatie 
binnen de vereniging van het W.I.N. (Woon Initiatief Nuenen) zodanig geëscaleerd dat de 
continuiteit van de gemeenschappelijke zorg voor de 18 bewoners en de vereniging in ge-
vaar is. Afgelopen jaar is gebleken dat het Bestuur niet van plan is om voor een nieuwe 
zorgaanbieder voor alle 18 bewoners te zorgen (conform de statuten en contracten van 
de vereniging). Er is een tweespalt ontstaan in de vereniging, mede omdat het bestuur niet 
van plan is om onafhankelijk als bruggenbouwer de 2 partijen op 1 lijn te brengen. Hierin 
speelt mee dat een groep van 11 leden, waaronder het voltallige bestuur van het WIN, al 
sinds juli 2017 aanstuurt op een splitsing van de vereniging in twee entiteiten die elk zelf 
de zorg moeten inrichten. De ouders van 7 bewoners hebben meerdere voorstellen ge-
daan met het verenigingsdoel als uitgangspunt om het prachtig wooninitiatief te conti-
nueren in het belang van de 18 bewoners. Constructieve voorstellen vanuit de 7 leden of 
een vorm van mediation zijn telkens afgewezen. Ook het voorstel van de oorspronkelijke 
zorgaanbieder om een mediator in te schakelen om de ‘problemen’ op te lossen is door het 
bestuur afgewezen, evenals het advies door een onafhankelijke consultant, die door het 
Bestuur was ingehuurd, om tijdelijk een interim bestuur te benoemen. Gezien de precaire 
situatie, hebben 7 leden van de vereniging nu als laatste redmiddel besloten naar de rech-
ter te gaan in het belang van alle 18 bewoners, zodat alle bewoners ook hier kunnen blij-
ven wonen en goede 24-uurszorg kunnen blijven ontvangen. 
In het WIN wonen 18 mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking. Het WIN 
is gehuisvest aan de Jo van Dijkhof en is in 2011 opgericht door een initiatief van ouders 
met hulp van de sociale woningbouw Helpt Elkander en de gemeente Nuenen. 

Contactpersoon: 
mr. P.J.M. van den Heuvel van Reijnders Advocaten 040-7873280

Opmerking redactie: Wij probeerden het bestuur van het W.I.N. te bereiken voor 
een wederhoor, doch dat is helaas niet gelukt.

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

Dubbel koffieconcert    
bij de WLG
In de reeks van vijf ko�  econcerten zijn we alweer bij de vierde aangeko-
men. Op  zondag 17 februari word je extra verwend aangezien er twee unie-
ke muziekgroepen komen optreden.

Madeleine Fontein, Bertine Wijnands, 
Jos Horváth en Frank Wijnands. Zij zin-
gen religieuze liederen over vier eeu-
wen heen. Ook liederen uit de Renais-
sance en met romantiek. Maar ook vro-
lijke volksliedjes, een Israëlisch kinder-
liedje en eigentijdse muziek zoals het 
mooie Fragile van Sting.

Je kunt zondag 17 februari komen ge-
nieten van dit dubbele koffieconcert in 
D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. De 
deur zal openen om 13.30 uur waarna 
Lossen Tongen om 14.00 uur zal begin-
nen. De kosten zijn € 7,50 inclusief een 
kop koffie of thee, kinderen zijn gratis. 
Fijn als je je even van te voren aanmeld. 

Koffieconcert kun je bijwonen bij de de 
WLG, werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
Tel: 06-41102625. E-mail: werkgroep-
leefbaarheidger wen@gmail .com 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Losse Tongen
Voor de pauze zal je verrast worden 
door de groep Losse Tongen. Deze 
groep bestaat uit een vertel-duo: Mar-
lies van den Bijgaart, zij is de vertelster 
en Agnes Leijen speelt de accordeon. 
Deze keer zullen ze vergezeld worden 
door Stella Kramers die ook de accor-
deon bespeelt. Losse Tongen geeft 
muzikale vertellingen, zoals het ver-
haal van Toon van Tellengen, gedich-
ten van Gerrit Kouwenaar en Kees Her-
mis en fragmenten uit het boek Her-
senschimmen van J. Bernlef. De vertel-
lingen zullen afgewisseld worden met 
muzikale intermezzo’s van onder an-
dere een klassiek accordeon duet en 
Balkan-muziek.

Petit Fours
Na de pauze zal het Nuenense zang-
kwartet Petit Fours je verblijden met a 
capella liederen. Petit Fours bestaat uit 

Met Lola naar Sulawesie
We hebben al eerder gereisd met Lola Braun, ruim een jaar geleden nam ze 
ons allemaal mee naar Madagaskar. Natuurlijk nam ze ons niet letterlijk mee 
in haar ko� er, maar ze nam eigenlijk een heleboel mee terug van haar reis 
voor ons. Foto’s en heel veel verhalen die ze met ons deelde. Want Lola is een 
ondernemend type. Dit keer ging ze naar Sulawesie. 

Lola is uitgenodigd om haar lezing te 
geven door de WLG, werkgroep leef-
baarheid Gerwen. Iedere maandag in-
loop of wandelen vanaf 13.30 uur. 
Tel: 06-41102625. E-mail: werkgroep-
leefbaarheidger wen@gmail .com 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Sulawesie is een eiland van Indonesië 
bijna net zo groot als Engeland. De laat-
ste tijd was het eiland in het nieuws 
door aardbevingen en een tsunami. Su-
lawesie is een schitterend land met een 
ongerepte natuur, enkele werkende 
vulkanen, imposante watervallen, oer-
wouden en schitterende koraalriffen. 
De vroegere band met Nederland is nog 
aanwezig. Lola sprak er over met de ou-
dere bewoners tijdens haar rondreis 
van noord naar zuid. Ze reisde met de 
bus en boot en heeft markten bezocht 
in bijzondere dorpen. Een pittige twee-
daagse trektocht tussen rijstvelden en 
een bezoek aan Toreyaland zaten ook in 
haar reisplanning. Met de koffer weer 
vol verhalen en foto’s die ze graag met 
jullie wil delen, is ze thuis gekomen. 
Kom naar haar luisteren maandag 18 fe-
bruari om 14.00 uur in D’n Heuvel, Heu-
vel 11 in Gerwen. Opgeven om deze le-
zing bij te wonen is niet nodig. 

 



Rond de Linde  Nr. 7 Donderdag 14 februari 2019

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

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

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

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

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Gemeente Nuenens     
en wetgeving gaan niet samen
Aan de Pieter Dekkersstraat zouden ondergrondse containers geplaatst worden. Zonder enig 
overleg, zonder vergunningen, zonder kadastermelding, zonder wettelijk verplichte toetsingen, 
zonder verplicht schriftelijk collegebesluit, zonder benodigde raadsbesluiten. Tientallen regels en 
wetten, verankerd in de grondwet, Nationale en Europese wetgeving worden niet toegepast. 
Onze grondwettelijke rechten worden aan de kant geschoven door het ambtenarenapparaat, 
het college en de juridische controller. Dat kan alleen in Nuenen en daar zijn we trots op.
Hoe is dit nu gegaan? Een WOB verzoek dan maar. Maar zelfs het eerste WOB verzoek wordt al 
geweigerd. Het is toch een Wet Openbaarheid van Bestuur, en een verzoek mag je niet weigeren. 
Wel in Nuenen.Senioren en bejaarden moeten, jawel, ze moeten, geen keus, ineens dan in totaal 
500 meter buiten gaan lopen om hun afval te deponeren. Met rollator, rolstoel en zuurstoffles. 
Naar de overkant van de weg. Nee, een zebrapad komt er niet. Ook geen verlichting trouwens. Of 
ze de klep open kunnen krijgen of weten hoe zo’n container werkt? Ik denk het niet. Als de hulp het 
afval weg moet brengen gaat dat af van de zorgtijd en is fraudegevoelig. In het gemeentehuis is 
de locatie op een kaart ingevuld en dat is dus de beste plaats, gekozen in overleg met de verhuur-
der Archipel schrijft de wethouder. Maar Archipel lacht zich rot, het verdienmodel van de bejaar-
den wordt verbetert met € 1,85 per bewoner. 
Er komt ook een papiercontainer. Maar daar is geen raadsbesluit over genomen. Wie krijgt de op-
brengsten? Niet de sportverenigingen meer, maar de gemeente, als aanvulling op de algemene 
reserves. De raad wordt gewoon niet geïnformeerd. Dat kan alleen in Nuenen, en daar zijn we 
trots op.  Ik en de 60 senioren worden niet in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken. Dat is 
een grondwettelijk recht, maar niet in Nuenen natuurlijk. 
De wet op privacy wordt gewoon niet toegepast in Nuenen, terwijl de bescherming van per-
soonsgegevens een Europees en nationaal grondrecht is. De wethouder vind dat de senioren er 
toch geen verstand van hebben. De juridisch controller zal er wel eens naar kijken. Het pasjes sys-
teem is illegaal, zo erkend men wel, en de burgemeester moet handhaven. Maar niet in Nuenen.
Wat zegt wethouder Pernot verder? Die maakt zich druk of ik hem wel aardig vind. Maar de 
raadsleden, onze gekozen vertegenwoordigers, zullen hier toch wel op reageren? Die hebben 
toch ook een meldingsplicht? Nee hoor, plichten voor raadsleden zijn er even niet in Nuenen. Dan 
door naar de juridische afdeling, die moeten het toch wel weten? Nee, wij wisten dit ook niet, 
maar zien dit als een leermoment, vind de juridisch controller, maar we gaan er niets aan doen. 
De gedragscode voor burgemeester en wethouders daar gaan we ook aan voorbij, die telt ook 
even niet in Nuenen. 
Hoe zit het dan met de al geplaatste containers? Dat zijn allemaal illegale bouwwerken en eco-
nomische delicten. Dat wordt ook erkend door de gemeente. Er is de burgemeester gevraagd om 
te handhaven tegen deze illegale bouwwerken. Dat moet meneer Houben volgens de wetgeving. 
Maar dat zal wel niet gebeuren in Nuenen.
En dan gaan strijdbare senioren maar aanklachten wegens discriminatie voorbereiden volgens 
strafrecht en Europees recht. Wethouders en een burgemeester met een strafblad, dat kan toch 
niet in Nuenen? Ik vrees dat dat wel gaat gebeuren in Nuenen. 

E. Janus, Pieter Dekkersstraat 5, Nuenen

Regionaal verkeer uit de bebouwde kom: 
echte oplossingen graag
De wegenstructuur in deze regio staat weer volop in de belangstelling getuige de recente artike-
lenreeks hierover in het ED. Gelukkig maar: gelet op de toenemende fysieke belasting van de vele 
duizenden omwonenden (geluids-/ luchtkwaliteit) en het fileleed voor de forenzen. E.e.a. geldt 
voor Eindhoven, maar zeker ook voor Nuenen c.a.. Nuenen krijgt - naast de O/W-overlast van de 
A270 - ook de volle laag van verkeer uit het N/O, het zgn. Middengebied (N615/ Smits van Ooijen-
laan dan wel Europalaan) en vanuit Geldrop.
Om bovenstaand leed te verzachten wordt door de ca. 20 Regiogemeenten incl. Provincie een Be-
reikbaarheidsagenda/ -akkoord uitgewerkt. Wat betreft Nuenen wordt o.a. gedacht aan een zgn. 
Oostelijke Ringweg. Verder wordt o.m. voorgesteld om bovenbedoeld O/W verkeer te faciliteren 
door het hele traject door Eindhoven ( Eisenhowerlaan/ Berenkuil/ Ring/ Kennedylaan) te verbre-
den naar een tweemaal driebaansweg. Van de A270 kan op termijn niets anders verwacht worden 
dan ook deze van zes banen te voorzien. Goed te realiseren dat onderhavige verkeersstromen ‘ge-
woon’ door woongebieden lopen. Dit geldt voor Eindhoven, maar zeker ook voor Nuenen: aan 
beide zijden van de A270 liggen woonwijken (w.o. in aanbouw Nuenen West), waardoor ca. 7.000 
inwoners ernstig worden belast. Ter illustratie: het huidige verkeersaanbod op de A270 is ca. 
40.000 voertuigen p.e., oplopend naar 50.000 in 2030!
Hoe zinvol zullen de voorgenomen maatregelen uiteindelijk zijn? Een belangrijk deel van het ver-
keer uit Helmond, het Middengebied en Geldrop heeft Eindhoven immers niet als eindbestem-
ming, maar vliegt er aan de noordkant weer uit richting Tilburg, Den Bosch etc. Wat zich hier 
wreekt is het ontbreken van een zgn. Noord Tangent, een O/W verbinding uitkomend bij Ekkersrijt. 
Die laatste optie is onderwerp van een interessante polemiek tussen de VVD en CDA fractievoorzit-
ters in de Provinciale Staten, die het over dit onderwerp (nog steeds) roerend eens blijken te zijn: te-
rug op de agenda! En terecht, alleen al gelet op de gezondheidsschade die dagelijks de vele dui-
zenden bewoners langs het huidige traject wordt aangebracht. Voortschrijdend inzicht zou ook 
andere politieke partijen sieren! 
Over de huidige stand van zaken rond de Bereikbaarheidsagenda zijn alle betrokken Gemeentera-
den inmiddels geïnformeerd middels een samenvatting van het lijvige Rapport Verkenning Bun-
delingsroutes van DHVHasKoning. Heel wonderlijk dat de Nuenense Raad zich niet laat horen, al-
thans nog niet hoorbaar opkomt voor de belangen van háár eigen burgers. Dit terwijl Nuenen 
toch, samen met Eindhoven, het (verkeers)afvoerputje van de Regio is! Eindhoven is aan zet, zo 
heet het op het Nuenense Gemeentehuis…………….
De Eindhovense Raad lijkt op dit punt actiever en terecht!

Namens Belangenvereniging Nuenen Groen 
(www.nuenengroen.nl)

Han Diebels/ Carlo D’Agnolo

Belangenvereniging	  
Nuenen	  Groen	  

Dasspeld verloren
Een dierbaar sieraad heb ik in de week 
van 5 februari verloren. Locatie: omge-
ving  parkeerstrook Margot Bege-
mannstraat aan de kant waar de post-
bus staat.
Het is een dasspeld van ong. 4/5 cm. 
Wit goud, ingelegd met diamantjes en 
een paarse steen.
Gevonden? Graag contact opnemen 
met tel.: 06-28571386.

Nog geen champagne……..
Op vrijdag 1 februari jl. heeft de voorzitter en een delegatie van het Aktiecomité Nuenen Zelf-
standig een pakket van bijna 1500 handtekeningen in het provinciehuis aan de Commissaris 
van de Koning aangeboden (waar bleven trouwens de overige 6500 handtekeningen van de 
voorstanders voor een zelfstandig Nuenen ?) . Het pakket handtekeningen, dat in de weken 
daarvoor door het actiecomité verzameld waren, hadden tot doel om te eisen dat de provin-
cie vóór 1 maart a.s. alsnog de fusiekwestie van de gemeente Nuenen c.a met Eindhoven op 
de agenda van Provinciale Staten zet om daarmee een knoop door te hakken om zodoende 
een uitspraak uit te lokken in het vertrouwen dat de fusie van tafel geveegd zou worden door 
de provinciale politiek. Het actiecomité liet dezelfde dag al weten dat de champagne klaar 
stond en men er dus alle vertrouwen in had dat de fusie inderdaad afgeblazen zou worden. 
Het Presidium (dit zijn alle fractievoorzitters van Provinciale Staten) heeft het verzoekschrift 
van het Aktiecomité ingewilligd en besloten om op 22 februari a.s. de fusiekwestie opnieuw 
op de agenda te zetten en een besluit te zullen nemen. Gaat de ARHI-procedure op de schop, 
zakt de rechte rug van de SP Statenfractie dan toch in elkaar en wat zal gedeputeerde Anne-
Marie Spierings doen met haar pleit voor de ontwikkelingen af te wachten aangaande de 
aanscherping van de landelijke regels voor herindelingen van gemeenten die minister Kasja 
Ollongren van BZ momenteel aan het bestuderen is? Het wordt dus nu een dubbeltje op zijn 
kant en (voorlopig) nog geen champagne voor het Actiecomité Nuenen Zelfstandig.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Vogelwerkgroep IVN-Nuenen

Welke vogels hoor  
en zie ik in mijn tuin?
Welke vogel is dat in mijn tuin met 
die stropdas op zijn borst? Wie zingt 
er zo mooi op de dakrand vroeg in 
de ochtend terwijl ik wakker wordt? 
Zijn dat vragen die jij jezelf ook wel 
eens stelt?

Als je meer wilt weten over de vogels 
in je directe omgeving kun je dit voor-
jaar deelnemen aan de Vogelcursus 
voor beginners die door de Vogelwerk-
groep van IVN-Nuenen wordt georga-
niseerd. De cursus bestaat uit zes theo-
rie-avonden en drie excursies. De les-
avonden vinden plaats in de IVN-ruim-
te in Het Klooster en zijn op dinsdag 19 
maart, 2 april, 16 april, 30 april, 14 mei 
en 28 mei.
De wandelingen vinden plaats op za-
terdag 13 april, 11 mei en 1 juni in na-
tuurgebieden in de omgeving.
De avonden en wandelingen worden 
begeleid door vogelkenners van het 
IVN-Nuenen die je graag enthousiast 
maken voor de wondere vogelwereld. 
Zij helpen je met het herkennen van 
vogels aan hun vorm, geluid en vlieg-
beeld. Ook laten zij je kennis maken 
met o.a. biotopen, vogeltrek en ge-
drag van vogels.
Er is plaats voor 20 deelnemers. De kos-
ten van de cursus bedragen € 40,-  p.p. 
Aanmelden graag voor 1 maart via e-
mail bij Wim Hallink, e-mail: IVN-Nue-
nen@live.nl

Meldt u voor een appartement 
in Plan Luistruik
In 2008 werd het plan Park Luistruik gepresenteerd. Een bouwplan in het 
centrum van Nuenen. Met de bus om de hoek en voorzieningen als super-
markt, huisarts, fysiotherapie, etc. op loopafstand. Het plan bestond uit 230 
appartementen en 88 grondgebonden woningen. Door de crisis in 2008 
werd slechts een deel van het plan gerealiseerd.

verjaardagen en andere ontmoetings-
momenten worden we veelvuldig ge-
vraagd of er appartementen vrijko-
men. Vooral het gelijkvloers wonen, de 
veiligheid, gezamenlijk onderhoud en 
nabijheid van diverse voorzieningen 
vindt men zeer belangrijk.
Al met al hebben wij de indruk dat 
meer appartementen gebouwd moe-
ten worden, maar geen grondgebon-
den woningen.

Om dit te staven verzoeken wij eenie-
der die in potentie interesse heeft om 
te wonen in een appartement in Park 
Luistruik dit kenbaar te maken via 
emailadres luistruik.nuenen@gmail.
com voor 18 februari a.s.
Wij zullen uw reactie ten zeerste op 
prijs stellen.
Namens, H. van Duijnhoven, H. van der 
Dungen, H. Bijleveld, J. Verbeek, B. van 
Gils, R. van Osch, L. Alting.

Nu in 2019 wordt een sterk aangepast 
plan gepresenteerd waarin 80% meer 
grondgebonden woningen worden 
aangeboden en 20 % minder apparte-
menten. Tevens wordt 8000 m2 aan 
groen ingeleverd, waardoor het oor-
spronkelijke plan, van wonen in een 
parkachtig omgeving, de grond wordt 
ingeboord.
Volgens de plannenmakers, Gemeente 
en projectontwikkelaar zou een on-
derzoek aantonen dat er meer behoef-
te is aan grondgebonden woningen. 
Cijfers hierover zijn tot op heden niet 
gepubliceerd.
Grondgebonden woningen zijn finan-
cieel voor een project ontwikkelaar 
veel aantrekkelijker. Hier gaat dus het 
belang van de projectontwikkelaar uit 
boven het belang van tevreden bewo-
ners in Nuenen.
Als appartement bewoners in de Lui-
struik vinden we briefjes in de bus. Op 

Computercafé Nuenen in februari
Het Computercafé had in januari een tumultueuze start, er kwamen twee 
maal zo veel bezoekers op het eerste onderwerp af (Digitale Nalatenschap) 
dan we maximaal konden herbergen, maar uiteindelijk heeft iedereen de 
presentatie mogen volgen.

Deze maand is er naast de gebruikelij-
ke computeronderwerpen ook een 
onderwerp dat meer in de hobbysfeer 
ligt, namelijk het maken van een eigen 
ontwerp of afbeelding om dit vervol-
gens op een glas te etsen of op textiel 
te drukken.

14 februari: 
Glas etsen en textiel bedrukken
Met behulp van een door Bibliotheek 
Dommeldal aangeschafte snijplotter 
kunnen zelfontworpen afbeeldingen 
en teksten in speciale folies gesneden 
worden. Hiermee kunnen deze afbeel-
dingen daarna op glazen geëtst wor-
den of met behulp van een speciale 
pers op textiel (tasjes, t-shirts, enz.) 
aangebracht worden. Het Computer-
café laat zien u hoe u zelf een ontwerp 
maakt en hoe u dit met hulp van Seni-
orWeb op glazen of textiel kan aan-
brengen.

21 februari: Werken in de Cloud
Wat zijn de meest gebruikte cloud-
diensten en wat zijn de verschillen? 
Aan welke dienst geeft u de voorkeur, 
Dropbox, Microsoft OneDrive of Goog-
le Drive? Het Computercafé laat zien 
wat met welke dienst mogelijk is.

28 februari: Muziek op de PC
Wat kunt u allemaal met muziek op de 
PC doen, hoe zoekt en speelt u muziek 
via YouTube, Spotify of iTunes? Het 
Computercafé geeft u een overzicht 
van de mogelijkheden en laat ook zien 
hoe u muziek als MP3 opslaat.

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

 U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en 
luistert naar de presentatie waarbij u 
ook volop vragen kunt stellen. In het 
geval van een workshop kunt u zelf 
actief meedoen.
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Slechts 44% van de Nuenenaren  
tegen samenvoeging met Eindhoven
Ruim 10.000 inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
hebben 10 oktober gestemd tijdens het referendum over de voorgestelde 
herindeling met Eindhoven. Dat is een opkomst van ruim 56%. Dus 44% van 
de kiesgerechtigden heeft niet eens de moeite genomen om te gaan stem-
men. En dat ondanks de dringende oproep van burgervader Maarten Houben 
in een persoonlijke brief aan alle kiesgerechtigden om toch vooral naar de 
stembus te gaan. De toekomst van de gemeente Nuenen c.a. staat op het spel!

toekomst is het de verwachting dat een 
fusie beter kan zijn voor de bevolking 
van Nuenen c.a.”  Waarom dan uitstellen 
en nog een paar jaar zelfstandig aan-
modderen? 
 
Aan de hand van de uitslag van het ge-
meentelijk referendum over de samen-
voeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven maak ik op dat van de 
18.602 kiesgerechtigde Nuenenaren 
slechts 44% een tegenstem heeft laten 
horen. Het lijkt op verdraaiing van de 
feiten door steeds te beweren dat 78% 
van de Nuenenaren tegen de samen-
voeging van Eindhoven en Nuenen c.a. 
is. Jaja, wel 78% van de mensen die de 
moeite hebben genomen om naar de 
stembus te gaan. Maar dat is geen 
meerderheid van de Nuenense bevol-
king. Met 8.196 tegenstemmers van de 
18.602 kiesgerechtigden zit je nog lang 
niet op de helft van alle kiesgerechtig-
de ingezetenen van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. 

Wordt vervolgd.

De vraagstelling van het referendum 
luidde: “Bent u voor of tegen de samen-
voeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven?”
Van die 10.000 Nuenense stembusgan-
gers kozen ruim 2300 (22%) voor en bij-
na 8200 (78%) tegen de samenvoeging. 
Blanco-stemmers 27 en ook nog eens 
52 ongeldige stembiljetten.

En opvallend: 44% van de kiesgerech-
tigden uit onze gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten hebben de 
dringende oproep van de eerste burger 
gewoon aan hun laars gelapt. De toe-
komst van Nuenen c.a. staat op het 
spel. Mooi niet, wij gaan niet ter stem-
bus. Een toekomst samen met Eindho-
ven, daar geloven veel mensen wel in.

En dan hebben onze zeer actieve, wer-
kende en studerende jongeren onder 
de 18 jaar nog niet eens hun stem laten 
horen. Mijn peiling onder die groep 
komt uit op een ruime meerderheid die 
voor samenvoeging is met Brainport 
Eindhoven. Onze jongeren kijken ver-
der dan hun neus lang is. Zij willen bij 
Brainport Eindhoven horen. En dat kan 
nu zonder te verhuizen. Eindhoven is 
maar wat blij met de inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.

Eerder al schreef het Nuenense ge-
meentebestuur letterlijk: “…voor de 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen
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 Carnavalesk 
blaaskapellen 
festival    
CV de Wetters
Voor de negende keer organiseert CV 
de Wetters een Carnavalesk blaaska-
pellen festival. Dit grandioos festival 
vindt plaats in onze Residentie Bek-
Stage aan de Koppel 7 te Nederwet-
ten. Het begint om 19.30 uur en we 
sluiten af met een grand-finale met de 
nog aanwezige blaaskapellen. Ook is 
er een vakjury aanwezig die dit jaar 
weer een geweldige prijs mag wegge-
ven. Er is nog een plek vrij om hieraan 
deel te nemen! Dus lijkt het je leuk om 
met jullie band hier te komen spelen 
en heb je nog geen vol programma 
voor zondagavond 3 maart kom dan 
gezellig naar Nederwetten!
Voor meer informatie en aanmelden 
stuur een mail naar secretariaatdewet-
ters@gmail.com

 Pronkzitting 
Matinee
De zaterdagavondvoorstelling is uit-
verkocht maar voor het matinee van 
de Pronkzitting voor zondagmiddag 
24 februari zijn nog voldoende kaarten 
te koop. Grootste publiekstrekker is de 
welbekende Rob Scheepers maar ook 
de oud-prinsen lieten de afgelopen ja-
ren van zich spreken met spetterende 
acts. De voorstelling begint om 14.00 
uur maar de tent is om 13.00 uur al 
open. Kaarten zijn te koop via de web-
site: www.tienertentnuenen.nl. Daar 
staat ook de overige informatie.

Omroep Brabant TV in De Stam Gerwen

Verkiezing van mooiste 
uitvoering ‘Ik zeg Houdoe’
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. 
Daniëls is ook de schrijver van het boek ‘Houdoe’. Een driekoppige jury kiest 
uit vier vertolkingen de mooiste versie van ‘Ik zeg Houdoe’.

Zo rond 21.00 uur komen zangers, 
duo’s en groepen op het podium om 
hun versie van het Houdoe-lied ten ge-
hore te brengen. Dat zijn de volgende 
deelnemers: singer-songwriter Maar-
ten van der Zanden met een bluesach-
tige vertolking van ‘Ik zeg Houdoe’, De 
Lol Broeders, het duo Rudi & Carell uit 
Someren-Eind en Bosschenaar Frank 
Hoek. De drie laatstgenoemden ko-
men met een carnavaleske uitvoering 
van het lied van Wim Daniëls. Omroep 
Brabant maakt die avond tv-opnamen 
van de verkiezing van de mooiste uit-
voering van ‘Ik zeg Houdoe’.
De avond in café De Stam, Gerwense-
weg 38 in Gerwen begint al om 20.00 
uur met een lezing door auteur en 
tekstdichter Wim Daniëls zelf. Hij ver-
telt niet allee n over de inhoud van zijn 
boek ‘Houdoe’ maar ook over het hoe 
en waarom van zijn lied. De toegang is 
gratis en let op: vol is vol.

Auteur en tekstdichter Wim Daniëls….
(foto Cees van Keulen)

#7 KWIEK SCHOUDERS AANTIKKEN

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

De oefening schouders aantikken is 
voor coördinatie en kracht in het bo-
venlichaam. Coördinatie is de bestu-
ring van de spieren van uw lichaam 
vanuit uw hersenen. Ga met een rechte 
romp staan met de armen zijwaarts ge-
strekt. De handpalmen wijzen naar bo-
ven. We gaan spierballen maken door 
de ellebogen te buigen en strekken. 
Met de vingers tikt u links en rechts te-
gelijkertijd de schouders aan. Zorg dat 
u ook tijdens de oefening rechtop blijft 
staan. Probeer dit 20 keer. Deze oefe-
ning kan ook zittend worden gedaan.

fysiotherapie •

 Receptie Prins Paradeen Adjudant Junior
Op zondag 17 februari organiseert de Raod van Zatterdag een receptie voor 
Prins Parade, ook wel bekend als Jaap Woudsma, en Adjudant Junior, alias 
Laura Verbruggen, in onze residentie Parkhotel Auberge Vincent aan het park 
in Nuenen. Vanaf 15.11 uur ben je van harte welkom om de beide hoogheden 
te feliciteren!

Sensationele bourgondische doch zeer DWÈRSE BRUNCH

 ‘De eettent’ 
Ons laagdrempelig restaurant in sinds enkele jaren gevestigd in de Tiener-
Tent. Wij hoeven, onszelf vanwege de vele vaste bezoekers vast niet meer 
voor te stellen. Maar toch…..beste Dwèrsen,

tend, als start van een wederom volle 
en feestelijke zondag? 
11.11 uur Brunch in de Eettent in de 
TienerTent
13.11 uur richting de optocht en na-
tuurlijk aansluitend naar het Amee-
zing Evenement in en rond het Park.
Voor enkelen van ons gaat daarna het 
lampje uit, maar velen zakken dan nog 
ff een paar uurkes door.
Veul DWÈRSE LEUT en LEKKER ETEN 
gewenst!

het klinkt allemaal wat luxe en over-
dreven, maar het komt erop neer dat 
op zondag ochtend tijdens de dolle 
dagen echte en natuurzuivere eikes 
worden gebakken met eerlijk onbe-
spoten diervriendelijk krokant var-
kensspek. Want zonder deze ‘vette’ tra-
ditie is er geen carnaval. Compleet met 
een bourgondische tafel vol versge-
bakken mik, verse jus, brandewijn en 
veel meer super spul.
Kosten voor kids van 6 tot 15 jr. € 7,- en 
voor de rest € 9,50. Kaartjes zijn te koop 
via ons WEB en bij de beide JUMBO-
winkels in ons eigen Nuenen. De aller-
kleinsten mogen gratis met jullie mee.
De aankleding in onze eigen vereni-
gingskleuren en de meubilaire inrich-
ting rondom ons prinselijk gezelschap, 
maken van dit evenement een feestje. 
Weliswaar willen we er geen knalparty 
van maken, maar het feit is wel, dat we 
vóór de start van de optocht, toch een 
beetje willen warmdraaien en in de 
stemming willen komen. Daar gaan we 
dit jaar een extra nadruk op leggen. Na-
tuurlijk is er dan ook voor jullie kleinere 
kids het traditionele springkussen.
Mogen wij als veelkoppige werkgroep 
jullie uitnodigen voor een mooie och-

 Senioren carnaval gaat naar de Tent
Eindelijk is het weer zover, we zijn er weer helemaal klaar voor om ook in 
2019 carnaval voor de ouderen tot een succes te laten worden onder leiding 
van een nieuwe Barones of Heerboer en samengaan we er een gezellig car-
navalsmiddag van maken. Omdat dit traditioneel gebeuren niet meer weg 
te denken is in het Nuenens carnaval.

Afgelopen jaar zagen we een geweldi-
ge Heerbroer Frans Spoek met zijn 
vrouw Marijke Spoek-Martens die hem 
steunde bij zijn taken. Nu is de eer aan 
de nieuwe Barones of Heerboer die er 
heel veel zin in heeft. Want de Barones 
of Heerboer mag dit jaar de nieuwe 
prins en gevolg verwelkomen op het 
ouderen carnaval en gaat hen met veel 
enthousiasme onthalen. Want zij of hij 
heeft de gastvrijheid hoog in het vaan-
del. Kaartjes kosten € 5, - en zijn te koop 
op de website. www.dwersklippels.nl, 
maar ook in Het Klooster op dinsdag 5 
februari en donderdag 7 februari van 
13.00 uur tot 16.00 uur of bij Riky Foe-
derer op Voirt 5 040-2834329. We zien 
jullie graag op de nieuwe locatie in de 
tent op het van Gogh plein. Het senio-
renbal begint om 14.00 uur en gaat 
door tot 18.00 uur.

Het Klooster zal niet meer de plek zijn 
voor de ouderen die graag onder de 
mensen zijn en van een feestje hou-
den. Deze vrijdag middag 1 maart 
gaan we naar de tent voor het senio-
ren carnavalsbal. Dit feest is toeganke-
lijk voor alle ouderen vanaf 55 jaar ze 
zijn van harte welkom, natuurlijk ziet 
iedereen er leuk verkleed uit al was het 
maar met een kleurrijke carnavalssjaal, 
slinger of een hoedje. Het is tenslotte 
carnaval en dan ziet iedereen er een 
beetje anders uit. 
Alle senioren worden ontvangen met 
koffie of thee, gebak bij binnenkomst 
en broodjes na de pauze. De stoelen 
en de tafels zijn zo neergezet zodat de 
ouderen alles optimaal kunnen zien en 
kunnen genieten van dit alles. Wij pre-
senteren met groot enthousiasme een 
live orkestje, een tonpraters en arties-
ten, Pieter van Wijk praat dit feestje 
aan elkaar. Nu is er echt geen reden 
meer om op vrijdagmiddag 1 maart 
thuis te blijven. 

Afgelopen jaar zagen we een geweldi-

 TienerTent    
met ‘Black edition’
Voor alweer de 34e keer wordt er op 
2-3-4 en 5 maart een weergaloos tie-
nerevent georganiseerd in de Tiener-
Tent op het Vincent van Goghplein, dit 
jaar ResiTentie genoemd.
Deze editie maakt een nieuwe ervaren 
DJ zijn entree op het super strakke po-
dium en de tent krijgt een vet coole 
‘Feel & Look’ van wereldniveau. Niet al-
leen de DJ is nieuw, er komt nog veel 
meer nieuws en spannends voorbij! Wat 
dat is? Verrassing! Jij mag dit in ieder ge-
val absoluut niet missen. Bij deze ‘BLACK 
EDITION’ moet je zijn! Houd komende 
dagen Facebook en Instagram (Tiener-
Tent Nuenen) nauwlettend in de gaten, 
daarop vind je steeds het allerlaatste, 
bijgewerkte nieuws. Kaarten zijn te 
koop via www.tienertentnuenen.nl. Ben 
er snel bij want VOL= VOL. Wil je infor-
matie? Kijk op tienercarnaval@onsbra-
bantnet.nl of bel naar 06-20403600.

Prinsenreceptie  
De Narre-Kappen
Op zondag 24 februari om 14.11uur 
vindt de prinsenreceptie van CV De 
Narre-Kappen plaats in Residentie D’n 
Tent, op het Heuvelplein in Gerwen. U 
bent hartelijk uitgenodigd om zowel 
het prinsentrio als het jeugdprinsentrio 
te komen feliciteren. Uiteraard onder 
het genot van een hapje en een drankje 
en een flinke dosis gezelligheid! Wilt u 
de hoogheden graag publiekelijk toe-
spreken of komt u met een groot gezel-
schap? Meld u dan vooraf aan via secre-
taris@narre-kappen.nl om lang wach-
ten te voorkom en. Graag tot ziens op 
24 februari! Alaaf!

 voor, tijdens en na carnaval, maar ook 
de rest van het jaar 

zien we elkaar 
regelmatig. Lijkt het 

je leuk om op 
deze manier 

carnaval te 
vieren, kom 

dan eens 
kijken bij onze 

receptie, je 
bent van 

harte 
welkom. 

Voor meer 
informatie kun je 

daar iedereen met 
een rood/geel 

gilletje aanspreken! 

Prins Parade en Adjudant Junior zijn dit 
carnavalsjaar de kartrekkers van de 
Raod van Zatterdag. Al sinds 1999 zijn 
wij een gezellige club carnavalsvier-
ders die het 
net wat 
anders 
doen dan 
anderen. Liefst zo 
min mogelijk 
ingewikkelde 
protocollen 
om te 
volgen en 
graag zoveel 
mogelijk ple-
zier maken! 
We 
organiseren 
activiteiten

Raod van Zatterdag. Al sinds 1999 zijn 
wij een gezellige club carnavalsvier-

Eindelijk is het weer zover, we zijn er weer helemaal klaar voor om ook in 

 TienerTent    

Prinsenreceptie  
De Narre-Kappen
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LON TV 
Voortaan op KPN kanaal 1436 !!

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan drie 
keer per week ververst met nieuwe 
onderwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 7 
en 8 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Carnavalskostuums 
 van Ria Wesenbeek
• Nuenense ondernemer: 
 Ton Beks
• De Prinsen Carnaval stellen zich 
 voor
• De Nuenense gemeenteraad 
 over Het Klooster
• Uit de serie ‘in Het Klooster 
 geboren’: Corrie Bulle-Lieuwma

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De 63 af-
leveringen van de serie ‘Biografie 
van een Dorp’ zijn te zien in de her-
haling. Op donderdag 21 februari 
wordt de gemeenteraadsvergade-
ring rechtstreeks uitgezonden. 
Op zaterdag 23 februari zendt LON 
TV live de halve finale uit van het 
Archipel Muziekconcours voor jon-
geren tussen 8 en 18 jaar, die plaats 
vindt in de kapel van de Akkers.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00  en 12.00 uur.

Monique van Heesch-Toirkens RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a.   en Nuenen c.a. 

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

ADVERTORIAL

Wat zou er kunnen gaan veranderen
 rondom een uitvaart?

Wat zou er kunnen gaan veranderen
 rondom een uitvaart?

Wat zou er kunnen gaan veranderen

Als de Gezondheidsraad hiermee instemt, worden er volgend voorjaar grote 
veranderingen verwacht in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Er wordt gewerkt 
aan een wetsvoorstel dat meer aansluit op de tijd, wensen en mogelijkheden 
van nu. We vertellen graag wat meer over wat deze veranderingen zouden 
betekenen voor u. 

Resomeren als nieuwe mogelijkheid
De belangrijkste wijziging zou de 
mogelijkheid zijn om naast cremeren 
of begraven ook te kiezen voor een 
andere vorm: resomeren. Een lichaam 
wordt daarbij opgelost in een oplos-
sing van warm water en zout. Wat 
overblijft is een wit poeder, wat te ver-
gelijken is met de as na een crematie. 
Resomeren kost veel minder ener-
gie en stoot minder CO2 uit en wordt 
daardoor gezien als duurzamer dan 
cremeren of begraven. 

Verandering van wachttijden
Het wordt eenvoudiger om af te wij-
ken van de verplichting dat de uitvaart 
tussen 36 uur en 6 werkdagen na 
overlijden moet plaatsvinden. Ook zou 
het mogelijk worden om de as na een 
crematie eerder op te halen dan na de 
huidige termijn van 4 weken. 

Samen zijn, ook na overlijden
Soms sterft een tweeling tijdens de 
zwangerschap of sterven bijvoorbeeld 
moeder en kind in het kraambed. Ook 
gebeurt het dat een echtpaar ervoor 
kiest om samen te sterven of verlie-
zen meerdere mensen uit een gezin 
het leven door een ongeluk. De nieuwe 
wet maakt het mogelijk dat na afzonder-
lijke crematies de as wordt vermengd lijke crematies de as wordt vermengd 

en samen wordt verstrooid. De weten-
schap dat de as van deze dierbaren 
samen kan blijven, kan troost bieden. 

Heldere taal 
Op de Verklaring van overlijden zal 
niet langer het woord ‘lijk’ worden 
gebruikt. Dit wordt door veel nabe-
staanden als kwetsend ervaren en 
past niet meer in de huidige tijd. Ver-
der wil de nieuwe wet met heldere taal 
vooral duidelijk zijn voor nabestaan-
den, gemeenten en de uitvaartbran-
che over wat wel en niet mag rondom 
een afscheid.

Goede verbeteringen!
Als uitvaartverzorger en als mens jui-
chen wij deze veranderingen toe. De 
keuzevrijheid en de aandacht voor 
duurzaamheid en innovatie sluiten aan 
bij onze overtuiging. En ook wij vin-
den de mogelijkheid dat as van dier-
baren voortaan samen kan blijven na 
crematie een goede ontwikkeling. Wij 
zijn klaar om de mogelijkheden te gaan 
benutten, die deze nieuwe wetgeving 
biedt.

KBO Lieshout:    
activiteiten in februari

Samen Uit Eten 
Wat is er gezelliger dan samen te eten? 
Op donderdagavond 21 februari is het 
weer zover. Om 18.00 uur worden we 
bij De Hommel in Beek en Donk ver-
wacht. Voor 20 euro is er keuze uit ver-
schillende gerechten voor een driegan-
genmenu. Ook als u alleen bent en nog 
eens graag gezellig mee uit eten gaat 
bent u van harte welkom. Hebt u geen 
vervoer, of komt u liever niet alleen, laat 
het even weten bij de Inloop en u wordt 
opgehaald door mensen die ook mee 
uit eten gaan. Aanmelden en betalen 
tot en met 19 februari bij de Inloop. 

Inbraakpreventie, 
veiligheid in en om het huis
De werkgroep educatie organiseert 
een tweede voorlichtingsbijeenkomst 
over dit onderwerp.  Louis Doomernik 
zal samen met wijkagent Thijs Scheer-
ore op dinsdagmiddag 26 februari om 
13.30 uur vertellen over dit thema. Vra-
gen die aan de orde komen zijn onder 
meer: waarom is het belangrijk om er-
over na te denken, hoe ontstaan inbra-
ken, wat kun je doen om te voorkomen 
dat het bij jou gebeurt? En als het dan 
toch gebeurt: wat kan ik doen, wan-
neer bel ik 112 etc. De bijeenkomst 
vindt plaats in het Dorpshuis.

Inloop
Iedere dinsdagmorgen kunt u van 
10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
kennis maken met onze dynamische en 
actieve seniorenvereniging. Loop eens 
vrijblijvend binnen en maak een praatje 
onder het genot van koffie of thee.

Gezellige Lieshoutse Middag
De Brabantse tonpraoter Jan Strik laat 
ons lachen om zijn ervaringen als kers-
verse opa. Voor muzikaal plezier zorgt 
het Orkest Challenger. Verder is er nog 
een muzikaal intermezzo door het Lies-
houtse Akoestisch Duo Dieuwke & Ro-
ger. De entreeprijs is 5 euro voor leden 
van de KBO en 7,50 euro voor niet-le-
den. Locatie Zaal De Koekoek, aanvang 
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. U 
kunt kaartjes kopen bij de Inloop.

Lezingenreeks Kunstgeschiedenis 
Op maandag 18 februari is de vierde 
lezing van de Lezingenreeks Kunstge-
schiedenis. De avond vindt plaats in 
het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. 
Het onderwerp dat mevrouw Ine Pels 
deze avond bespreekt en laat zien is 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519). 

Huishoudbeurs 
‘It’s going to be fun’, zo wordt de Huis-
houdbeurs in de RAI in Amsterdam dit 
jaar gepresenteerd. Op dinsdag 19 fe-
bruari vertrekt een bus uit Lieshout 
voor een bezoek.

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

Wie in mei vanaf de Geldropsedijk rechtsaf naar het Eeneind 
gaat, ziet verscholen achter paarsbloeiende rhododendrons 
de voormalige boerderij van de familie Strijbos, die daar in 1936 in opdracht 
van de weduwe van Fried Strijbos is gebouwd. Dochter Mina en haar man 
Martinus Rijkers waren de eerste bewoners, opgevolgd in 1956 door Hendrik 
Strijbos met zijn gezin. Hier begonnen Peter en Rein Geboers met de GEVO, 
een handel in dierbenodigdheden die er tot 1975 was gevestigd. Tot 1992 
woonden er Harrie en Ria van der Wielen-Strijbos.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 261

Mooiste hond van Nederland 
verkiezing 
Harrie uit Nuenen is een Cane Corso van 26 maanden. Met zijn 73 cm schoft-
hoogte, is hij volgens de rasstandaard te groot. Hij mist een lichte onder-
beet, wat wenselijk is volgens de rasstandaard. Maar… voor zijn baasjes is 
en blijft hij de mooiste. Daarom hebben ze zijn foto ingezonden naar de 
Mooiste hond van Nederland verkiezing. 

Baasje Suzanne vertelt: “Hij trekt altijd 
veel bekijks als we op een publieke 
plek zijn. Veel mensen willen hem aai-
en, ook kinderen. Mensen zien zijn 
vriendelijke blik. Op de foto die ik inge-
zonden heb, staat hij heel alert, dat is 
juist mooi voor de foto, en ik hou van 
die typische Cane Corso blik. Harrie 
heeft het getroffen, ik run mijn eigen 
hondenuitlaatservice, Hondenuitlaat-
service Scooby-Doe, en hij is er vanaf 
negen weken jong iedere werkdag bij. 
Mijn vriendin en ik zijn dol op hem, er 
wordt dan ook heel veel met hem ge-
knuffeld. 
Harrie heeft alles wat wij van een hond 
verwachten. Hij beschermt ‘huis en 
haard’, is niet alleen mooi van buiten, 
maar ook van binnen. Mooi atletisch 
gebouwd, krachtige bouw. Sociaal 

naar mens en dier. Alhoewel hij wel 
graag katten na zou jagen. We kunnen 
er overal mee komen, hij is goed opge-
voed. 
We hopen tot in de finale te geraken, 
en dan wellicht mooiste van Neder-
land gekroond te worden. De uiteinde-
lijke uitslag van de genomineerden zal 
 bekend worden gemaakt op het jaar-
lijkse Animal Event in de Beekse Ber-
gen.
Stemmen jullie op Harrie? Hij kan ook 
de mooiste van Nuenen worden, of de 
mooiste van de provincie. Alvast harte-
lijk dank!”
 
Om te stemmen gaat u naar: 
www.mooistehond.nl 
Naam: Harrie, Kies gemeente: Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten

Taalcafé 
Veel mensen willen graag beter Neder-
lands leren. Dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Ze ontmoeten vaak wei-
nig Nederlanders, waarmee ze de taal 
kunnen oefenen. Of ze hebben te wei-
nig geleerd op school. Nederlands le-
ren door het te doen! 
Bent u iemand, die onze taal moeilijk 
vindt? Weet u iemand, die onze taal 
moeilijk vindt? Dan is er voor u het 
Taalcafé. Daar loopt u binnen met uw 
vraag of uw probleem. U mag ook ie-
mand; buurman, kennis of uw taal-
coach meenemen. De vragen kunnen 
gaan over taal, Nederlands oefenen in 
een gesprekje, samen een stukje krant 
of een brief lezen of samen iets op-
zoeken op de computer. U kunt uw ei-
gen brief of boek meenemen. 
Er zijn daar mensen die u willen hel-
pen met lezen, schrijven, luisteren en 
spreken, grammatica en woorden-
schat. U kunt samen met een vrijwilli-
ger in gesprek gaan over allerlei on-
derwerpen of een taalspel doen. U 
kunt hulp en uitleg krijgen over oefe-
ningen in uw boek van de taalles. U 
kunt  op de computer leren, hoe en 
waar u taallessen vindt. 
Het is een ontmoetingsplek voor ie-
dereen: Nederlanders en buitenlan-
ders. We zijn geen school, we willen u 
graag helpen!
Voor meer informatie: LEV GROEP 
Nuenen, onderdeel CMD, Berg 22c 
teamnuenen@levgroep.nl 
Waar? Goudvinkhof 12A. Wanneer? 
Vanaf 19 februari. Elke dinsdag van 
13.00 uur tot 15.00 uur bent u wel-
kom. De koffie en thee staan klaar! kom. De koffie en thee staan klaar! 

5 

De Hersenstichting   
bedankt gevers en vrijwilligers
Van 28 januari tot en met 2 februari vond in Nuenen en Nederwetten de Hersen-
stichting-collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die 
mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet 
heeft € 3.607,38 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een 
betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. 
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 
INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www. hersenstichting.nl

bedankt gevers en vrijwilligers

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Donderdag 21 februari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft Inschrijven 
t/m 17 februari € 15,- p.p.  Jo van Dijkhof

19.30 uur Bijeenkomst Lets ruilkring Nuenen 
Dorpsboerderij Weverkeshof

Vrijdag 22 februari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

 Zaterdag 23 februari 
16.00 - 20.00 uur Winterfestijn 

Boord 37 Nuenen

Zondag 24 februari
09.00 uur IVN Spechten wandeling

Vertrek de Lissevoort
10.00 uur IVN kids wandeling

Vertrek Scouting Rudyard Kipling

Maandag 18 februari
14.00 uur Reisverslag Sulawesie door 

Lola Braun. D’n Heuvel Gerwen
19.30 uur Informatieve bijeenkomst timmer-
groep. Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Maandag 18 februari
20.00 uur Lezing door tekstdichter en auteur 

Wim Daniëls
Café De Stam, Gerwenseweg 38, Gerwen

Woensdag 20 februari
20.00 uur Kienen in Nederwetten

De Koppelaar

Donderdag 21 februari
09.30 uur Werken in de cloud

Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
14.30 uur Cultuur Overdag - Fatima Zohra 

(concert). Van Goghkerkje

Zaterdag 16 februari
20.30 uur Voorjaarsconcert Tip Jar

Van Gogh kerkje Nuenen
21.30 uur Crazy pianist Ben Schutte

Cafe Ons Dorp

Zondag 17 februari
11.00-16.00 uur Always Forever wedding 

event. Watermolen van Opwetten in Nuenen
14.00-18.00 uur Gezellige Lieshoutse 

Middag. Dorpshuis Lieshout

Zondag 17 februari
14.00 uur Koffi econcert met ’Losse Tongen’ 

en ‘Petit Fours’. Heuvel 11 Gerwen
14.00 uur Muziek Dorpsboerderij 

Weverkeshof. Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 17 februari
15.30 uur. Sunny Blues Nuenen

Café Schafrath
16.30 uur Nuenen Zingt

Van Gogh kerkje, Papenvoort Nuenen

Vrijdag 15 februari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

Vrijdag 15 februari 
20.00 uur Kienavond Carnavalsvereniging de 

Roapers. Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 16 en zondag 17 februari
11.00-17.00 uur Helleborusweekeinde 

met Kerstrooszondag
De Walburgtuinen, Boord 64 Nuenen

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

Het Klooster
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk. Dorpshuis-Lieshout

t/m 26 februari
Expositie van de schilderclub

 Jo van Dijkhof

Donderdag 14 februari
Valentijnsdag

Donderdag 14 februari
09.30 uur Glas etsen en textiel bedrukken

Bibliotheek Dommeldal 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 15 februari
14.00 uur Jazzmiddag PVGE. Scarabee, De 
Hongerman, Mantelmeeuwlaan 10 Nuenen

20.00 uur Strijkkwartet Alcyone
Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

������������������

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

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

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

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

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

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

Elke zaterdag: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling 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.

Met verdriet en verslagenheid hebben wij vorige week kennis genomen 
van het overlijden van 

GEERT SMULDERS

Wij herinneren hem als de man van staal en het boegbeeld van de 
GS staalwerken groep. Daarnaast verliezen wij in Geert ook een man 

met een groot sporthart. Zo is hij al vele jaren hoofdsponsor van RKGSV.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Bep, hun kinderen, schoondochters
en kleindochter en willen hun veel sterkte toewensen voor de tijd die voor hen ligt.

Voetbalvereniging RKGSV Gerwen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 februari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters. 
Zondag 17 februari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor 
P. Clement en pastoraal werker P. Pe-
ters. 

Misintenties
Zaterdag 16 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 17 februari 11.00 uur: Leo en 
Tonnie Verhappen - Aarts; Jet van Kro-
nenburg - Smulders; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Wouda Swinkels - Meeuws; 
Joost van der Graaf en Ineke Hilberink; 
Jo Jegerings; Sjef Coolen; Kees en Con-
stant van Dongen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Tiny Dij-
stelbloem, Beekstraat 13. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 februari 11.00 uur: viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Misintenties 
Martijn Zandboer, i.v.m. de 50-jarige 
bruiloft van opa en oma Janssen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor P. Cle-
ment. 

Misintenties
Piet Coolen; Cor Dekkers; Mia Teunisse.

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

Zondag 17 februari zal ds. Marlies 
Schulz voorgaan in de 2e dienst uit 
een serie van 3 carrousel diensten.
Dit keer zal het over Isaak en Ismaël 
gaan, aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
diensten met ons mee te vieren! Voor 
kinderen van de basisschool zal er 
kindernevendienst zijn.
De collecte is deze keer voor ZWO Oe-
ganda bestaanszekerheid.
Voor meer informatie: zie onze web-
site 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 14 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Valentinus, priester 
en martelaar
Vrijdag 15 februari. 07.15 H. Mis, ge-
dachtenis van H. Faustinus en Jovita, 
martelaren. 
Zaterdag 16 februari. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 17 februari. Zondag Septua-
gesima. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 18 februari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Simeon, bisschop en 
martelaar. 
Dinsdag 19 februari. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 20 februari. 07.15 uur H. 
Mis. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Donderdag 14 februari
Valentijnsdag

Tarcisius weer terug in de Vank 
Bijna twee jaar geleden werd, tijdens de verbouwing van de Vank, veel 
moeite gedaan om het glas in lood raam met de afbeelding van Tarcisius te 
redden.

Kienen in 
Nederwetten
De Nederwettense VrouwenVereni-
ging organiseert op woensdag 20 fe-
bruari a.s. haar jaarlijkse kienavond in 
Dorpshuis ‘De Koppelaar’, Koppel 1 te 
Nederwetten. Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: 1 plankje  € 2,50
3 plankjes    € 6,00
elk volgend plankje  € 2,00
 Ook niet leden zijn van harte welkom.

Omdat de zijkanten van het glas in 
loodraam in de muur waren ingemet-
seld kon het geheel niet ongeschon-
den worden verwijderd (zie foto). Na-
dat de verbouwing van de kapel tot 

appartement was voltooid, besloten 
de bewoners, omdat zij het niet over 
hun hart konden verkrijgen een stukje 
cultureel erfgoed van Nuenen van de 
hand te doen, om de restanten van het 
glas in loodraam te laten restaureren. 
Zij wilden het dan weer terugplaatsen, 
zij het op een andere plek, in de Kapel. 
Afgelopen dinsdag was het zover dat 
Tarcisius weer terug kwam. Boven de 
afbeelding van Tarcisius is een sterren-
hemel gecreëerd. 

Tarcisius is weer terug in De Vank

Nuenen zingt
Nuenen zingt op 17 februari om 16.30 
uur in het Van Goghkerkje aan de Pa-
penvoort met als  thema: ‘bondgeno-
ten onderweg’. Iedereen is welkom.
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PUZZELHOEKWeek 7

Horizontaal: 1 uitoefening 6 bijbelse figuur 12 gebakje 14 Ierland 15 schrijnwerker 
18 vervoermiddel 20 boomvrucht 21 flakkerende vlam 23 mager 
24 onbepaald voornaamwoord 25 dwaas 27 wilde haver 28 plaats in Limburg 
30 zelfzucht 32 ondernemingsraad 33 dierengeluid 34 steensoort 39 schoeisel 44 vlug 
45 Engels bier 46 gesloten 47 kunsttaal 48 bijbelse figuur 49 hinderen 51 verwonding 
52 kennis 54 woonlasten 56 ongebleekt 58 vakantieganger 59 vreemd persoon

Verticaal: Verticaal: 1 anijsdrank 2 teer 3 boksterm 4 afslagplaats bij golf 5 pooldier 7 bakmengsel 
8 tochtje 9tochtje 9 slee 10slee 10 jammer 11 verdienste 13 bouwland 16 afloop 17 honingbij 19 koordans 
22 oude vochtmaat 24oude vochtmaat 24 bijbelse vrouw 26 hevige vrees 29 vat 31 olm 34 singel 35 wiel 
36 indiaan 37 ergens anders 38ergens anders 38 insect 39 vuurwapen 40 Europese hoofdstad 41 slachtoffer 
42 plaats in Gelderland 43plaats in Gelderland 43 sportman 50 soort hert 52 bevlieging 53 voorloper van de euro 
55 plaats uit de Oudheid 57plaats uit de Oudheid 57 Romanum ImperiumRomanum Imperium

J U P I T E R E G O I S M E
S A T E I O N O D O L

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

G A A I D E E N I E T
Y E R S E K E L O S G E L D

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

Oplossingen wk 6
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

BERMTOERISMEBERMTOERISME

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.

AALST
CHILI
EGOIST
FINAAL
FITTING
GAZELLE
GELEI
GOSPEL
GYMPEN
HAVER
HERSTELBETALING
HEVEL
HONGER
HUISAFVAL
IVOORIVOOR
KOELIEKOELIE
KREUKENKREUKEN
LEGIOLEGIO
LEXICOLOOGLEXICOLOOG
LOPERLOPER
MARGEMARGE
NEOPROFNEOPROF
PALET
PANLAT
PRIKACTIE
RECTOR
ROEIEN
ROTAN
SCHOK
SELDERIE
SPANNING
STOMEN
TAPINSTALLATIE
TEGEL
TELEWERKER
TUCHT
ULTIEM
VANCOUVER
VERKNIPT
VOETANGEL
ZITZAK

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

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

4 7 2
3 7

4 7 2 6 8
5 3

9 4 1 3 5 2
6 8

6 3 1 5 4
6 2

1 2 4

Sudoku

week 5, Dhr./Mw. M. v Kollenburg, Lieshout

Scouting Panta Rhei   
en scouting Rudyard Kipling 
broederlijk samen op zaterdag
Afgelopen zaterdag kwamen de twee Nuenense Scoutings bij elkaar om ge-
zamenlijk een draaidag mee te maken. Het was al een tijdje de wens van bei-
de scoutings om elkaar beter te leren kennen en nu was het eindelijk zo ver. 

Alle speltakken deden mee dus het 
werd een gezellige volle dag op zowel 
het terrein van Panta Rhei als bij de 
blokhut van Rudyard Kipling.
Alle scouts konden op deze manier 
kennis maken met de gebruiken en 
gewoontes van de andere scouting . 
Zo konden de scouts van Rudyard 
Kipling zien hoe ze bij Panta Rhei de 
opening doen en konden de scouts 
van Panta Rhei zien hoe er vuur wordt 
gemaakt bij de blokhut van Rudyard 
Kipling. Na het maken van het vuur 
konden er broodjes worden gebak-
ken zoals Rudyard Kipling dat doet. 
Scouting Panta Rhei liet iedereen 
proeven hoe lekker het is om appels 
in het vuur te garen.
Al met al was het een zeer geslaagde 
dag die beide scoutings graag nog 
een keer over doen. 

Gipsyjazz in Gerwen   
met vioolvirtuoos Tim Kliphuis
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen heeft vioolvirtuoos Tim Klip-
huis uitgenodigd om samen met hem in concertcafé De Stam op te treden 
op maandagavond 25 februari. Een optreden van deze twee meestermuzi-
kanten brengt alles wat je kunt verwachten van swingende gipsyjazz: in-
tiem en toch volledig aanwezig, fascinerend van begin tot einde.

siek en folk. Tim Kliphuis speelt behal-
ve virtuoos, ook met veel gevoel. 
Gerwenaar Paulus Schäfer is bekend 
om zijn fenomenale speeltechniek en 
prima gebalanceerde solo’s. Vanuit 
een sterke muzikale basis, gelegd tij-
dens zijn master classes bij mentor 
Fapy Lafertin, heeft Paulus zijn eigen 
frisse stijl ontwikkeld waarmee hij het 
gipsyjazzrepertoire vertolkt.

´Tim en Paulus in conversation´
Als de twee meesters beginnen te spe-
len, ontwikkelt zich een ongelooflijk 
virtuoze interactie. Paulus en Tim bren-
gen grotendeels geïmproviseerde op-
tredens waarin ze elkaar uitdagen tot 
gewaagde solo’s. Met hun heerlijke 
gipsyswing vinden de twee muzikan-
ten elkaar in schijnbaar moeiteloze en 
perfect harmonieuze duetten. De sub-
tiele dynamiek van de gitaar en de war-
me vioolklanken spreken met elkaar en 
gaan af en toe op in een bewonderens-
waardig synchroonspel. Een muzikaal 
avondje ‘Tim en Paulus in conversation’ 
op het podium van hét concertcafé.

Violist Tim Kliphuis en sologitarist Pau-
lus Schäfer hebben hun sporen ver-
diend in de gipsyjazzwereld. De 44-ja-
rige Tim Kliphuis woont in Hilversum 
en is een klassiek geschoolde violist. In 
1995 bezocht hij een concert van Stép-
hane Grappelli, een van de grootste 
jazzviolisten uit de geschiedenis. Klip-
huis ontmoette Grappelli backstage 
en mocht zelfs wat voorspelen. Grap-
pelli, toen 87, gaf de Nederlandse vio-
list zijn zegen. De jaren daarna speelde 
Tim vooral viool in de stijl van Grappel-
li (geboren op 26 jan. 1908 in Parijs, 
daar ook gestorven op 1 dec. 1997).

‘Tribute to Grappelli’
Het debuutalbum van Tim Kliphuis uit 
2005 is getiteld ‘Tribute to Grappelli’ en 
in 2008 verscheen wereldwijd van zijn 
hand het lesboek ‘Stéphane Grappelli 
gypsy jazz violin’. Inmiddels heeft Tim 
Kliphuis zijn eigen stijl gevonden. Hij 
verwierf vooral bekendheid in de En-
gelse jazzscene en daarna in Amerika, 
Ierland en Zuid-Afrika. Hij staat be-
kend om zijn mix van gipsyjazz, klas-

Deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar Camp in Gerwen 2018 traden 7 februari op in con-
certcafé De Stam, samen met Stochelo Rosenberg (zittend midden) en staande Mozes Ro-
senberg (links) en Paulus Schäfer….(foto Cees van Keulen)

Violist Tim Kliphuis treedt op tijdens ‘Paulus 
Schäfer invites’ in Gerwen op maandag-
avond 25 februari…..
(foto Tim Kliphuis)
 
Kaarten reserveren
Voor ‘Paulus Schäfer invites’ kunnen 
voor tien euro per stuk kaarten gere-
serveerd worden op info@sintimusic.
nl of via SintiMusic 06 8193 5569. Het 
gipsyjazzoptreden met Tim Kliphuis is 
maandag 25 februari in  café De Stam 
in Gerwen, aanvang 20.00 uur.

Zelf meubels       
en houten speelgoed maken
In de houtwerkplaats van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats staan een 
reeks professionele houtbewerkingsmachines en veel handgereedschap-
pen klaar voor de echte doe-het-zelver. De mogelijkheden om hier zelf hou-
ten werkstukken te maken zijn nagenoeg onbegrensd.

Alles wat je maakt, klein of groot, begint met een idee, een 
schets, een uitgewerkte tekening. Zo gaat het ook met het 
maken van meubels en houten speelgoed. Niet alleen je 
vakkennis, maar ook je creativiteit speelt een belangrijke rol 
om tot een mooi resultaat te komen. De praktijk in het Nue-
nense hobbycentrum bewijst dat echte doe-het-zelvers el-
kaar voortdurend stimuleren om mooie dingen te maken.

Een nieuwe timmergroep?
Aanstaande maandag, 18 februari, zal er ’s avonds om 
19.30 uur in Hobbycentrum de Dorpswerkplaats een in-
formatieve bijeenkomst zijn waarbij we willen bekijken of 
we een speciale  timmergroep kunnen samenstellen die 
zich specifiek wil richten op het maken van houten meu-
bels en gedetailleerd houten speelgoed.
Als gast krijg je op deze avond uitleg over de uitgebreide 
faciliteiten die we in huis hebben. Daarna bespreken we 
hoe we, bij voldoende belangstelling, van start kunnen 
gaan. Alle voorstellen zijn welkom. Het zal daarbij ui-
teraard ook gaan over creativiteit. Wie draagt er leuke 
ideeën aan? Slaagt de opzet, dan komt de groep in princi-
pe iedere maandagmiddag bij elkaar. Een uitloop tot 
22.00 uur is ook bespreekbaar, indien daar serieuze be-
hoefte aan is. Want niet iedereen kan overdag.

Wanneer je besluit om deelnemer te worden dan kun je 
voor slechts € 100,- per jaar -opgeteld- 4 dagen per week 
(!) in de houtwerkplaats terecht. In het hobbycentrum zijn 
altijd specialisten aanwezig die je wegwijs maken in het 
veilig gebruik van de diverse machines. Doe je mee?

De ingang van het Nuenense hobbycentrum ligt aan Park 
63b in het centrum van Nuenen tussen restaurant Rata-
touille en restaurant Goesting. Achter de poort ligt de ei-
gen parkeerplaats van het hobbycentrum. Lijkt het je mis-
schien wel wat om mee te doen, dan zien we je graag -ge-
heel vrijblijvend- komende maandagavond om 19.30 uur. 
De koffie staat klaar.
Uitgebreide informatie over Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats vind je op www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Zelf meubels       

Cultuur Overdag:

Vier Valentijn   
met een verhaal 
voor een   
bijzondere vrouw 
De deadline (1 maart) voor de verha-
lenwedstrijd in het kader van de Boe-
kenweek nadert met rasse schreden. 
Aarzel niet langer en schrijf een ver-
haal over die ene, speciale vrouw. Ver-
klaar uw (platonische) liefde tijdens 
Valentijnsdag en vergeet vooral niet 
het verhaal (max. één A4-tje) in te stu-
ren (info@cultuuroverdag.nl)

Het prijswinnende verhaal wacht eeu-
wige roem en publicatie in diverse 
media.
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SPORT
Programma
VOETBAL 
RKGSV Gerwen
Zondag 17 februari 
RKGSV 1 - MVC 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Brabantia 6  . . . . . . . . . 11.00
SV Budel 9 - RKGSV 3 . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - DOSL 6  . . . . . . . . . . . . . 11.00
DBS VR 1 - RKGSV VR 1 . . . . . . . . . 10.30

EMK
Vrijdag 15 februari
Westerhoven 1 - EMK 1 (zaal) . . 22.00
Sint Joris 2 - EMK 2 (zaal)  . . . . .  22.00
Zondag 17 februari
EMK 1 - Woenselse Boys 1 . . . . . 14.30
EMK 2 - Woenselse Boys 2 . . . . . 11.00
EMK 3 - WODAN 5 . . . . . . . . . . . . . 11.00
Geldrop 6 - EMK 5 . . . . . . . . . . . . . 12.30
EMK 7 - SV Unitas'59 10 . . . . . . . . 11.00

VV Nederwetten
Zondag 17 februari
VV Keldonk 1 - Nederwetten 1 . 14.30
N. Woensel 7 - Nederw.etten 2 12.00
N. Woensel 6 - Nederwetten. 3 12.00
Nederwetten 4 - Vessem 4. . . . . 11.00
Nederw. VR1 - Dommelen VR1 . 12.15

RKSV Nuenen
Zondag 17 februari
Nuenen 1- Meern De  . . . . . . . . . 14.30
SC ‘t Zand VR2 - Nuenen VR1  . . 14.30
Baronie 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . 11.00
Mierlo Hout VR1 - Nuenen VR2 12.00
Nuenen 3 - Acht 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - SBC VR1  . . . . . . . . 10.00
Oirschot Vooruit 3 - Nuenen 4  12.00
Oirschot Vooruit 5 - Nuenen 5  13.00 
Nuenen 6 - UNA 6  . . . . . . . . . . . . 10.00
Woenselse Boys 4 - Nuenen 7  . 14.30
Nuenen 8 - RKSV Heeze 9  . . . . . 12.00
Nuenen 9 - Braakhuizen 5  . . . . . 14.30
De Valk 5 - RKSV Nuenen 10  . . . 10.00 

NKV KORFBAL
Zaterdag 16 februari
OJC 3 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 
Zondag 17 februari 
NKV 2 - SDO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.15 
NKV 3 - SDO 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00

Willy van den Heuvel 
voor de derde maal winnaar 
Door Antoon Hurkmans

Hadden wij de laatste weken steeds te melden van een geweldige opkomst, 
afgelopen week moest de organisatie een stapje terug doen en genoegen 
nemen met een mindere bezetting. Ondanks de wat mindere opkomst was 
het ook nu weer goed toeven in de rik arena.

Antoon Hurkmans feliciteert Willy van den Heuvel (rechs)  met de overwinning.

Na al eerder dit seizoen als winnaar ge-
huldigd te zijn was het deze zeventien-
de wedstrijd weer duidelijk de avond 
van Willy van den Heuvel die met 93 
punten in de eerste ronde voor de 
pauze met straatlengte de leiding 
nam. Na de pauze en de bordjes ver-
hangen te hebben was het vooral Pe-
ter de Louw en in mindere maten de al 
eerder als winnaar gehuldigde Joop 
Wouters, die er nog alles aan deden 
om nog in aanmerking te komen voor 
de overwinning, maar met 79 en 69 
punten moesten zij uiteindelijk genoe-
gen nemen met plaats twee en drie en 
kon Willy van den Heuvel voor de der-
de keer dit seizoen als winnaar gehul-
digd worden.

De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Riny Schepers.
 

Uitslag rikken 8 februari
1 Willy van den Heuvel 93 punten
2 Peter de Louw 79 punten
3 Joop Wouters 69 punten
4 Wil Marquenie 55 punten
5 Annie de Louw 47 punten 
6 Riny Schepers 46 punten
7 Hennie van de Velden 45 punten
8 Gerry Dekkers 45 punten
9 Henny Noyen 43 punten
10 Adriaan Schepers 40 punten
11 Jan Bertelink 40 punten
Vrijdag 15 februari is weer 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. Locatie ‘Oude Lan-
den’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor in-
formatie bellen naar 06- 10289797 of 
06-52696828.

Rikken

Toch nog 163 dappere ATB-ers 
gingen het DAK op.....
 
De mooiweer-rijders zijn thuisgebleven… Toch nog 163 dappere ATB-ers 
meldden zich zondag 10 februari voor de veldtoertocht ‘Dak van Brabant’. 
‘Iedereen kan het DAK op’, dachten deze sportievelingen uit Malden, Vlier-
den, Maasbracht, Schijndel, Goirle, Oisterwijk en uit dorpen en steden nog 
verder van Nuenen….
 

ook weer in de NKV-kantine op sport-
park Wetteneind. Er was keuze uit drie 
routes: 30, 40 en 50 kilometer en de 
meeste deelnemers beklommen het 
‘Dak van Brabant’, met 60 meter het 
hoogste punt in onze provincie. 
 
Veel complimenten
De ruim zestig vrijwilligers van de 
kleurrijke Toerclub Nuenen ontvingen 
veel complimenten van de mountain-
bikers. Komende herfst kan iedere 
ATB-er weer het DAK op, want dan 
staat de veldtoertocht het ‘Dak van 
Brabant’ voor zondag 13 oktober op 
het programma.
Voor meer informatie over het Dak 
van Brabant en over ToerClub Nue-
nen, zie www.tcnuenen.nl

Henri Maas 
verlengt  bij   
RKVV Nederwetten
Met trots delen wij u mede: Henri Maas 
blijft! In zijn eerste seizoen bij RKVV Ne-
derwetten heeft Henri de spelersgroep 
en het bestuur dusdanig weten te en-
thousiasmeren om er nog minimaal 
een seizoen aan te plakken. Wij zijn er 
van overtuigd dat de stijgende lijn die 
met Henri is ingezet in het seizoen 2019 
- 2020 een positief vervolg gaat krijgen.
Tijdens de gesprekscyclus is steeds ge-
keken naar de speerpunten van onze 
vereniging. De sfeer, de samenwerking 
met andere elftallen, een positieve uit-
straling van de technische staf als uit-
hangbord en natuurlijk ook goede re-
sultaten van ons vaandelteam waren 
daarin terugkerende items.
Dat RKVV Nederwetten in onze klasse 
de geuzennaam ‘reuzendoder’ toebe-
deeld heeft gekregen is voor een groot 
deel te danken aan Henri, die van Ne-
derwetten 1 de vechtmachine heeft 
gemaakt, die de harten van de suppor-
ters heeft weten te veroveren.
Henri is positief over de gemotiveerde 
spelersgroep, die steeds meer als een 
team functioneert. De spelers in hun 
kracht laten spelen en wat voor elkaar 
over hebben is wat Henri typeert als 
trainer/coach. In het restant van het 
huidige seizoen en volgend seizoen 
willen we dit gaan uitbouwen, zodat 
we de komende jaren de weg richting 
de bovenkant van de ranglijst kunnen 
gaan inzetten.
Wij wensen Henri, de staf en de spelers 
heel veel plezier en succes bij onze 
mooie vereniging RKVV Nederwetten!

Waardig afscheid van Geert Smulders:        
hard als staal met een hart van goud

fietste hij dagelijks op en neer naar 
Eindhoven, naar machinefabriek 
Mandigers. Vanaf zijn 14de werkte hij 
daar en op een zekere dag nestelde 
hij zich op zijn gewone fiets in het 
wiel van de racefiets van zijn oudere 
collega Willy van de Waterlaat. Willy 
gaf flink gas en zag tot zijn verbazing 
dat Geertje moeiteloos bleef han-
gen… “Gij zijt un natuurtalent, gij 
moet ok wielrenner worre” aldus col-
lega Willy die toen al wielrenner was. 
Dat was niet aan dovemansoren ge-
zegd en Geert werd wielrenner. Op 
zijn 16de nieuweling bij de Koninklij-
ke Nederlandsche Wielren Unie 
(KNWU) en tijdens zijn militaire 
diensttijd amateur bij de ‘wilde bond’, 
de Rooms Katholieke Nederlandse 
Wielerbond (RKNWB).

Geert was oud-wielrenner, wielersup-
porter en sponsor van de wielersport, 
onder meer van de wielerronde van 
Gerwen, die ook al ruim vijftig jaar be-
staat. GS Staalwerken is ook sponsor 
van toerclub De Gerwense Renner . 
Hier met name meer over zijn hobby 
wielrennen, gebaseerd op het hoofd-
stuk ‘Geert Smulders: nestor van de be-
kende wielerfamilie Smulders’ in het 
boek ‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’ 
uitgegeven door de stichting Grote 
Ronde van Gerwen. 

Van voetballer tot wielrenner
Geert Smulders koos al op jonge leef-
tijd voor de wielersport. Eerst was 
Geertje jeugdspeler bij de Gerwense 
voetbalclub RKGSV, al snel stapte hij 
over op de racefiets. Van jongs af aan over op de racefiets. Van jongs af aan Wielerbond (RKNWB).over op de racefiets. Van jongs af aan Wielerbond (RKNWB).over op de racefiets. Van jongs af aan 

(foto Cees van Keulen)
GS Staalwerken is sponsor van toerclub De Gerwense Renner, hier op de foto bij GS Staalwerken met in hun midden Geert Smulders

Afgelopen zaterdag hebben het gezin en de familie Smulders, de werkne-
mers van GS Staalwerken, zakenrelaties, veel (wieler)vrienden en kennissen 
op een waardige wijze afscheid genomen van Geert Smulders. Dat gebeur-
de in zijn vertrouwde omgeving, in zijn eigen fabriek ‘tussen het staal’ in 
Helmond. Tijdens de afscheidsdienst werd hij meermalen herdacht als een 
man, hard als staal maar met een hart van goud. GS Staalwerken vierde in 
2016 het gouden jubileum en Geert was ook meer dan vijftig jaar in liefde 
verbonden met Bep Smulders-Paijmans, een gouden paar dus.

Winnaar Stormloop van het Zuiden
Op de erelijst van Geert Smulders, in 
wielerkringen ook wel liefkozend ‘Ut 
Smulderke’ of ‘De Smul’ genoemd, 
staan diverse criteriumzeges. Met gou-
den letters prijkt op zijn palmares de 
Stormloop van het Zuiden, een grote 
internationale wedstrijd over 105 kilo-
meter, die vanuit Luyksgestel werd 
georganiseerd. Op die augustusdag 
1962 vertrokken 118 renners voor 15 
ronden van 7 kilometer en na 2 uur, 33 
minuten en 48 seconden ging de 21-ja-
rige Gerwenaar Geert Smulders jui-
chend over de meet met 3 seconden 
voorsprong op Fons van Heel uit Echt.

Derde in Stiphout
In zijn nadagen als wielrenner ver-
scheen hij niet meer zo veel aan de start 
bij wedstrijden. Geert beëindigde zijn 
wielercarrière in de wielerronde in zijn 
toenmalige woonplaats Stiphout. Hij 
veroverde op 44-jarige leeftijd toch nog 
een verdienstelijke derde plaats.

Met niks begonnen…
Geert Smulders kwam uit een gezin 
met 17 kinderen. Ook zijn zus Truus 

(1946) en zijn jongste broer Albert 
(1958) beklommen de racefiets. Van-
daar dat Geert ook wel de nestor van 
wielerfamilie Smulders werd ge-
noemd. 
Tot slot een citaat uit het wielerblad 
Helden over wielersport in Brabant. 
Auteur Theo Buiting beschrijft in Hel-
den een ontmoeting met Geert Smul-
ders bij de Ronde van Steensel, waar 
Geert als wielerliefhebber samen met 
Frans Aalders en Jan van Pelt de koers 
volgt. Geert Smulders staat er langs 
het parkoers met een racefiets, een 
echte Colnago. “Ut Smulderke hing re-
laxed met de ellebogen op het zadel 
en overschouwde het strijdtoneel. De 
bovenbuis dienend als steunpunt voor 
zijn welvaartsbuikje. Niet zo heel veel 
veranderd, behalve dan dat Geert echt 
niet meer met de pet hoeft rond te 
gaan”, aldus Buiting. Geert is in zaken 
gegaan, met niks begonnen en met 
keihard buffelen inmiddels meervou-
dig miljonair geworden. Baas van GS 
Staalwerken, een conglomeraat van 
staalconstructiebedrijven. En de slot-
zin luidt: “Een regelrecht imperium: 
Het Verenigd IJzer-Rijk. En daarbij trekt 
ie inmiddels ook nog van Drees. Finan-
cieel heeft hij zijn concurrenten van 
toen er allemaal afgereden.” Geert 
Smulders werd op 3 maart 1941 in Ger-
wen geboren en hij is maandagmor-
gen 4 februari op 77-jarige leeftijd in 
zijn woonplaats Lieshout overleden.

verlengt  bij   

Wielersport

Walburgtuinen 
Op 16 en 17 februari staan de poor-
ten van de Walburgtuinen open ter 
gelegenheid van het Helleborus-
weekeinde. 17 februari noemen we 
Kerstrooszondag, omdat juist nu 
de winterbloeiende Helleborus (de 
kerstroos!) de aandacht trekt. 

Bezoekers kunnen deelnemen aan 
rondleidingen door de tuinen, waar-
bij verhalen verteld worden over he-
den en verleden van deze oude schat-
kamer van de tuincultuur. Zie het pro-
gramma op de website! De entree is 
gratis. Tuinen de Walburg, Boord 64 , 
Nuenen.
www.dewalburg.nl 

Een groepje van de organiserende ToerClub Nuenen warmt zich op  (Foto’s Cees van Keulen)

Deze veldtoertocht, die ToerClub Nue-
nen twee keer jaarlijks organiseert on-
der de vlag van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU), heeft een prima ima-
go tot ver buiten de gemeentegrenzen 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Natuurlijk dankzij de puike organisatie 
en de prachtige routes met fiks klim-
werk en spectaculaire afdalingen. Tien-
duizenden ATB-ers hebben het DAK al 
volbracht en op deze natte zondag ein-
digden alle 163 vertrekkers uiteindelijk 



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.

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.nl

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,00 per stuk. ± 50 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

AANGEBODEN: huis-
houdelijke hulp. Tel: 06-
85678769.

AANGEBODEN: huis-
houdelijke hulp. Tel: 06-
84574368.

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.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

PRANA YOGA STUDIO 
gratis introductieles ontspan-
ningsyoga maandag 25 fe-
bruari om 20.45 uur.  Aan-
melden en info: Corina van 
Dommelen ’t Hofke 59, 
5641AJ Eindhoven. 040-
2840430 & 06-27055614. 
www.pranayogastudio.nl 

Maak vrijblijvend een afspraak!  088 - 10 20 100 (optie 3)  www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij mij thuis
Ervaar het comfort van een sta-opstoel 

Voordelen van een sta-opstoel via Medipoint Thuisservice
• Persoonlijk advies aan huis van onze adviseurs 
• Uitleg over verschillende soorten en modellen sta-opstoelen
• Onder begeleiding een sta-opstoel uitproberen in uw eigen woonkamer
• Uw lichaamsmaten kunnen direct worden opgenomen, voor een sta-opstoel op maat
• Diverse modellen, stofgroepen en kleuren verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Nu op alle 
sta-opstoelen 
tot wel 
25% korting

Maak vrijblijvend een afspraak
Bel onze KlantenService op 088 - 10 20 100 (optie 3) of vul online het 
afspraak formulier in op www.medipoint.nl/thuisadvies.

De genoemde actie is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Vraag de adviseur naar de voorwaarden. www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

* Van toepassing op de door ons geselecteerde artikelen

FINALE RONDE
50% KORTING

Totale leegverkoop bij 
 Stg. Kringloop Nuenen
Wegens verkoop van het pand moeten wij 

28 maart het pand verlaten hebben.
Wij willen iedereen bedanken 

voor het in ons gestelde vertrouwen.
Ook wij gaan het missen.

DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Voorjaar/Zomer
 collectie 2019!

Wegens sluiting van 
gasterij Jo van Dijkhof 

houden wij onze modeverkoop 
in woonzorgcentrum 

Akkers in Nuenen.

Datum: woensdag 20 februari
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Woonzorgcentrum Akkers
Margot Begemannstraat 9 

in Nuenen

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers
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