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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Warmetruiendag: 
Verwarm elkaar, 
niet de wereld

Ouders 
steunen 
stakende 
leerkrachten

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Zie de puz-
zelpagina in de weekblad voor meer info.

Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service biedt hulp 
bij pech onderweg
vanaf € 3150 per jaar.
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Deze week bij Rond de Linde

Flyer van    
de Gemeente
Deze week zit er bij Rond de Linde 
een flyer van de Gemeente Nuenen. 
Mocht u de flyer niet ontvangen 
hebben, kunt u deze verkrijgen op 
afhaalpunten, zoals het gemeente-
huis, de supermarkten, drukkerij 
Messerschmidt.

Gemeente Nuenen 

Vele goede aanbiedingen!
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Engelseweg 212, Helmond 
www.stijlenco.nl

Service Apotheek Nuenen van 
Parkstraat naar Kernkwartier
Vanaf donderdag 6 februari wordt er verhuisd en dan verandert na 44 
jaar de locatie van Service Apotheek Nuenen van Parkstraat 36 naar Win-
kelcentrum Kernkwartier aan de Hoge Brake. 

“We willen graag in de nabije toe-
komst samen met andere eerstelijns 
zorgverleners in Nuenen-Zuid een 
gezondheidscentrum beginnen”, ver-
telt Wessel Wammes die samen met 
zijn broer Camiel de apotheek van 
zijn ouders heeft overgenomen. “We 
zijn een echt familiebedrijf. Onze ou-
ders zijn de apotheek in Nuenen al in 
1972 gestart”, vult Camiel aan. In een 
hoekhuis naast het woonhuis aan de 
Lyndakkers. In 1976 zijn onze ouders 
verhuisd naar de Parkstraat 36 en nu 
gaan wij weer verhuizen. Met een 
beetje weemoed dat wel, het is toch 
ons vertrouwde stekkie. Onze inrich-
ting nemen we niet mee, die is inmid-
dels wel een beetje gedateerd alhoe-
wel je ons ook wel duurzame 
ondernemers kunt noemen als je ook 
44 jaar met je inboedel doet”. 

Camiel begon in 1999 als apotheker 
en toen Wessel er in 2008 bijkwam, 
werd een tweede locatie geopend 
aan de Berg. Wessel: “Hier hebben we 
het gezondheidscentrum, zoals we 

dat ook voor ogen hebben in Nue-
nen-Zuid, al kunnen realiseren. En na 
ruim tien jaar ervaring weten we pre-
cies hoe prettig het is om op deze 
manier te kunnen werken. Om als 
een soort ‘one stop shop’ te kunnen 
fungeren; je komt bij de huisarts en 
op weg naar de uitgang neem je di-
rect je medicijnen mee. Die korte lij-
nen werken voor iedereen prettig”. 
“Met onze verhuizing naar het Kern-
kwartier, we nemen trouwens onze 
intrek daar waar drogisterij Noord-
veld gevestigd was naast de Action, 
zijn we een stap in de goede richting 
van een tweede gezondheidscen-
trum. Nu al zit er ook een huisarts (dr. 
Van den Top) en hopelijk kunnen we 
binnen afzienbare tijd starten met de 
gewenste nieuwbouw, daar waar nu 
de Mijlpaal zit. Wie weet vieren we 
daar wel ons vijftigjarig jubileum”.

Betere spreiding van zorg
“Met onze verhuizing naar Nuenen-
Zuid ontstaat ook een betere sprei-
ding van de farmaceutische zorg in 
het dorp. Nu zitten beide locaties in 
het centrum. We begrijpen wel dat er 
wat verschuivingen gaan plaatsvin-

den in wie graag naar welke locatie 
wil komen voor het afhalen van me-
dicijnen. Niemand die nu bij de loca-
tie op de Parkstraat is aangesloten 
moet verplicht mee naar het Kern-
kwartier. En ook mensen die in Nue-
nen-Zuid wonen en nu naar de Berg 
gaan, willen misschien liever iets 
dichterbij hun medicijnen halen. Al-
les is daarin mogelijk. In principe zijn 
we één apotheek, we rouleren ook 
met alle medewerkers, en dat zijn er 
25, op beide locaties. Wil iemand 
graag van locatie veranderen dan re-
gelen we dit ter plekke aan de balie, 
of misschien nog gemakkelijker, het 
kan ook via een e-mailtje”. 

10 februari
Vanaf donderdag 6 februari is Service 
Apotheek Nuenen aan de Parkstraat 
gesloten, om op maandag 10 fe-
bruari weer open te gaan in het Win-
kelcentrum Kernkwartier. Iedereen 
die op een van deze dagen medicij-
nen nodig heeft, kan hiervoor tijdens 
de normale openingstijden terecht 
bij Apotheek Aan de Berg, Berg 22. 
Camiel, Wessel en alle medewerkers 
hopen u vanaf 10 februari weer te 
ontmoeten op de nieuwe moderne 
en praktisch ingerichte locatie, een 
plek om trots op te zijn. 

Wethouder Hetty Tindemans 
vertrekt uit Nuenense politiek
Door Gerrit van Ginkel

Voor de buitenwacht heeft vorige week onverwacht wethouder Tindemans 
haar ontslag ingediend per 1 februari. De wethouder verklaarde in een 
brief aan Hein Kranen, de Fractievoorzitter van Natuurlijk Nuenen (voor-
heen SP), dat ze de energie, die nodig is voor honderd procent invulling 
van haar taken, niet meer kon opbrengen. Wethouder Tindemans (64) was 
een ervaren politica. Ze was onder meer fractievoorzitter van Groen Links 
in de Provinciale Staten en was wethouder in Valkenswaard en Landerd.

In haar portefeuille had de wethou-
der onder meer:
• Economie, waaronder verglazing/
 digitalisering
• Onderwijs, 
 waaronder peuterspeelzalen
• Cultuur
• Sport en gezondheid
• Burgerparticipatie
• Dienstverlening
• Vrijwilligersbeleid
• Inkoop en aanbesteding.

Over de invulling van de ontstane 
situatie is bij het ter perse gaan van 
deze krant nog geen duidelijkheid.

Wethouder Tindemans vertrekt uit Nue-
nense politiek

Actiecomité opgericht 
‘Opwettenseweg Veilig!’
Bewoners aan de Opwettenseweg hebben er genoeg van: De verkeerssi-
tuatie in hun straat. Dagelijks ervaren zij zeer riskante situaties op de Op-
wettenseweg. De bewoners ondervinden al jaren overlast door sluipver-
keer, dat te hard rijdt op de 30 km-weg. In combinatie met de vele � etsers, 
waaronder veel schoolgaande kinderen, vrezen zij dat de situatie uit de 
hand loopt wanneer straks ook bewoners van de nieuwbouwwijk Nue-
nen-West van de Opwettensweg gebruik zullen gaan maken.

lang dat de huidige situatie veiliger 
wordt. Denk bijvoorbeeld aan de vele 
fiets-forenzen en schoolgaande kin-
deren die de weg gebruiken om naar 
Eindhoven te fietsen. Wij moeten er 
niet aan denken dat er straks een ern-
stig ongeluk gebeurt, maar we zijn 
hier wel bang voor.”

Het actiecomité wil de komende tijd 
de onveiligheid van alle verkeersge-
bruikers van de Opwettenseweg op 
verschillende manieren onder de 
aandacht gaan brengen in Nuenen. 
Geïnteresseerden kunnen meer in-
formatie vinden via 
www.opwettensewegveilig.nl

Door het besluit van de Nuenense 
gemeenteraad op 12 december jl. 
om het oorspronkelijk bestemmings-
plan uit 2008 naast zich neer te leg-
gen en te kiezen voor een Opwet-
tenseweg die niet autoluw wordt, is 
de bezorgdheid onder bewoners ver-
der toegenomen. Ze hebben beslo-
ten zich te verenigen in actiecomité 
‘Opwettenseweg Veilig!’ om de ge-
meentelijke politiek bewust te ma-
ken van de urgentie van de situatie. 
Bewoners: “We willen graag dat alle 
Nuenenaren zich bewust worden van 
de onhoudbaarheid van deze situa-
tie, ook als men elders in Nuenen of 
Gerwen woont. Het is ook in hun be-

Doe mee 
aan dun 
optocht!
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende 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 mantelzorg? 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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

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:

Download de app van Blink met onder 
andere de afvalkalender. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

LANDELIJKE OPSCHOONDAG   
21 MAART
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e 
editie van de Landelijke Opschoondag. 
Dan steken tienduizenden Nederlan-
ders de handen uit de mouwen voor een 
schone buurt. Je kunt het zien als een 
gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. In 
2020 is deze dag op zaterdag 21 maart. 
Doe mee, samen met je buren, vereni-
ging, sportclub, school of collega’s. 

Sterk signaal voor schoon
Voor veel gemeenten en bedrijven is deelname aan de 
Landelijke Opschoondag vanzelfsprekend geworden. Ze 
organiseren zelf een schoonmaakactie of ondersteunen 
lokale schoonmaakactiviteiten. Meedoen aan de Lande-
lijke Opschoondag is niet alleen een laagdrempelige ma-
nier om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
te doen, maar helpt ook de band tussen je inwoners, me-
dewerkers of klanten en je organisatie versterken. 

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is eenvoudig: 
• Meld bij Nederland schoon en de gemeente Nuenen 

je schoonmaakactie aan;
• Nodig zoveel mogelijk deelnemers uit.
• Ontvang gratis Nederland Schoon opruimmaterialen (De 

inhoud van het basispakket is: 10 paar handschoenen; 
1 rol afvalzakken; 4 A3 raamposters en 10 bedankkaarten. 
De inhoud van het kinderpakket is: 10 hesjes met refl ec-
torstrepen; 10 paar handschoenen; 10 diploma’s; 4 A3 
raamposters en 1 rol afvalzakken).

• De gemeente Nuenen geeft materiaal in bruikleen.
Doe mee en ga samen in je buurt aan de slag.
Aanmelden kan via: info@nederlandschoon.nl en 
gemeentehuis@nuenen.nl 

CYCLOMEDIA    
MAAKT FOTO’S 
In deze periode maakt CycloMedia foto’s in de gemeente 
Nuenen. Het is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zalt-
bommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en 
systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met spe-
ciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden 
panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s wor-
den door de gemeente Nuenen gebruikt voor bijvoorbeeld 
inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele on-
dersteuning bij de implementatie van wetgeving, handha-
ving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen. 

Privacy
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of 
private activiteiten en worden onder stringente voorwaar-
den ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op 
internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. 
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Au-
toriteit Persoonsgegevens. Voor vragen of het aantekenen 
van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia 
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, 
Nederland. Meer informatie: www.cyclomedia.com

DROOGTEMAATREGELEN 
GEBIED AA EN MAAS
Ondanks regenval zijn grondwaterstanden nog niet 
overal hersteld.
Ondanks dat er sinds september een gemiddelde hoeveel-
heid regen is gevallen, zijn de grondwaterstanden in delen 
van het werkgebied van waterschap Aa en Maas nog niet 
volledig hersteld. Daarom houdt het waterschap ook ko-
mende periode vast aan de maatregelen die zijn genomen 
om de grondwaterstand te herstellen: het water zoveel 
mogelijk conserveren door de peilen hoog te zetten en 
maximaal water aanvoeren vanuit de Maas. Deze maatre-
gelen moeten voorkomen dat er 1 april een onttrekkings-
verbod ingesteld moet worden, mocht er komende twee 
maanden een minimale hoeveelheid regen vallen. 
Enkele sloten en watergangen in het buitengebied van 
Nuenen (rondom Oude Postbaan, Ruwe Putten, Papen-
voortse Heide en Grensdijk) vallen onder toezicht van het 
Waterschap Aa en Maas. Bij de hoge zandgronden in dit 
gebied is er nog sprake van lage tot zeer lage grondwa-
terstanden, waarbij de grondwaterstanden tot wel een 
kleine meter afwijken. Om het grondwater op de hoge 
gronden weer op niveau te krijgen is er de komende maan-
den nog veel regen nodig.

stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in 
de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering 
live volgen. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje 
en praat u nog even na met raadsleden. 

Bent u onze gast bij de raadsvergadering van 13 februari?
Stuur dan een email naar gri�  e@nuenen.nl of bel 040 - 
2631 679. 
Liever een andere keer? De data van de raadsvergaderin-
gen zijn te raadplegen via nuenen.raadsinformatie.nl. 
Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Hopelijk tot ziens in de 
raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

NL DOET OP 13 & 14 MAART
Het Oranje fonds organiseert op 13 
en 14 maart 2020, samen met dui-
zenden organisaties in het land, 
weer NLdoet; de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om een dagje de 
handen uit de mouwen te steken. 

Klus aanmelden
Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet er iets opge-
knapt worden? Moet er iets schoongemaakt worden? Meld 
deze klus dan aan op de website van NLdoet. Er zijn al ruim 
8000 klussen aangemeld, waaronder al zes klussen in onze 
gemeente, te weten bij: Akkers, Kievit, Weverkeshof, 2 
Blokhutten, Hobbycentrum Dorpswerkplaats.

Meedoen; zoek een leuke klus!
Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke klus 
op de website en meld je aan. Alleen, of nog leuker met je 
sportclub, collega of familie. Ook in onze gemeente zijn 
er al veel klussen om te kiezen. Doe mee! Kijk op www.
nldoet.nl

OVERZICHT      
BELASTINGTARIEVEN 2020
De Raad van de gemeente Nuenen heeft op 7 november 
2019 de belastingverordeningen vastgesteld. De verorde-
ningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst 
van vastgestelde belastingverordeningen. Ook zijn ze te 
raadplegen op de landelijke website www.overheid.nl 
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ta-
rieven voor 2020:

OZB     
Eigenaar woning   0,1332 %
Eigenaar niet-woning   0,2274 %
Gebruiker niet-woning   0,1826 %

Rioolhe�  ng
Het belastingtarief bedraagt voor elke kubieke meter wa-
ter dat vanuit het perceel wordt afgevoerd € 1,49.

Afvalsto� enhe�  ng
Het vastrecht bedraagt per perceel € 109,92 per jaar. Daar-
naast betaalt u de onderstaande bedragen per keer dat u 
afval aanbiedt:

Lediging van een container van:
25 liter, bestemd voor gft-afval  € 0,00
80 liter, bestemd voor gft-afval  € 1,50
140 liter, bestemd voor gft-afval € 1,50
240 liter, bestemd voor gft-afval € 1,50
25 liter, bestemd voor restafval  € 2,25
80 liter, bestemd voor restafval € 7,25
140 liter, bestemd voor restafval € 13,00
240 liter, bestemd voor restafval € 21,75

Ondergrondse container bestemd voor restafval van:
30 liter     € 1,35
60 liter     € 2,75

De tarieven voor het gebruik van de milieustraat kunt u 
vinden op de website van de gemeente www.nuenen.nl

WINNAAR VUURWERKAFVAL
Op 2 januari hebben inwo-
ners voor het negende jaar 
vuurwerkafval opgeruimd 
en ingeleverd op de spe-
ciale inzamelplekken. Ook 
dit jaar is er een toename te 
zien van vuurwerkafval. 
Ieder jaar wordt er een prijs 
uitgereikt aan één van de 
inzamelaars. 

Vorige week ontving Sverre de Bart uit Gerwen uit handen 
van wethouder Joep Pernot een VVV-bon om zelf te be-
steden. Zo wordt zijn inzet beloond om Nuenen veilig te 
houden. Wij wensen Sverre heel veel plezier met zijn prijs! 

GAST VAN DE RAAD    
13 FEBRUARI
Maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast 
van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij een ge-
meenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk 
van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen 
allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk 
hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen 
en sport. Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt 
u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere 
vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

Wat kunt u verwachten
Om 18.00 uur verwelkomt een aantal leden van een po-
litieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in Het Kloos-
ter, Park 1. Onder het genot van een broodje en ko®  e 
vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raads-
werk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot 

CYCLOMEDIA    

0 j ? 

GAST VAN DE RAAD    
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KOPEN 
MET 

KORTING

José Cuypers Mode   |   Parkstraat 7, Nuenen   |   040 283 64 41   |   mode@josecuypers.nl   |   www.josecuypers.nl
José Cuypers Lingerie   |   Parkhof 1, Nuenen   |   040 763 04 15   |   lingerie@josecuypers.nl   |   www.josecuyperslingerie.nl

2 artikelen

3 artikelen

0% korting

0% korting

1 artikel 0% korting

VOLOP NIEUWE COLLECTIE: MODE & LINGERIE 
Een eerste knipoog naar het voorjaar!

KORTING

1 artikel 0% korting5

6

7

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Gehakt en worst, iedere dag vers
voor u gemaakt in eigen slagerij!!

Houthakker Steaks
“Varkens en Kip” ..................................4 stuks 6,95
Roerige Winterreepjes
.......................................................... 250 gram 3,75
Gebraden Fricandeau
.......................................................... 150 gram 2,95
Runder Stoofl apjes
 .............................................................4 stuks 7,45
Ham Gehakt
Wellington
“Heerlijk gehakt in bladerdeeg”  .........per stuk 1,75
Winter Slofje
“Varkensfi let gevuld met rookworst en kaas!”
 ......................................................... 100 gram 1,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP:

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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Kom
je ook?

Helicon MBO Helmond
 Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

    Zondag 16 februari
11.00 - 14.00 uur

Open dag 

  Dier
  Outdoor en recreatie
  Food professional
  Voeding en welzijn
  Allround coördinator 

 instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Indisch rundvlees

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Chieuw Jim Kai (gekruide kipstukjes)

18,50
UITVERKOOP

Iedere vrijdag 10:00-16:00 uur
Duivendijk 5 te Nuenen
ingang aan de linkerzijde

HÉÉL VEEL KORTING OP HÉÉL VEEL 
PARASOLS EN PARTYTENTEN!

SORARA OUTLET STORE
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Lekker knutselen
Ben je iemand die als je een lege fles ziet denkt, “zonde om weg te gooien 
want daar kan ik misschien wel iets van maken”? Of iemand die denkt 
“een dag niet geknutseld is een dag niet geleefd!”. Dan is dit echt iets voor 
jou. Knutsel je graag af en toe, dan is dit eigenlijk ook echt iets voor jou. 
We zijn op zoek naar kinderen die niet vies zijn van een beetje lijm aan de 
handen. Kinderen tussen de 4 en 8 jaar die zin hebben in een knutselmid-
dag bij de WLG.

stapel stofjes, wol en (mandarijn)net-
jes naar iets waar we haren en kle-
ding van kunnen maken, beetje knip-
pen en lijmen en je pop is aange-
kleed, ziet er toch al een stuk beter 
uit. Dan krijgt je pop nog armen, een 
gezicht en een hoed en klaar is je 
nieuwe vriend. Het enige wat je nu 
nog kan doen is hem of haar een 
naam geven en nog wat versieren. En 
dan mag je hem of haar mee naar 
huis nemen. Super leuk toch!!

Dit wil je uiteraard niet missen. Geef 
je daarom meteen even op, in ieder 
geval voor 8 februari, via de mail. De 
kosten voor deze middag zijn € 2,-, 
graag in een enveloppe met je naam 
erop meenemen. En dan zien we jou 
10 februari om 15.30 uur in D’n Heu-
vel, Heuvel 11 in Gerwen.

Deze kinderactiviteit is ook van de 
WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Maandag 10 februari van 15.30 uur 
tot 17.00 uur gaan we vrolijke poppe-
tjes maken van afval. Dat klinkt heel 
vies, dat snap ik ook wel. Maar veel af-
val is gewoon goed nog een keer te 
gebruiken en dit keer kun je dat zelf 
doen. Dus spaar alvast mee: lege 
schoongemaakte flesjes, yoghurtbe-
kertjes, bakjes van puddinkjes en da-
noontjes, allerlei doppen van flessen 
en pakken en zelfs piepschuim vlees-
schaaltjes. We hebben heel veel no-
dig, dus goed inzamelen maar. 

Met dit materiaal, wat ons dus niks 
kost, gaan we aan de slag. Uitzoeken 
in de berg afval, ik bedoel knutselma-
teriaal, naar de juiste maten beker-
tjes, dopjes en alles wat verder nodig 
is. We beginnen met de grotere om 
onze pop body te geven. Deze lijmen 
we heel goed op elkaar. Goed oplet-
ten dat je je mouw van je trui niet ook 
vast lijmt, daar is je moeder dan weer 
niet zo blij mee. Dan zoeken we in de 

Warmetruiendag:    
Verwarm elkaar, niet de wereld
Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met de grootste klimaatactie 
van Nederland: Warmetruiendag. Dit jaar op vrijdag 7 februari. Meedoen 
is eenvoudig: trek een extra warme trui aan, zet de verwarming lager en 
bespaar 6% energie en CO2 per graad. De schoonste energie is de energie 
die je niet gebruikt.

De toekomst is nu!
Met zijn allen kunnen we bereiken 
dat we in 2050 energieneutraal zijn, 
wat van groot belang is voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Warme-
truiendag zet nú energiebesparing 
op 1 en onderzoekt de schone ener-
gievoorzieningen van de toekomst. 

Elke trui telt! 
Als heel Nederland op één dag één 
graad lager stookt, besparen we 6,3 
miljoen kilo CO2. Doen we dat een 
heel stookseizoen lang, dan bespa-
ren we maar liefst 1 megaton CO2, 
Dat is bijna 30% van de CO2-reductie 
die Nederland in 2030 in de bebouw-
de omgeving wil realiseren. Samen 
hebben we dus veel impact!

Warmetruiendag is van iedereen: van 
mensen die de thermostaat lager zet-
ten of hun huizen isoleren tot men-
sen die samen een windmolen ko-
pen. In de afgelopen jaren deden Ne-
derlandse instellingen mee als NS, 
universiteiten, basisscholen en ge-
meenten. 

Klimaatverbond
Klimaatverbond Nederland is de Ne-
derlandse initiatiefnemer van War-
metruiendag en organiseert deze ac-
tie sinds 2007. De warme trui staat 
symbool voor wat iedereen zelf kan 
doen: groene energie + isolatie + 
thermostaat + warme kleding. Sa-
men kunnen we voorkomen dat onze 
weilanden vol zonnepanelen worden 
gelegd. De belangrijkste factor voor 
energiebesparing zijn wij zelf.

Esta’s van Rudyard Kipling 
gaan de uitdaging aan
Afgelopen zaterdag hebben de Esta’s van scouting Rudyard Kipling ‘Wed-
den dat ik het kan’ gespeeld. Vanwege het slechte weer buiten dus deze 
keer een binnenprogramma in plaats van lekker in het bos. Gelukkig 
heeft de scouting een prachtige blokhut met voor iedere speltak een ei-
gen lokaal, dus een echte straf is dat ook niet.

De leiding van de Esta’s hadden een 
aantal leuke uitdagingen verzonnen 
waarmee de Nestjes (zo heten de af-
zonderlijke groepjes) met elkaar de 
strijd aan konden gaan. Zo moest er 
‘gerupst’ worden en werd er gekeken 
wie de meeste hoofdsteden wist. Met 
goed gokken konden de nestjes hun 
inzet verdubbelen maar natuurlijk 
ook verliezen.

Daarna werden de Esta’s uitgedaagd 
om een persoonlijke weddenschap 
aan te gaan. Hele leuke uitdagingen 
werden bedacht: ik kan 2,5 minuut in 
de split zitten of ik kan mezelf binnen 
vijf minuten bevrijden als ik vast zit 
aan een boom.

Natuurlijk kon de leiding niet achter-
blijven. Zij gingen de uitdaging aan 
om binnen 1,5 minuut alle bekers 
met ranja te vullen en werd er geke-
ken of ze 30 keer touwtje konden 
springen zonder te stoppen.
Al met al weer een leuke dag.

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

www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

In 1873 werden de gebroeders Antonie en Martinus van 
Grotel op een openbare veiling bij de Kapperdoes voor 4230 gulden eige-
naar van een boerderij in de Bakert. Dit is nu Boord 39. Er lag maar liefst vijf 
hectaren grond bij, een enorme lap in die tijd. Toen de komst van de Euro-
palaan de grond in tweeën zou delen besloot Martinus’ kleinzoon Tini zijn 
bezit op Boord van de hand te doen en op de Vorsterdijk opnieuw te begin-
nen met pluimveeteelt, asperges en tuinbonen. Dat was in 1971. Het be-
drijf zou uiteindelijk in de verre omtrek bekend worden om zijn heerlijke 
blauwe bessen met zoon Christian aan het roer. Meer lezen? Kijk ook eens 
in het boek Nuenen op het randje op blz. 54-55-129-130.

Warmetruiendag viel vorig jaar op 
15 februari en veel mensen liepen 
toen in een T-shirt, zelfs met korte 
mouwen! De verwarming hoefde 
amper aan maar daar tegenover 
staat dat airco’s in opkomst zijn en 
deze veel meer energie verbruiken 
dan verwarmingsinstallaties. Kli-
maatverbond Nederland pleit daar-
om voor een aanpak die warmte en 
koelte in samenhang benadert.

Tips en meedoen via internet
In 2019 meldden ruim 220.000 deel-
nemers een kleine of grotere klimaat-
actie aan op de website. 
Op de site staan ook inspirerende in-
terviews en besparingstips. Je kunt er 
zelf kaarten en affiches maken om je 
actie te delen. 
MilieuCentraal geeft allerlei klimaat-
tips, zie hun website milieucentraal.
nl/klimaat-en-aarde/klimaatklap-
pers/grootste-klappers.
Handige energiebespaartips bin-
nenshuis kun je vinden op www.mili-
eucentraal.nl/energie-besparen/snel-
besparen/bespaartips-verwarming
www.warmetruiendag.nl/doe-mee
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Aanmelden vóór 1 maart 
De actie loopt tot 31 maart 2020. We verzoeken u zich aan 
te melden vóór 1 maart 2020. Heeft u vragen of twijfelt u 
over deelname? Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.
nl of bel de Bezem Informatielijn 0345 470 770.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 27-01-2020 EN 03-02-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn 
de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Cederlaan 2 Verbouwen woonhuis 
Spegelt 92 Wijzigen gevels 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 8 Wijzigen woonhuis 
Hoekstraat 1 Kappen 3 bomen 
Nieuwe Dijk 6 Inrichtingsplan natuur voor 
 Nieuwe Dijk 
Parkstraat 11 Verbouwen woonhuis 
Janus Prinsengaarde  Oprichten 28 appartementen
2 t/m 56 (even)  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Promotie musical: fl yeren 4 april
Nuenen c.a. Loterijvergunning Zwem- en Polo-
 vereniging  
Parkstraat 1 Melding plaatsen tent ivm carnaval
Kruisakker-
Den Binnen Wegafsluiting carnaval 24 februari

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
03-02-2020 Mantel- Verkeersbesluit: vaststellen 
 meeuwlaan algemene gehandicapten- 
  parkeerplaats 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o�  ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ontvan-
gen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

Hoge peilen
De hoge peilen hanteert het waterschap al sinds de herfst 
van 2018. “We hebben nu opnieuw een afweging moeten 
maken tussen het extra aanvullen van de grondwater en 
het agrarische gebruik van het land heel vroeg in het jaar”, 
zegt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van wa-
terschap Aa en Maas. “Maar de grondwaterstanden zijn 
nog dusdanig laag dat we moeten blijven vasthouden aan 
hoge peilen. Als het komende twee maanden niet meer 
serieus gaat regenen dan is er 1 april een reële kans op een 
onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland uit 
grondwater. Die kans willen we met deze maatregelen 
verkleinen.” 

Mest uitrijden
Het waterschap adviseert agrariërs in de bedrijfsvoering 
zoveel mogelijk rekening te houden met het vasthouden 
van water. Vanaf half februari mag er weer mest uitgereden 
worden over de akkers. Als de grond nog te nat is, kan op 
sommige akkers mogelijk pas later in het jaar bemest wor-
den. Dat dit vervelend is voor de bedrijfsvoering realiseert 
het waterschap zich, benadrukt Peter van Dijk “Maar de 
boeren werken erg goed mee en ook de ZLTO geeft steeds 
aan dat waterconservering nu cruciaal is. Er wordt gekeken 
naar het grotere belang, dat waarderen wij enorm.”

Sponswerking
Deze maatregelen komen tot stand in nauw overleg met 
landbouworganisaties, terreinbeheerders als Brabants 
Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en 
natuur- en landschapsorganisaties. Ernest de Groot, lid 

van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas: “We 
moeten de sponswerking van ons landschap herstellen. 
Dit wil zeggen dat we van stromende watergangen over 
moeten gaan naar stromende landschappen. Natuur- en 
milieuorganisaties steunen het extra vasthouden van wa-
ter in het gebied, maar zouden ook graag het onttrekken 
van grondwater terug willen dringen. Deze wens is lastig 
omdat dit om een beleidswijziging vraagt van provincie 
en waterschappen.” 

BEZEM DOOR DE 
MIDDELENKAST 
Tot 31 maart 2020 loopt de actie 
“Bezem door de middelenkast in 
ZO-Brabant”. Tijdens deze actie 
kunnen alle agrariërs eenvoudig 
en kosteloos resten van niet 
meer toegelaten bestrijdings-
middelen inleveren. Heeft u 
middelen in de kast staan waar-
van toelating is vervallen? Voor-
kom boetes, neem deel aan deze 
bezemactie en maak gebruik van de mo-
gelijkheid om (resten van) oude middelen in te leveren. 

Hoe werkt het?
U kunt zich via www.bezemdoordemiddelenkast.nl aan-
melden voor de bezemactie. Een adviseur neemt vervol-
gens contact met u op om een afspraak te maken. U kiest 
zelf welke organisatie langs komt. Tijdens het bezoek loopt 
u samen met de adviseur de middelenkast door en krijgt 
u informatie om de milieubelasting te verminderen. Dit 
duurt ongeveer 20 minuten. Verouderde middelen kunt u 
met een bon, die u krijgt van de adviseur, zelf afvoeren 
naar de milieustraat van uw gemeente. Op de bon staat 
waar u terecht kunt.

Inname goed geregeld 
Om te voorkomen dat de bezem-
actie en controles door hand-
havers elkaar kruisen, stemmen 
we af met NVWA, RUD en wa-
terschappen. Telers die mee-
doen met de bezemactie en 
een doosje af te voeren midde-
len hebben staan, worden niet 
beboet.

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
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E-mail: drij.mes@iae.nl
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Volg ons ook op:

Demonstratie in het Park 

Ouders steunen stakende leerkrachten 
Door Caroline van Nes

nense scholen te benaderen, van-
daar dat we ook voor het Park geko-
zen hebben. We hopen dat het kleine 
dat we hier in Nuenen gedaan heb-
ben toch invloed heeft op wat er lan-
delijk besloten gaat worden en dat er 
structureel meer geld komt voor het 
onderwijs.”

Janneke is moeder van Lize (5) en Cas 
(7): “Ik sta hier omdat ik mij als ouder 
en leerkracht erg zorgen maak over 
de toekomst van onze kinderen. Ie-
der kind in Nederland verdient goed 
onderwijs en dat is op dit moment 
ernstig in gevaar. Het is op het mo-
ment heel moeilijk om aan vervan-
ging te komen, dit gaat ten koste van 
de kwaliteit. Door structureel te in-
vesteren in het onderwijs kunnen we 
hopelijk de werkdruk wat verlagen 
en zorgen dat meer mensen voor het 
onderwijs kiezen.”

ders, grootouders, kinderen en leer-
krachten bij de Kiosk in het Park. 
Sommigen hadden spandoeken ge-
maakt en enkele ouders en leerkrach-
ten voerden het woord vanuit de 
Kiosk. Ook werd er nog een rondje 
door het Park gelopen, wat een echt 
demonstratiegevoel gaf. 

Organisatoren Elske en Linda zijn te-
vreden. Elske: “Een hele mooie op-
komst, veel leerkrachten, maar die 
zijn zelf vaak ook ouders. Linda heeft 
dit eigenlijk bedacht. Ze vond dat we 
als ouders moeten laten zien dat we 
achter de stakende leerkrachten 
staan. Al snel ontstond het idee om 
het groots aan te pakken en alle Nue-

Toezichthouder over de controles voor de stoppersregeling

‘Ons werk vindt plaats op  
het erf én aan de keukentafel’
Het zijn roerige tijden in het land van de veehouderijen. Veel veranderin-
gen worden doorgevoerd en gevraagd. Het dichtbevolkte veehouderij 
landschap vraagt om aanpassingen om voort te kunnen blijven bestaan. 

op zeer korte termijn ook de stal ‘on-
klaar’ kan maken. Een hercontrole 
wordt dan sowieso gepland. Voorop 
staat dat we de emissies willen verla-
gen én de ondernemers in beweging 
proberen te krijgen, zodat zij voor 
zichzelf een andere toekomst kun-
nen creëren. Wanneer een onderne-
mer overstapt van het houden van 
dieren naar akkerbouw gaan we an-
ders om met bijvoorbeeld de opslag 
van mest. We moeten wel blijven na-
denken en niet het systeem perti-
nent boven het doel stellen.’ 

Meer info over de stoppersregeling? 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
https://www.infomil.nl/onder-
werpen/landbouw/ammoniak/
actieplan-stoppers/stoppers/

In 2009 is het Actieplan ammoniak op-
gesteld. Omdat veel pluimvee- en var-
kenshouders er niet in slaagden om de 
dieren in emissiearme stallen te hou-
den is er een landelijk gedoogbeleid 
opgesteld. Hiermee kregen de bedrij-
ven de mogelijkheid om tijdelijk (rela-
tief simpele) emissiearme maatrege-
len door te voeren. Hierdoor hoefden 
zij niet te voldoen aan de best beschik-
bare (en daarmee duurdere) technie-
ken die er zijn. Daarbij gold wel de 
voorwaarde dat ze dan per 1 januari 
2020 per direct zouden stoppen. De 
groep die zich hiervoor aan heeft ge-
meld is in het bezit van veelal ‘traditio-
nele’ stallen die geen emissie verla-
gende stalsystemen hebben. Inmid-
dels is het 1 januari 2020 geweest en 
voeren de drie omgevingsdiensten in 
Brabant namens gemeenten en pro-
vincie de controles op ‘de stoppers’ uit. 
Zijn ze daadwerkelijk gestopt? 

Gezond boerenverstand
‘We controleren hoofdzakelijk drie 
onderdelen,’ vertelt de projectleider 
van de ODZOB. ’ Zijn er nog dieren 
aanwezig? Is er nog mest aanwezig 
en worden de stallen onklaar ge-
maakt? Drie ogenschijnlijke simpele 
vragen. In de praktijk kan dat anders 
uitpakken. Met gezond boerenver-
stand gaan we aan tafel en bekijken 
we per ondernemer de situatie. Want 
wat doe je met ondernemers die nu 
nog dieren houden? Of waar nu nog 
mest aanwezig is. Hoe handel je dan? 
Een agrarisch toezichthouder legt 
uit: ’In de uitvoering van de controles 
zoeken we naar balans. We werken 
aan emissieverlaging, met een men-
selijke maat. Alle toezichthouders 
werken volgens de Landelijke Hand-
havingstrategie (LHS). Interpretatie is 
daarbij van groot belang. Bij een on-
dernemer die geen dieren meer 
houdt, maar nog wel een stal heeft 
die intact is, bespreek je hoe hij / zij 

Afgelopen donderdag en vrijdag werd gestaakt door de leerkrachten van 
het basisonderwijs. Enkele ouders hadden het initiatief genomen om hen 
te steunen en een oproep gedaan aan alle ouders om met hun kinderen 
naar het Park te komen. 

Op donderdagochtend om 10.00 uur 
verzamelden zich zo’n honderd ou-
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Route 66 in Ons Tejater met

Classic-Rock      
from the ‘Sixties & Seventies’
Zaterdag 8 februari neemt deze 6-koppige band je mee over de ‘highway’ 
van de classic-rock muziek. Alle bekende en nog bekendere classic-rock 
hits uit de platenkast van de 60’s & 70’s worden nogmaals met veel ener-
gie en enthousiasme live op het podium gespeeld.

gen ze het publiek terug in de tijd.
Dus: Get your kicks.... with Route 66 
for the best of classic-rock en laat je 
terugbrengen naar de tijd van Flo-
wer-Power en The Summer of Love.

Zaterdag 8 februari 2020, aanvang 
20.30 uur in Ons Tejater, Dorpshuis, 
Grotenhof 2 te Lieshout.
Entree € 10,00 (incl. 1 consumptie).

Reserveren: Resterende toegangs-
kaarten zijn vanaf 1 week voor de 
voorstelling te koop in het Dorpshuis 
te Lieshout tegen contante betaling.
www.vierbinden.nl/onstejater

The best of. The Doors, The Kinks, The 
Who, Beatles, Stones etc. Maar ook de 
Nederbeat van Golden Earring, Sandy 
Coast, Cuby en Herman Brood laat ho-
ren dat Nederland in die tijd wel dege-
lijk meetelde in de pop- en beatmu-
ziek. Een uitstapje naar de blues-rock 
is bij de band eveneens in goede han-
den met gouwe ouwe van The Cream, 
CCR, Bad Company en Deep Purple.
Deze door de wol geverfde muzikan-
ten traden de afgelopen jaren op in ca-
fés, op festivals met o.a. Shocking Blue, 
The Supremes, The Sweet, Armand, 
Niko Christiansen (Livin Blues), en Six-
tiesnights maar ook op feesten bren-

Opbrengst Goed doel Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen

Pubquiz Ronde Tafel 187
Alle liefhebbers van een Pubquiz kunnen weer klaar 
staan voor een avond vol spanning en gezelligheid. Het 
is weer zo ver! Ook dit jaar is het weer mogelijk om mee 
te doen aan de Pubquiz van de Ronde Tafel 187 in Nue-
nen. Voor slechts 50 euro per persoon kunt u een tafel 
reserveren (minimaal 4 personen) en onder het genot 
van drank en hapjes meedingen naar de titel PUBQUIZ 
MASTERS 2020!

Beste Pubquizers,
Naast de meest eervolle titel van Nuenen maakt u natuurlijk ook kans op schit-
terende prijzen. Dit fantastische evenement vindt plaats op 20 maart in restau-
rant D’n Kleine Dommel te Nuenen. De opbrengst van de pubquiz zal gaan 
naar het goede doel: Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen.
 Wilt u meedoen aan de Pubquiz verzoek ik u een reply te sturen naar rt187.
pubquiz@gmail.com. met daarin vermeld: aantal deelnemers, aantal tafels en 
teamnaam per tafel.
We hopen u in grote getalen te mogen verwelkomen en kijken nu al uit naar 
deze onvergetelijke avond.

Pubquiz Ronde Tafel 187

Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

Tot zondag 22 maart
dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.

Nuenenaren gratis toegang in Vincentre 
(neem geldig legitimatiebewijs mee)

 Met carnaval gesloten. 

Donderdag 6 februari
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Veilig Internetten
Locatie Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 7 februari 
13.30 uur Geschiedenislezing: 

Phocas Kroon presenteert 
zijn historische fi lms over Eindhoven

Trefpuntzaal van Het Klooster

Vrijdag 7 februari
20.00 uur Jaarvergadering 

Jeu de boulles vereniging D’n Busser
Gemeenschapshuis Den Heuvel Gerwen

Vrijdag 7 februari
20.00 uur Kienavond Carnavalsvereniging 

de Roapers. Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Vrijdag 7 februari
20.00 uur PvdA-inloop 
Café Schafrath Nuenen

Zaterdag 8 februari
18.30 uur Hé zingde mee? Crowdfunding 

Lions Club Nuenen
Restaurant Goesting

Zaterdag 8 februari
20.30 uur Route 66 met Classic-rock 

from the sixties and seventies
Ons Tejater

Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 9 februari
14.00-17.00 uur Ierse Muziek

Weverkeshof, Nuenen
14.00 uur Lieshoutse middag KBO Lieshout

zaal De Koekoek Lieshout

Zondag 9 februari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

Black Cat Biscuit
Café Schafrath

Maandag 10 februari
15.30-17.00 uur Vrolijke poppetjes 
knutselen van kosteloos materiaal 

voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar
in de Heuvel, Gerwen

Dinsdag 11 februari
10.30 uur Cultuur Overdag - 
fi lm ‘Greenbook’. Het Klooster

19.30 uur Samen zonnepanelen aanschaf-
fen in Gerwen. Dorpshuis D’n Heuvel

Woensdag 12 februari
20.00 uur Lezing bij Heemkundekring 

Lieshout. Zaal De Koekoek, Dorpsstraat

Donderdag 13 februari
09.30 uur Computercafé Nuenen: Domotica 

met Raspberry Pi. Bibliotheek Nuenen

Zaterdag 15 en zondag 16 februari 
 11.00- 16.00 uur Helleborus weekend 
Tuinen de Walburg, Boord 64, Nuenen

Zaterdag 15 februari
14.00 uur Halve fi nale Archipel Muziekcon-
cours 2020 van start. De Akkers, Nuenen

20.30 uur Concert Tip Jar
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Zondag 16 februari
14.00 uur Gerwen verrast met....

dubbel concert van Louise van Amstel met
begeleiding door Erik Verhoef en 

Kees van de Sande. Café de Stam Gerwen

Zondag 16 februari 
14.00-17.00 uur Muziek op de 

Dorpsboerderij Weverkeshof: The Stews
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 16 februari
14.30 uur muzikale middag met Ascolta

Het Klooster Nuenen

 t/m 7 februari expo ‘1ste expo 2020’.
t/m 21 februari expo ‘ Niks voor niks’. 
Woens- en zondagen 13.00-17.00 uur, 

vrijdagen 13.00-20.00 uur.
SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

Maand februari
Elke zondag:
•  09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerterrein EMK,Wettenseind.
•  Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. 
 Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
•  Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, 
 Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
•  13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek
 Vincent van Goghstraat 139, Nuenen.
•  13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke woensdag:
• 20.00 uur Kienen. Dorpshuis Lieshout

Elke donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke vrijdag:
•  Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal 

Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
•  20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
•  13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville
 Berg 24 Nuenen. www.salonnuneville.nl

Willem van Ravestijn
Uitgeverij Lekturium beëindigde begin 2019 haar activiteiten. Dat bete-
kende dat de boeken van hun schrijvers niet meer aangekocht konden 
worden. Dit trof ook de Nuenense schrijver Willem van Ravestijn die in 
2010, 2011 en 2013 via Lekturium boeken had gepubliceerd. Van Ravestijn 
was inmiddels in 2015 overgestapt naar uitgever Boekscout uit Soest.

Deze uitgever heeft zich nu, op eigen 
initiatief, ontfermt over de boeken 
van Willem van Ravestijn en heeft zijn 
boeken in schitterende nieuwe ver-
sies heruitgegeven. De boeken zijn 
voorzien van een glossy uiterlijk en 
nieuwe ISBN-nummers. Ze zijn ver-
krijgbaar via www.boekscout.nl of 
via www.willemvanravestijn.nl.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Black Cat Biscuit
Op zondagmiddag 9 februari vanaf 15.30 uur speelt de Belgische Blues Chal-
lenge winnaar van 2018 op hét blues podium van Nuenen: Café Schafrath.

alle grote podia in de Benelux. En nu 
dus in Nuenen. Zorg dat je erbij bent!!

Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath blues 
optredens in Nuenen en deze zijn al-
tijd gratis te bezoeken. Interesse? 
Meldt u dan aan voor de gratis nieuws-
brief via de website: www.sunnyblue-
snuenen.nl. Dan mist u nooit een op-
treden en veel gezelligheid.
Datum: 9 febr 2020. 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Black Cat Biscuit is een bijzondere 
band die een eigen sound binnen de 
Blues heeft gecreëerd. Geen platge-
treden paden of grijs gespeelde co-
vers bij Black Cat Biscuit, maar een 
verrassende, bij wijlen hitsige cock-
tail van frisse nummers gemarineerd 
in een ‘special gumbo hot sauce’ ge-
bracht door vijf gedreven muzikan-
ten! 

Ook werden ze 4e op de European 
Blues Challenge 2019. Een bijzondere 
prestatie en sindsdien staan ze op 

Mooie   
collecteopbrengst  
voor het   
Gehandicapte Kind
Collectanten van de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind zamelden maar liefst 884.320 
euro in. Een prachtig bedrag waar-
mee belangrijke initiatieven voor 
kinderen met een handicap kun-
nen worden gerealiseerd.

Zo’n 12.000 vrijwilligers gingen in no-
vember 2019 door heel Nederland 
met de collectebus langs de deuren. 
Zonder hen en de mensen thuis die 
gul hebben gegeven, zou het Gehan-
dicapte Kind haar belangrijke werk 
niet kunnen doen. De stichting be-
dankt daarom iedereen hartelijk voor 
dit prachtige resultaat. Wie dit jaar 
ook wil meehelpen met de collecte 
kan zich aanmelden via www.nsgk.nl 
of 020-6791200.

Eenzaamheid grootste handicap
Hulp is hard nodig. Henk-Willem 
Laan, directeur van het Gehandicap-
te Kind: “Eenzaamheid is voor veel 
kinderen met een beperking de 
grootste handicap. Spelen bijvoor-
beeld wordt lastig als 9 van de 10 
speelplekken in ons land nog steeds 
niet of slecht toegankelijk zijn. En 
veel kinderen met een handicap zit-
ten thuis terwijl ze graag met leef-
tijdgenootjes zouden willen spor-
ten. De grootste beperking is niet de 
handicap zelf, maar de fysieke en 
mentale drempels die hen ervan 
weerhouden om te doen wat ieder 
ander kind ook doet: samen met 
vriendjes spelen!” 

Ontwikkeling stagneert
Dat kinderen met een handicap een-
zaam zijn, is volgens de organisatie 
niet alleen verdrietig; het schaadt 
ook hun ontwikkeling. Laan: “Want 
juist door samen te spelen, sporten 
en naar school te gaan, leren kinde-
ren belangrijke lessen voor het le-
ven. Wij zijn daarom vastberaden 
om deze kinderen te helpen. Bij-
voorbeeld door speeltuinen toegan-
kelijk te maken voor hen. Door spor-
ten als RaceRunning en Framevoet-
bal te introduceren op sportvereni-
gingen. Of door Samen naar School 
klassen voor hen op te richten, op de 
gewone basisschool in de buurt. Zo 
zorgen we ervoor dat kinderen met 
en zonder handicap elkaar leren 
kennen. Dat ze samen kunnen spe-
len, sporten en leren - samen op-
groeien.”

Voor mensen die wat minder ervaren 
zijn met boekbestellingen via internet 
heeft Willem wat exemplaren op voor-
raad. Zij kunnen bellen (06-23023870) 
of mailen (w.vanravestijn@onsnet.nu) 
naar Willem en hij bezorgt dan de be-
stelling bij u thuis. U kunt de boeken 
ook bestellen via elke boekhandel.
Van Ravestijn is bezig met de afron-
ding van zijn nieuwste thriller, met de 
titel ‘Sergej’, die waarschijnlijk in 
maart/april zal verschijnen. Het is de 
zesde thriller in, wat inmiddels heet, 
de Johan de Witt-reeks. Deze thriller 
draagt Van Ravestijn op aan Anna Po-
litkovskaja, een bekende, internatio-
naal onderscheiden, Russische jour-
naliste, die werd vermoord omdat ze 
schreef over de corruptie in haar land.
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De Omgevingswet 
We weten allemaal dat wetten in de praktijk niet altijd uitwerken zoals gedacht. 
Er is heel wat geworsteld met bijvoorbeeld de Participatiewet of de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. Het decentraliseren van taken op het gebied van 
zorg of ondersteuning naar gemeenten blijkt niet zo eenvoudig. Bovendien ont-
staan daarbij vaak grote verschillen in de uitvoeringspraktijk tussen gemeenten. 
Soms leidt dat zelfs tot rechtsongelijkheid. Geen wonder dat de Eerste Kamer 
enigszins huiverig staat tegenover daadwerkelijke invoering van de Omgevings-
wet per 1 januari 2021. Uiterlijk eind juni moet de Eerste Kamer besluiten of deze 
wet volgens de oorspronkelijke planning van kracht wordt.

Het gaat in de Omgevingswet over regels voor ruimtelijke projecten, dus plan-
nen voor woningbouw, voor aanleg van een windmolenpark of een bedrijventer-
rein of plannen voor natuurontwikkeling en waterbeheersing. Nu bestaat het 
omgevingsrecht nog uit tientallen wetten en honderden regelingen met veel be-
roepsmogelijkheden. Dat wordt straks vereenvoudigd. Bijvoorbeeld: van 26 wet-
ten naar 1 wet, van 120 regelingen naar 10 regelingen, van 120 algemene maat-
regelen van bestuur naar 4 van dat soort maatregelen en van meerdere bestem-
mingsplannen naar 1 omgevingsplan. De regelgeving is nu te ingewikkeld en 
daarom duurt het vaak lang voor een project kan starten. De wet maakt het - zo is 
de theorie - mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. En daarnaast 
biedt de wet mogelijkheden voor burgerparticipatie.

Inmiddels bestaan er - niet alleen bij de Eerste Kamer - grote 
zorgen over de vraag hoeveel gemeenten al klaar zijn voor 

de nieuwe wet. De helft van de gemeenten heeft laten 
weten dat de voorbereiding veel meer werk oplevert 
dan gedacht. En 30% van de gemeenten heeft niet 
eens gereageerd op een vragenlijst daarover. Ook het 
Digitale Stelsel Omgevingswet (een centraal ICT-loket 
over de wet) lijkt nog een knelpunt te zijn. Daarnaast 
blijkt steeds weer dat we torenhoge ambities en taak-

stellingen hebben op het gebied van bijvoorbeeld wo-
ningbouw en energietransitie, maar dat deze zonder een 

sterke regie van het rijk vaak onvoldoende van de grond 
komen. Kortom, de onzekerheid rond de Omge-
vingswet neemt toe en het zou mij niet verbazen als 
de Eerste Kamer straks voor uitstel stemt. 

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

Woningmarkt in beweging

We weten allemaal dat wetten in de praktijk niet altijd uitwerken zoals gedacht. 

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Brokkelt opzet toekomstig wandelpark 
‘Wereld van Van Gogh’ nu al af?
Het College van B&W van Nuenen c.a. heeft via begin vorig jaar een 95 pagina’s dik tellend 
beschreven en schetsmatig ingevuld plan ‘De wereld van Van Gogh’(nu al in de volksmond 
ook wel ‘museumtuin’ genoemd) dat deel moet gaan uitmaken van het toekomstbeeld 
van de gemeente voor het historische deel van Nuenen, gelegen in de leefomgeving van 
het centrum Park tot de windmolen aan de Gerwenseweg. 
Een plan met een historische toeristische Van Gogh-wandelroute met meer groen, wandel-
paden en karakteristieke plekken die aan Vincent van Gogh herinneren die van 1883 tot 
1885 in ons dorp leefde en woonde en in die periode veel van zijn schilderijen en tekenin-
gen gemaakt heeft. 
Dit alles moet het voor de toeristen, die jaarlijks ons Van Goghdorp komen bezoeken, aan-
trekkelijker maken waar oudere Nuenenaren onder ons nauwelijks nog naar omkijken. 
Een plan waarvan de wethouder Ralf Stultiëns, die in zijn portefeuille verantwoordelijk is 
voor de promotie van Van Gogh heeft, al bij de presentatie daarvan liet blijken dat het een 
toekomstig plan is waar nog van alles aan veranderd kan worden. De gemeenteraad stel-
de een ‘bescheiden’ krediet voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van dit ambitieuze 
en futuristische plan. Lang was het stil rond dit plan tot dat onlangs eigenaar Hennie 
Merks van molen De Roosdonck er achter kwam dat er zonder vooroverleg met hem bij zijn 
molen in het kader van dit plan gedacht werd aan het planten van bomen, de aanleg van 
voetpaden en zelfs de bouw van een zogenoemd broodhuis. Molen De Roosdonck , die 
waarschijnlijk voor komt op enkele tekeningen van Van Gogh, is een van de 39 aangewe-
zen Brabantse monumenten uit de tijd van Van Gogh. Volgens de moleneigenaar vormen 
deze uitgedachte plannen een gevaar voor windvang en voor de veiligheid van de toeris-
ten. Bovendien hebben er, zoals Merks opmerkt, nooit bomen en een broodhuis bij de mo-
len gestaan en derhalve passen ze dus niet in dit te ontwikkelen plan. Als gevolg daarvan 
kwam het college en dus ook de betrokken wethouder snel terug op hun schreden en 
schrapten de nieuwe bomen en het broodhuis. Een tweede tegenvaller voor het college en 
de wethouder waren het niet doorgaan van een nieuwe brug over de gemeentevijver ach-
ter het gemeentehuis. De brug was bedoeld als belangrijke schakel in dezelfde rondwan-
deling voor toeristen in de ‘Wereld van Van Gogh’. 
Onrust en bezwaren van de omwonenden in deze buurt leidden tot protest en vonden op-
volgend bij alle politieke fracties in de gemeenteraad volledig gehoor en verwezen het 
plan van de brug naar de prullenbak. Hoeveel en welke volgende debacles en obstakels 
rond dit futuristisch plan, dat nu al aan het afbrokkelen is, wachten het college en deze Van 
Gogh-wethouder vooraleer, afgezien van de financiële consequenties, dat dit Van Gogh 
wandelpark ooit werkelijkheid gaat worden. 
Bij al dat vaak in het verleden en nu weer opgefokte en commerciële Nuenens gedoe rond 
de naamsbekendheid van Vincent van Gogh, in 1883 werd hij als een geslagen hond door 
zijn toenmalige dorpsgenoten het dorp uitgejaagd, doet Van Gogh geen goed. 
Ongetwijfeld zal hij zich al vele malen in zijn graf omgedraaid hebben. Het is alsof hem 
geen enkele rust wordt gegund.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Overvallen door regenbui en   
warme behulpzaamheid
Afgelopen zaterdag liep ik met mijn rollator op weg naar huis, na een bezoek aan Cop-
pelmans waar ik het boek ‘liefde voor dieren’ had gekocht voor mijn jarige achterklein-
kind. Plotseling kreeg ik een flinke regenhoos over me heen en werd kleddernat. Een 
vriendelijke vrouw zette haar auto aan de kant en overviel me met de vraag of ze kon 
helpen. De regen kon ze niet stoppen voor me, maar ze begeleidde me te voet wel veilig 
naar mijn huis. Dat was een liefdevol gebaar van een dorpsgenote, waarvoor ik haar 
op deze manier alsnog hartelijk wil bedanken.

Veteraan Piet, (adres bij redactie bekend)

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 te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Oma Mientje
17 februari wordt mijn oma, 
Mientje Ormel, 80 jaar. 
Zij is, na een uitstapje van een aantal 
jaren naar haar geboortedorp in de 
Achterhoek, vorig jaar terug verhuisd 
naar Nuenen. Ze besloot het leven te 
willen vieren in ons dorp. Ze kon Nue-
nen Dwèrs toch niet missen. Wij zijn 
reuze trots op haar. Ze kreeg begin 
vorig jaar nog een nieuwe hartklep, 
maar is daar gelukkig goed van her-
steld. Wij zijn ontzettend blij haar 80 
jarige verjaardag samen met haar te 
mogen vieren en we hopen nog lang 
van haar te mogen genieten. Gefelici-
teerd namens de kinderen en de 
kleinkinderen.

Namens de familie Ormel, 
de kleinzoon Daan Oosterbaan.

Ella en Faas: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
Maandag 27 januari is Faas Sengers 
geboren, thuis aan de Bakertsedreef 
in de wijk Nuenen-West. Faas bleek 
bij de aangifte ‘de eerste geboren 
Nuenenaar van 2020’ te zijn! De trot-
se ouders zijn Harm Sengers en Ma-
non van de Schans. Faas, welkom in 
onze gemeente!
In de nieuwe wijk Gerwen Zo! staat 
een geboortebord bij Goudhoeksland 
59: Hoera! Een meisje: Ella. De gelukki-
ge ouders zijn Monique van Hout en 
Rik Vaessen. Ella, welkom in onze ge-
meente. (Foto Cees van Keulen)

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Claudine, 
bedankt!

Nuenenaren 
gratis toegang  
in Vincentre
Wegens het succes van vorig jaar 
wordt deze actie herhaald: alle Nue-
nenaren zijn welkom in Vincentre. 
Gratis! 

Tot zondag 22 maart heeft elke inwo-
ner van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten gratis toegang van dinsdag 
t/m zondag tussen 10.00 en 17.00 
uur. Met carnaval even gesloten. 
Neem wel even een geldig legitima-
tiebewijs mee.

Stimulerings-
fonds Metropool-
regio Eindhoven 
ondersteunt weer 
nieuwe projecten
Al zo’n 25 jaar investeren de 21 
gemeenten in Zuidoost-Brabant 
gezamenlijk in innovatieve sa-
menwerkingsprojecten die de re-
gionale economie versterken. Dit 
doen zij via het Stimulerings-
fonds Metropoolregio Eindho-
ven. Het fonds werkt met een ten-
dersysteem. In januari heeft het 
Dagelijks Bestuur van de Metro-
poolregio Eindhoven besloten 
om 25 ingediende aanvragen te 
subsidiëren.

Gehonoreerde projecten
Van de ingediende aanvragen uit de 
tweede tender van 2019, heeft het Da-
gelijks Bestuur van de Metropoolregio 
Eindhoven in totaal 25 projecten geho-
noreerd, waarmee een totaalbedrag aan 
subsidie van € 1.189.950 is gemoeid. 
Hiermee wordt een totale investering in 
de regio uitgelokt van € 3.251.123. Het 
betreft projecten in vroege ontwikkelfa-
sen op diverse thema’s, waaronder me-
dische technologie, high tech systems 
en energietransitie.

Stimuleringsfonds 
Metropoolregio Eindhoven
Het Stimuleringsfonds is een subsi-
diefonds, gericht op de economische 
structuurversterking van de regio 
Zuidoost-Brabant. Aanvragen kun-
nen worden ingediend voor innova-
tieve samenwerkingsprojecten die 
een aantoonbare economisch toege-
voegde waarde leveren op het ge-
bied van werkgelegenheid, innova-
tie, versterking van de concurrentie-
positie van de regio, verbetering van 
het vestigingsklimaat en/of duurza-
me ontwikkeling van de regio.

Tendersysteem
Het Stimuleringsfonds werkt via een 
zogeheten tendersysteem. Dit houdt 
in dat in principe twee keer per jaar 
partijen worden uitgenodigd om 
projectvoorstellen in te dienen, waar-
na deze voorstellen door een Advies-
groep, bestaande uit vertegenwoor-
digers vanuit kennisinstellingen, be-
drijfsleven en overheid, worden ge-
toetst aan de criteria van het fonds en 
worden gewogen ten opzichte van 
elkaar. Aangeraden wordt om vóór 
indiening van een projectvoorstel 
contact op te nemen met het pro-
grammamanagement.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Maikel Denissen, tele-
foonnummer 040-2594598, e-mail: 
m.denissen@metropoolregioeindho-
ven.nl. Meer informatie over het Sti-
muleringsfonds kunt u vinden op 
www.metropoolregioeindhoven.
nl/subsidies
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Lezing bij 
Heemkundekring Lieshout: 

‘Tradities,   
de nieuwe tak 
van erfgoed’
De eerste lezing van 2020 van Heem-
kundekring ‘t Hof van Liessent gaat 
over tradities, de nieuwe tak van erf-
goed. Deze lezing wordt gehouden 
op woensdag 12 februari om 20.00 
uur in Zaal De Koekoek aan de Dorps-
straat in Lieshout. De lezing wordt 
gegeven door mevrouw Ineke Strou-
ken, bestuurslid van Brabants Heem 
en portefeuillehouder immaterieel 
erfgoed en erfgoedtoerisme. 

Veel van wat wij doen en denken 
hebben wij overgenomen van onze 
ouders en grootouders. Bij hen ligt de 
oorsprong van onze Nederlandse tra-
dities. Een gewoonte of gebruik dat 
van generatie op generatie wordt 
doorgeven noemen wij een ́ traditie´. 
Tot voor kort werden tradities niet 
meegerekend tot Nederlands erf-
goed en werden dus ook niet be-
schermd. In 2012 kwam daar veran-
dering in. Nederland ondertekende 
een nieuw UNESCO verdrag en nam 
daarmee de verplichting op zich, om 
tradities te gaan beschermen. Tijdens 
het eerste deel van de lezing zal Ine-
ke Strouken vertellen hoe dit verdrag 
tot stand is gekomen.
Maar tradities hebben alles ook met 
identiteit te maken. Welke tradities 
behoren tot de Nederlandse identi-
teit? In het tweede deel van de lezing 
zal Ineke achtergrondverhalen ver-
tellen van tradities die wij allemaal 
kennen. Dat wordt een feest van her-
kenning. 

U bent allen van harte welkom. Ook 
als u geen lid bent van de heemkun-
dekring. De lezing begint om 20.00 
uur en is voor iedereen gratis toegan-
kelijk.

Basisschoolleerlingen in actie voor buiten spelen

Meld de school nu aan voor 
De Kleine Jantje Beton Loterij
Vanaf vandaag kunnen basisscholen zich op JantjeBeton.nl/loterij aan-
melden om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton Loterij. Afgelopen 
jaar haalden tienduizenden leerlingen van 500 scholen een bedrag van 
€ 800.000,- op, waarvan de helft naar de scholen ging. Dit jaar wordt een 
nog hogere opbrengst verwacht.

en de andere helft naar Jantje Beton. 
De scholen mogen de opbrengst zelf 
besteden aan speelmaterialen voor 
meer spelen en bewegen op en rond-
om het schoolplein. De favoriete 
speelplek van kinderen! In de afgelo-
pen jaren hebben duizenden scholen 
met de opbrengst hun schoolplein 
opgeknapt of gave speelmaterialen 
aangeschaft. Met de andere helft 
worden projecten van Jantje Beton 
ondersteunt. Projecten voor kinde-
ren in kwetsbare speelposities krij-
gen hierbij speciale aandacht.

Doe mee!
De Kleine Jantje Beton Loterij heeft 
twee mogelijke actieperiodes: van 20 
mei t/m 3 juni en van 9 t/m 23 sep-
tember 2020. Alle groepen van de 
school mogen meedoen! Deelname 
is gratis en Jantje Beton levert alle be-
nodigde materialen aan en begeleidt 
de organisatie. 
Aanmelden is eenvoudig via de site 
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/
loterij

De Kleine Jantje Beton Loterij
Kinderen moeten steeds meer en 
spelen steeds minder. Om daar iets 
aan te doen organiseert Jantje Beton 
de Kleine Jantje Beton Loterij. Ieder 
jaar gaan honderden scholen (en zo’n 
60.000 leerlingen) op pad om lootjes 
te verkopen voor de Kleine Jantje Be-
ton Loterij. Zij doen dit niet alleen via 
het traditionele verkoopboekje, maar 
ook via de ‘Tikkie jij bent ‘m!’ actie.

‘Tikkie jij bent ‘m!’
Iedereen die verder weg woont of 
geen machtiging in wil vullen, kan 
een online lootje kopen via www.jan-
tjebeton.nl/tikkielot. Ouders van 
deelnemende leerlingen kunnen 
kennissen, familie en vrienden via 
WhatsApp uitnodigen een lootje te 
kopen. Zo kunnen scholen heel een-
voudig de opbrengst verhogen.

50% voor school, 
50% voor Jantje Beton
Van de opbrengst van de lootjes (€ 3,- 
per stuk) gaat de helft naar de school, 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 6 en 7 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú 
te zien:
• Kledingbank en Speelcadeau.
• Prinses en prinsen Carnaval
• Verduurzaming woningen 
 Lindenhof
• Tweede aflevering van serie 
 ‘Vrijwilligers LON in Beeld’
• Opbouw tent voor Carnaval
• 25 jaar bridgeclub Senergiek
• Nationale Voorleesdagen in 
 Nuenen
• Rikmarathon
• Derde aflevering van serie 
 ‘Vrijwilligers LON in Beeld’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. Op 13 fe-
bruari wordt de gemeenteraads-
vergadering rechtstreeks door LON 
TV uitgezonden.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te 
zien in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met 
CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

‘Paulus Schäfer invites….’

Italiaanse virtuositeit    
bij gipsyjazz in Gerwen
Vier virtuoze gitaristen speelden 28 januari vol passie in het sfeervolle 
muziekcafé De Stam in Gerwen. Het publiek luisterde ademloos en was 
vol lof over de eigentijdse vertolking van de muziek van Django Rein-
hardt door deze vier topmusici: de Italianen Dario Napoli, Tomasso Papini 
en Tonino De Sensi en ‘onze eigen’ Paulus Schäfer.

plaatsen op de planeet. De energie is 
ongelofelijk en spelen met Paulus 
voor zijn vrienden en familie is altijd 
een ongelofelijke ervaring voor ons!”

Kaarten reserveren voor 17 februari
Het volgende optreden in de con-
certserie ‘Paulus Schäfer invites…’ is 
maandag 17 februari. Dan spelen 
Paulus Schäfer (sologitaar), Martin 
Limberger (ritmegitaar) en Noah 
Schäfer (staande bas) samen met gi-
tarist Zonzo Basily in Café De Stam in 
Gerwen. Het concert begint om 20.00 
uur. Kaarten à € 10,- per stuk kunnen 
worden gereserveerd bij SintiMusic 
via e-mail info@sintimusic.nl of tele-
fonisch op 06 8193 5569.

Dinsdagavond 28 januari opende dit 
viertal het nieuwe jaar van de con-
certserie ‘Paulus Schäfer invites...’ Net 
als in voorgaande jaren nodigt Pau-
lus elke maand een gastmuzikant of 
band uit. Voor maandag 17 februari 
staat het volgende optreden in deze 
serie gepland. Dan speelt Paulus met 
zijn eigen trio en gitarist Zonzo Basily 
uit Rijswijk.

Uitbundige gitaarmuziek
De drie Italiaanse topgitaristen die 
met Paulus het podium betraden, 
brachten een prachtige ode aan le-
gende Django Reinhardt, de grond-
legger van de gipsyjazz. Het werd 
een swingende avond vol uitbundige 
gitaarmuziek. Met een opvallende rol 
voor bassist Tonino De Sensi, die met 
een onnavolgbare vingervlugheid 
op sublieme wijze zijn 4-snarige bas-
gitaar bespeelde.

Ongelofelijke energie…
Het Dario Napoli trio deed afgelopen 
weken vijf landen aan: Frankrijk, Bel-
gië, Denemarken, Zweden en ons 
land. Sologitarist Dario Napoli trad 
voor de derde keer op in Café De 
Stam en onderstreepte dat hij hier 
maar wat graag met Paulus op het 
podium staat. “Om op te treden is 
Café De Stam een van de coolste 

Het Italiaanse Dario Napoli Trio met Paulus Schäfer op het podium v.l.n.r. Tomasso 
Papini, Dario Napoli, Paulus Schäfer en Tonino De Sensi..... (foto: Cees van Keulen)

Bassist Tonino De Sensi in actie 
(foto: Peter Peels)

WLG-middagconcert in muziekcafé De Stam

Gerwen verrast met   
zangeres Louise van Amstel
Een concert door de talentvolle zangeres Louise van Amstel met pareltjes 
uit akoestische folk, pop en americana. Deze 13-jarige zangeres uit Oost-
voorne treedt zondagmiddag 16 februari vanaf 14.00 uur op in muziekca-
fé De Stam in Gerwen, samen met haar zus Anna (percussie) en haar vader 
Bas (gitaar en zang). 

Het optreden van Louise van Amstel 
begint zondagmiddag 16 februari 
om 14.00 uur. Bezoekers betalen bij 
binnenkomst € 7,50 en voor kinderen 
tot 16 jaar is de toegang gratis. Ie-
dereen is welkom. 
Voor meer informatie: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com of 
06 41102625.

De ontdekkingen van Louise van Am-
stel in verschillende muziekstijlen lo-
pen als een rode draad door haar re-
pertoire. De jonge zangeres brengt 
vertolkingen van onder meer Lady 
Gaga, Dolly Parton, Amy Winehouse, 
Carole King, Leonard Cohen, Keane 
en Ed Sheeran. 

Twee Gerwense muzikanten
Het podium wordt tijdens dit mid-
dagconcert afwisselend gedeeld met 
twee muzikanten uit Gerwen. Dat 
zijn op gitaar Erik Verhoef en op bou-
zouki Kees van de Sande. Deze Ger-
wenaren hebben verschillende muzi-
kale achtergronden, waarin zij elkaar 
ondersteunen. Erik Verhoef studeer-
de af als flamencogitarist, speelt op 
diverse snaarinstrumenten en is gi-
taardocent (zie ook www.erikgitaar.
nl) en Kees van de Sande vertolkt 
vooral Ierse folkmuziek. 

Activiteit van WLG
Dit concert is een activiteit van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG) en is het vierde optreden in de 
reeks ´Gerwen verrast met…´ in De 
Stam.

Erik Verhoef (links) op gitaar en Kees van de Sande op bouzouki….

Zangeres Louise van Amstel treedt op in 
muziekcafé De Stam in Gerwen….

Succesvolle filmavond voor 
St. WensAmbulance Brabant
Op donderdag 23 januari organiseerde Agora Club De Kempen een film-
avond voor het goede doel Stichting WensAmbulance Brabant. Een mooie 
en succesvolle avond met de nieuwste film ‘April May en June’ van Linda 
de Mol in Cinema Gold in Veldhoven. 

WensAmbulance Brabant is volledig 
afhankelijk van giften, donaties, lega-
ten en sponsoring. Deze cheque is 
derhalve zeer welkom om meer ritten 
mogelijk te maken. De stichting be-
dankt alle sponsoren en bezoekers, 
die een bijdrage hebben geleverd 
aan deze geweldige avond!
Indien u de filmavond niet heeft kun-
nen bijwonen en nog graag een do-
natie wilt doen, kunt u altijd contact 
opnemen met de serviceclub agora-
clubdekempen@gmail.com. 

Agora Club De Kempen kon na af-
loop van de filmvertoning en gehou-
den loterij een prachtige cheque 
overhandigen van € 4.000,- aan de 
twee vrijwilligers van WensAmbulan-
ce Brabant. Deze club is een enthou-
siaste groep dames met vriendschap 
en tolerantie hoog in het vaandel, zij 
zetten zich in voor goede doelen. 

Stichting WensAmbulance Brabant 
brengt terminaal zieke mensen nog 
één keer naar hun favoriete plek. Pro-
fessionele vrijwilligers begeleiden 
deze mensen met ambulances die 
zijn uitgerust met comfortabele 
brancards. Ieder mens heeft een laat-
ste wens. Nog een laatste maal het 
ouderlijk huis zien, naar familie toe of 
een dagje naar het strand. Het lijken 
wensen die heel eenvoudig te vervul-
len zijn, maar voor mensen die niet 
lang meer te leven hebben, is dat 
echt niet altijd vanzelfsprekend.
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Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 6 februari 2020

Vecteezy.com

Kindercarnaval zoekt vrijwilligers!!
Over een paar weken is het weer zover. Het jaarlijkse carnaval wordt dan 
weer gevierd. Alle carnavalsverenigingen zijn druk in de weer en de nieu-
we prinsen en prinsessen zijn inmiddels al bekend. Ook wij als werkgroep 
van CV de Dwèrsklippels zijn al druk bezig met de organisatie van het kin-
dercarnaval in de ResiTentie, op dinsdagmiddag 25 februari.

Kortom: het hele kindercarnaval valt 
of staat met haar vrijwilligers!

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

Werkgroep Kindercarnaval 
CV de Dwèrsklippels.

Om dit kinderfeest te kunnen realise-
ren hebben we ieder jaar weer de 
hulp van vrijwilligers nodig. Deze vrij-
willigers staan achter de diverse kra-
men waar de kinderen hun bonne-
tjes kunnen inruilen voor een heerlij-
ke lolly, een zakje chips, een suiker-
spin of om even lekker op het spring-
kussen te kunnen springen. Ook de 
gratis ranja moet uiteraard door vrij-
willigers gemaakt en ingeschonken 
worden. En wat is een knutselhoek 
zonder iemand die de kinderen helpt 
met knippen en plakken.

Kindercarnaval op het Eeneind
Alweer een jaar geleden kindercarnaval op het Eeneind. Het was zoals ge-
woonlijk weer een behoorlijk volle zaal met veel kinderen en ouders en 
alleen maar lachende en blijde gezichten. De clown vermaakte de kinde-
ren en de kinderen waren weer zichtbaar in hun sas. We hopen dit jaar we-
derom een leuke gezellige en sfeervolle middag te mogen hebben maar 
natuurlijk kunnen we dit niet alleen.

We hebben de Gemeente, Peter 
Schellens van Café de Bakkerij en de 
sponsoren erg hard nodig. Maar ook 
jullie als ouders hebben we hard no-
dig en niet alleen om samen met jul-
lie kinderen dit carnavalsfeest te ko-
men vieren. Ook jullie financiële on-
dersteuning en jullie mond op mond 
reclame is nodig zodat er 24 februari 
weer een gezellige en vooral drukke 
kindermiddag is.

Laat de kinderen weer eens naar har-
tenlust genieten van een fijne carna-
valsmiddag op hun eigen Eeneind. 
En natuurlijk zijn ook kinderen uit de 
omgeving van harte welkom, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Zoals u 
van ons gewend bent, krijgen de kin-
deren weer een leuke verrassing en 
diverse versnaperingen. Daarnaast 
worden ze bezig gehouden door een 
ervaren clown.

Nog maar ruim twee weken
De naaimachines ratelen, de pruiken worden ingekocht, op facebook ko-
men oproepjes voorbij waarin materialen gevraagd worden. Het gonst in 
onze mooie dorpen. Grote groepen en kleine groepen vrouwen zijn druk 
in de weer. De ene vindt het een moeilijk thema, de ander kan er alle kan-
ten mee op en een derde vindt het juist lastig omdat je er alle kanten mee 
op kan. Hoe dan ook, over ruim twee weken is het zover: Schôn Vrouwkes 
Avond 2020!

laat je jureren door de jury en het pu-
bliek. Want dit jaar wordt er een nieu-
we prijs in het leven geroepen, na-
melijk de publieksprijs. Daar hebben 
we wel publiek voor nodig dus ie-
dereen is om 22.00 uur welkom in het 
park!
Nog ruim twee weken waarin de 
naaimachines overuren maken, de 
foam pruiken geplakt kunnen wor-
den en de hoeden opgemaakt met 
veren en bloemen en alles wat er bij 
hoort. Heel benieuwd zijn we naar 
jullie ideeën op het thema; Verwon-
derlijk Anders. Wij wensen jullie alle-
maal heel veel plezier bij de laatste 
loodjes, geniet van de voorbereidin-
gen en verheug je op de aankomen-
de Schôn Vrouwkes avond, waarbij 
we nog wat leuke verrassingen in 
petto hebben.

Iemand vroeg waar je de kaartjes 
kunt kopen voor dit leukste event 
van heel carnaval, maar dat is natuur-
lijk juist zo fijn: dat hoeft helemaal 
niet! Schôn Vrouwkes avond kost 
niets, alleen de drankjes die je zelf be-
stelt in de verschillende kroegen. 
Want we gaan gezamenlijk op kroe-
gentocht. Om 20.11 uur beginnen we 
in Ons Dorp, kom op tijd zodat je het 
prachtige collectorsitem van de 
Schôn Vrouwkes niet misloopt, na-
melijk de felbegeerde jaarlijkse but-
ton, die wij daar gratis aan ieder 
Schôn Vrouwke uitdelen. We zullen 
onze kroegentocht van daaruit star-
ten en dan door naar Café René, ver-
volgens verloopt de tocht naar café 
Schafrath, daarna brengen we een 
bezoek aan Bar Van Gogh waarna we 
om 22.00 uur bij de kiosk zullen zijn. 
Kom je laten zien op de roze loper, 
draai een pirouette op de kiosk en 

Bonte avond     
Nederwetten
Op vrijdag 21 februari organiseert CV De Wetters de 2e Bonte Avond. Een 
avond vol muziek, kletsers in de ton en veel entertainment in onze resi-
dentie Carpa de Fiësta (MFA, de Koppel te Nederwetten). De avonden zit-
ten bomvol optredens met in de ton, Boy Jansen, Rob Verschuren, Frans 
Bevers en Hans Keeris. 

Daarnaast zullen er spetterende optre-
dens worden verzorgd door de Dames 
van de Raad, de Oud Prinsen en na-
tuurlijk onze eigen dansgarde, alle-
maal samengebracht door entertain-
mentstukken van onder andere Zes Kir 
Niks en Gummigalgen en Hai. Verder 
zullen de Wettertetters deze avond 
voor de muzikale omlijsting zorgen.

U bent welkom vanaf 18.45 uur en 
het avondvullende programma zal 
beginnen om 19.30 uur. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar bij de kantine van 
R.K.V.V. Nederwetten of bij Rianne 
Verhoeven (Thijs Slootshof 11 te Ne-
derwetten, 0613700648) en kosten 
€ 12,- per stuk.

Das Verrückte Sonntagabendfest
In Nederwetten is een ganz neues feest geboren. CV De Wetters organi-
seert namelijk op carnavalszondag een super gezellige Aprés ski-avond.

De toegang is gratis. Aprés ski-Klei-
dung is zeker niet verplicht maar wel 
super toll. Gratis bereikbaar met de 
bus (lijn 111). 

Wir sehen uns am Sonntagabend 23. 
Februar, dann heben wir das große 
Glass.

Het belooft een doldwaze, ganz toller 
und interactieve avond te worden 
met een Aprés ski-DJ die je mee-
neemt in Oostenrijkse sferen en spel-
letjes afgestemd op het Aprés ski-
thema met veel hilarische momen-
ten en natuurlijk horen daar ‘Schnaps 
für Alle’ bij.

Kaartverkoop 
DolDwèrs   
bij Jumbo   
Ton Grimberg
De laatste kaarten voor DolDwèrs, de 
gezelligste start van carnaval op vrij-
dagavond in de ResiTENTie, zijn te 
koop bij de servicebalie van Jumbo 
Ton Grimberg. Wil je er nog bij zijn? 
Grijp dan je kans! Kaartjes kosten 
€ 10,- per stuk. DolDwèrs is een 18+ 
evenement. Jumbo Ton Grimberg is 
ook verkooppunt voor de brunch en 
Concert Carnavalesk. 

Twee weekskes  
vurraf bij   

Zaterdag 8 februari is nog 2 weken 
voor carnaval, een mooie reden 
voor nog een feestje dachten ze bij 
Café Ons Dorp. 

Onder de noemer ‘2 Weekskes vurraf’ 
wordt een gezellige stapavond geor-
ganiseerd met naast   DJ-Aro ook 
twee top entertainers. Ronald van 
der Lee, alias de zingende zanger, en 
feestbeest Dave Joosten zullen deze 
avond een optreden verzorgen. Bei-
den weten heel goed hoe ze een 
feestje moeten maken en zo kan men 
al prima in de sfeer komen voor het 
feest der feesten. Met hun brede re-
pertoire weten ze iedereen te berei-
ken en mag er natuurlijk volop wor-
den meegezongen en gedanst.

Ook dit jaar zal er met carnaval weer 
een feesttent achter Café Ons Dorp 
komen te staan en is het programma 
weer als vanouds. Met vrijdag Skon 
Vrouwkesavond, zaterdag de soos-
middag van Club 111, zondag d’n 
Optocht, maandagmiddag ‘Een me-
ter smaakt beter’ en ‘s avonds Prin-
sentreffen en dinsdag Dweilen met 
de kraan open.

Alle dagen zullen er naast de carna-
valeske DJ’s ook diverse kapellen en 
LIVE artiesten hun opwachting ma-
ken. Maar voor het zover is...... Eerst 
nog 2 Weekskes vurraf.
Deze avond begint zaterdag 8 fe-
bruari om 21.00 uur en de toegang is 
gratis.
www.cafeonsdorp.nl

Doe mee aan dun optocht!
Zondag 23 februari om 13.30 uur start de carnavalsoptocht van Nuenen. 
Elk jaar weer een grandioos spektakel, waarbij de kleurrijke en ludieke 
stoet van wagens en loopgroepen voorbij trekt aan veel prachtig verkle-
de feestgangers. 

Prijsuitreiking
Na de optocht vindt om 16.30 uur de 
prijsuitreiking plaats in de ResiTentie 
aan het Van Goghplein. Onder het 
genot van een pilske geniet je samen 
nog effe na, in een carnavaleske sfeer 
met leuke muziek. Doe mee, schrijf je 
in en draag bij aan een fantastische, 
overweldigende en carnavaleske op-
tocht!

https://www.dwersklippels.nl/home/
inschrijfformulier_optocht

Juryleden gezocht
Voor dit jaar zoeken we nog enkele 
juryleden die het leuk vinden om de 
optochtdeelnemers te jureren. Vanaf 
13.00 tot ongeveer 15.30 uur op zon-
dag 23 februari. Als compensatie ont-
vang je een kleine versnapering en 
een aantal consumptiebonnen. Meer 
informatie bij Jack van der Hoeven, 
06-53119804 of optocht@dwersklip-
pels.nl.

Werkgroep 
Carnavalsoptocht Dwèrsklippels 

Meedoen aan de optocht is altijd weer 
een speciale ervaring. De voorberei-
ding met het bedenken van de creatie 
of act, bouwen van een wagen, naaien 
van mooie kostuums, timmeren, las-
sen, schilderen, knutselen… Er wordt 
veel tijd in gestoken om er iets moois 
van te maken. Hierbij geldt vooral 
‘voorpret is de halve pret’.

De carnavalsoptocht Nuenen 2020 
heeft vijf categorieën: wagens, grote 
loopgroepen, kleine loopgroepen, 
individuelen en tiener. Per categorie 
zijn vijf prijzen te winnen. Daarnaast 
is er nog een Publieksprijs van Club 
111. Wie valt er dit jaar in de prijzen? 

Tieners gezocht!
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst en jong geleerd is oud gedaan. 
Het blijft elk jaar toch moeilijk om 
voor de categorie tieners (tot 18 jaar) 
deelnemers te vinden. Dus kom op, 
TIENERS, en schrijf je in! Dit kan nog 
tot woensdag 19 februari. De eerste 
prijs is € 35,-. Hoe lang moet jij daar 
normaal voor werken?

- CAFÉ - 
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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.

PUZZELHOEKWeek 6

Horizontaal: 1 muziekgezelschap 6 vleesgerecht 12 wreed heerser 13 onvoltooid 
14 selenium 16 persoonlijk 18 klein rondje 19 kosten koper 20 plechtige gelofte 22 moe 
24 brandbaar mengsel 25 gymnastiektoestel 27 dwarsbalk voor rails 29 schraal 30 bakboord 
31 moerasvogel 33 plat hoofddeksel 35 namiddag 37 nageslacht 38 werktuig 39 uitblinker 
40 schapengeluid 41 Amerika (afk.) 42 boogbal 44 milligram 45 iel 47 grapjas 50 gesloten 
52 boom 54 knop op het toetsenbord 56 verheugd 58 decigram 59 zeer onbeleefd 61 Franse 
kaassoort 64 kilovolt 65 uitroep van afkeuring 66 onderwerp 68 knijpbril 69 deel v.e. bloem.kaassoort 64 kilovolt 65 uitroep van afkeuring 66 onderwerp 68 knijpbril 69 deel v.e. bloem.
Verticaal: Verticaal: 1 stadium 2 de onbekende 3 Arabisch hoofddeksel 4 oorlogsgod 5 filmpersonage 
7 wilde haver 8 vereniging 9 stuk goed 10 gereed 11 sprookjesfiguur 15 respectvol 7 wilde haver 8 vereniging 9 stuk goed 10 gereed 11 sprookjesfiguur 15 respectvol 
17 Amerikaanse politie 18 onnozel mens 19 zuivelproduct 21 lidwoord 23 kantine 17 Amerikaanse politie 18 onnozel mens 19 zuivelproduct 21 lidwoord 23 kantine 
24 Japans bordspel 26 kroon 27 luchtbel 28 hechtlat 29 debet 30 bestuurbare slee 24 Japans bordspel 26 kroon 27 luchtbel 28 hechtlat 29 debet 30 bestuurbare slee 
32 grote bijl 34 ik 36 Russische straaljager 41 United Nations 43 bruto 46 klein kind 32 grote bijl 34 ik 36 Russische straaljager 41 United Nations 43 bruto 46 klein kind 
48 drinkbakje 49 mountainbike 51 riv. in Rusland 52 adellijk 53 vervolgens 48 drinkbakje 49 mountainbike 51 riv. in Rusland 52 adellijk 53 vervolgens 
55 shoarmabroodje 57 vlijt 59 dik en zwaar 60 Chinees gerecht 62 tochtje 55 shoarmabroodje 57 vlijt 59 dik en zwaar 60 Chinees gerecht 62 tochtje 
63 water in Utrecht 65 frater 67 Militaire Politie.63 water in Utrecht 65 frater 67 Militaire Politie.

I M M E N S K O K K I N

H A U R A M E I D B

U N I F O R M K A N T E E L

L O T S A B N T E L I

S L A B V A Z A L W E S T

T I E D E R L E P E L S

N E G A A N

N T U R E N A S S E N E

A D E L R I T M E N A S I

P A K D P R E K D A N

P R O T E S T N A W O O R D

A R O Z E V I D E E

A T T E N T B E K E N D

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

Oplossingen wk 5
D L A V E G I D U O V R E E M

S N M H E R K E U R I N G D T

E S I U B A E G G A A R K O N

A J E M C Z N D E L E N U G E

K M P S E I O H E I E I R A K

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

E E E U R H N C T L M E I I T

R T T N C T S O A J E S N N S

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

S E M K A Z T B Z T P S I E E

K O O I E N E U K I T T N L W

I W J E N U C A L E S Z R A I

U R N R R H S A W N Y O I A C

B E A S T I V Z R M O F T R H

D V B E V D N E K I E R E O T

S T A M H O O F DS T A M H O O F D

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.

ACACIA
AKTEN
APART
ARGON
BAZIG
BIOMASSA
DRAMA
DRIFT
FEEDBACK
GRAVEL
GROEVE
HEDERIK
KARATE
KAZERNE
KIEZENKIEZEN
KLADBLOKKLADBLOK
KLUSSENKLUSSEN
KOALAKOALA
KRUIDENIERKRUIDENIER
MACHTIGINGMACHTIGING
MARTINIMARTINI
NAALD
NIEUWSBLADNIEUWSBLAD
OPEISEN
PRAAT
PRAKKEN
RIOOL
SENAATSLID
STAAR
STEEK
TEGENBEVEL
TOCHT
TREMA
TRILOGIE
VANAF
VERVELEND
VISVANGST
VLOOT
WASEM
WELLEN
ZIEKENHUIS
ZLOTY

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

1 3 4 2 5
6 3

5 8 1
8 1 5
9 4

2 8 7
7 8 9

7 3
9 5 4 6 7

Sudoku

week 4, Mw. T. Peeters, Eindhoven.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! 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.

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

OPSLAGRUIMTE TE 
HUUR vanaf 50 vierkante-
meter. Tel. 06-51348284.

TE HUUR:  pensionstal-
ling met binnenbak en wei-
degang. Tel. 06-51348284.

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

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

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

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

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

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

HÉT LEUKSTE BIJBAANTJE
Afwassen op dinsdagavond

In een jong en collegiaal team ben je 
verantwoordelijk voor de Olijfbeleving. 

Dé belangrijkste afdeling van ons restaurant.
Jij zorgt voor schone pannen en glanzende borden. 

Samen zorgen wij ervoor dat onze gasten 
een onvergetelijke avond hebben.

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via email: 

info@restaurantolijf.nl t.a.v. Femke

+ vaste dag in de week; dinsdagavond
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen of een krantenwijk 
+ jong en collegiaal team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ chille muziek tijdens het werken ;)

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

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

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

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 8 februari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en mevrouw M. Habraken.
Zondag 9 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger mevrouw 
M. Habraken. 

Misintenties:
Zaterdag 8 februari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Eef van Brakel.
Zondag 9 februari 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Cees IJzermans; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Anneke Kluijtmans - Swin-
kels; Frans Teunissen.

Mededelingen

Extra Collecte PCI
De opbrengst van de diaconale col-
lecte is ter versterking van de financi-
en van de eigen Parochiële Caritas In-
stelling Heilig Kruis Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Binnen onze paro-
chie richt de PCI zich op materiële no-
den van personen, gezinnen en groe-
pen in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. De PCI helpt door middel van 
giften en renteloze leningen die nood 
te leningen. Ook verwijst de PCI, in-
dien nodig, naar deskundige hulp.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Jan van 
de Ven.

Mededelingen
Zie mededeling Nuenen

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 februari 9.30 uur viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties:
Laura Migchels - De Greef; Piet Coo-
len; Harrie Verschuuren; Harrie en 
Lena Renders - Renders. 

Mededelingen
Zie mededeling Nuenen

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

Zondag 9 februari zal om 10.00 uur 
onze eigen predikant ds. Marlies 
Schulz voorgaan in de 2e dienst uit 
een serie van 3 carrouseldiensten van 
de diverse kerken uit de regio. De col-
lecte is deze keer bestemd voor dia-
conaal inloophuis ‘t Hemeltje in Eind-
hoven. Voor de kinderen van de 
basisschool is er kindernevendienst. 
U bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.

Donderdag 6 februari is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er 
de mogelijkheid elkaar te ontmoe-
ten, een praatje te maken of gewoon 
gezellig bij elkaar te zijn.

Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 6 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Titus, bisschop en 
martelaar; gedachtenis van de H. 
Dorothea, maagd en martelares.
Vrijdag 7 februari. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het Heilig Hart van 
Jezus; gedachtenis van H. Romual-
dus, abt.
Zaterdag 8 februari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Johannes van Matha, belijder. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 9 februari. Septuagesima. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 10 februari. 18.30 uur H. 
Mis, H. Scholastica.
Dinsdag 11 februari. 18.30 H. Mis, Ver-
schijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes.
Woensdag 12 februari. 07.15 uur H. 
Mis, de zeven Heilige Stichters van de 
Servieten van Maria, belijders.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

Hennie en Thea
Esther
Kim 

Bea en Harrie
Esmeralda en Mike, Lotte, Sanne 
Arjan en Chantal, Alisha

Twee werkende handen 
die liggen nu stil

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en  
liefde is plotseling van ons heengegaan, ons mam, trotse oma en overgrootoma

Elly Noijen-Busse
echtgenote van

Tinus Noijena 

Zij overleed op 3 februari 2020 in de leeftijd van 84 jaar.

Elly is in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA Eindhoven, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 8 februari om 14.15 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Aansluitend ben u welkom in de koffiekamer.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
 bezorgdheid en liefde is Dini rustig in haar slaap van ons  heengegaan. 

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat Dini ons gegeven heeft 
 nemen wij afscheid van mijn vrouw, ons mam en oma

Dini van den Heuvel-Stoop
echtgenote van

Joop van den Heuvel
 
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Joop
Familie van den Heuvel
Jordy en Janine
Familie Stoop

30 januari 2020
Correspondentieadres:
coöperatie DELA t.a.v. familie (Dini) Van den Heuvel-Stoop
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 7 februari om 14.00 uur 
in de H. Clemenskerk, Park te Nuenen. Aansluitend volgt om 16.15 uur 
de crematieplechtigheid in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

In plaats van bloemen geven wij gelegenheid voor een donatie aan 
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het 
condoleanceregister.

Cultuur Overdag Nuenen
Nog even nagenieten.

Het eerste jazzy concert beviel 
uitstekend
Tot nu toe presenteerde Cultuur 
Overdag, in samenwerking met stich-
ting Muziek in Huis, altijd een klassiek 
concert op de vrijdagmiddag. Op vrij-
dag 31 januari kon ditmaal echter ge-
luisterd worden naar het ensemble 
Duo Paul van Kessel en Cord Heine-
king. Ze brachten een toegankelijk 
gevarieerd jazzy programma. Vele 
nummers waren voor de aanwezigen 
een feest der herkenning, zoals ‘Stor-
my Weather’, ‘Cotton Fields’, ‘Que Sera 
Sera’. Maar ook het nummer ’24 Ro-
zen’ van Toon Hermans werd gezon-
gen in een prachtige jazzy uitvoe-
ring.
Was het jazz of meer easy listening, 
zoals een bezoeker opmerkte? Het 
maakt niet uit: het smaakt in ieder ge-
val naar meer! 

Dinsdag 11 februari vertoont Cultuur 
Overdag in Het Klooster de film 
‘Green Book’. Als pianist Don Shirley 
in 1962 op zoek is naar een lijfwacht 
voor zijn tournee door het zuiden 
van Amerika, komt hij in contact met 
Tony Lip. Lip is een Italiaans-Ameri-
kaanse uitsmijter die graag wat wil 
bijverdienen. Samen reizen ze door 
verschillende ‘blanke’ staten aan de 
hand van een speciale reisgids (‘The 
Green Book’) die hen informeert over 
plekken waar Afro-Amerikanen wel-
kom en veilig zijn.
De film is gebaseerd op de vriend-
schap tussen pianist Don Shirley en 
diens chauffeur en lijfwacht Tony Lip.
De film wordt vertoond in Het Kloos-
ter; aanvang: 10.30 uur. Toegangs-
kaarten zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren aan de balie van Het 
Klooster te koop. Jazzy concert

Tour de Chant

Heerlijke Tour de Chant in het Van 
Goghkerkje
Zondag 2 februari jl. was het publiek 
in een uitverkocht Van Goghkerkje ge-
tuige van een bijzonder concert. In de 
intieme sfeer die het kerkje altijd weet 
op te roepen bracht het ensemble Du-
ende een gevarieerd programma. Het 
was een heerlijke Tour de Chant met 
Franse, Spaanse, enkele Portugese en 
Nederlandse nummers waar het pu-
bliek geboeid naar luisterde.

Duende bestaat uit Carlijn Stolten 
(zang), geboren in Nuenen, Peter Wit-
jes (gitaar) en Rob Dirksen (contra-
bas). Carlijn wist met een prachtige 
stem in een gevarieerde dynamiek 
en swingende ritmiek het publiek 
aan zich te kluisteren. Bovendien on-
dersteunde ze haar zang en tekst met 
brede en expressieve gebaren en een 
mimiek die naadloos paste bij het ge-
zongene. Een feest om niet alleen 
naar te luisteren maar ook om te zien.
De begeleiding van Peter en Rob ge-
tuigde eveneens van een hoge pro-
fessionaliteit. Niet alleen ter onder-
steuning van Carlijn maar ook op en-
kele momenten in virtuoos instru-
menteel samenspel van beiden. Het 
publiek genoot ook van het zichtbare 
plezier dat de muzikanten zelf lieten 
zien. Voor die ervaring biedt het klei-
ne van Gogh kerkje een onvervang-
bare locatie. Duende heeft haar toe-
hoorders dan ook een heerlijke zon-
dagmiddag bezorgd.

Lambertus Concerten presenteert:

Holland Baroque en Aisslinn Nosky: 
speelse barok van Telemann
Op zaterdag 8 februari presenteert het gerenommeerde Holland Baro-
que haar nieuwste programma ‘Telemann met Aisslinn Nosky’. Samen 
met de eigenzinnige Canadese violiste Aisslinn Nosky toeren zij van 1 t/m 
9 februari 2020 langs Nederlandse concertzalen. Internationale wereld-
top op zeven podia in Nederland, waaronder Helmond. Plaats: Elkerliek 
Kapel, Wesselmanlaan 25. Aanvang: 20.00 uur. Entree: €17,50 (met kor-
tingen, gratis t/m 12 jaar).

wordt hij ondergesneeuwd door Ne-
derlands’ voorliefde voor Bach. Onno-
dig, vindt Holland Baroque, want dat 
is als appels met peren vergelijken. Te-
lemann schrijft zo humoristisch met 
oneindige verbeeldingskracht. Elk 
deel is een miniatuur op zich. Poëzie 
en virtuositeit, verrassingen en een 
vleugje volksmuziek. Dat is Telemann 
ten voeten uit. Hij verdient het om 
elke keer weer ontdekt te worden. 
Barok is nu! Beleef het dus mee op 
8 februari bij Lambertus Concerten 
in Helmond. Meer info en kaarten: 
www.lambertusconcerten.nl 

In het sprankelende, gevarieerde pro-
gramma staat de componist Tele-
mann centraal. Holland Baroque 
houdt een warm pleidooi voor deze 
vindingrijke componist. Nogal eens 
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Triathlon Nuenen
Na een aantal jaar een fantastische Triathlon in Nuenen te hebben neer-
gezet, neemt Squadra Events dit jaar helaas afscheid van dit event. Dit be-
sluit hebben we genomen vanwege de High Tech Triathlon Eindhoven. 
Om dit event verder uit te kunnen bouwen is het belangrijk dat we ons 
hierop focussen. 

met clinics en workshops op alle drie 
de onderdelen, presentaties van top 
coaches, wetsuit testen, rides en runs 
en uiteraard veel gezelligheid. Houd 
de website in de gaten en schrijf je 
ondertussen alvast in voor de High 
Tech Triathlon! 
www.squadraevents.nl

Er is enorm veel interesse in deelna-
me door zowel individuele deelne-
mers als door bedrijven die in team-
verband meedoen. In ons geloof dat 
deze Triathlon veel potentie heeft 
worden we gesterkt door de bevesti-
gingen die we van deelnemers, toe-
schouwers en niet onbelangrijk; de 
Triathlonbond (NTB) hebben gekre-
gen. De variatie aan deelnemers en 
het prachtige parcours op en om de 
High Tech Campus, hebben al twee 
keer voor een fantastisch event ge-
zorgd, met extra sfeer door de com-
binatie met het muziekfestival Cam-
pus Pop.

Triathlon Experience
Ondanks dat we hebben besloten 
ons op de High Tech Triathlon te fo-
cussen, laten we de periode waarop 
Triathlon Nuenen plaatsvond niet 
zonder sportieve invulling aan ons 
voorbij gaan.

Momenteel zijn we hard aan het werk 
om een Triathlon Experience te orga-
niseren. Tijdens deze experience 
staat alles in het teken van Triathlon 

Vijfde editie Gerwen-Nederwetten Loop 

Gezelligste Loop van Brabant!
De voorbereidingen voor de Gerwen-Nederwetten loop 2020 zijn alweer 
in volle gang. Dit is een lustrum jaar en daarom is er een nieuwe activiteit 
toegevoegd. Naast de traditionele 10 en 15 km door het buitengebied 
van Nederwetten en Gerwen, staat er dit jaar een Oriëntatie Run rond en 
door Nederwetten op het programma! Dit is een loopwedstrijd waarbij 
met kaartlezen zo snel mogelijk een parcours wordt afgelegd. Vanaf de 
start komt de deelnemer via de gemarkeerde punten bij de finish uit: de 
route tussen de punten mag de loper zelf uitstippelen. 

Ook wordt er ieder jaar een donatie 
gedaan aan een goed doel, dit jaar is 
het goede doel de stichting Sports 
for Children. Een stichting met het 
doel ieder jaar weer vele duizenden 
kinderen van allerlei nationaliteiten 
blij te maken met mooi en degelijk 
sportmateriaal zodat zij optimaal 
kunnen spelen en sporten en op hun 
beurt de kans krijgen een (sport)
droom waar te maken! www.sports-
forchildren.nl
Meer info op Facebook en Instagram.
De inschrijving is inmiddels geopend 
en kan via de website: https://sites.
google.com/view/gerwenneder-
wettenloop/welkom 

De start en finish zijn op zaterdag 21 
maart om 15.00 uur achterin de Hee-
rendonk in Nederwetten. De organi-
satie is in goede handen van de Stich-
ting Gerwen-Nederwettenloop. 
Mede door de vele vrijwilligers en 
sponsors is de Gezelligste Loop van 
Brabant ook een zeer professionele 
hardloopwedstrijd geworden met di-
gitale tijdswaarneming van MyLaps, 
verkeerregelaars, afstanden die ook 
precies 10 en 15 km zijn, prijzen voor 
de top 3 en niet te vergeten een ge-
zellige feesttent voor een lekker 
soepje, worstenbroodje en drankje 
na afloop! Dit jaar met de feestelijke 
klanken van de Wettertetters.

Rikmarathon voor goede doel ‘Tandheelkundige Hulp Gambia’

Rikken voor Gambia
Op donderdag 23 januari werd de rikmarathon gehouden in Het Klooster. 
De rikclub van Senergiek en met name het organisatieteam Henny van 
Eggelen, Peter de Louw en Ted Warmerdam waren wat trots dat het alle-
maal zo vlekkeloos was verlopen. 

Wij bedanken het bestuur van Sener-
giek voor hun enthousiaste positieve 
medewerking en natuurlijk ook de 
vrijwilligers in de keuken, die de kof-
fie, soep en broodjes hebben klaar-
gemaakt, die als lunch werden uitge-
serveerd. Zij waren het ook die de 
‘Rikkers’ voorzien hebben van de no-
dige consumpties.
Tevens bedanken wij de vele ‘spon-
sors’ en de ‘rikkers’ die aan deze rik-
marathon mee wilden doen. Zonder 
jullie hadden we zo’n groot bedrag 
niet bijeen gekregen.
Uiteindelijk hebben we de rikmara-
thon afgesloten met een positief sal-
do van € 860,- voor het goede doel 
de ‘Tandheelkundige hulp Gambia’. 
Dit bedrag werd op vrijdag 31 januari 
om 10.30 uur overhandigd aan de 
betreffende tandarts de heer Harrie 
Hover uit Vught. Hij bedankte ons 
heel hartelijk en vertelde dat hij op 7 
maart weer naar Gambia zal afreizen 
met totaal twee tandartsen en 6 as-
sistenten. De reis en verblijfkosten 
zijn volledig voor eigen rekening van 
deze delegatie. 

Hij bedankte nogmaals iedereen heel 
hartelijk dank! 

Een goed georganiseerde rikmara-
thon, zo kwalificeerde een groot aan-
tal deelnemers de rikmarathon. Het 
aanmelden met koffie was vanaf 
10.00 uur en na het aanmelden hield 
Henny een praatje over wat huishou-
delijke regels, de lunch, de sponsoren 
en het rikreglement. Nadat zij de ju-
ryleden (Peter en Ted) had voorge-
steld konden we na de loting met 
kaarten beginnen. Uiteindelijk was 
om 16.00 uur de prijsuitreiking.

De hoofdprijs van de loterij ging naar: 
Bart van den Heuvel.
 
Met rikken behaalde de volgende 
deelnemers de prijzen:
1e Henny van Eggelen  181 punten 
(een dinerbon voor 2 pers. bij Ratatouille)
2e Theo de Louw 172 punten
3e Jan Tielemans 161 punten
4e Ria Rooijakkers 140 punten
5e Theo Janssen 123 punten
6e Riny Schepers 123 punten
7e Bennie de Louw 118 punten
8e Noud Leenders 113 punten
9e Jo Verhagen  112 punten
10e Geert Bons  109 punten
11e Betsy vd Boogaard 105 punten
12e Han Klumpkes 103 punten

V.l.n.r. Peter de Louw, Ted Warmerdam, Harrie Hover (tandarts) en Henny van Eggelen

Wedstrijd vijftien gewonnen  
door Koen van Gastel
Door Hub Marquenie

Vanuit het sponsorhome weer terug in de vertrouwde rik arena wordt 
wedstrijd 15 afgewerkt. Voordat de tafelindeling was gemaakt werd een 
blik geworpen op de training van de dames RKSV Nuenen. Ondanks de af-
wezigheid van verschillende vaste deelnemers was het toch volle bak.

Uitslag rikken 31 januari
1 Koen van Gastel 107 punten
2 Toine Raaijmakers  88 punten
3 Hennie van de Velden  78 punten
4 Hans de Haas  67 punten
5 Jos Timmers  65 punten
6 Ludo van de Berg  65 punten
7 Rini Schepers  60 punten
8 Ad van Uden  56 punten 
9 Gerrie Dekkers  43 punten
10 Annie de Louw  38 punten

Vrijdag 7 februari heeft u weer kans 
om prijzen te winnen. 
Locatie: Sportpark Oude Landen Pas-
toorsmast 14 Nuenen. Aanvang 20.00 
uur. Voor informatie bellen naar 06 
10289797 of 06 52 696828.

De trainingsarbeid van de dames in-
spireerde de kaarters om er vol tegen 
aan te gaan. Onderling werden de 
punten verdeeld, zodat er toch geen 
hoge score te verdienen was. Er was 
een uitzondering. Koen van Gastel, 
als speler incidenteel aanwezig, liet 
zien dat je niet elke week hoeft te 
spelen om punten te krijgen. Voor de 
pauze haalde hij liefst 107 punten 
terwijl nummer 2 maar 55 punten 
had. Na de pauze probeerde iedereen 
toch om dit aantal te halen. Toine 
Raaijmakers haalde 88 punten en dat 
was genoeg voor de tweede plaats.

De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Ria Hurkmans.

Koen van Gastel (links) ontvangt felicitaties van Hoofdjury Ludo van den Berg

Heerlijk dagje bridgen?

De Van Goghdrive 
komt er weer aan!
Bridgeclub Common Sense or-
ganiseert op zaterdag 29 februari 
alweer de 37ste Van Goghdrive. 
Thuis- en clubspelers uit Nuenen 
en de wijde omgeving zijn van 
harte welkom om de hele dag te 
bridgen in Het Klooster aan het 
Park.

Tijdens de ochtend speel je tegen an-
dere paren van willekeurige sterkte. 
De uitslag bepaalt de middaginde-
ling. Dit betekent dat iedereen ’s mid-
dags op eigen niveau speelt en dus 
een prijs kan winnen. Een unieke for-
mule!

Deze bridgedrive is altijd weer gezel-
lig en goed georganiseerd. We star-
ten met een gratis kopje koffie of 
thee met wat lekkers erbij.

Doen jullie ook (weer) mee?

Voor meer informatie en aanmelden: 
kijk op de website van Bridgeclub 
Common Sense Nuenen of neem 
contact op met de organisatie via: 
vangoghdrivenuenen@gmail.com
www.nbbclubsites.nl/club/30022/
pagina/959043

Winterse tuindagen 
in de Tuinen van de 
Walburg in Nuenen!
Het eerste OpenTuinweekeinde van 
2020 vindt plaats op 15 en 16 februari 
in de tuinen van de Walburg! Elk sei-
zoen heeft haar eigen betovering. 
Ook een vroege voorjaarstuin kent 
onvergelijkbare hoogtepunten. 16 
februari noemen we KERSTROOS-
ZONDAG, omdat juist nu de winter-
bloeiende Helleborus (de kerstroos!) 
de aandacht trekt. We verwonderen 
ons over kleuren van de schitterende 
toverhazelaar en de rijkdom aan kro-
kussen en sneeuwklokjes. Het wordt 
een Winterdag met een warm hart: 
gezelligheid en gebak in het tuincafé 
en in de plantenkas een mooie col-
lectie vroege voorjaarsbloeiers voor 
de liefhebber van natuurlijke schoon-
heid. 

Geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
De entree is gratis.
Tuinen de Walburg, Boord 64, 5674 
NE Nuenen, 040 2449682.
www.dewalburg.nl

Het leven   
van vlinders,  
insecten en bijen
De levensloop van vlinders in rup-
senkastjes, solitaire bijen en wes-
pen in insectenhotels, een lezing 
door Toon Gevers.

Op maandag 17 februari houdt Toon 
Gevers een presentatie over zijn gro-
te passie namelijk met behulp van 
een camera kijken naar het leven van 
vlinders, insecten en bijen.

Afgelopen zomer heeft Toon bij 
Bloem en Tuin op zijn eigen wijze 
honderden geïnteresseerden kun-
nen duidelijk maken wat er gebeurt 
in een rupsenkastjes en in de insec-
tenhotels. Van het leven in deze tijde-
lijke woningen heeft Toon prachtige 
opnames gemaakt met zijn camera’s. 
Hiermee laat hij zien hoe een eitje 
zich tot vlinder ontwikkelt in het rup-
senkastje en hoe de voortplanting 
van solitaire bijen en wespen in het 
insectenhotel verloopt.

Plaats: IVN-ruimte in Het Klooster.
Aanvangstijd: 20.00 uur.

Rikken Hardlopen
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 9 februari
RKGSV 1 - Rood Wit’62 1  ...............14.30
Wilhelmina Boys 5 - RKGSV 2  .....10.00
RKGSV 3 - SBC 11  ...............................11.00
Acht 6 - RKGSV 4 ................................10.00
RKGSV VR 1 - SV Budel VR 1  .........11.00

EMK NUENEN
Vrijdag 7 februari 
Botafogo 2 - EMK 1 (zaal)  .............22.00
Zaterdag 8 februari 
DVVC G1 - EMK G1G  .......................10.30
Zondag 9 februari
ASV’33 1 - EMK 1  ...............................14.00
Pusphaira 2 - EMK 2  .........................12.00
Best Vooruit 4 - EMK 3  ....................12.00
EMK 4 - Braakhuizen 7  ...................11.00
EMK 5 - Nieuw Woensel 4  ............11.00
Maarheeze VR1 - EMK VR1  ...........11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 9 februari
RKVV Keldonk 1 - Nederw. 1  ......14.30 
Nuenen 10 - Nederwetten 2  .....12.00 
Nederwetten 3 - Nuenen 9  ........11.00 
Brabantia 11 - Nederwetten 4  ..10.00 
Nederw. VR 1 - SV Unitas VR 1  ...12.15 

HVV Helmond - EMK  5-2
Door John de Jong

Diegene die de wedstrijd niet gezien heeft, leest dat EMK kansloos heeft 
verloren van de koploper. Toch was het met name EMK dat vanaf de ope-
ningsfase, compact speelde, organisatorisch goed stond en ook de bo-
venliggende partij was. Ondanks dat de eerste kansen voor HVV Hel-
mond waren, nam EMK het initiatief over en kreeg ook serieuze kansen 
op de openingstreffer. 

naar de organisatie), snel genomen 
door HVV Helmond, de achterhoede 
en doelman van EMK verraste; 3-1. 
HVV leunde op de verkregen voor-
sprong, maar EMK toonde veerkracht 
en bracht de spanning na een kleine 
70 minuten terug in de wedstrijd 
door opnieuw een doelpunt van 
Daan van de Ven; 3-2. Terwijl iedereen 
zich opmaakte voor een spannende 
slotfase, viel direct de beslissing in de 
wedstrijd toen HVV de 4-2 noteerde. 
De wedstrijd was gespeeld en de 5-2 
tegentreffer in de slotfase was met 
name voor de statistieken.
EMK kan met name de organisatie en 
speelwijze van de eerste helft mee-
nemen naar de belangrijke weken 
voor de carnaval.

Het was juist tegen de veldverhou-
ding in dat HVV Helmond in de 25e 
minuut op een 1-0 voorsprong 
kwam, maar het was tekenend voor 
EMK dat de ploeg voor elkaar bleef 
werken en ook na een half uur spelen 
na een assist van Christian Mes-
serschmidt, via Daan van de Ven, op 
een 1-1 stand kwam. 
Deze ruststand bood vertrouwen 
voor de gehanteerde speelwijze en 
de tweede helft.
HVV Helmond kwam getergd uit de 
kleedkamer en herstelde direct na de 
aftrap de hiërarchie, door een foutje 
achterin direct af te straffen; 2-1. Di-
rect hierna leek de wedstrijd beslist 
toen een toegekende directe vrije 
trap (terwijl EMK nog zoekende was 

    
Jaarvergadering 
bij Badminton 
Club Lieshout
Op vrijdag 14 februari zal het be-
stuur van Badminton Club Lies-
hout weer ‘openheid van zaken’ 
geven. Dan zullen ze het gevoer-
de beleid van het afgelopen jaar 
(2019) toelichten én de plannen 
voor het lopende jaar (2020) ont-
vouwen. Naast die plichtplegin-
gen wordt de jaarlijkse ledenver-
gadering ook gebruikt om jubila-
rissen in het zonnetje te zetten: 
dit jaar heeft de vereniging naast 
twee 25-jarige leden ook één lid 
die inmiddels al officieel 40 jaar (!) 
bij de 48 jaar jonge vereniging 
hoort.

Op vrijdag 14 februari houdt Bad-
minton Club Lieshout weer haar 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring (ALV). Tijdens deze vergadering 
zal het bestuur van de vereniging in-
zicht geven in alle activiteiten die af-
gelopen jaar zijn ontplooid én in-
zicht geven in het beleid dat ge-
voerd is. De Jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering is dan ook hét po-
dium waar de leden met het bestuur 
in overleg kunnen gaan over het te 
voeren beleid en de te ondernemen 
activiteiten. Vanwege het vertrou-
welijke karakter is de bijeenkomst 
enkel voor leden toegankelijk. Aan-
vang van deze Jaarvergadering is 
20.30 uur en plaats van handeling is 
een vergaderzaal in het Dorpshuis 
in Lieshout. Na afloop van de verga-
dering zullen er nog volop mogelijk-
heden zijn om na te praten bij een 
consumptie aan de bar, waarvoor 
het bestuur alle deelnemers aan de 
ALV uitnodigt.

Jubilarissen
Badminton Club Lieshout grijpt de 
jaarlijkse ALV altijd aan om jubilaris-
sen in het zonnetje te zetten en te 
bedanken voor hun trouwe lidmaat-
schap. Ook dit jaar zal de vereniging 
dat weer doen. Twee leden die dit 
jaar 25 jaar lid zijn van de vereniging 
zullen echter vanwege agendapro-
blemen deze keer nog niet geëerd 
worden op de ledenvergadering. 
Met hen is een ander moment afge-
sproken. Eén ander lid, die al 40 jaar 
trouw is aan de Lieshoutse sportver-
eniging, zal daarom deze keer hele-
maal alleen gehuldigd worden. Wie 
dat is wil het bestuur, zoals ieder 
jaar, nog niet verklappen: dat zal tij-
dens de zitting wel duidelijk wor-
den.

Mariahout - RKGSV   1-0 
Ondanks het natte weer ging de wedstrijd op Sportpark De Heibunders 
tussen Mariahout en RKGSV gewoon door. De eerste helft ging gelijk op 
zonder echte spectaculaire momenten voor beide doelen. Tot de 44ste 
minuut, toen was het Sander de Waal die een vrije trap van Rico Hendrikx 
net over het doel van Mariahout knikte. Ruststand 0-0.

de spel van de tegenstander. Echt uit-
gespeelde kansen kwamen er dan 
ook niet meer voor de groen witten 
deze middag waardoor de winst uit-
eindelijk verdiend naar de thuisploeg 
ging, eindstand 1-0. Volgende week 
zondag 9 februari om 14.30 uur 
speelt RKGSV op De Polder de thuis-
wedstrijd tegen Rood Wit 62 uit Hel-
mond. 

In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld. 2 Ploegen die het moeilijk 
hadden om tot een goede aanval te 
komen. Slordig, veel onnodig balver-
lies. In de 52ste minuut was het ech-
ter Mariahout dat uit één van de 
spaarzame uitvallen via Tim Bartels 
het net wist te vinden, 1-0. RKGSV 
kon hier weinig tegen over stellen, 
het had moeite met het gegroepeer-

Kampioensaspiraties moeten nu waargemaakt worden

Belangrijke wedstrijd    
Heren 1 van Achilles’71
Zondag 9 februari om 10.00 uur zijn de Nuenense heren van Achilles’71 in 
sporthal De Hongerman gastheer voor de Yellow Sox uit Bakel, voor een 
wedstrijd die cruciaal zou kunnen blijken voor het resultaat aan het einde 
van het seizoen en de toekomst van Nuenens herenbasketbal.

verliezen, maar dan staan de Yellow 
Sox heren bovenaan in de stand van-
wege het onderlinge resultaat (2x 
winst op Achilles’71).
Met het verlies van eerder in het sei-
zoen nog vers in het hoofd en de 
enorme honger om het seizoen naar 
zich toe te trekken, zullen onze heren 
dit weekend geen moment de voet 
van het gaspedaal halen bij een clash 
van de top van de competitie in hart-
je Nuenen!

Het eerste team van Nuenen, dat af-
gelopen weekend nog een overtui-
gende winst in Venray wist te beha-
len, is dit jaar ambitieus op zoek naar 
promotie van de 2e klasse naar de 1e 
klasse. Kampioen worden dit seizoen 
is dan ook een ‘must’, wat de heren 
betreft. De wedstrijd van 9 februari 
zal bepalend zijn voor de promotie 
naar de eerste klasse, omdat Achil-
les’71 momenteel de eerste plaats 
bezet in de competitie en de heren 
uit Bakel de tweede plaats. Het enige 
verlies dat Achilles’71 tot nu toe gele-
den heeft kwam tot stand door toe-
doen van de Yellow Sox bij de uit-
wedstrijd in Bakel eerder in het sei-
zoen. Na dat verlies van Achilles ‘71 
heeft het Yellow Sox team twee keer 
verloren van andere teams in de 
competitie, waardoor ze momenteel 
onder de Achilles’71 heren staan in 
de poule.
Als Achilles’71 aankomend weekend 
wint, dan scheiden zij zich af van de 
rest van de competitie, die dan alle-
maal 3 of meer verliezen geleden 
hebben, terwijl Achilles’71 er dan 
maar 1 heeft. Als Yellow Sox wint, dan 
staan beide teams gelijk in het aantal 

Henri Maas (Mariahout) verlengt contract    
bij RKVV Nederwetten

Henri Maas blijft nog minimaal   
een seizoen bij RKVV Nederwetten!
In zijn eerste 2 seizoenen bij RKVV Nederwetten heeft Henri de spelers-
groep en het bestuur dusdanig weten te enthousiasmeren dat we er nog 
minimaal een seizoen aan vastplakken. Wij zijn ervan overtuigd dat Hen-
ri de juiste man is om onze vaandeldragers ook volgend seizoen te trai-
nen en coachen.

Uum, die tevens van plan is om zijn 
trainerspapieren te gaan halen. Vlag-
ger/reservekeeper Sebastiaan Oppe-
nau blijft ook fanatiek verbonden aan 
ons eerste elftal. Tim van den Broek 
neemt na dit seizoen afscheid als lei-
der; Tim bedankt voor jouw enthou-
siaste bijdrage de afgelopen jaren!
Wij wensen Henri, de technische staf 
en de spelers heel veel plezier en suc-
ces bij onze mooie vereniging RKVV 
Nederwetten!

Denk jij onze selectie mannen/da-
mes te versterken met jouw komst? 
Een keertje meetrainen of eens ko-
men kijken mag altijd. Neem gerust 
contact met ons op.

Bestuur RKVV Nederwetten

Tijdens de gesprekscyclus is steeds 
gekeken naar de speerpunten van 
onze vereniging. De sfeer, de samen-
werking met andere elftallen en een 
positieve uitstraling van de techni-
sche staf als uithangbord. Ook waar-
deren wij het enorm dat Henri zich 
presenteert als boegbeeld van onze 
vereniging en onlangs nog onze 
kerstloop, de nieuwjaarsreceptie en 
de receptie van de carnavalsvereni-
ging bezocht. Dat RKVV Nederwetten 
een kleine vereniging is heeft zo zijn 
plus en minpunten, maar voor Henri 
is het glas altijd half vol. 
Met het oog op volgend seizoen zijn er 
al wat versterkingen voor de spelers-
groep en de technische staf op komst. 
Zo zal Henri bij de trainingen en wed-
strijden hulp krijgen van Jeffrey van 

V.l.n.r. Hoofdtrainer Henri Maas, voorzitter Willy Raaijmakers, Leider Jeffrey van Uum

Amerikaanse restaurant 
avond bij RKVV Nederwetten
Door Aniek Bloks

Vrijdagavond 31 januari stond het Piet Renderpaviljoen in Nederwetten 
in het teken van de USA. Daar werd namelijk voor de 4e keer een restau-
rantavond georganiseerd. 

aardappelen en salade en kwamen 
er tijdens het toetje de donuts op ta-
fel. Aan het einde van de avond wa-
ren de buiken goed gevuld en 4 ron-
des quiz gespeeld. 

De winnaars (team Wout) mogen 
volgend jaar gratis aanschuiven bij 
de volgende restaurant avond. Naar 
welk land zullen we dan afreizen?

Dit jaar zat de kantine helemaal vol 
en werd de kennis over de USA van 
de gasten op de proef gesteld. Tus-
sen door konden de gasten genieten 
van een 3 gangen diner (mede mo-
gelijk gemaakt door Riny van Kessel). 
Zo kregen de deelnemers een heer-
lijke Caesar Salad vooraf, tijdens het 
hoofdgerecht een broodje hotdog 
en/of hamburger met de nodige 

Het was weer eens volle bak in het Piet Renderspaviljoen (foto Han Huijberts)

Voetbal Basketbal

Vrijdag 7 februari 2020 vanaf 20.00 uur 

PvdA-inloop bij Schafrath
Vrijdag zijn we er weer. Vanaf 20.00 uur (in plaats van 21.00 uur) kunt u 
voortaan aanschuiven aan de PvdA-tafel bij Schafrath. We willen dan tot 
21.00 uur één actueel onderwerp bespreken en deze keer is dat de Kloos-
tertuin. Wat willen we met dit prachtige stukje Nuenen? U hebt daar on-
getwijfeld ook ideeën over. Die horen wij graag. 

centrum en de gevolgen voor de di-
rect omwonenden. U hebt daar on-
getwijfeld ook (uw) gedachten over.

Op onze maandelijkse PvdA-inloop 
op de eerste vrijdag van de maand is 
vanuit fractie, bestuur en ombuds-
team steeds iemand aanwezig. Hebt 
u ideeën, vragen of klachten, wij ho-
ren ze graag. Naast PvdA-leden zijn 
ook andere geïnteresseerden van 
harte welkom. Breng gerust je familie 
of je buren mee. Wij ontmoeten u 
graag op vrijdagavond 7 februari 
vanaf 20.00 uur bij Café Schafrath.
Voor informatie zie onze website 
www.nuenen.pvda.nl 

Trouwens de raadsagenda van 13 fe-
bruari gaat over meer onderwerpen 
die het centrum betreffen. Wat dacht 
u van De Wereld van Van Gogh? Het 
gonsde al zo lang in Nuenen, maar nu 
wordt het dan toch concreet. Duide-
lijk zal moeten worden wat we in die 
wereld wel en wat we zeker niet wil-
len. 
Verder zal bij de herziening van het 
bestemmingsplan Nuenen Centrum 
omgeving De Vank het nieuwe ap-
partementencomplex Panta Rhei aan 
de orde komen. Wat is een accepta-
bele hoogte? Geen eenvoudige be-
slissing gezien de grote vraag naar 
appartementen, de locatie in het 

Henri Maas (Mariahout) verlengt contract    



ROND DE LINDE week 6 Donderdag 6 februari 2020

Voorlichtings- 
avond

Informatierondes
Tijdens deze interactieve avond kunnen ouders en
groep 8 leerlingen informatierondes bezoeken. 
Via onze website kunt u zich inschrijven: 
www.stedelijkcollege.nl/hgl

www.stedelijkcollege.nl/hgl

Datum
maandag 17 februari
(t)vwo - (t)havo - (t)mavo
Aanvang 18.30 uur

Locatie
Henegouwenlaan 2 
5628 WK Eindhoven
T 040 - 264 57 77

Het Stedelijk College Eindhoven locatie Henegouwenlaan organiseert 
een voorlichtingsavond voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.

Maandag
17 februari 

18.30 uur 

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

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.30. za t/m zo: 13.00-22.00. feestdagen: 13.00-22.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
FEBRUARI

Kom gezellig bij ons in het restaurant genieten van meer 
dan 50 aziatische tapas gerechten. Zonder tijdslimiet.

Volwassenen: ma t/m do € 22,95 en vr t/m zo € 24,95 pp
Senioren 65+: ma t/m do € 18,95 en vr t/m zo € 20,95 pp
Kinderen t/m 11 jaar € 14,95

All You Can Asian menu

Voor 2 personen

€1895

Afvallen op JOUW manier!

Ontdek ons nieuwe gepersonaliseerde programma!

Je eerste WW Workshop is gratis & vrijblijvend!
Ga naar ww.com voor al onze acties!

Onze WW Coaches maken het afvallen eenvoudiger voor jou. In de WW Workshop leer je 

gezonde gewoontes aan. Daarnaast vind je er extra steun en motivatie om je persoonlijke 
doelen te bereiken.

Kom langs bij een WW Workshop bij jou in de buurt, 
je WW Coach Marnita staat voor je klaar!

        WW Studio Coach Marnita Eindhoven Nuenen

Park 1

5671 GA Nuenen

Donderdag inloop vanaf 18:30 uur

WW Logo, SmartPoints, Wellness that Works, en mijnWW

zijn de handelsmerken van WW International, Inc.

2020 WW International, Inc. Alle rechten voorbehouden.

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




