
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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Veelzijdige 
muzikale reis 
door 
verschillende 
culturen

Pronkzitting 
nieuwe stijl 
in ResiTentie 
succes

Wie komt 
ons team 
uitbreiden?
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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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!

Gedeputeerde Staten dwèrs
De uitslag van de gemeenteraadverkie-
zingen en de ingediende zienswijzen 
veranderde de gedachten van Gedepu-
teerde Staten (GS) niet. Het referendum 
gaf nog meer duidelijkheid hoe de in-
woners denken over een annexatie van 
Nuenen c.a. door Eindhoven. Een op-
komst van 10.513 Nuenenaren die hun 
stem uitbrachten. Daarvan hebben er 
8.196 (= 77,76%) laten weten dat een fu-

sie met de stad Eindhoven voor hun 
geen optie is. In de vergadering van Pro-
vinciale Staten (PS) van 7 december 
werd geen besluit genomen. GS was 
niet van plan het herindelingsvoorstel 
na herhaalde verzoeken in te trekken en 
verzocht zelfs de besluitvorming niet op 
de agenda van PS te plaatsen. Waar-
schijnlijk is gedacht om het falende 
voorstel (dat was inmiddels wel duide-
lijk) in het licht van een nieuw ministe-

rieel beleidskader na de provinciale ver-
kiezingen van maart nog aan te passen. 
Zodoende werd uiteindelijke besluit-
vorming op de lange baan geschoven. 
GS lieten zich van hun dwèrse kant zien.

Actiecomité als David tegen Goliath
Het actiecomité Nuenen c.a. Zelfstan-
dig was het er snel over eens. Nu moe-
ten we ons daar bij de Provincie ècht 
goed laten horen. We besloten gebruik 
te maken van het burgerinitiatiefrecht, 
het recht van burgers om onderwer-
pen of concrete voorstellen op de 
agenda van een volksvertegenwoordi-
gend orgaan te plaatsen. Van het bur-
gerinitiatief is in Noord-Brabant slechts 
één keer gebruik gemaakt. Met 1485 
handtekeningen is het burgerinitiatief 
“Vóór 1 maart 2019 een besluit nemen 
over de herindeling van Nuenen c.a. en 
Eindhoven èn het herindelingsadvies 
van 2 oktober 2018 te verwerpen” op 1 

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig feliciteert 

Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind  
met het behoud van onze zelfstandigheid
Het was geen gemakkelijke weg om te gaan. Velen dachten dat de kaarten al geschud wa-
ren. Gedeputeerde mevrouw Spierings (D66) heeft tot het uiterste geprobeerd om ons 
dat te laten geloven. Maar oren en ogen werden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
steeds verder geopend. We hoorden en zagen wat er in Eindhoven gebeurde, maar ook 
wat er in Nuenen c.a. gebeurde. Zo slecht was het toch niet, in ieder geval niet meer, in 
Nuenen. We hebben ons niet als toetje laten opdienen bij de Eindhovense maaltijd!

De stad is gestopt, Nuenen c.a. blijft Nuenen c.a.

februari overhandigd aan de Commis-
saris van de Koning, Wim van de Donk. 
Na een inleiding van de voorzitter van 
het actiecomité in de vergadering van 
Provinciale Staten van 22 februari is 
met 32 tegen 20 stemmen besloten 
het herindelingsvoorstel te verwerpen. 
De ultieme poging van mevrouw Spie-
rings om PS op andere gedachten te 
brengen, is dit keer niet gelukt!

Hartelijk dank
De gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten blijft zelfstandig! Een felici-
tatie waard. Onze oprechte dank gaat 
uit naar:
• de inwoners van Nuenen, Gerwen, 

Nederwetten en Eeneind die ons 
hebben gesteund door het indienen 
van zienswijzen, door het uitbren-
gen van hun stem voor het referen-
dum en met hun handtekening voor 
het burgerinitiatief.

• Degenen die geholpen hebben 
met flyeren, brieven bezorgen, fi-
nanciële en morele ondersteuning 
of op welke andere wijze dan ook.

• Rond de Linde voor het (onverkort) 
publiceren van onze artikelen.

• De fracties in Provinciale Staten 
van Noord-Brabant die het herin-
delingsvoorstel hebben afgewe-
zen: Lokaal Brabant, CDA, PVV, 
ChristenUnie-SGP, Groen Links, 
Groep Van Overveld, Partij voor de 
Dieren en uiteindelijk ook, de SP.

Trots op de gemeenschap Nuenen-
Gerwen-Nederwetten-Eeneind!

Gerda Hekker, voorzitter 
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Meubelplein Ekkersrijt gelegen op de 
grootste Woonboulevard van het Zuiden

Uitrusten 
doe je bij 

Brasserie D’n 
Mert, Bufkes of 

Piet Friet

Donderdag 28 februari 
t/m woensdag 6 maart 

CARNAVAL!!!
ZIE HET PROGRAMMA 
OP HET MIDDENVEL

Opening carnaval 
in Nuenen:   
D’n Aftrap! 
Op carnavalszaterdag 2 maart trap-
pen we het carnaval af. Dan begint 
het carnaval in Nuenen met veel mu-
ziek en gezelligheid. De carnavals-
verenigingen van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten organiseren dit 
jaarlijkse event weer gezamenlijk. 

Vanaf 11.00 uur gaat burgermeester 
Maarten Houben de sleutels van ons 
dorp voor vier dagen overdragen aan 
de vier Hoogheden van dit jaar. Er tre-
den diverse hofkapellen op en er is een 
leuke DJ tijdens deze happening. Aan-
vang 10.30 uur, locatie de carnavals-
tent op het van Goghplein in het cen-
trum van Nuenen. Einde programma 
13.00 uur. De toegang is gratis en bij 
binnenkomst krijgt u ook nog eens 
een consumptiebon aangeboden. Na-
mens alle carnavalsverenigingen van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ie-
dereen van harte welkom. Komt u ook? 

Gemeente Nuenen 
Cocreatie in Nuenen-West
 

komt centraal te liggen in Nuenen 
West - aan de Laan door de Panakkers - 
en gaat fungeren als ‘dorpsplein’ voor 
de nieuwe wijk. In Nuenen West wordt 
namelijk niet alleen ruimte geboden 
aan wonen, maar komt ook volop ge-
legenheid om te leren, spelen, ont-
moeten en ontspannen.
De grote parken die vanuit het Dom-
meldal de wijk intrekken, brengen na-

Uitgangspunt is het creëren van een 
dubbelfunctie voor deze plek; als open-
bare ontmoetingsruimte in de wijk en 
als schoolplein voor de bovenbouwleer-
lingen van jenaplanschool Het mooiste 
blauw. Door in een vroeg stadium sa-
men na te denken over gebruikswensen, 
belevingswaarden en inrichtingseisen 
wordt het ontwerpproces voorzien van 
input van alle betrokken partijen - waar-
onder ouders van leerlingen, schoolbe-
stuur PlatOO, projectontwikkelaars van 
BPD en beleids- en uitvoeringsmede-
werkers van de gemeente. Cocreatie 
door ontwerpers, beheerders en de toe-
komstige gebruikers dus. Zodra meer 
bekend is over de uitkomsten van deze 
cocreatie, wordt dit gepubliceerd.

Meer dan alleen wonen
De plek waarvoor nu in cocreatie het 
inrichtingsontwerp gemaakt wordt, 

Onder het motto ‘samenwerken brengt ons verder’ kijken basisschool De 
Mijlpaal, gemeente Nuenen en gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling ge-
zamenlijk naar de toekomstige inrichting van de openbare ruimte nabij de 
nieuwe basisschool in Nuenen West.

tuur en mogelijkheden voor sport en 
ontspanning dichtbij de (toekomstige) 
bewoners. Ontmoeten en spelen in de 
wijk gebeurt straks op kleine veldjes 
en centrale plekken in de (woon-)
buurten. Een belangrijke rol voor het 
leren is natuurlijk weggelegd voor 
basisschool Het mooiste blauw. Dat de 
wijk volop in ontwikkeling is, wordt 
vanaf april weer goed zichtbaar: dan 
start namelijk de bouw van de school. 
Zo bouwen alle betrokken partijen fi-
guurlijk én letterlijk aan een complete, 
fijne nieuwe woonwijk in Nuenen.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwbouw-nuenenwest.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak 
genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugs-
handel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het 
pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw 
woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te 
maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u 
contact opnemen met de heer Spapens. Hij is bereikbaar via het 
Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.

DUURZAAMHEID: APP TO GOOD TO GO 
Too Good To Go biedt een 
"Magic Box" aan. Wat is er 
nou zo magisch aan die 
boxen? Overtollig eten is lek-
ker, nog prima eetbaar eten 
dat door winkels en restau-
rants aan het einde van de 
dag weg zou moeten worden 
gegooid. Denk bijvoorbeeld 
aan bakkerijen die elke dag 
vers brood bakken, of res-
taurants die meer drukte 
hadden verwacht en daar-
door maaltijden overhou-
den. Je zal nooit precies we-
ten wat je in je Magic Box krijgt totdat je het ophaalt. Wat je wel 
zeker weet, is dat het een goede deal is en dat je lekker eten krijgt! 
Spannend he...Download de app en red lekker eten. Meer informa-
tie via https://toogoodtogo.nl/nl

WIJ DENKEN NA OVER DE TOEKOMST 
VAN NUENEN, DENKT U MET ONS MEE?
Hoe zien Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Eeneind er in de toe-
komst uit? Hoe vindt u dat ons dorp er uit moet zien? De gemeente 
vraagt dit juist nu aan u omdat we dit gaan vastleggen in de omge-
vingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dat is de omgeving waarin we 
wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Wethouder van Bra-
kel: ‘’Het is een hele mooi kans om nu eens goed te horen van onze 
inwoners en ondernemers wat zij fi jn vinden in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Of wat er extra aandacht verdient.’’

Waarom een visie?
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt alle 
wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. 
De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie 
op te stellen over de toekomst van de gemeente. 
Wethouder van Brakel: ‘’Ik zie dit als een kans om een aantal dingen 
eens goed onder de loep te leggen. Kunnen we of moeten we als 
gemeente meer terugleggen bij de mensen zelf of moet het juist naar 
een hogere overheid zoals de provincie bijvoorbeeld. Deze nieuwe 
wet verplicht ons om hier heel goed met onze inwoners en onder-
nemers samen naar te kijken. We willen heel goed kijken naar alle 
regeltjes die we hebben gemaakt. Oorspronkelijk zijn de regels op 
het ruimtelijk domein ontstaan om onze mensen te beschermen. 
Beschermen tegen te veel verkeer, te veel geluidsoverlast, te weinig 
recreatiemogelijkheden. Ik heb het gevoel dat er inmiddels te veel 
regels zijn en dat we het oorspronkelijke doel namelijk gezond en 
wel kunnen wonen, werken en leven in Nuenen een beetje uit het 
oog verloren zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we het best eenvoudi-
ger kunnen regelen allemaal.’’

In gesprek 
Met de omgevingsvisie ontwikkelen we een beleid voor Nuenen, 
waarbij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving voorop staat. In 
dit omgevingsbeleid is gezondheid de verbindende factor. Dat klinkt 
misschien raar, gezondheid en de fysieke leefomgeving. Maar dat is 
het niet. Onze leefomgeving heeft veel invloed op onze gezondheid. 
Denk aan de luchtkwaliteit, maar ook de mogelijkheid om te spor-
ten en elkaar te ontmoeten.

De omgevingsvisie gaat over de ruimtelijke ordening (bv hoeveel 
huizen zijn er, wat is er nodig in de toekomst), de inrichting van het 

openbaar gebied (bv waar moeten er speel-
tuinen komen of een park) en het milieu. 

Daarnaast moeten ook de nationale 
thema’s duurzaamheid, energie-

transitie en klimaatadaptatie in 
de omgevingsvisie terugkomen.
De Omgevingswet gaat er vanuit 
dat we samen met de gemeen-
schap verantwoordelijk worden 
voor de fysieke leefomgeving. 

Vanuit die gedachte is het ook niet 
meer dan logisch dat we de omge-

vingsvisie samen met onze inwoners, 
ondernemers en partners maken. 

Wethouder Van Brakel: ‘’We willen zoveel mogelijk mensen, jong en 
oud, vragen stellen over Nuenen. Na de carnavalsvakantie gaan 
collega’s van de gemeente de straat op om een vijftal vragen te stel-
len. Vragen die gaan over wat u vindt en voelt bij ons dorp. Met de 
antwoorden die we verzamelen kunnen wij ons een eerste beeld 
vormen van wat u belangrijk vindt. Ik hoop dat er veel mensen ant-
woord geven en dat het iedereen aanzet tot nadenken waar je trots 
op bent in Nuenen.’’

De vragen staan ook op de website www.nuenen.nl/omgevingsvisie 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Nuenen schoon tijdens Landelijke Opschoondag!
Doet u ook mee tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 
maart 2019? Meer dan honderdduizend Nederlanders doen mee. 
En de gemeente Nuenen natuurlijk ook.
Wij ondersteunen u door het aanbieden van een pakket met hand-
schoenen, veiligheidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzakken. U krijgt 
een promotiepakket met posters, fl yers en een draaiboek om deel-
nemers te informeren. Meld uw gezelschap aan via afval@nuenen.
nl of 0402631631. Na aanmelding nemen wij contact met u op. 
Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen.

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

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

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

AFVALWEETJE

PMD zakken niet eerder dan de avond voor de 
inzameling ophangen!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

SLEUTELUITREIKING
Carnaval staat weer voor de deur. 
Tijdens D’n Aftrap op zaterdag 2 
maart 2019 om 10.30 uur in de Resi-
Tentie op het Vincent van Goghplein 
zal burgemeester Maarten Houben 
de sleutels overhandigen. Iedereen is 
van harte welkom.

INSPREKERS     
GEMEENTERAADVERGADERING
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad waren Ties, Sam, Jelte 
en de jarige tweeling Anouk en Marit aanwezig om te vertellen over 
hun wens voor een speelvoorziening in Nuenen. De gemeenteraad 
was onder de indruk van de insprekers en stemde unaniem voor het 
voorstel om aan de Pastoorsmast een nieuwe speelvoorziening te 
creëren. Bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage!

DAMOCLESBELEID
Gemeente Nuenen sluit loods na drugsvondst
Burgemeester Houben heeft op 18 februari 2019 een loods aan de 
Papenvoortse Heide voor een periode van 1 jaar gesloten vanwege 
de vondst van harddrugs en grondstoffen voor de productie van drugs. 

Op 15 januari 2019 heeft de politie in een loods aan de Papen-
voortse Heide een grote hoeveelheid harddrugs en grondstoffen 
voor de productie van harddrugs aangetroffen. De gevonden drugs 
en grondstoffen zijn door de politie in beslag genomen. 

Directe sluiting bij constatering van drugs
De burgemeester heeft de loods gesloten op basis van de Opiumwet 
en het Damoclesbeleid van de gemeente Nuenen c.a. De Opiumwet 
geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij de vondst van drugs 
direct over te gaan tot sluiting van een pand. Hierbij maakt hij een 
onderscheid tussen woningen en niet-woningen en tussen soft- en 
harddrugs. 

Als softdrugs, of aan softdrugshandel gerelateerde spullen, worden 
gevonden in een woning sluit de burgemeester de woning voor een 
periode van 1 maand. Bij een tweede en derde constatering gelden 
sluitingstermijn van 4 maanden en onbepaalde tijd. 
Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste consta-
tering van softdrugs volgt een sluiting van 6 maanden, bij de twee-
de constatering is dat 12 maanden en na een derde overtreding kan 
de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten. 

Bij de vondst van harddrugs of aan harddrugshandel gerelateerde 
spullen gelden zowel bij woningen als niet-woningen fors langere 
sluitingstermijnen.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 18-02-2019 EN 25-02-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Brederostraat 2 Verbouwen woonhuis 
Parkstraat 22 Plaatsen ledschermen in etalage 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Eeuw Driessestraat 21 Uitbreiden aanbouw, plaatsen carport 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Doorkomst Klaver van Brabant 14 april
Nuenen c.a. Doorkomst Truckersday 2 juni 
Straten in Nuenen-West Rondje Nuenen-West 19 mei 
Terreinen Broekdijk 1 775 jaar H.Kruisgilde Kringgildedag 
 1-2 juni 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Koningsdag activiteiten 27 april  
Papenvoortse Heide 5B Neuzelmarkt 22 april  
Park naast de kiosk Open podiumwagen Klippeleaters 
 2 maart

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
22-02-2019 Nuenen c.a. Vooraankondiging ontwerpbestem-
  mingsplan ’Herijking Nuenen-West’, 
  ontwerpbeleidsregels bestemmingsplan 
  Herijking Nuenen-West, ontwerpexploi-
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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

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

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

de echte biefstukliefhebbers.

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

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

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

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

de echte biefstukliefhebbers.

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

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

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

Carnavalsmenu
Voor een stevige bodem is er keuze uit 

3 heerlijke stamppotten:

Boerenkool, hutspot, zuurkool

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

Of:

Krokante schnitzel met frites en sla

******
Als dessert nog een luchtige 

aardbeien bavaroise met slagroom

Tijdens de carnavalsdagen

€ 1111

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

  

 

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

Wij wensen iedereen 
een gezellig Carnaval toe!!

Kip Houthakkersteaks
.......................................................... 4 stuks  6,50
Kalfsgehakt Burgers
.................................................. iedere 4e GRATIS

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en bakje saus ......... 6,95
2 Rookworsten ....................  5,50
Cervelaatworst 150 gram HALEN
....................................... 100 gram BETALEN

KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Schôn gebraaie Kippenbillen .................GRATIS
Maandag 4 maart zijn wij de gehele dag gesloten

Dindag normaal geopend

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

Een goed

gebit,

een goed

gevoel!

Gespecialiseerd op het 
gebied van tandprotheses: 
Nieuw kunstgebit, klikgebit,

reparaties, opvullen van 

prothese en frameprotheses.

Kom rechtstreeks langs 

voor een vrijblijvend advies. 

Heuvelplein 91 (Heuvel Passage)

5741 JJ Beek en Donk

0492 - 468444

info@tpplaarbeek.nl

www.tpplaarbeek.nl

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

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

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Scouting Lieshout-Mariahout

Bevers - Welpen - Scouts - Explorers - Stam
22 februari hebben alle scouts over de hele wereld Baden Powell dag ge-
vierd. Op deze geboortedag van Sir Robert Baden Powell herdenken ze de 
oprichter van scouting.

wezige leden verdeeld in 6 groepen 
welke in 3 rondes om de ‘eeuwige 
roem voor één dag’ streden. In het 
bos bij de blokhut werd fanatiek le-
vend Stratego gespeeld. De vlag 
werd op de gekste plekken verstopt 
en met behendigheid (en een klein 
beetje vals spel) werden de verschil-
lende spelers overmeestert en de 
vlag veroverd.

Ter ere van deze dag kwamen de le-
den van Scouting Lieshout - Maria-
hout op zaterdag 23 februari naar de 
Blokhut aan de Herendijk om deze 
dag te vieren met een gezamenlijke 
opkomst. De leiding had voor deze 
zonnige zaterdag een spellen circuit 
en een heerlijke lunch op het scou-
ting terrein voorbereid. Na de officië-
le opening werden de ruim 50 aan-

De leden van de scouting fanatiek op jacht naar de bal in het ‘levend tafelvoetbalspel’

In Nuenen kaartjes kopen 
concert  EOV
De Eindhovense Oratoriumvereniging (EOV) is een gemengd koor van onge-
veer 80 leden, waarvan ongeveer tien leden in Nuenen wonen. De artistieke 
leiding is in handen van dirigent Geert Broeksteeg. De laatste drie jaren zijn 
werken van Mozart (Requiem), Bach (Weihnachtsoratorium) en Händel 
(Messiah) uitgevoerd.

Bijvoorbeeld bij de penningmeester 
Jasper Verplanke, Schout d’Anverslaan 
9, 5673 RJ Nuenen, tel 040 2834892, 
email jasper.verplanke@onsnet.nu. 
Daarna aan de kassa van het Muziek-
gebouw. U bent van harte uitgeno-
digd.

Dit jaar vindt op maandag 1 april, om 
20.00 uur, weer een concert in het Mu-
ziekgebouw Eindhoven plaats. De wer-
ken die worden uitgevoerd zijn ‘Mis is 
As - dur’ (Franz Schubert) en ‘Psalmfest’ 
(John Rutter). Het koor wordt begeleid 
door het Holland Symfonie Orkest. Ver-
der werken mee Margreet Rietveld (so-
praan), Sara Klein Horsman (alt), Falco 
van Loon (tenor), Hans Christiaan Hinz 
(bas) en Dirk Luijmes (orgel). Voor een 
amateurkoor als de EOV is het organi-
seren van een dergelijk concert, met 
professioneel orkest en solisten, een 
kostbare zaak. We hopen daarom op 
een grote opkomst. 

Tot 6 maart kunnen kaarten, met kor-
ting, in de voorverkoop worden ge-
kocht via koorleden. 

    
Bij het boter-kaas-eieren werd hard 
gerend en tactisch gespeeld om de 
punten voor de overwinning bij elkaar 
te sprokkelen. Een favoriet spel bij alle 
speltakken (ongeacht de leeftijd) is het 
‘steen-papier-schaar’ spel. Bij dit spel 
moeten twee spelers hinkelend een 
parcours over tapijttegels afleggen. De 
ene speler begint aan één zijde van het 
parcours en de andere aan de andere 
zijde. Wanneer de spelers elkaar tegen 
komen wordt door middel van ‘steen-
papier-schaar’ bepaald wie het par-
cours verder mag afleggen en welke 
speler weer vooraan moet starten. Fa-
natiek wordt al springend, hinkelend, 
lachend en zuchtend dit spel gespeeld 
tot dat van één team alle spelers de 
overkant bereikt hebben.

De grootste favoriet tijdens deze geza-
menlijke opkomst was toch wel het ‘le-
vend tafelvoetbalspel’. Explorers en lei-
ders hadden op vrijdagavond met 
palen en touw een groot tafelvoetbal-
spel gepionierd. In dit tafelvoetbalspel 
werden de spelers opgesteld als in een 
tafelvoetbalspel. De spelers konden al-
leen naar links en rechts bewegen, 
waardoor het heel moeilijk was om de 
bal voorbij de tegenstander te schie-
ten. Teams van 7 tegen 7 probeerden 
de keeper te passeren en te scoren.

Ondertussen werd ook in de keuken 
hard gewerkt, zodat iedereen na al dat 
rennen kon genieten van een heerlijke 
lunch, waarmee rond 12.30 uur de ge-
zamenlijke opkomst werd afgesloten. 
Na de lunch ruimden de oudste leden 
samen met de leiding de materialen 

op. Ondertussen gingen de bevers (de 
jongste leden tot 7 jaar) snel even naar 
huis om beddengoed en slaapspullen 
te halen. De beverleiding had de be-
vers uitgenodigd om te overnachten 
in de blokhut om zo van deze Baden 
Powelldag een extra lange opkomst te 
maken. Het bleef die avond nog lang 
onrustig in en om de blokhut.

 

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Veelzijdige muzikale reis   
door verschillende culturen
In de serie matineeconcerten in het van Goghkerkje, georganiseerd door Cul-
tuur Overdag, was de vloer donderdagmiddag 21 februari voor een bijzon-
der veelzijdig muzikaal ensemble. Een weliswaar beperkt aantal bezoekers 
kreeg een caleidoscoop te horen van liedjes en instrumentale nummers uit 
verschillende culturen, in zowel Spaans, Engels als Nederlands gezongen. 

siceren. Dat bracht natuurlijk in zo’n in-
tieme ambiance een directe band tus-
sen uitvoerende artiesten en het pu-
bliek tot stand. Na ieder nummer volg-
de dan ook een enthousiast applaus. 
En niet omdat de toehoorders de num-
mers al kenden, wat bij veel evergreens 
vaak het geval is. Nee, alle nummers 
waren eigen composities van het en-
semble, met onder andere Spaanse en 
Zuid-Amerikaanse ritmes en veel com-
plexe jazz- en pop-invloeden. 

Zo’n intieme ambiance met relatief 
weinig bezoekers in het kleine van 
Goghkerkje krijgt natuurlijk als vanzelf 
de bijzondere karakteristiek van een 
huiskamerconcert waarbij je je alle-
maal even in een kleine groep van ge-
lijkgestemden voelt opgenomen. Dat 
is een mooie ervaring. Maar de kwali-
teit van dit bijzondere trio verdient ze-
ker een breder publiek. Een aanrader 
voor een volgende gelegenheid voor 
iedereen die er donderdagmiddag jl. 
niet bij heeft kunnen zijn. 

Activiteiten in maart
De volgende matineeconcerten in het 
Van Goghkerkje laten niet lang op zich 
wachten. Op donderdagmiddag 21 
maart treedt Guus Westdorp op met 
zijn programma ‘Ramses - de liederen’. 
Op zondagmiddag 24 maart kan ge-
luisterd worden naar het Italiaanse 
Meredi Ensemble waarbij Franse mu-
ziek uit de 19e en 20e eeuw centraal 
staat.

Het musicerende ensemble bestond 
uit drie enthousiaste muzikanten die 
volstrekt op elkaar waren ingespeeld. 
Als eerste pianiste en zangeres Fatima-
Zohra, die in een van de nummers ook 
vaardig de dwarsfluit wist te hanteren. 
Fatima heeft een Nederlandse en 
Noord-Afrikaanse Berber achtergrond. 
Invloeden uit beide culturen weet ze 
tot een origineel geheel in haar num-
mers te integreren. In samenspel met 
haar liet de muzikale veelkunner Philip 
de Goey als tweede lid van het ensem-
ble zijn talenten zien. Behalve dat hij 
prachtig speelde op de dwarsfluit wist 
hij ook aan andere blaasinstrumenten, 
zoals de saxofoon de mooiste geluiden 
te ontlokken. Het derde lid van het trio 
was de drummer en percussionist Pal-
ko l’Ami, die allerlei soorten ritmes als 
het ware in zijn bloed heeft en dat vir-
tuoos op verschillende percussie-in-
strumenten liet merken. 

Naast mooie muzikaal intiem gezon-
gen en gespeelde nummers was het 
voornamelijk een geheel van inspire-
rend swingende ritmiek waarbij je als 
toehoorder maar moeilijk stil kon blij-
ven zitten. De muzikanten straalden: ze 
hadden zelf erg veel plezier in het mu-

De zaak Ronald V.
Het waargebeurd dramatische verhaal van een politie-
agent die moest schieten. Een echt true crime boek door 
Jim de Koning m.m.v. Ronald V. Nuenenaar Jim de Koning 
(1967) heeft zijn tweede boek geschreven. In 2011 ver-
scheen ‘Flikken Maastricht - Achter de Schermen’ en nu 
dan een true crime boek.

bij de politie werken, inzicht geeft in 
wat het met politiemensen doet als ze 
in een uiterste noodsituatie, hun vuur-
wapen moeten gebruiken. Hopelijk 
gaan mensen zich hierdoor niet te snel 
of genuanceerder uitlaten, bijvoor-
beeld op de social media.
En ik hoop dat het collega’s kan helpen 
die ook hebben moeten schieten of 
nog in zo’n situatie terecht gaan ko-
men. Want het kan duizenden politie-
mensen, elke seconde van hun dienst 
overkomen.”

Jim de Koning (1967) is woonachtig in 
Nuenen. Hij werkt bij politie Oost-Bra-
bant, was presentator van Bureau Bra-
bant, het opsporingsprogramma van 
Omroep Brabant en woordvoerder bij 
Opsporing Verzocht. Eerder verscheen 
Flikken Maastricht - Achter de scher-
men. 

Het boek is vanaf woensdag 28 februa-
ri verkrijgbaar bij o.a. Risjamo in het 
Kernkwartier. 
De zaak Ronald V.  Auteur: Jim de Ko-
ning. Omvang: 304 blz. Formaat: 13,5 x 
21 cm, paperback. ISBN: 97890 8975 
703 6. Prijs: € 20,-.

Dit boek beschrijft de nachtmerrie, 
waarin hoofdagent Ronald V. terecht-
komt als hij tijdens zijn werk in 2013 in 
een noodsituatie een ramkraker neer-
schiet. Hiermee redde hij het leven van 
anderen. Ronald V. wordt gehoord 
door de Rijksrecherche. Na een lang-
durig proces werd hij tot twee jaar cel 
veroordeeld. Het was voor het eerst in 
Nederland dat een dergelijk zwaar 
vonnis werd uitgesproken. Politiemen-
sen reageren woedend. Verbijstering 
alom. Korpschef Bouman roept de 
hulp in van topadvocaat Geert-Jan 
Knoops. Samen met Ronald gaat 
Knoops de strijd aan voor rechtvaar-
digheid in het hoger beroep. Dit boek 
beschrijft de grote impact van de zaak 
op het leven van Ronald en zijn jonge 
gezin. Zijn wereld stort in door de slo-
pende procesgang, de onverwachte 
veroordeling en de dreigende deten-
tie, de wisselende reacties van familie, 
collega’s en de rol van de media. 
Mede naar aanleiding van de zaak Ro-
nald V. is een wetsvoorstel ingediend, 
dat dit voorjaar wordt behandeld in de 
Tweede Kamer.
“Mensen die bereid zijn hun leven in 
de waagschaal te stellen voor de vrij-
heid van anderen in onze samenle-
ving, geven het grootste offer denk-
baar.” Uit het voorwoord door advo-
caat Geert-Jan Knoops 

Jim de Koning over wat hij hoopt 
met het boek te bereiken:
“Ik hoop met het boek een aantal din-
gen te bereiken. Dat het Ronald verder 
zal helpen in het afsluiten van die ver-
velende jaren. Verder wil ik met dit 
boek de politieman- en vrouw, een ge-
zicht geven. In elk uniform zit een 
mens. Ik hoop dat het mensen, die niet 

Expositie van fotogroep f/2
Op 9 en 10 maart zal onze fotogroep weer een expositie presenteren in ’t 
Kwetternest aan de Mantelmeeuwlaan (bij de Scarabee). 

elkaar te leren, ervaren we dat ons ni-
veau steeds beter wordt! Misschien 
kunt u dat zelf constateren op de ex-
positie.

U bent van harte welkom op beide da-
gen tussen 12.00 uur en 17.00 uur in ’t 
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12.

 

De leden laten ieder 3 foto’s zien met 
een onderwerp naar eigen keuze. 
Daarnaast is er in twee groepen ge-
werkt aan een thema en wel: ‘portret-
fotografie’ en ‘rommel en afval’. Omdat 
we nu eenmaal graag fotograferen la-
ten we ook weer een diashow zien met 
overige foto’s uit eigen werk.

Onze groep bestaat uit 12 leden, die 
om de twee weken bij elkaar komen. 
We trekken naar buiten om elders met 
elkaar foto’s te maken. De resultaten 
worden twee weken later in ’t Kwetter-
nest met elkaar besproken. Door van 

Kijk uit!     
Overstekende padden op de weg!
 
Het voorjaar is vroeg begonnen dit jaar en de padden maken zich dit jaar ex-
tra vroeg op om hun winterverblijven te verlaten. Binnenkort zullen ze mas-
saal op weg gaan om de poelen op te zoeken waar ze ooit geboren zijn, en 
zich daar voort te planten. Tijdens deze trektochten steken de padden veel-
vuldig wegen over, helaas worden er elk jaar weer veel doodgereden. Pad-
den lopen maar langzaam en ze springen of rennen niet. Als het zonnetje 
schijnt, of overdag geschenen heeft, blijven ze graag wat langer op de weg 
zitten omdat stenen en asfalt de warmte vast-
houden. Ook is het niet ongewoon om er 
vrijlustige mannetjes op de rug van 
vrouwtjes aan te tre� en, die wel iets 
anders aan hun kop hebben dan snel 
oversteken.
 
In Nuenen heeft de gemeente geluk-
kig op enkele plaatsen faunapassages 
aangelegd, zoals onder de Berg en de 
Broekdijk, zodat de padden veilig de 
andere kant kunnen bereiken, maar op 
andere wegen zoals door het Broek, 
Vaarle en langs de visvijvers van Enode 
zijn de beestjes overgeleverd aan de 
voorzichtigheid van de weggebrui-
kers. Rond het Frankrijk in het Broek 
zullen weer waarschuwingsborden 
worden geplaatst. 
Wij vragen alle weggebruikers met 
klem om de komende weken extra 
voorzichtig te zijn op de Nuenense 
buitenwegen, vooral rond zonsonder-
gang en ’s avonds en ‘ s nachts als het 
regenachtig en zacht weer is. Wij dan-
ken u bijvoorbaat namens de padden!
 

Amfibieën Werkgroep, IVN Nuenen
  

zitten omdat stenen en asfalt de warmte vast-
houden. Ook is het niet ongewoon om er 
vrijlustige mannetjes op de rug van 
vrouwtjes aan te tre� en, die wel iets 

IVN Nuenen start    
met landschapswandelingen
Elke eerste donderdag van de maand (maart, juni, september, december) 
waarin een nieuw meteorologisch seizoen begint, organiseert IVN Nuenen 
een landschapswandeling. De eerste wandeling is op donderdag 7 maart en 
gaat naar de gebieden de Nieuwe Erven en de Ruweeuwsels aan de rand van 
Gerwen. We verzamelen per � ets om 13.00 uur bij Het Klooster aan het Park 
en de wandeling begint om 13.30 uur bij de am� bieënpoel die ligt aan de 
Nieuwe Dijk tussen de huisnummers 18 en 10. We verwachten de wandeling 
rond 16.30 uur af te sluiten. Het gebied kan drassig zijn dus denk aan gepast 
schoeisel. Het meenemen van honden is helaas niet toegestaan. 

kelijke staat probeert te brengen. Tij-
dens de wandeling proberen we te 
achterhalen in hoeverre het al gelukt is 
om de doelstelling, het oude land-
schap herstellen, gehaald wordt. 

Voor de rest van het jaar staan de ge-
bieden Eckartse Bos en landgoed Ec-
kart, Steenoventerrein en Landgoed 
Gulbergen en als laatste de Stiphoutse 
Bossen op het programma. 

Voor inlichten kunt u bellen met Remy 
Luijten, 06-30773734 of zie de site van 
IVN Nuenen
www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca

Vanaf de amfibieënpoel lopen we over 
de zandpaden door de Nieuwe Erven 
richting het Wilhelminakanaal. Onder-
weg besteden we vooral aandacht aan 
de vorming van het landschap en pro-
beren we een antwoord te vinden op 
de vraag: “waarom is het landschap, 
het landschap dat je ziet?” Als we de at-
las van het jaar 1900 erbij pakken dan 
zien we een ander landschap dan het 
landschap van nu. Het kanaal was nog 
niet gegraven en de akkers waren toen 
nog heide met moerassen. Vervolgens 
lopen we o.a. door het broekbos van 
de Ruweeuwsels , waar het Brabants 
Landschap het bos weer in oorspron-

Archipel 
Muziekconcours 
2019 halve � nales
Stichting Vrienden van Archipel orga-
niseert dit jaar voor de zesde keer het 
jaarlijkse Muziekconcours. Het con-
cours wordt georganiseerd omdat mu-
ziek een taal is tussen mensen, die ie-
dereen gemakkelijk verstaat. Muziek 
biedt de mogelijkheid tot contact leg-
gen, muziek spreekt iedereen aan op 
zijn eigen manier. Archipel organiseert 
het muziekconcours om cliënten, 
mantelzorgers én omwonenden de 
kans te bieden te genieten van klassie-
ke muziek op hoog niveau.
De voorrondes zijn dit jaar gestart met 
36 deelnemers, allemaal met groots 
muzikaal talent. Er zijn 16 jongeren 
tussen de 8 en 18 jaar die door zijn 
naar de halve finales. Afgelopen week-
end hebben cliënten en omwonenden 
kunnen genieten van de (licht) klassie-
ke muziek.

Grande � nale: zondag 17 maart in 
het Muziekgebouw Eindhoven
Altijd een spannende strijd tussen zes 
finalisten! De finale begint om 14.30 
uur in de grote zaal van het Muziekge-
bouw Eindhoven. Mis het niet! En-
treekaarten zijn te koop voor € 6,50 
(incl. reserveringskosten en pauze-
drankje) via www.muziekgebouweind-
hoven.nl). Er is voldoende plaats voor 
rolstoelen.

Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vinden 
op: www.archipelzorggroep.nl/mu-
ziekconcours

Maar eerst kan in Het Klooster op don-
derdag 14 maart gekeken worden naar 
de film ‘Demain tout commence’ (aan-
vang 10.30 uur). In deze Franse film, 
met in de hoofdrol Omar Sy, wordt Sa-
muel onverwacht geconfronteerd met 
zijn drie maanden oude dochter.  Hij 
reist met baby zijn ex-vriendin Kristin 
achterna naar Londen, maar kan haar 
niet vinden. Hij besluit zijn leven om te 
gooien en in Engeland te blijven. Ja-
renlang zorgt hij succesvol voor zijn 
dochter. Na acht jaar verschijnt echter 
Kristin weer…
Informatie over alle activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op 
www.cultuuroverdag.nl 
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Ria van Santvoort
Lijst 7 Algemene Waterschapspartij, 
kandidaatnummer 2
Op 20 maart worden de waterschapsverkiezingen gehouden, tegelijk met 
die van de Provinciale Staten. De Algemene Waterschapspartij ( AWP) doet 
mee met de slogan: NIET POLITIEK WEL DESKUNDIG.

Waterschappen zijn zelfstandige over-
heidsorganisaties, waarvan het be-
stuur door de inwoners wordt geko-
zen. De waterschapsbelastingen die 
de inwoner betaalt, worden ingezet 
voor het beheer van het oppervlakte-
water, het zuiveren van het rioolwater, 
het voorkomen van overstromingen 
en het bestrijden van verdroging. Dat 
vereist grote specifieke deskundigheid 
en daarom vindt de AWP dat water-
schapsbestuurders daar verstand van 
moeten hebben.
Mijn naam is Ria van Santvoort, gebo-
ren en getogen in het prachtige Nue-
nen, bekend door Vincent van Gogh. Ik 
ben werkzaam als docent aardrijks-
kunde aan het Strabrechtcollege te 
Geldrop. 

Water, Milieuvervuiling en Klimaatver-
andering zijn fysisch geografische on-
derwerpen, die in mijn lessen veelvul-
dig aan de orde komen. Ik wil mijn 
leerlingen bewust maken van het be-
lang van schoon water, hoe ga ik om 
met water, hoe ga ik om met het mi-
lieu, wat kan ik doen om duurzamer te 

leven. Deze leerlingen zijn onze toe-
komst en moeten dit weer doorgeven 
aan een volgende generatie.
Hoe trots ben ik dan ook, dat mijn Al-
gemene Waterschaps Partij dit onder-
werp als eerste speerpunt in het ver-
kiezingsprogramma van 2019 heeft 
opgenomen.
Voor nu en later, voor onze kinderen 
en onze toekomst.

Raad achter wethouder    
bij behandeling plan Luistruik
Door Gerrit van Ginkel

De raadsvergadering van 21 februari werd begonnen met een minuut stilte 
door het overlijden van Boudewijn Wilmar. Burgemeester Maarten Houben 
noemde hem een bijzonder aimabele man die met grote kracht streed voor 
een zelfstandig Nuenen. Hij had in korte tijd veel vrienden gemaakt.

de woningmarkt. Die is nu heel anders 
dan 5 jaar geleden toen het plan ten 
doop werd gehouden. Het 8 meter op-
schuiven van een appartementencom-
plex kan nu niet meer, antwoordde de 
wethouder op vragen via de raad van 
de bewoners.
Ze kon nog wel iets betekenen bij de in-
vulling van het groen in de wijk. “Daar 
kunnen de bewoners nog meekijken”, 
besloot wethouder van Brakel.
Het raadsvoorstel voor de bestem-
mingswijziging werd ondersteund 
door de PvdA, CDA, SP, W70 en GL. Te-
gen stemden de Combinatie en de VVD.
Het voorstel werd aangenomen.

De Gasterij
Bij de ingediende vragen bij het Vra-
genhalfuur waren verschillende fracties 
met vragen over de dreigende sluiting 
van de Gasterij.
Wethouder Tindemans verklaarde dat 
de activiteiten niet mogen stoppen.
Er komt weer een gesprek tussen Helpt 
Elkander, Archipel en de gemeente.
Zolang men nog met elkaar spreekt is 
er hoop voor een oplossing.

Spelen en Bewegen
In het kader van het beleid voor Spelen 
en Bewegen wordt op de locatie Pas-
toorsmast de huidige inrichting uitge-

Luistruik
Ondanks een aantal insprekers bij het 
plan Luistruik, die allen pleitten voor 
meer appartementen en minder grond-
gebonden (eengezinswoningen), ont-
stond er een ruime meerderheid voor 
de plannen van de gemeente bij de vol-
tooiing van de vierde fase.

De insprekers de heren van Gils en Bijle-
veld maakten de raad nog eens extra 
duidelijk dat van het oorspronkelijk 
plan Park Luistruik weinig meer over 
was. Vooral het gegeven dat er veel 
meer grondgebonden woningen ge-
bouwd zullen gaan worden en minder 
appartementen, was hen een doorn in 
het oog. In het gewijzigde bestem-
mingsplan is 8000m2 groen opgeofferd 
voor woningen.
Dit ook ondanks de uitkomst van een 
onderzoek dat de bewoners gehouden 
hebben waaruit bleek dat er 200 lief-
hebbers waren voor een appartement 
op de Luistruik.
Het huidige bestemmingsplan zou te 
veel afwijken van het eerste waarvoor 
de bewoners getekend en beslist tot 
aankoop hadden.
Ook de geplande wegenstructuur met 
een weg door het plan de Luistruik, die 
aansluit op de Sportlaan, zou volgens 
de secretaris van Veilig Verkeer Nuenen 
de heer Weterings, een prima sluiprou-
te worden, met alle gevaren van dien. 
Met veel schooljeugd en zwemleerlin-
gen in de Sportlaan. 
Wethouder kon geen nieuwe toezeg-
gingen doen en vond de eerdere ge-
sprekken met de bewoners ook niet 
leuk. De planontwikkeling met de aan-
nemer is nu te ver gevorderd. Zij vroeg 
zich af waarom de bewoners niet eer-
der gereageerd hadden, bijvoorbeeld 
in oktober vorig jaar toen het gewijzig-
de bestemmingsplan voor de eerste 
keer aan de orde was.
Ze vroeg wel begrip voor de gewijzigde 
omstandigheden met betrekking tot 

Laat de stem van de dorpen horen

 
Erik Groothoff CDA kandidaat 
voor lijst 2 nummer 22

Alleen maar verliezers
Afgelopen vrijdag heeft Provinciale Staten, daartoe gedwongen door een actie van een 
Burgerinitiatief Nuenen, alsnog geoordeeld over van het voorstel de beoogde fusie Nue-
nen-Eindhoven af te blazen. De Staten stemden met 32 stemmen voor en 20 stemmen te-
gen. Waar waren overigens de 23 statenleden van de 75 die niet aanwezig waren bij de 
stemming? Na de uitslag waren er binnen de Staten alleen maar verliezers. D66 gedepu-
teerde Anne-Marie Spierings, met in haar kielzog de coalitiepartners D66, VVD en PvdA, 
verloor omdat ze haar fusieplan om zeep zag geholpen door de vierde coalitiepartner SP 
alsmede de gehele oppositie. Hierdoor is binnen het college van Gedeputeerde Staten een 
verdeelde coalitie ontstaan die, door het stemgedrag van de SP, nu met een aangeschoten 
en niet meer te vertrouwen verdeeld coalitiebestuur zitten. Maar ook in Nuenen zijn alleen 
maar verliezers. Nuenenaren die voor de fusie waren zien voorlopig hun toekomstbeeld 
van een grootstedelijk gebied Eindhoven of liever gezegd de aanloop naar een groot en 
stevig economisch Brainportregio voor enkele jaren op de lange baan geschoven. Maar 
ook de tegenstanders van de fusie met Eindhoven verliezen. Immers, zij moeten nu maar 
hopen dat dit twijfelachtige Nuenense bestuur daadkrachtig genoeg is en moet proberen 
de komende jaren een ‘zelfstandig’ Nuenen draaiende en zijn eigen broek op te houden, 
tenminste als het bereid is de draad van het overleg met de buurgemeente Eindhoven en 
de provincie weer op te pakken. De tijd zal het leren. Bovendien kunnen na de provinciale 
verkiezingen van 20 maart a.s. de politieke kaarten in het provinciehuis wel eens heel an-
ders geschud zijn als nu het geval is. Het zou dan zo maar een kunnen dat een nieuw her-
indelingsplan, en laten we daar dan maar op hopen, een algehele herindeling rond Eind-
hoven, in het coalitieakkoord zal komen te staan.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Socialistische Partij boycot groei Centrum-
Mainport/Brainportstad-Eindhoven
Op 22 februari 2019 werd in de Provinciale Staten van Brabant de fusie ‘Nuenen Eindho-
ven’ behandeld, de sleutel lag bij de SP. Deze partij die zeer lang vóór de fusie was, zelfs 
daarmee in de provinciale coalitie akkoord ging, maakte ter vergadering een zwaai van 
180 graden. Het middel ‘referendum’ werd aangegeven als motivering voor dit staaltje on-
betrouwbaarheid. Geen enkele verwijzing naar de status van de stad Eindhoven in dit dos-
sier. En ik maar denken dat op Provinciaal niveau, ter plekke, daarover enige uitleg gege-
ven zou moeten worden.
Is er ergens een aanknooppunt om te voorkomen dat Eindhoven naar de achtste stad van 
Nederland hobbelt? Wellicht, op 26 oktober 2018 sprak onze burgemeester ‘in’ tijdens een 
vergadering van de Provinciale Staten… Zo ongeveer; “Beste John ( hij sprak zijn Eindho-
vense collega aan) jij weet dat fusie met Nuenen jouw probleem niet oplost etc. Verdorie, 
dacht ik hij ként het probleem van collega John! Ja dan wordt het ook opgelost! Ik wacht op 
de aanpak. Alhoewel, de burgermeester heeft het erg druk in het NEE kamp, inclusief B&W.

Wat gaat er gebeuren? 
Gedeputeerde en Provinciale staten zullen na de verkiezingen van woensdag 20 maart 
a.s. verkleuren.
Wellicht wordt het besluit ‘Nuenen zelfstandig’ dan herzien.
De politieke partijen in het NEE kamp zullen zich realiseren dat in het JA kamp ook stem-
mers zitten zowel in Nuenen als in Eindhoven.
Het Nuenense NEE kamp zal ongetwijfeld komen met ‘ja maar we willen wel wat..’ maar 
vanuit een brede regiovisie. Eerder schreef ik al dat met dit soort visies ZO Brabant gepla-
veid is.
Of… we willen fusie met Son en Breugel ‘onderzoeken’. 
Of…we gaan nóg meer samenwerken. 
Allemaal afleidingsmanoeuvres!
Ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen valt de kleurkaart van W70 in mijn brie-
venbus  met daarop de punten van de ondergang voor Nuenen bij een mogelijke fusie met 
Eindhoven.
De SP moet aan de slag om er, binnen de Provinciale Staten, voor te zorgen dat Nuenen 
verplicht wordt nog minimaal 15 jaar door te gaan als zelfstandige gemeente. Daar zal Li-
lian zeker voor nodig zijn.
 

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen

Nu wij weer!
Het belangrijkste wat Anne-Marie Spierings wilde bereiken was verbetering van de be-
stuurskwaliteit van Nuenen. Zij dacht dit te kunnen realiseren door fusie met Eindhoven. 
Daardoor zou er sowieso een nieuw bestuur komen.
Dat verbetering van de bestuurskwaliteit dringend nodig is, is niet alleen hààr idee, maar 
veel Nuenenaren zijn het met haar eens en stemden daarom vóór de fusie.
Die fusie gaat blijkbaar niet door en daarom moeten wijzelf zorgen voor die broodnodige 
bestuursverbetering.

Wij willen een bestuur, dat bestaat uit een aantal intelligente vogels die dwersklippers met 
of zonder een plank voor de kop de juiste weg wijst en niet met een partij welke vanuit 
haar midden een wethouder aanstelt die gewoon zijn eigen zin doordrijft en bijvoorbeeld 
ongefundeerd een autoweg door een woonwijk wil aanleggen.

Dat kunnen wij bereiken door op de eerstvolgende gemeenteraadverkiezing te stemmen 
op één van de  partijen die voorstander zijn van goed bestuur, VVD, D’66 en PvdA.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM 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

De SP Brabant verdient een pluim voor haar kiezers-vriendelijkheid. Na allerlei acties van-
uit Nuenen, hebben Provinciale Staten uiteindelijk het annexatie voorstel van D66, VVD en 
PvdA weggestemd.
De stem van de SP fractie was doorslaggevend. SP fractie voorzitter Maarten Everling zei 
in de vergadering echter dat de SP eigenlijk voor annexatie was. Maar ze zijn ook Volksver-
tegenwoordigers, bij de SP. En na het referendum, waar 80% van ons tegen annexatie 
stemde, en het Burger initiatief, waarin 1500 van ons vroegen: "Volksvertegenwoordigers, 
zet dat annexatie besluit weer op je vergader agenda, en stem het weg", toen besloot de SP 
dat ze de wens van de kiezer moesten volgen, ipv hun eigen Fractie voorkeur. Zo zorgde de 
SP voor een meerderheid. Want de hele oppositie stemde al tegen annexatie. Vooral 
GroenLinks, CDA, PVV en ChristenUnie-SGP mengden zich in de discussie. Zij zorgden er 
voor dat de SP bekende hoe het werkelijk zit. Zonder burgerinitiatief was dit niet bespro-
ken in de provinciale Volksvertegenwoordiging.
Daarom verdient de SP een pluim, voor hun bereidheid te luisteren naar de kiezers.
Wie de stemwijzer invult op www.stemwijzer.nl, en met de eigen voorkeuren, de SP in de 
top van de geschikte partijen krijgt, zou een stem op de SP kunnen overwegen bij verkie-
zingen op 20 maart. Ze verdienen het.

Henk Daalder, Sellesakker 6, Gerwen.
Geen SP lid. 

 

Gevonden sleutels 
Sleutelbos, in De Vlos te Nuenen. Wie 
details kan geven, kan bellen met 06 
34735926.

breid. Er is een lijst met 130 handteke-
ningen opgehaald door jongeren die 
verzoeken om voorzieningen voor ska-
ten, steppen en BMX-en. Er is hiervoor 
een bedrag van € 178.000 ex. BTW no-
dig.
Verder werd er een motie ingediend 
om dit voorstel uit te breiden met één 
of meerdere camera locaties zodat er 
24/7 zicht is op de voorzieningen en 
haar gebruikers. Voor deze motie stem-
den W70, VVD, GL, de Combinatie en 
CDA.
Tegen stemden PvdA, D66 en de SP. 
Deze motie werd aangenomen en ook 
 het raadsvoorstel

Ver-van-mijn-bed? 
Wat hebben wij met de provincie? En 
wat moeten we met die verkiezingen 
die in maart gehouden worden? Die 
vragen komen regelmatig aan de orde 
nu de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten dichterbij komen. De provincie 
lijkt vaak een ver-van-ons-bed -show, 
maar in Den Bosch gaat het echt wel er-
gens over. Denk maar eens aan de fu-
sieplannen voor Nuenen c.a. die de ge-
moederen bezig hebben gehouden en 
nog houden. Dat plan kwam echt uit de 
koker van de provincie. Denk verder 
aan de inrichting van het openbaar ver-
voer, de bovengemeentelijke infra-
structuur, de inrichting van het buiten-
gebied met plannen over veestapel, 
leegstand en het al dan niet toestaan 
van megastallen: over al deze zaken 
gaan de Provinciale Staten. Alle reden 
dus om beslist te gaan stemmen.

Waarom de stem van de dorpen?
Dorpen kunnen niet zonder de steden. 
De stad biedt voorzieningen op het ge-
bied van cultuur, sport en onderwijs die 

ook voor een dorp be-
langrijk is. Maar omge-
keerd kunnen steden niet 
zonder de dorpen vanwege het 
buitengebied, de mogelijkheden voor 
recreatie en de rust. In de Provinciale 
Staten moeten daarom zowel de dor-
pen als de steden op een evenwichtige 
manier gehoord kunnen worden. Om-
dat de steden in de provincie toch wel 
gehoord worden, is het des te belang-
rijker dat de stem van de dorpen ook te 
horen is. 

Erik Groothoff wil die stem laten horen. 
Erik is kandidaat voor het CDA in de 
Provinciale Staten en het CDA-Nuenen 
c.a. is daar trots op. Erik is fractievoorzit-
ter van het CDA in de Nuenense ge-
meenteraad en een gerespecteerd lid 
daarvan. Hij wil zich sterk maken om de 
stem van de kleine gemeentes krachtig 
te laten klinken in Den Bosch. En met 
uw steun kan dat!

Stem daarom op 20 maart 
op Erik Groothoff, lijst 2, nummer 22.
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PUZZELHOEKWeek 9

Horizontaal: 1 soort gebak 4 houding 6 een weinig scheel 9 graad 11 melkklier 
13 bewijsstuk 16 Amerikaanse gouden munt 18 echtgenoot 21 bevalligheid 23 aanvoerder 
25 dondergod 26 kloosteroverste 27 gelukje 28 met dank 29 rekening-courant 
31 onzes inziens 32 en dergelijke 33 lumen 34 tijdens 35 voegwoord 36 oude lengtemaat 
38 en andere 39 selenium 40 slee 41 inkeping 43 aanwijzend voornaamwoord 
44 deel van de buik 47 slotstuk 49 Europese hoofdstad 50 echtgenoot 51 plaats in Engeland 
5454 regelmaat 55regelmaat 55 schenking 57 draaikolk 59 oxidatie 60 gravin van Holland 61 traag

Verticaal: Verticaal: 11 sterrenbeeld 2 Zuideuropees eiland 3 ad acta 4 Turks bevelhebber 5 los 
6 Frans lidwoord 7Frans lidwoord 7 drinkgelag 8 inhoudsmaat 10 ontkenning 12 mager 
14 plaats in Noord-Holland 15plaats in Noord-Holland 15 deel van het gebit 17 weefsel 19 groet 20 geweldig 
22 onwerkelijk 24 onmiskenbaar 30onmiskenbaar 30 politieke partij 31 gewicht 37 vis 40 nakomeling 
41 stemming 42 elke dag 45elke dag 45 boom 46 taille 48 sprookjesfiguur 49 Noorse godheid 
52 Baskische verzetsgroep 53Baskische verzetsgroep 53 erfelijk materiaal 56erfelijk materiaal 56 evenzo 58 vogelproduct

E S P R I T I N T E R N
Z I R A N H A R I A R
E T S A N D A N T E D N A
G R A A D E L I E P I E K
G A L M K E T E L L O G E
E K B A L L E R I N A E T

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

C A N N E S S C R I P T

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

Oplossingen wk 8
N N I N D O O R E E V K N E M

L E M D R W A N D E L A A R E

E R P A R E L E N T R A T S I

D E O L B E L H O B E S U K R

D V R G U M V S R D C B U A S

I A T E A V T U S O H E R P D

M R B N H I T P K G T R U O I

P G E B O O R T E F E E S T E

O A L E M S I C R A N I I U H

F A A A N K O O P B E D R A G

S R S P N E F O S O L I F F I

K K T A J S D A E C B N A O L

M E I U Q E R N G B E G R H I

A E N E T A L N E P O N C R E

F T G A F V O E R E D L E K V

V E R H U I S K A A RTV E R H U I S K A A RT

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.

AANZICHT
EINDE
ELFEN
ENORM
EXCLUSIVITEIT
FEEKS
FIRMANT
FLUTBOEKEN
FOLIE
FREULE
GALOP
GEDWEE
GEMEENTEBESTUUR
GRONDZEEGRONDZEE
HEEMKUNDEHEEMKUNDE
ITALIAANITALIAAN
KEUENKEUEN
KNEUSKNEUS
LELIELELIE
LORRIELORRIE
MODERNMODERN
ONTSLAGAANVRAAGONTSLAGAANVRAAG
PATINERENPATINEREN
PENSIOEN
PLASTIEK
RECHTEN
REVIVAL
SCHAAKTITEL
SIGAAR
TAIGA
TELAATKOMER
TENTHARING
TIENER
TOPDUEL
TREDEN
VERLEGEN
VUILNIS
WETEN
ZEGGE

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61

7 6 4
9 4

6 5 8
6 1 8
8 4 7 2

5 9 6
4 1 2

3 7
5 8 9

Sudoku

week 7, Mw. B. Karsmakers, Nuenen. Jan Verhoeven (links)  en Fons Linders

Weelderige vijvertuin van 
Fons Linders Tuinmeesters 
verkozen tot Tuin van het Jaar
Op zaterdag 23 februari heeft VHG-directeur Egbert 
Roozen tijdens de VHG Vakdag op TuinIdee in ’s-Her-
togenbosch de prijzen uitgereikt aan de winnaars van 
de landelijke wedstrijden Tuin, Zwemvijver en Interi-
eurbeplanting van het Jaar 2019. Fons Linders Tuin-
meesters, Bruggeman hoveniers | ontwerpers en Co-
pijn Groenaanleg en beheer vielen in de prijzen. 

Met deze drie nationale wedstrijden en de wedstrijd 
Boomproject van het Jaar brengt Branchevereniging VHG 
vakkundig ontworpen en aangelegde groenprojecten on-
der de aandacht van het publiek en de zakelijke markt. Het 
vakmanschap van aankomende hoveniers stond ook in de 
schijnwerpers. Team B van Wellantcollege uit Houten won 
de eerste prijs in de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg 2019 
die tijdens TuinIdee plaatsvond. 
 De jury was bij het tuinbezoek meteen onder de indruk 
van de Weelderige vijvertuin van Fons Linders Tuinmees-
ters: “Deze tuin heeft een absolute wowfactor. Het geheel 
‘klopt’: het ontwerp met prachtige zichtlijnen, de stoere 
materialisatie, de mooie variatie in beplanting, de relatie 
met het huis, de overall kwaliteit van de voor- en achter-
tuin, de aandacht voor duurzaamheid. In alle aspecten zie 
je het uitstekende hovenierswerk terug. Delen van deze 
tuin zijn interessant voor toepassing in kleinere tuinen,” al-
dus het juryrapport. 
Directeur Jan Verhoeven: 
”Wij zijn trots op ons werk en 
willen dat graag laten zien. 
Deze prijs van de vakjury is 
een erkenning van ons 
vakmanschap en waarde-
ring voor onze originali-
teit. Het is een ‘garantie’ 
dat potentiële klanten te 
maken hebben met een 
gerenommeerd bedrijf.”

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Pronkzitting nieuwe stijl in ResiTentie succes

Maar geen Pronkzitting zonder 
tonpraters. De eerste buut was 
van Jorlan Manders uit De Mortel 
als Tontje de klusjesman. Hij 
schreef vroeger op school ‘kat’ 
met een ‘u’. ‘Maar het blijft een 
poes’. Leuke buut met een hoog 
moppengehalte. Vervolgens was 
het de beurt aan Rob Scheepers 
uit Helmond als Theo van de 
thuiszorg. Hij was op zoek naar 
mevrouw Van de Ment. Een rede-
lijke buut met enkele uitschieters 
naar boven.
Muzikaal cabaret kwam van de 
Blue Stars uit Son. Tenminste, dat 
was de bedoeling. Door techni-
sche problemen waren ze vanaf 
het begin moeilijk te verstaan 
waardoor ze het contact met een 
groot deel van de zaal verloren, 
met veel geroezemoes tot gevolg. 
Het kwam niet meer goed tussen 
de zaal en de Blue Stars, terwijl die 
toch de tonpraters Rob Verschu-
ren en Harrie Sijbers in hun gele-
deren hebben. Zij waren (helaas) 
wel de enige die de Nuenense pe-
rikelen op de hak namen. Want zo 
kon burgemeester Houben geen 
ijdeltuit zijn als je zo goedkoop 
woonde als hij, vonden ze. De 
Blue Stars, met een ‘zweem van 
vroeger’ passen misschien niet in 
een Pronkzittingsavond.

Dan viel het jeugdige trio Ap-
plaus Amusement uit Helmond 
wel goed bij het publiek. Goed 
om te zien dat er nieuwe, jonge 
acts in dit genre zijn. Met een fij-
ne accordeonist en liedjes en 
grappen over bijvoorbeeld een 
plantage in de garage kregen ze 
de zaal weer in beweging. Frans 
Bauer en rap werden aan elkaar 

Een soort van experiment, afgelo-
pen weekend voor de 38ste editie 
van de Nuenense Pronkzittingen. 
Die werden namelijk op een nieu-
we locatie gehouden, de ResiTen-
tie op het Van Goghplein. En die 
tent was zaterdagavond sfeervol 
en warm door Hans Kuijten aan-
gekleed, met het podium aan de 
lange zijde. Ook nieuw was Prins 
Pretium met zijn gevolg. Presen-
tatrice Mirte Peters, hofkapel de 
Bloaspoepers, de verschillende 
dansgardes en natuurlijk de Suis-
se zijn gelukkig meeverhuisd.

De Pronkzittingen begonnen 
ooit in de eerste residentie van 
carnavalsvereniging De Dwèrs-
klippels: zaal Apollo, achter het 
huidige Comigo aan het Park. 
Toen die zaal werd afgebroken, 
verhuisde de vereniging naar Het 
Klooster en de Pronkzittingen 
naar de theaterzaal. Nu dus voor 
het eerst in de tent die inmiddels 
is gepromoveerd tot hoofdkwar-
tier van de vereniging.
‘We zijn een paar jaar geleden 
een nieuwe weg ingeslagen met 
de Dwèrsklippels’, aldus voorzit-
ter Ron van der Voort daarover. 
‘Vernieuwing, verjonging en her-
kenbaarheid in bijvoorbeeld de 
kleuren blauw-geel-rood die 
overal in terug komen. Daarbin-
nen paste ook deze verhuizing. 
We hebben nu alles in eigen 
hand, Het Klooster was te onze-
ker. En we hebben met twee zit-
tingen, één avond en één mati-
nee, in deze tent meer plaatsen 
dan met vier avonden in Het 
Klooster. Wij willen carnaval faci-
literen. Van jong tot oud, de tent 
is er voor iedereen.’

Foto’s: Alexander van der Dussen/
AWLD Fotografie

Door Edwin Coolen

Bordjes met daarop het woord ‘ober’ lagen bij binnenkomst al op 
de lange tafels, klaar om de lucht in te worden gestoken. En eten 
kon per sms worden besteld, met vermelding van het betre� en-
de tafelnummer natuurlijk.

verbonden via O-W-O. En dat al-
lemaal in dialect. ‘Naait oe han-
den op mekaar’, riep de zanger. 
Zo is het.

De derde buut kwam van Erik 
Mulder uit Maarheeze. Hij kon 
zich als Kareltje van het kamp 
veel permitteren richting publiek. 
Ook al komt deze buut uit 2017, 
hij blijft ijzersterk. Met grappen 
over ‘ons Priscilla’ en er was slecht 
nieuws van zijn dochter, zij had 
een schooldiploma behaald... Tja, 
‘zo zijn wij van het kamp.’
De act van de Oud Prinsen werd 
al een tijdje aangekondigd op 
facebook: Oud of the box. 
Op het podium stonden drie mu-
ziekdozen in Eftelingstijl waaruit 
onder muzikale begeleiding tal 
van oud-prinsen out of the box 
kwamen. Goed zoals altijd. Leuk 
detail: enkele  oud-prinsen hadden 
hun originele prinsenpak voor de 
gelegenheid aangetrokken.

De laatste buut kwam zaterdag 
van topper Rob Scheepers uit 
Sterksel. Hij had een nieuwe: 
Fokke, dierenoppasser in dieren-
tuin De Natte Neus. Als hij dieren 
nodig had, ging hij gewoon naar 
de Dierentuinknaller. Zoals ge-
woonlijk bij hem een hoge grap-
dichtheid, in combinatie met zijn 
gave om te improviseren en met 
het publiek te dollen. En met 
Prins Pretium, Bart Verkuijlen, die 
achter hem zat. Zo bleek ‘Preti-
um’ Latijn te zijn voor fotograaf, 
het beroep van de prins. Dat 
vond Scheepers eigenlijk onzin. 
Want in de tijd dat ze Latijn spra-
ken, hadden ze nog geen fotoca-
mera’s.
Hoe dan ook, experiTent ge-
slaagd.
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‘Ameezing’       
in de kar van Harrie
Door Mariët Jonkhout

Ameezing is alweer een paar jaar een begrip na de optocht in Het Park. Ieder 
jaar trekt het meer bezoekers, c.q. deelnemers en ieder jaar wordt het dan 
ook weer gezelliger. Hierdoor is het inmiddels een vaste waarde geworden 
binnen het Nuenense carnaval. En dit jaar wordt Ameezing nog een stukje 
professioneler dan het al was, want vanaf nu vinden de optredens plaats 
vanaf een heuse podiumwagen.

Op de zondag zijn we dus de blikvan-
ger bij Ameezing en op de maandag 
tuffen we op ons gemakje, we mogen 
niet harder dan 25 km per uur, richting 
Nederwetten. Na de carnaval willen 
we de wagen ook gaan verhuren, dus 
als er iemand interesse heeft, neem 
gerust contact op!”
De Klippeleaters hopen iedereen te 
treffen tijdens carnaval, zing lekker mee 
en geniet van het moois dat Nuenen, 
ook tijdens carnaval, te bieden heeft! 

Het afgelopen jaar zijn de Klippelea-
ters in hun spaarzame vrije uurtjes be-
zig geweest met het verbouwen van 
de hen toegekomen SRV-wagen van 
oud-melkboer Harrie van Deurzen. De 
wagen stond na zijn pensioen werk-
loos in de schuur en begint nu aan een 
tweede leven. 
“We hebben hem volledig gestript en 
verbouwd tot een heuse podiumwa-
gen. Alleen het nummerbord en het 
logo van Harrie, naast oud-melkboer 
natuurlijk ook nog oud-prins van De 
Dwèrsklippels zijn als een eerbetoon 
gebleven” vertelt Henrico van den 
Boomen. “De wagen is verder onher-
kenbaar veranderd. Hij is nu zwart in 
plaats van wit, de zijkant kan worden 
neergeklapt en we hebben een meta-
len stellage met luifel aangebracht om 
ook tijdens, onverhoopte, regen te 
kunnen doorspelen. Verder staat er 
een mengpaneel, hebben we een heu-
se rookmachine en zelfs de mogelijk-
heid om bier uit een eigen vaatje te 
tappen.

Op de zaterdag van carnaval nemen 
we de podiumwagen al in gebruik. 
Dan opent ‘Prinses Maxima’ samen met 
Harrie om precies 13.11 uur de wagen 
en zullen de eerste optredens plaats-
vinden. 

ResiTentie opent om 12.30 uur

 Concert 
Carnavalesk 
Net zoals verleden jaar gaat de Resi-
Tentie op het Vincent van Goghplein 
op maandagmiddag 4 maart voor 
het Concert Carnavalesk niet eerder 
open dan 12.30 uur. Houd daar dus 
rekening mee, want anders staat u 
echt voor een dichte deur!

De organisatie heeft de laatste jaren 
gemerkt dat bezoekers van het Con-
cert Carnavalesk steeds vroeger gaan 
komen, waarschijnlijk om een mooie 
zitplaats vooraan te hebben. Bij de 
laatste voorbereidingen van het Con-
cert is dit evenwel erg hinderlijk. Vaak 
is de geluidstechniek nog bezig en is 
ook de horeca nog met de laatste voor-
bereidingen doende. Het is dan heel 
lastig als er al de nodige bezoekers in 
de zaal zitten. Daarom is besloten de 
tent pas om 12.30 uur te openen voor 
publiek. De kaartverkoop start al wel 
eerder en vindt plaats vanuit het kas-
sakantoor naast de tent op de kop van 
de Vincent van Goghstraat.

De ‘formule’ bij het Concert Carnava-
lesk is dat er slechts een beperkt aantal 
zitplaatsen op bankjes is. Dat is al 31 
jaar zo, en is ook nu bij het 32e Concert 
het geval. De meeste bezoekers staan, 
om op die manier zoveel mogelijk 
mensen de gelegenheid te bieden het 
Concert bij te wonen. Wij doen dus een 
dringend beroep op de bezoekers om 
zelf geen klapstoelen of zo mee te ne-
men naar de tent. 

We doen er alles aan om er weer een 
fantastische middag van te maken bij 
het 32e Concert Carnavalesk!

 Carnaval vier je samen!
Ook dit jaar tijdens de carnavalsdagen 
slaat de gezamenlijke horeca in Nue-
nen de handen in een. De munten van 
Café Schafrath, Bar Van Gogh, Café Ons 
Dorp, Café René, Het Klooster en van 
Ameezing Carnaval (zondag in het 
Park) worden alle carnavalsdagen bij 
elkaar geaccepteerd. De Nuenense ho-
reca wil hiermee de Nuenense carna-
valsvierder gastvrij ontvangen en het 
dweilen bevorderen. 
Hoewel er niet per se overal met mun-
ten betaald hoeft te worden, worden 
deze wel geaccepteerd. De munten 
vertegenwoordigen overal een waar-
de van € 2,40.
Hierbij vindt u de poster met de mun-
ten die door horeca gezamenlijk wordt 
geaccepteerd.
Namens Café Schafrath, Bar Van Gogh, 
Café Ons Dorp, Café René, Het Klooster 
en Ameezing Carnaval wensen wij ie-
dereen een fijne carnaval toe. Alaaf!!

 Feest mee met       
de carnavalsoptocht in Gerwen!
Op zaterdag 2 maart is het zover: de eerste carnavalsoptocht van de ge-
meente Nuenen ca. is in Gerwen! We gaan ervan uit dat het weer een mooie 
tocht zal worden. Na a� oop van de Gerwense optocht is het beregezellige 
Optochtbal. Ook dit jaar met een swingende live band!

Tijdens het optochtbal wordt ook de 
prijs uitgereikt voor de mooist verkle-
de groep en individueel. Het is dus 
zeker de moeite waard om je mooi-
ste, gekste outfit uit de kast te halen. 
Wil je meedoen met de optocht? Ge-
bruik dan het inschrijfformulier op 
onze website (www.narre-kappen.nl 
-> optocht). Je kunt ook bellen met 
André van Rooij: tel. 040-2847272.
www.narre-kappen.nl

De optocht start om 14.11 uur. De route 
is hetzelfde als vorig jaar. Onderweg 
worden er stembiljetten voor de pu-
blieksprijs uitgedeeld. Hiermee kun je 
als toeschouwer stemmen op de groep 
of deelnemer die volgens jou de leukste 
act neerzet. De winnaar van de pu-
blieksprijs wint € 55,-. De jeugd krijgt 
startgeld: € 4,- per kind (categorie jeugd 
individueel) en als groep € 25,- (catego-
rie jeugdloopgroep of jeugdwagen).

Carnavalsgroep Goed Zat (vervolg)

 Wagens bouwen met passie!
Door Jack van der Hoeven

Optochten
Goed Zat heeft de afgelopen 35 jaar aan veel optochten deelgenomen en doet de 
laatste jaren in principe alleen mee aan twee optochten: Geldrop op zaterdag en 
zondag in Nuenen.
“We hebben ook een keer meegedaan in Nederwetten, dit omdat vanwege storm 
de optocht van Nuenen was afgelast. En het mooiste was dat we in Nederwetten 
ook nog de eerste prijs wonnen vóór de wagen van het Boord uit Nuenen” zegt 
een van de bouwers vol trots.

Uit de kosten
Goed Zat is een kleine carnavalsgroep die alles uit eigen zak financiert, “We heb-
ben geen sponsors” vertelt Mark, de woordvoerder van Goed Zat. “We proberen 
elk jaar uit de kosten te komen. Vorig jaar is dat niet gelukt omdat we een nieuwe 
geluidsinstallatie hebben gekocht. Die kosten proberen we de komende jaren 
weer terug te verdienen. Het startgeld is daarbij belangrijk als basisinkomen en 
daarnaast komt er soms wat prijzengeld binnen, wat een leuk extraatje is. Wagen-
bouw vinden we leuk en is een grote hobby van ons. We beschikken gelukkig 
over een eigen bouwlocatie en tractor met aanhanger maar het moet natuurlijk 
wel betaalbaar blijven. “

Mooiste Wagen
Goed Zat heeft door de jaren heen al veel wagens gebouwd. Zelf vinden ze ‘dun 
draak’ en ‘het orgel’ de mooiste wagens en daarnaast ‘het kanon’, waarmee ze een 
levensechte pop door de lucht schoten die zo’n vijf meter verder werd opgevan-
gen op een soort trampoline. Door een slimme verwisseltruc leek het net of er 
een levend persoon als menselijke kanonskogel werd afgeschoten. Tijdens de op-
tocht in Geldrop zorgde dat voor veel ophef bij het publiek en ze kregen te horen 
dat het onveilig was om mensen door de lucht te schieten. In de optocht van Nue-
nen werd Goed Zat zelfs gediskwalificeerd omdat de act te gevaarlijk was. Sinds-
dien bouwen ze minder gevaarlijke acts, waarbij plezier en humor voorop staan, 
zowel voor het publiek als voor Goed Zat.
Dit jaar waren ze er snel uit: het wordt een act met een dubbele lading, waarbij 
het spel op en om de wagen vol humor zit. Wil je zien wat Goed Zat dit jaar voor 
de dag tovert, kom dan kijken en genieten van dun optocht en geef Carnavals-
groep Goed Zat een extra luid applaus. Uiteindelijk maken Carnavalswagens de 
optocht tot een mooi kleurrijk en carnavalesk spektakel.

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

 Feest mee met       

Rijbewijskeuringen
Automobilisten kunnen zich via Re-
gelzorg Rijbewijskeuringen op 12 
maart en 14 mei in Sportcentrum La-
co De Drietip, Sportlaan 4/6 medisch 
laten keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan 
via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Te-
lefonisch: 088 23 23 300. Zelf een da-
tum plannen: www.regelzorg.nl. 
Voordat u een afspraak maakt koopt u 
eerst een Gezondheidsverklaring. Aan-
geraden wordt dit digitaal te kopen 
met behulp met uw DigiD op mijn.
CBR.nl
Een papieren gezondheidsverklaring 
is verkrijgbaar bij de meeste gemeen-
ten of Regelzorg.
U beantwoordt de vragen en stuurt de 
verklaring naar het CBR. Binnen een 
paar weken krijgt u dan het Keurings-
verslag dat de arts moet invullen.

Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 40,-. Voor houders van rijbe-
wijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,-.

Bent u gezond, koopt u een digitaal 
formulier en kunt u snel een afspraak 
maken bij de keuringsarts dan is uw 
nieuwe rijbewijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het maxi-
maal drie of vier maanden duren. Maak 
op tijd de afspraak.
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Wie komt ons team 
uitbreiden?
In Nuenen c.a. zijn vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) al vele jaren actief. 
Met de toenemende vergrijzing, zeker in ons dorp Nuenen, is er steeds meer 
behoefte aan vrijwilligers die voldoening vinden in het geven van hulp en 
advies aan andere senioren.

Een oudere dame verhuisde van haar 
eigen woning naar een woning in een 
aanleuncomplex. Zij regelde dit hele-
maal zelf, ook al het papierwerk. Na en-
kele maanden bleek dat ze getekend 
had voor een parkeerplaats waarvoor 
ze maandelijks moest betalen. Me-
vrouw had geen auto, zelfs geen rijbe-
wijs. Met behulp van een ouderenadvi-
seur kaartte mevrouw dit aan bij de 
verhuurder en uiteindelijk is alles 
rechtgezet.

Bent u senior en vindt u het belangrijk 
om ons team uit te breiden en ook een 
bijdrage te leveren aan het welzijn en 
welbevinden van de Nuenense senio-
ren. Neem dan voor meer informatie of 
aanmelding contact op met de coördi-
nator Wil Walraven, tel: 06 30711472, 
email: wilwalraven.co@onsnet.nu.
VOA’s zetten zich in namens PVGE en 
Senergiek maar hun ondersteuning is 
gericht op alle senioren van Nuenen c.a.

Zo hoorde een ouder echtpaar in een 
periode van enkele weken dat beiden 
een ernstige vorm van kanker hadden. 
Een vrijwillige ouderenadviseur on-
dersteunt het echtpaar bij het regelen 
van hulp en voorzieningen.

Een VOA is opgeleid door de Brabantse 
Ouderen Bonden en heeft als taken:
het adviseren op gebied van zorg, wo-
nen, sociale welzijn en veiligheid; 
de hulpvrager de weg te wijzen naar 
instanties, loketten; 
advies geven waar welke hulp en zorg 
gevonden kan worden in Nuenen c.a;
een luisterend oor zijn.
Daarnaast brengen wij als team VOA’s 
huisbezoeken aan ondermeer mensen 
die 80 jaar zijn geworden en brengen 
wij namens de gemeente een present-
je en/of bezorgen het mantelzorgcom-
pliment. Wij worden ook ingezet voor 
speciale projecten en activering t.b.v. 
senioren in Nuenen.

Open dag   
St. Anna Zorggroep 
Op zaterdag 16 maart is iedereen 
van harte welkom op de Open Dag 
van de St. Anna Zorggroep. Zowel 
het St. Anna Ziekenhuis als woon-
zorgcentrum Ananz hebben een in-
formatief en divers programma sa-
mengesteld. Er zijn interessante 
lezingen, speeddates met specialis-
ten, veel informatie en leuke kinder-
activiteiten. Deze Open Dag vindt 
plaats in het St. Anna Ziekenhuis in 
Geldrop. 

Daarnaast opent ook medisch sport-
gezondheidscentrum TopSupport in 
Eindhoven haar deuren. De Open Dag 
vindt plaats tussen 10.00 en 15.30 uur. 
Toegang is gratis. 

De Open Dag biedt een gevarieerd 
programma voor jong en oud. Er is 
veel informatie te vinden bijvoorbeeld 
over artrose, reuma, slaapproblemen, 
ouderenzorg of staaroperaties. Maar er 
is ook heel veel te doen: test je bloed-
suiker, leer reanimeren of trek een pak 
aan en voel hoe het is om 85 jaar te 
zijn. Sportarts Hans van Kuijk geeft een 
lezing over gezond leven en chirurg 
Arno Oomen gaat in op problemen 
met het zitvlak. Daarnaast kunnen be-
zoekers hun vragen aan specialisten 
stellen tijdens speeddates. 

Programma voor kinderen 
De hele dag is er natuurlijk ook aan-
dacht voor kinderen. Ze kunnen (na lo-
ting) hun arm in het gips laten zetten 
en een wonderdrankje brouwen bij de 
apotheek. Er is een speurtocht waar 
leuke prijzen te winnen zijn. En ook de 
poppendokter is aanwezig.

Bij TopSupport in Eindhoven ligt de 
nadruk op sport, voeding en gezond-
heid. Met ook daar veel informatie en 
bijzondere activiteiten als: trap een 
balletje met de PSV-voetbaldames, be-
kijk de Dakar Truck van team de Rooij 
of ga mee nordic walken. Kinderen 
kunnen hun sprongkracht testen, dan-
sen op muziek en meedoen met een 
PSV-voetbalcircuit mét een loterij. 

Praktische informatie 
Datum: zaterdag 16 maart, Tijd: 10.00 
uur tot 15.30 uur, Plaats: St. Anna Zie-
kenhuis, Bogardeind 2 Geldrop. Top-
Support, Antoon Coolenlaan 1-03 
Eindhoven. 

Voor het volledige  programma: 
www.st-anna.nl/opendag 

Rens en Cees
Dat vaste briefschrijver Rens Kuijten en columnist Cees van Keulen niet zo goed kunnen re-
kenen moeten we hen niet kwalijk nemen. Rens heeft op de Aloyisiusschool bij Gradje Pe-
ters in de klas gezeten. Bij Gradje was nu eenmaal voor de middag 2 + 3 anders dan na de 
middag, wanneer hij bij Schafrath was geweest. Ook op het Seminarie was rekenen niet het 
belangrijkst voor Rens, al ging bij het optellen en aftrekken de meeste aandacht wel uit 
naar het laatste. Bij 28 jaar gemeente Nuenen als kabinetschef was een van de hoofdtaken 
het ophouden van de paraplu voor de Burgermeester bij buitenactiviteiten en daar leer je 
ook geen rekenen mee. Cees van Keulen heeft jarenlang tien kranten moeten doorlezen op 
de TU, ook dat heeft niets met rekenen te maken.
Ik heb twee vragen voor ze:
1 Wanneer bij het referendum 20% meer kiesgerechtigden naar de stembus waren geko-
men zou het percentage tegen de fusie dan geen 82 % kunnen zijn?
2 Twee weten er meer dan een, toch? En Willy en René dan?

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Plaatsing nieuwe lichtmast op de Luistruik
Geachte mevrouw van Brakel,
Hierbij wil ik mijn verbazing, ongenoegen, teleurstelling en kwaadheid uiten t.a.v. de gang 
van zaken rondom de plaatsing van deze lichtmast.
Wat ik beide ambtenaren verwijt is het flegmatische dat ze ten toon spreiden gedurende 
het hele proces dat zich manifesteert in de houding van: “we staan er bij en kijken er naar”.
In februari van dit jaar is de huidige lichtmast omgereden door een vrachtauto.
Alle formaliteiten in deze zijn vervuld; ook de gemeente is dus op de hoogte gebracht.
Volgens de hr. v.d. Broek (manager bij Ziut) duurt de procedure van bestellen tot plaatsen
ongeveer 6 tot 8 weken. De lichtmast staat er nu nog steeds niet.
Vele malen telefonisch contact met de heren van de gemeente levert uiteindelijk niets op.
Meerdere keren worden afspraken tot plaatsing niet nagekomen en de oorzaak hiervan 
wordt telkens met een diversiteit aan (loze) argumenten onderbouwd.
Omdat de plaatsing, gepland op 12 oktober,weer wordt uitgesteld (verkeerde mast) tot ???
heb ik er op aangedrongen een en ander boven tafel te krijgen door contact op te nemen.
 De laconieke reactie hierop: -we hebben de klus uitbesteed en zijn niet meer verantwoor-
delijk; Wij staan machteloos en kunnen niets doen; wij beschouwen dit als een incident, en 
wachten de evaluatie af -, maakt mij furieus.
Dit is m.i. zeker geen incident maar een structureel probleem enerzijds qua procedure en 
anderzijds qua taakopvatting; niemand neemt hierin de verantwoordelijkheid maar 
schuift die door.
Daardoor word ik gedwongen (incl. de bijbehorende kosten) zelf contact op te nemen met 
de partij waaraan dit is uitbesteed. 
In mijn opvatting blijft de gemeente als opdrachtgever eindverantwoordelijk en ambte-
naren dienen betrokken bewoners te ondersteunen, zich klantgericht op te stellen en deze 
niet af te schepen met een dergelijke houding.
We hebben immers allemaal hetzelfde belang: een fraaie woonomgeving.
‘Wonen in weelde’ heette dat toen.
Een onderzoek naar de taakopvatting, houding en functioneren van deze heren is een ver-
antwoorde investering die hopelijk leidt tot inzicht en verbetering.
Omdat ik voel alleen steeds dieper in ambtenarendrijfzand te zakken, stop ik met de con-
tacten met de betreffende heren van de gemeente.
Wanneer de volgende geplande plaatsing om welke reden dan ook niet doorgaat, zal ik 
mede middels dit schrijven, contact op nemen met de media.
Iedere burger heeft het recht geïnformeerd te worden over wat ik rubriceer onder ‘misstanden’. 

Situatie Nu: Na een jaar wachten staat er nog geen lichtmast.

Met vriendelijke groet.
Master J.A.P.A Verbeek, Piet van Wijkgaarde 4, 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

Kramerunica
Een jaar of twintig geleden blies een onver-
laat op oudjaarsavond onze groene brie-
venbus op. De scheuren naaide ik dicht 
met groenkleurig ijzerdraad.
Goede oude PTT verschafte me een nieuwe 
brievenbus. De oude bewaarde ik. Nu Friso 
Kramer, de ontwerper van de bus, op 21 fe-
bruari jl. overleed, denk ik een designers 
special te bezitten: een unica.

N. Wiedenhof, 
Egelantierlaan 37, 5672 XJ Nuenen

De Zonnebloem huldigt 
zilveren jubilarissen
Tijdens de druk bezochte jaarvergadering van de Zonnebloem op vrijdagmor-
gen 22 februari in het steunpunt, werden vier vrijwilligers gehuldigd. Dit jaar 
waren het zes zilveren jubilarissen. Tosca van de Broek, Frans Hoefnagels, Pier-
re Dohmen en Ria Hoefnagels. Zei ontvangen uit handen van voorzitter Yvon-
ne Onstenk een oorkonde met een zilverenspeld vergezeld met een mooie bos 
bloemen. Voor de mannen geen bloemen maar iets lekkers onder de kurk.

heid is onbetaalbaar. Namens de Zon-
nebloem willen we hen bedanken 
voor de warmte, toewijding en inzet.

Natuurlijk hopen wij dat we van hen 
aanwezigheid nog lang mogen genie-
ten.
 

Petra van Laarhoven en Zainab Shabli 
waren verhinderd en worden thuis be-
zocht. Al deze vrijwilligers hebben 
zich vanuit pure belangeloosheid en 
mede menselijkheid ingezet voor 
onze vereniging. Dat is voor ons heel 
bijzonder, hun energie en betrokken-

Gipsyjazz-gesprek in Gerwen

Topconcert van Paulus Schäfer en Tim Kliphuis

De twee meestermuzikanten staan bij 
voorbaat al garant voor een swingen-
de gipsyjazz-avond. En het bewijs 
werd in de thuishaven van Paulus gele-
verd: soms intiem en dan weer volle-
dig aanwezig, fascinerend van begin 
tot einde en dat alles puur akoestisch.

Reinhardt en Grappelli
De klassiek geschoolde violist Tim Klip-
huis toverde prachtige solo’s uit zijn in-
strument en Paulus Schäfer reageerde 
met zijn typische speeltechniek op zijn 
gitaar. Beiden vertolkten op geheel ei-
gen wijze het gipsyjazzrepertoire van 
de legendarische gitarist Django Rein-
hardt en van Stéphane Grappelli, een 
van de grootste jazzviolisten uit de ge-
schiedenis. 

Harmonieuze duetten
De meesters daagden elkaar uit tot ge-
waagde solo’s. Met hun swingende Violist Tim Kliphuis ‘in gesprek met’ gitarist Paulus Schäfer…… (foto Cees van Keulen)

Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen en violist Tim Kliphuis uit Hil-
versum hebben een topconcert verzorgd in café De Stam in Gerwen. Het tal-
rijke publiek waardeerde het optreden op maandagavond 25 februari met 
een staande ovatie. 

conversation’ waar nog lang over na-
gepraat en nagenoten zal worden. 

Paulus Schäfer invites…
Het volgende gipsyjazzoptreden in de 
serie  ‘Paulus Schäfer invites’ is maan-
dag 25 maart in concertcafé De Stam 
in Gerwen, aanvang 20.00 uur. Voor 
meer informatie en ook voor het reser-
veren van toegangskaarten: 
www.sintimusic.nl

gipsyjazz vonden de twee musici el-
kaar in perfect harmonieuze duetten. 
De subtiele dynamiek van de gitaar en 
de warme vioolklanken gingen moei-
teloos met elkaar in gesprek. Het werd 
een muzikaal avondje ‘Tim en Paulus in 

Mooie opbrengst sponsorloop 
de Wentelwiek
De kinderen van de Wentelwiek hebben met hun sponsorloop € 3440,- opgehaald 
voor de stichting Out of Area. Het team is dan ook super trots op de kinderen!
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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 14 maart
09.30 uur WhatsApp

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 14 maart
10.30 uur Cultuur Overdag - 
fi lm ‘Demain tout commence

Het Klooster

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
NL Doet

Zaterdag 16 maart
10.00-15.30 uur Open Dag 

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

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

 ’t Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12.

Zondag 10 maart
10.30-12.00 uur Muzikale workshop 

Het Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten, 

Opwettenseweg 203 te Nuenen

Zondag 10 maart
14.00 uur Ierse Muziek

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Maandag 11 maart
15.30  uur Pennenbakjes maken 

van brooddeeg, 
kinderactiviteit van 5 tot 10 jaar 

D’n Heuvel Gerwen

Woensdag 6 maart
14.00-17.00 uur Natuurspeelmiddag 

bij de Walhut
Opgeven: info@imkerijdewalhut.nl

Heerendonk Nederwetten

Donderdag 7 maart 
13.00 uur IVN Wandeling 

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

Nieuwe Dijk tussen de nrs.18 en 10

Vrijdag 8 - 15 maart 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen  
Pastoorsmast 14  Nuenen

Vrijdag 8 maart
20.00 uur KBO Kienavond

Dorpshuis Lieshout

Zondag 3 maart
19.30 uur Taizé-vesper 

Van Gogh Kerkje Papenvoort Nuenen

Maandag 4 maart
13.00 uur 41e editie van de boerenbruiloft 

in Raopersgat
Raopershuis aan de Grotenhof in Lieshout

Maandag 4 maart
13.30 uur Gewoon inloop tijdens de carnaval 

D’n Heuvel Gerwen

5 t/m 10 maart
Diverse activiteiten voor kinderen

Kasteel Helmond

t/m 10 maart
dinsdag t/m zondag 

tussen 10.00 en 17.00 uur 
Vincentre: Alle Nuenenaren gratis toegang

Donderdag 28 februari
09.30 uur Muziek op de PC

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 28 februari
09.30 uur In de Schuif-lezing 

over Sint Antoniusschut
door Dré Bemelmans en Piet van de Laar

Het Trefpunt Het Klooster

Vrijdag 1 maart 
14.30 uur Wereldgebedsdag  

de Kapel van ‘Archipel Akkers’

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

  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 fijne gevoel:
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn.

Geopend
vanaf februari 2019

Maand februari
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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 maart 19.00 uur: Carnavals-
viering met Carnavalskoor, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 3 maart 11.00 uur: viering met 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers.
Aswoensdag 6 maart 19.00 uur: Oecu-
menische gebedsdienst, voorgangers 
pastorale werkers mw. R. van Eck en 
dhr. P. Flach.

Misintenties
Zaterdag 2 maart 19.00 uur: Han van 
Gils; Paul Dorrestein; Sjef van der Lin-
den; Wim en Will Messerschmidt; Tinus 
van Gils; Jo van Iersel; Jo Verhees - de 
Kuster.
Zondag 3 maart 11.00 uur: Loek en 
Herman Kappelhof - Lemmens; Willy 
en Mieke Spaanjaars - Vossen; Riet van 
Wijk - Verhallen; Jos de Bar; Jos van Gas-
tel; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers - Daams (vanwege sterfdag 
Petronella); Leo van Hevelingen en Lot-
te van Rooij; Berry Cuppers.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Ties van 
Beek, Dirigenthof 3. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden Mat 
Elbers, Margrietstraat 19 en Leentje 
de Haas - van Grotel, Margot Bege-
mannstraat 165. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Op Carnavalsmaandag en -dinsdag is 
het secretariaat gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 maart 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Bert Verhagen

 
H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 maart 09.30 uur: viering, met 
de Wettertetters, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Levende en overleden leden van de Car-
navalsvereniging; Maria Sleegers - Toon-
ders; Tini van Esch; Marinus Renders, na-
mens Stille Omgang Amsterdam.

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

Zondag 3 maart zal Mevr. Petra Zweers 
voorgaan in de eerste zondag van de 
40 dagen tijd aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
diensten met ons mee te vieren!
Voor kinderen van de basisschool zal er 
kindernevendienst zijn, ook zij zullen 
elke week een stap richting Pasen gaan 
zetten. Deze zondag zal het thema voor 
de kinderen ‘God is koning’ zijn.
De collecte is deze keer voor Diaconaal 
werk Nuenen.
 
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 28 februari. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 1 maart. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis, 
Votiefmis van het H. Hart van Jezus. 
Zaterdag 2 maart. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur H. Mis, Votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria. Na 
de H. Mis uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 3 maart. Zondag Quinquage-
sima. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Na de H. Mis kinderzegen. 
Maandag 4 maart. 18.30 uur H. Mis, H. 
Casimir, belijder; gedachtenis van H. 
Lucius, paus en martelaar.
Dinsdag 5 maart. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 6 maart. 18.30 uur As-
woensdag, aswijding, askruisje, gezon-
gen H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

Wereldgebedsdag 2019
Iedere eerste vrijdag in maart gaat op Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond, 
elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Dat is echt een wereldgebeurtenis: in 173 lan-
den en op 500 plaatsen in Nederland komen christenen samen om deze gebedsdag 
te vieren. Door hier ook in Nuenen aan mee te doen geven wij uiting aan het onder-
linge gevoel van verbondenheid en solidariteit. Elk jaar is er een ander land aan de 
beurt waar door vrouwen het thema wordt voorbereid en de lezingen worden geko-
zen. Dit jaar is dat Slovenië. Het thema is: ‘Welkom, God nodigt je uit - en wíj jou!’
Wij nodigen u en jullie van harte uit voor de viering op vrijdag 1 maart om 14.30 uur 
in de kapel van ‘de Akkers’. We zullen enkele liederen zingen. Het belooft een feeste-
lijke viering te worden!
De organisatie en uitvoering is in handen van de afdeling, Wereldgebedsdag Nue-
nen, kerkelijk werker Rita van Eck en ds Dieuwertje Kaper en leden van de R.K.-paro-
chie en de protestantse gemeente. Orgelbegeleiding door Johan Meij. De collecte is 
bestemd voor een drietal projecten in Slovenië. Na afloop is er koffie/thee met wat 
lekkers en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de viering. Ieder is 
van harte welkom om deze bijzondere viering mee te vieren!
 

Taizé-vesper in het Van Goghkerkje
Komende zondag is er weer een Taizévesper in het Kleine Van Goghkerkje in 
Nuenen. De laatste weken is het weer wat meer lente aan het worden. De 
Prunus wil al wel blad geven, rond deze tijd komt ook de eerste bloesem, het 
is alweer vroeger ‘licht’ en later ‘donker. 

Binnenkort is het weer feest, niet al-
leen voor het ‘Nieuwe Leven’, maar ook 
het Carnaval staat voor de deur! We kij-
ken er naar uit met onze ogen en we 
zien ook die na het feest komt. Een tijd 
van bezinning…. 
Het thema van de Taizé vesper is ‘Ogen 
om te zien’. Zo verwachten we een 
nieuwe tijd, het komende voorjaar. En 
zijn we altijd wel een beetje benieuwd 
hoe het gaat worden….
Deze laagdrempelige kerkdiensten 
worden bezocht door veel mensen uit 
de regio. Er is belangstelling bij een 
grote groep geïnteresseerden, het 
aantal mensen dat de vespers mee-
maakt is altijd rond de 20-25. De ves-
pers zijn altijd stemmig en bezinnend, 
het is om die reden vaak een rustpunt 
in het leven van alledag. Fijn ook om 
even een moment te vinden, om even 
stil te staan bij de geheimen van het 
dagelijkse leven. 
In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 

melodieën en worden een aantal ke-
ren achter elkaar gezongen, de manier 
van zingen wordt ook wel ervaren als 
een mantra. 
Deze vesper staat ook in het teken van 
‘nieuw’. Paul Weijmans begeleidt op de 
nieuwe piano in het Van Gogh Kerkje. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Gevonden tas
Tas gevonden op  21 februari op fiets-
pad langs de ‘Broekdijk’. Inlichtingen: 
06 23005445.
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TV Wettenseind    
herenteam kampioen!
Naast de vier andere teams die afgelopen winter kampioen zijn geworden is ook 
het team 'herendubbel 35+ vrijdagavond eerste klasse' kampioen geworden. 
Proficiat heren.

Vlnr: Wim Verhaar, Remko van Koesveld, Derk Jan Adelerhof, Remco Langeler en Henri 
Veldsink. Niet op foto: Erwin Leonhart, Arno Godding, Christian Rexwinkel en Frank Brom.

SPORT Eerste editie WeCaLi World Cup 
succesvol afgesloten
 
Afgelopen zondag was op het tennispark van TV Wettenseind de afsluiting 
van de eerste editie van de WeCaLi World Cup. Er was een toss & lunch geor-
ganiseerd voor alle deelnemers met een afsluitende prijsuitreiking.

Sportiviteit, leuke wedstijden en een af-
sluitende lunch waren de belangrijkste 
ingrediënten van de WeCaLi World Cup!
De organisatie gaat de eerste editie eva-
lueren en bekijken of er een tweede edi-
tie zal volgen.
 
De eindstand:
Winnaar Poule A: Nederland 
(TV Wettenseind)
Winnaar Poule B: Zwitserland 
(TV Carolus)
Winnaar Poule C: Engeland 
(TV De Lissevoort)
Winnaar Poule D: Rusland 
(TV Carolus)

 
De WeCaLi World Cup was een nieuw 
initiatief tussen de tennisverenigingen 
TV Wettenseind, Tennisvereniging Ca-
rolus uit Helmond en TV Lissevoort en 
is uiteindelijk een heel groot succes 
geworden.

In totaal 120 tennissers onderverdeeld 
over 23 landen streden in de maanden 
november t/m februari in vier poules 
op de zondagochtend om een wissel-
beker die ter beschikking werd gesteld 
en tevens werd uitgereikt door de ge-
zamenlijke sponsor van de drie vereni-
gingen: Ted van Gennip van SporTed 
uit Mierlo.

BCL Jubilaris Peter van der Tol 
gehuldigd bij jaarvergadering 
Net als iedere vereniging legt het bestuur van Badminton Club Lieshout 
éénmaal per jaar verantwoording af aan de leden. Dit jaar deed het bestuur 
dat in een (matig bezette) vergadering in het Dorpshuis in Lieshout. Gezien 
de reacties van de wél aanwezige leden, die uiteindelijk alle keuzes, stukken 
én verslagen met applaus onthaalden, heeft het bestuur alle steun om de in-
geslagen weg voort te zetten.

Jubilaris
Tussen alle zakelijke perikelen door 
werd ook nog eens een jubilaris in het 
zonnetje gezet. ‘Vrijwilliger van het Jaar’ 
Peter van der Tol is op dit moment ruim 
25 jaar lid van Badminton Club Lieshout 
en verdiende dus alle aandacht. In een 
toespraak prees voorzitter Stan van Vijf-
eijken Peter voor zijn inzet als vrijwilli-
ger én zijn inzet als badmintonner. Uit-
eindelijk werd de felicitatie kracht bij 
gezet door een mooi ‘bierpakket’ en een 
mooie bos bloemen.

Aftredende bestuursleden
Deze vergadering is er ook om de sa-
menstelling van het bestuur te regule-
ren. In dat bestuur was dit jaar Ria Don-
kers (secretaris) en Tim van Bommel 
(jeugd), bij toerbeurt aftredend. Nadat 
duidelijk was dat zij zich beiden weer 
herkiesbaar stelden voor een volgen-
de termijn werden zij unaniem, met 
een applaus, herkozen.

Beleid
Op de vergadering heeft het bestuur 
van de sportvereniging uitgebreid in-
zicht gegeven in de vele activiteiten die 
het afgelopen jaar zijn ondernomen. 
Daarbij is, aan de hand van diverse ver-
slagen, inzicht gegeven. Ria Donkers 
heeft namens het secretariaat alle alge-
mene zaken vastgelegd. Competitielei-
der Marc Janssen deed, via een ‘spokes-
man’, op de van hem bekende uitge-
breide wijze, verslag van de districts-
competitie. Peter van der Tol lichtte het 
verloop van de midweekcompetitie toe 
en de gang van zaken bij de jeugd werd 
toegelicht door jeugdbegeleider én be-
stuurslid Tim van Bommel. Opvallend 
positief was hierin de aanhoudende 
toename van het aantal jeugdleden: 
ook in het afgelopen jaar. Niels Dirven 
had een kort en bondig verslag inge-
zonden over de gang van zaken bij het 
clubblad van Badminton Club Lieshout 
(‘De Kijk Op …’) en tenslotte was er ook 
nog een verslag van de website die, bij 
afwezigheid van Richard Essers, door 
Tim van Bommel werd waargenomen. 

Jubilaris én ‘Vrijwilliger van het Jaar’ Peter 
van der Tol werd tijdens de ALV nu vanwe-
ge zijn 25 jarig lidmaatschap in het zonne-
tje gezet.

NKV 1 - Spring� eld 1 28-12
 
Door Mike Bekkers

Afgelopen zondag stond de inhaalwedstrijd tussen de nummer één en de 
nummer drie uit de poule op het programma. Wat op voorhand geen ge-
makkelijke wedstrijd leek te worden resulteerde uiteindelijk toch in een 
zeer ruime overwinning voor NKV. 

NKV blijft haar ongeslagen status be-
houden en kan zich gaan voorbereiden 
op haar volgende thuiswedstrijd tegen 
concurrent Attila. Echter zal daarvoor 
eerst uit van Focus en uit bij Hazen-
kamp gewonnen moeten worden. 

De Nuenenaren startten sterk aan de 
hand van de zuiver schietende Lieke 
Veldwijk, maar ook de andere dames 
van NKV wisten de korf gemakkelijk te 
vinden. Na de 2-0 voorsprong kwam 
Springfield nog terug naar 2-2, maar 
vanaf toen werd de voorsprong van 
NKV alleen maar groter. Door een pe-
riode voor rust waarin wat minder 
makkelijk gescoord werd door NKV, 
stond er met rust een stand van 12-6 
op het scorebord.
Na rust probeerde Springfield nog te-
rug te komen middels enkele slimme 
ballen en doorloopballen uit de ruim-
te, maar de scoringsmachine van NKV 
haperde nauwelijks. Met 28 goals ge-
maakt door NKV en maar 12 goals te-
gen kon Springfield weer naar huis af-
reizen zonder punten. 

Zaalhockeykampioenen   
‘18-’19 bij Hockeyclub Nuenen 
De afgelopen maanden werd er met veel enthousiasme gehockeyd in de Honger-
man door alle jeugd- en enkele seniorenteams. Dames 1, Jongens D1, Jongens B1 
en Meisjes A2 werden kampioen. Gefeliciteerd allemaal.

# 8 Kwiek traplopen

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?

Overal in onze omgeving komt u trap-
pen tegen. Traplopen is een goede oe-
fening voor krachtige beenspieren. De 
vaardigheid om zo lang mogelijk trap-
pen te blijven lopen is belangrijk om te 
onderhouden. 
Bij Feel Fit center wordt er geoefend 
met traplopen. Stap in een rustig tem-
po met een rechte houding omhoog 
en stap vervolgens weer rustig om-
laag. Probeer ook om zo min mogelijk 
de leuning te gebruiken. En varieer: 
een trede overslaan of zijwaarts de 
trap op. Lukt dit zonder wankelingen?

fysiotherapie •

Limieten   
voor zwemmers   
Z&PV Nuenen
Tijdens de International Talent Trop-
hy 2019 in Eindhoven hebben meer-
dere zwemmers van Z&PV Nuenen 
voldaan aan de limieten voor de Re-
gionale Zomerkampioenschappen 
en de Nederlandse Junioren en 
Jeugdkampioenschappen. Na twee 
dagen zwemmen stond de teller op 
12 limieten.

 NJJK
Voor de Nederlandse Junioren en 
Jeugdkampioenschappen langebaan 
geldt dat de limieten ook op de lange-
baan (50m bad) gezwommen moeten 
worden. De ITT was daarvoor een van 
de eerste kansen en direct wisten 
Alexander Nijst, Milan Meurs, Kayley 
McAteer en Floris Sonneveld zich te 
plaatsen. Alexander deed dat op de 
50vlinder, terwijl hij er op de 100vlin-
der en 100vrij ook erg dichtbij wist te 
komen. Hetzelfde gold voor Milan die 
op de 50 en 100rug onder limiet dook 
en op de 200rug er net boven bleef en 
voor Kayley die wel de limiet pakte op 
de 50vlinder maar nog net niet op de 
dubbele afstand. En om het verhaal 
compleet te maken deed Floris hetzelf-
de op de 100 en 200vrij (wel limiet) en 
200wissel (net geen limiet)

RZK
Voor de Regionale Zomerkampioen-
schappen zijn er zowel limieten op de 
25m baan als op de 50m baan. Op de 
50m baan staan die, omdat zwemmers 
daarbij minder keerpunten hebben 
(en dus minder vaak af kunnen zetten), 
net iets langzamer. Voor Reno van der 
Spoel, Tim van Nispen en Liselot van 
der Velden is dit prettig aangezien zij 
juist een voorkeur hebben voor min-
der keerpunten. Reno pakte dan ook 
direct de limiet op de 200rug en 200vrij 
en bleef er op de 200wissel nog net 
boven. Voor Tim kwamen er limieten 
op de klok op de 100vrij en 50school, 
met daarnaast grote kansen op de 
200vrij en 100school in de komende 
periode, terwijl Liselot op de 50 en 
200rug zich plaatste voor de RZK en 
dat binnenkort ook moet kunnen 
doen op de 200wissel.
Ook Flore Meulendijks was weer ruim 
sneller dan de limieten op de 100 en 
200vlinder, terwijl Lotte Bastiaansen 
met persoonlijke records op de 200vrij 
en 200wissel weer dichterbij haar eer-
ste limiet kwam.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
maart de ingang van het tennispavil-
joen op sportpark de Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere informatie: 
U kunt mailen naar het secretariaat, 
secretariaat-wsv@outlook.com.
www.wsvnuenen.nl

Noodkreet
Vanwege de sluiting op 1 april a.s. Van 
de Gasterij Jo van Dijkhof, hebben wij 
als schilderclub geen plaats meer om 
te schilderen.
We zijn met 8 schilders, enorm enthou-
siast en nu zeer bedroefd dat we geen 
plek meer hebben. (Het was gratis.)
Is er voor ons ergens nog een plek om 
te schilderen? Graag via onderstaande 
telefoonnummers mogelijk oplossin-
gen voor onze nood.

Tiny Knaap (begeleidster) 
Tel. 0499461196 of  06-49669973

Badminton

Korfbal

Zwemmen

A

C

B

D
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ging ‘Va Banque’ spelen en Nederwetten 
kwam er steeds minder uit. Een schot uit 
de 2e lijn werd gepareerd door keeper 
Jordy van de Boogaard, maar in de re-
bound viel toch de 1-2. 
Nederwetten mopperde nog wat na 
over mogelijk buitenspel ipv de organi-
satie op orde te brengen en daardoor 
werd het binnen 2 minuten ook 2-2. 
Nederwetten trok weer ten aanval om 
toch nog de winst te forceren. Bram viel 
in voor Christian, maar moegstreden 
moesten beide ploegen met een punt 
genoegen nemen.
Een goede eerste helft had tot een grote-
re voorsprong moeten leiden en dat mo-
gen de jongens zich verwijten. Op naar 
de Carnaval!

SPORTVoetbal

Herhaalde oproep 
aanmelding Reünie 
Coepa Coena
De Coepa Coena is een café-voetbal-
club, opgericht in de beginjaren 70, 
en vindt haar oorsprong in de Beek-
straat te Nuenen. Het was toenter-
tijd een geduchte tegenstander in 
de wijde omgeving.

Oorspronkelijk begonnen op het voet-
balveld achter Jantje Smits in Gerwen, 
daarna naar het voetbalveld op de Lisse-
voort (nu honkbalterrein) , vervolgens 
naar ‘de steenoven’ (vroegere stort), het 
huidige EMK terrein en als laatste de 
Boschhoeve.
Lokaal werd er onder andere gevoet-
bald tegen Den Boemerang, het Tunne-
ke en de Poelakkers. Ook het elftal van 
Nard Coolen uit de Beekstraat is onze te-
genstander geweest op de Lissevoort. 
Het thuisfront was café Apollo, wel be-
kend in het Nuenense, waar het vaak uit 
de hand liep.
Om te vieren dat we in 2019 minimaal 45 
jaar geleden zijn begonnen, nodigen we 
iedereen uit die voor de Coepa Coena 
heeft gespeeld, om zich in principe op te 
geven voor de reünie, die dit jaar zal 
worden gehouden. Ook hun partners en 
steunende leden zijn van harte welkom.
Omdat het aantal reacties op de eerste 
oproep zeer magertjes is geweest, ver-
zoeken wij iedereen die nog niet heeft 
gereageerd, om dit zo snel mogelijk te 
doen. Het gemakkelijkst is als de aan-
melding plaatsvindt via het e-mailadres: 
m.vangastel@onsnet.nu ten name van 
Rinus van Gastel (tel. 06-47 94 36 34 ). 
Aan de hand van de aanmeldingen zal 
beoordeeld worden waar de reünie zal 
plaatsvinden en hoe hoog de vermoe-
delijke kosten zullen zijn, die daar aan 
verbonden zijn. We hopen op een grote 
opkomst. We weten dat er enkele men-
sen buiten Nuenen of in het buitenland 
wonen. Het is de bedoeling dat via jouw 
netwerk deze mensen op de hoogte ge-
bracht worden van dit initiatief en zich 
daardoor kunnen opgeven.

Namens het comité:
Jan de Louw, Hans van den Reek 

en Rinus van Gastel. 

 

Lieshoutse Henny van Os 
winnaar wedstrijd negentien
Door Antoon Hurkmans

De negentiende rikwedstrijd was spannend tot het einde. Hoogstandjes en 
een goed spel maakte dat tot het laatste spelletje spannend. Ondanks de ve-
le activiteiten met al de festiviteiten rond het carnavals gebeuren was er de-
ze avond toch weer een volle rik arena en zoals wij gewend zijn een prima 
sfeertje en ook een goede onderlinge verstandhouding.

 
Uitslag rikken 22 februari
1 Henny van Os  89 punten
2 Frits Roijakkers  86 punten
3 Mia Marquenie  85 punten
4 Harold van Bree   67 punten
5 Willy van den Heuvel   66 punten 
6 Barry van Dun  58 punten
7 Bernard de Louw  52 punten
8 Bennie de Louw  50 punten
9 An Arts   48 punten
10 Janus Tuhumury  45 punten

In verband met het carnaval is de ko-
mende vrijdag geen rikken. De eerst-
volgende rik wedstrijd is weer op vrij-
dag 8 maart bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur stipt. 
Ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

Hadden wij de voorgaande wedstrij-
den te maken dat de wedstrijd al voor 
de pauze beslist was, deze avond was 
dat zeker niet het geval. Voor de pauze 
was het Mia Marguenie die met een 
score van 85 punten de leiding geno-
men had. Na een korte pauze en een 
nieuwe tafel indeling werden de bord-
jes duidelijk verhangen. Het was vooral 
bij tafel vijf Frits Roijakkers en tafel ne-
gen Henny van Os die vol voor de over-
winning gingen. Dat een tafel van vijf 
personen niet altijd in het nadeel is 
bleek ook deze avond weer. Bij het 
voorlaatste spelletje was het Henny die 
stilzittend kon afwachten en het ver-
schil werd toen gemaakt. Maar vooral 
in de laatste ronde was het Henny die 
zelf met bekeken spel de tweede speel-
ronde winnend afsloot en glunderend 
met 89 punten de eerste prijs in ont-
vangst kon nemen voor Frits Roijakkers 
die met 86 punten tweede werd voor 
Mia Marquenie op een mooie derde 
plaats met 85 punten.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Bernard de Louw.

Jurylid Ludo van de Berg fel iciteert Henny 
van Os met haar overwinning

“Nederwetten doet zichzelf te kort”

Odiliapeel - Nederwetten 2-2
Door Louis Staals (gezien door de ogen van trainer Henri Maas)

Op een stralende zondag was ‘Wette 1’ afgereisd naar Odiliapeel, medekop-
loper in deze klasse. Het eerste wapenfeit was van de gastheren, een schot 
van dik 20 meter ging juist over de kruising van de goalie van Nederwetten. 
Hierna nam Nederwetten het heft in handen om dit vervolgens de gehele 
eerste helft niet meer af te staan. 

In de 5e minuut al een bijna niet te mis-
sen kans voor Giel van Korven op een 
goede voorzet van Mathijs Merks. De 
keeper redde. Hierna een goede kans 
voor Toon van Rooij maar zijn schot ging 
naast. Giel onderbrak een aanval van 
Odiliapeel en stuurde Toon recht door 
het midden weg. Koud kunstje voor Toon 
en daar was de 0-1. Ook Wim van Kro-
nenburg kwam alleen voor de keeper 
maar helaas geen 0-2.
Achterin en op het middenveld stak het 
goed in elkaar en zelfs rechtsback Rick 
kwam alleen voor de keeper, echter op-
nieuw geen doelpunt. Na 25 minuten 
kon Toon van Rooij opnieuw op avon-
tuur en hoewel hij zijn directe tegenstan-
der niet voorbij kwam was het toch raak. 
Bang geworden om te happen bleef de 
verdediger stil staan en Toon krulde van 
circa 12 meter vanuit stand de bal in de 
verre kruising: 0-2. Echt een 18 karaats 
doelpunt.
Hierna nog een kopkans voor Willem van 
Rooij, maar helaas over.
 In de 2e helft moest Roy Sleegers zich la-
ten vervangen door Tom Raaijmakers. 
Odiliapeel pakte de boel wat energieker 
aan en werd af en toe gevaarlijk. Neder-
wetten was spaarzaam gevaarlijk met 
uitvallen, maar de grote kansen kwamen 
niet meer. Na een kwartier viel Mathijs 
Merks zeer ongelukkig op de schouder 
en deze was uit de kom. Hein Snellen van 
Vollenhoven betrad het veld. Odiliapeel 

Jeugdspeler Bram De Jonge staat klaar 
voor zijn debuut bij Nederwetten 1

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

Refeling was een klein gehucht aan de zuidkant van de Nue-
nense akkers waar eeuwenlang verspreid enkele boerderijen hebben gestaan. 
In de jaren ’70 moesten ze wijken voor de bouw van de nieuwe wijk. Bij de re-
constructie van verdwenen huizen  kun je oude op nieuwe kaarten projecteren. 
Op deze kaart kun je zien waar de buurtschap Refeling zich bevond. Zo hebben 
er boerderijen gestaan op de plaats van de Meeuwenlaan 10 en 14-20, op de 
hoek Vinkenlaan-Bosgorsstraat, Refelingse Erven 14-16, 59, 134-135, 150-152, 
171 en 214-216. Gelukkig zijn er vele foto’s en verhalen bewaard gebleven. Die 
staan in het boek Nuenen op het randje (blz. 177-194). Op bijgaande foto pose-
ren Janus en Dinie van Heijst van Refeling 11 voor een melkkruik met filter.

De Raven - EMK 3-0
Door John de Jong

Vanaf het eerste � uitsignaal was De Raven met meer wil en overtuiging het 
veld ingegaan. Er werd al vroeg druk gezet op de bal en EMK had moeite met 
het balbezit en elke 2e bal was voor De Raven. EMK kwam daardoor moeilijk 
in haar spel en moest meer en meer achteruit. Ook in de opbouw waren er 
weinig aanspeelmogelijkheden voor EMK en in de kleine ruimtes voelden 
de aanvallers van de Raven zich duidelijk beter in hun element. 

stroeve veld in Luyksgestel niet in het 
voordeel van de voetballende intenties 
van EMK, hoewel dit niet de voornaamste 
oorzaak was van de collectieve off-day. 
Toen ook de gehoopte aansluitingstref-
fer van EMK uitbleef (lob van Rick van den 
Bogaard die via de lat terug in het veld 
verdween), werd duidelijk dat er vandaag 
geen punten mee werden genomen naar 
het Wettenseind. In de slotfase maakte 
De Raven spits Gijs Wuijts aan alle illusies 
een einde met de 3-0 eindstand.

In de 25e minuut scoorde Huib Borren-
bergs van de Raven het openingsdoel-
punt, 1-0. Ook na dit openingsdoelpunt 
bleef het spelbeeld identiek aan de ope-
ningsfase en tien minuten voor rust ver-
dubbelde Niels Peeters (De Raven) de 
score, 2-0.
In de rust waren er bij EMK enkele nood-
zakelijke omzettingen gedaan in een po-
ging het spelbeeld te keren. Toch bleef 
EMK moeite hebben met het vinden van 
de medespelers en was het droge- en 

Actie Geert-Jan Kemperman

Badmintonclub 
Nuenen M1 Regio 
Kampioen!
We schrijven 25 januari jl. Het BC Nue-
nen M1 team heeft net haar laatste wed-
strijd gespeeld in de Mannen Eerste 
Klasse (Afd. 2) Regio Noord-Brabant 
Competitie en deze overtuigend weten 
te winnen met 8-0. 
Het team staat nu bovenaan in de stand, 
maar toch heerst er geen feeststem-
ming. De nummer 2 op dat moment 
staat 12 punten achter maar heeft 2 
wedstrijden minder gespeeld. Per wed-
strijd kunnen maximaal 8 punten wor-
den behaald, de voorsprong is dus niet 
genoeg om zeker te zijn van winst in de 
Afdeling. Maar erger nog, de nummer 
twee, ESBV Panache, is op papier een 
sterkere ploeg. Immers, de twee ont-
moetingen tussen BC Nuenen en Pana-
che dit seizoen eindigden in een gelijk-
spel en overwinning voor de Eindhove-
naren. Tel daarbij op dat Panache haar 
laatste wedstrijden speelt tegen teams 
uit de onderste regionen van de stan-
dentabel en het lijkt een voldongen feit: 
Het kampioenschap zit er dit seizoen 
niet in. BC Nuenen heeft dapper gestre-
den maar haar lot ligt in handen van de 
tegenstander. Maar dan gebeurt er iets 
waar helemaal niemand op had gere-
kend. Panache laat in beide wedstrijden 
punten liggen en eindigt het seizoen op 
69 punten... één minder dan BC Nuenen! 
Nuenen kan alsnog het kampioenschap 
vieren! Het is niet de eerste keer dat BC 
Nuenen deze competitie wint, maar zó 
spannend is het nog nooit geweest. Het 
team kan zich nu gaan opmaken voor de 
wedstrijd om de titel Kampioen van Bra-
bant Mannen Eerste Klasse.
Tom, Xander, Stefan, Matthijs, Pieter en 
Aron: gefeliciteerd met deze prachtige 
prestatie!
Naast het M1 team doet BC Nuenen ook 
met een team mee aan de 7e divisie. Dit 
team heeft ook een geweldige prestatie 
geleverd met een 4e plek in het kam-
pioenschap.

Rikken

 

Groenwittersbal
Gebruikelijk is dat op vrijdag vóór carnaval het ‘Groenwittersbal’ wordt ge-
houden, zo ook dit jaar weer. Het ‘Groenwittersbal’ is het alternatief voor al-
le mannen (en vrouwen), kortom voor iedereen, die niet wil of mag deelne-
men aan de Skôn Vrouwkesavond in het dorp.

zig is op het Groenwittersbal. Prins Pa-
rade, Adjudante Junior en de Road van 
Zatterdag geven acte de présence op 
dit carnavalsbal.
Het ‘Groenwittersbal’ wordt gehouden 
op 1 maart en vanaf 20.11 uur ben je 
van harte welkom, in de kantine van de 
RKSV-Nuenen, Sportpark De Oude Lan-
den, Pastoorsmast 14 te Nuenen. De 
entree is gratis. Dus trek je Carnavals-
kleding aan en kom op vrijdag 1 maart 
naar het ‘Groenwittersbal’ (een aanra-
der), om een begin te maken met het 
carnaval.

Het ‘Groenwittersbal’ is, zoals alle jaren, 
heel erg gezellig en een zeer geslaagde 
start van het carnaval: gezellige muziek 
en jouw aanwezigheid zorgen er voor, 
dat de kantine op z’n kop gaat. Door 
uitbaters Bart & Marina en het bestuur 
van RKSV Nuenen wordt een prijs be-
schikbaar gesteld voor de mooiste c.q. 
ludiekste vrouwelijke (groenwitster) en 
mannelijke (groenwitter) outfit, die 
door een anonieme jury zal worden 
voorgedragen. 
Inmiddels is het ook traditie geworden 
dat er een prinselijk gezelschap aanwe-

straat te Nuenen. Het was toenter-
tijd een geduchte tegenstander in 
de wijde omgeving.

Oorspronkelijk begonnen op het voet-



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

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

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

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

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

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.

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
administraties | belastingen | advies

Voirt 55, 5671 HB Nuenen
M 06-41184188

info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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)

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen

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

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Buitenjalouzie*Rolluiken* Windvaste screen*

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

tt
Terrasscherm*

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

D.L.C. Zonwering

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
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