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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

Kirk Douglas 
in Nuenen

Feestmiddag 
bij het 25 jarig 
bestaan van het 
Huiskamerproject 
Nuenen

Bestuur 
‘Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200’ 
nu compleet 

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.

Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten 

is wegens vakantie afwezig 
24 t/m 28 februari 

Waarneming volgens beginletter familie:
A-K: Praktijk van de Top, tel. 2837083.

L-Z: Praktijk Anderegglaan, tel. 2837475.
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Always Forever,     
het wedding event in de regio
Kom kijken, proeven en inspiratie opdoen bij de leukste trouwbeurs in de 
regio van Always Forever op 16 februari. De locatie is De Watermolen van 
Opwetten in Nuenen. Een mix van de leukste bedrijven uit de trouwsector 
staan klaar en geven vrijblijvend informatie aan toekomstige bruidsparen. 

Always Forever wedding events is de 
specialist in het organiseren van 
trouwbeurzen. Van fotografie, visagie 
en decoratie tot de DJ of band, de ju-
welier én die onvergetelijke huwe-
lijksreis, dit event presenteert een mix 
van alles wat er komt kijken op het 
gebied van trouwen op één locatie. 
De leukste bedrijven uit de trouwsec-
tor zijn verzameld en elke discipline 
heeft maximaal 2 professionals om 
het overzichtelijk te houden. Daar-
naast is er een doorlopende mode-
show met de nieuwste trends op het 
gebied van bruidsmode. 

De aanloopperiode naar en bruiloft is 
een feest. Always Forever hecht er 

veel waarde aan dat dit ook uitge-
straald wordt op de trouwbeurzen 
die ze organiseren op een sfeervolle 
locatie. Enthousiaste ondernemers 
met passie voor hun vak staan de be-
zoekers graag te woord. 

Goodiebag
Elke bezoeker ontvangt na afloop 
een goed gevulde goodiebag met 
leuke producten. 
Het Always Forever wedding event 
vindt plaats op 16 februari van 11.00 
tot 16.00 uur bij De Watermolen van 
Opwetten. Toegang is gratis. 
Kijk voor meer info op de website en 
op Facebook, Instagram of Pinterest. 
www.alwaysforever.nu

Sorara Outdoor Living   
opent showroom     
én outlet store in Nuenen!
Al meer dan 20 jaar biedt Sorara Outdoor Living een ruim assortiment 
aan parasols, partytenten, hangmatten en aanverwante artikelen. In alle 
producten komen de kern-waarden van het bedrijf terug: design, functio-
naliteit en kwaliteit. Dit is vanaf heden ook te zien (en te kopen) in de pas 
geopende showroom en outlet store.

Het logo van Sorara staat prominent 
op de gevel en binnen zijn veel out-
door producten (zoals parasols, par-
tytenten, hangmatten en pergola’s) 
sfeervol tentoongesteld.

Directeur Jan Verhagen geeft een 
toelichting: “We hebben deze show-
room opgezet om onze internationa-
le klanten, onze nieuwste producten 
te kunnen laten ervaren.” In de show-
room kunnen gasten op uitnodiging 
kijken naar de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van outdoor living. “De 
nieuwste trends voor komende zo-
mer staan opgebouwd, zoals onder 
andere de Mirador pergola en de Si-
cillia zweefparasol.”

Sinds december vorig jaar is er op-
eens opvallend veel levendigheid 
aan de Duivendijk in Nuenen. Boven 
de ingang van het voormalige BCC-
pand prijkt nu met grote letters 
Zhengte Experience Center. Zhengte 
is het moederbedrijf achter Sorara 
Outdoor Living.

Maar de showroom is niet alleen 
geopend voor internationale klan-
ten, er is ook gedacht aan de inwo-
ners van Nuenen en omgeving. De 
enorme aantallen parasols en party-
tenten die achterin de showroom 
staan uitgestald gaan namelijk tegen 
een spotprijsje van de hand. Iedere 
vrijdag wordt er een grote outlet sale 
georganiseerd. Alle parasols en par-
tytenten worden dan met extreme 
kortingen verkocht.
Veel mensen hebben de weg naar de 
outlet store van Sorara inmiddels al 
gevonden. “Het aantal bezoekers in 
de eerste weken overtreft al onze 
verwachtingen” aldus Jan Verhagen. 
Ondanks het succes is er volgens 
hem nog steeds een ruim assorti-
ment beschikbaar. Het Sorara Outlet 
Center is iedere vrijdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur, locatie: Duiven-
dijk 5 te Nuenen.

Auto beschadigd bij de Jumbo
Wie heeft zaterdag 1 februari tussen 14.30-14.45 uur mijn auto beschadigd? Of 
heeft iemand dit misschien gezien? Mijn auto stond geparkeerd achter de win-
kelwagentjes op de grote parkeerplaats bij de Jumbo in het centrum. Het gaat 
hoogstwaarschijnlijk om een blauwe Opel Corsa 5-deurs. Bij het uitrijden is de 
schade veroorzaakt: er zijn 2 deuren beschadigd aan de bestuurderskant.
Als u iets gezien heeft of u heeft per ongeluk mijn auto geraakt, wilt u dan con-
tact opnemen via telefoonnummer: 06 - 523 154 04. Alvast hartelijk dank.

Geen vervanging voor   
opgestapte wethouder Tindemans
De Nuenense coalitiepartners W70, CDA, GroenLinks en Natuurlijk Nuenen 
hebben onderling besloten geen nieuwe wethouder aan te stellen voor de 
vervanging van de opgestapte wethouder Tindemans.
De portefeuilles van de vertrokken wethouder zullen onderling verdeeld wor-
den. Het totaal FTE’s (FullTime Equivalent) wordt aangepast van 3,5 naar 3,0 (= 
3 volletijdsbanen).
In de raadsvergadering van 26 maart zal via een raadsvoorstel de nieuwe ver-
deling van de portefeuilles aan de raad worden voorgelegd.

Passion 2020     
Iedereen is van de wereld
Over minder dan acht weken, namelijk op 3 en 4 april vindt de tweede 
editie van Passion Nuenen plaats. Dit keer niet in de H. Clemenskerk maar 
in de hiervoor speciaal geschikt gemaakte en dus omgebouwde sporthal 
De Hongerman. 

van Maria. De rol van Maria Magdale-
na is deze keer in handen van Shari-
Sayan Verharen en naast haar zal Bart 
de Rooij als Petrus optreden. Profes-
sional Rusmin Radesko uit Heerlen 
was al een aantal keer Jezus in ver-
schillende Passion uitvoeringen en 
heeft dus al veel ervaring die hij 
graag ook aan het Nuenens publiek 

Tijdens Passion wordt het verhaal van 
de laatste uren van Jezus, verweven 
met thema’s van nu, zoals armoede, 
discriminatie en vreemdelingenhaat 
door verteller Hans Vervuurt verteld. 
Hij wordt met zang en muziek bijge-
staan door een aantal solisten, door 
Brass Band Nuenen, een veertig kop-
pig projectkoor en door een combo 
dat zal zorgen voor een nog extra mu-
zikale dimensie. Passion bestaat niet 
alleen uit Nederlandstalige-, maar 
ook uit Engelstalige- en instrumenta-
le (brassband)muziek. Het is een ver-
haal met een boodschap, maar het is 
ook een leuke avond uit.

Solisten
Hans is als verteller tijdens uitvoerin-
gen van Brass Band Nuenen geen on-
bekende. Afgelopen september nog 
vertelde hij het verhaal van de laatste 
oorlogsdagen van burgemeester van 
Rijckevorsel. Ook soliste Lise Verheij-
den werkte al eerder samen met 
Brass Band Nuenen. In de vorige uit-
voering van Passion vertolkte zij Ma-
ria Magdalena, nu kruipt ze in de huid 

Foto LAVfotografie

wil laten zien. Guido de Jong uit Son 
en Breugel is in deze editie Judas en 
Léon Briët zet Pontus Pilatus neer. 
Annemijn van ‘t Hullenaar maakt als 
jonge soliste de groep solisten com-
pleet. Onder leiding van dirigent Jan 
Koolen en regisseuse Jolande van 
den Boomen zal Passion 2020 onge-
twijfeld weer een overdonderende 
voorstelling worden.

De kaartverkoop
Kaarten voor de tweede editie van 
Passion op vrijdag 3 en zaterdag 4 
april kunnen besteld worden via de 
website www.passionnuenen.nl. Er is 
plaats voor 850 bezoekers per avond, 
dus ben er snel bij als u dit spektakel 
(opnieuw) mee wilt maken.
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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:

Wekelijks halen we de PMD zak op.   
Hang de zak op tijd maar zeker niet te vroeg 
buiten.

Bij een hittegolf:
•  Drink per dag twee liter water.
• Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Ordeverstoring
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
• Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de

autoriteiten op.
• Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 

batterijen.
• Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 

om overbelasting van het net te voorkomen.
• Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 

van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 

Schakel gas en elektriciteit uit.
• Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
• Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
etenswaren.

• Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.

• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
u kan zien.

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
• Loop niet onnodig over de snelweg.
• Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 

en ambulance.
• Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
• Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
• Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van 

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

gebruik meteen weggooit.
• Was regelmatig uw handen.
• Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.

• Gebruik geen liften.
• Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 

afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
• Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•
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Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet 
deelgenomen aan het project of bent u later in Nuenen 
komen wonen? Voor onze (nieuwe) inwoners blijven wij 
de mogelijkheid bieden voor een huisbezoek inclusief het 
plaatsen van rookmelders en geven van brandveiligheids-
advies. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier op 
onze website of via telefoonnummer 040-2631 631. 
Via dit telefoonnummer en het contactformulier op onze 
website kunt u ook storingen doorgeven aan rookmelders 
in uw koopwoning als deze eerder via het project Nuenen 
(Brand)Veilig zijn geplaatst.

Lees meer op www.nuenen.nl/brandveilig

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 03-02-2020 EN 10-02-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie    Omschrijving
Weverstraat 71  Uitbreiden woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie    Omschrijving 
Geldropsedijk 7  Verbouwen woonhuis 
Hoge Brake   Tijdelijk plaatsen snackbar 
Wettenseind 9  Plaatsen tijdelijke mantelzorgwoning 
Collseweg 22  Plaatsen dubbelzijdig ledscherm 
Irenestraat 16  Uitbreiden woonhuis 
Gerwenseweg 8  Wijzigen woonhuis 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie    Omschrijving 
Hoge Brake 72  Wijzigen van de entree en 
      winkelindelingen 
Europalaan 104  Uitbreiden woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie    Omschrijving 
Nederwetten   Carnavalsactiviteiten Nederwetten 
Park 35 wegdeel  Jubileumactiviteit Klippeleaters 
Nuenen c.a.   Promotie musicalvoorstelling 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
06-02-2020 Soeterbeekse- Ontwerpbestemmingsplan
 weg 13 sloop paardenhouderij,  
  bouw en splitsen woning 
05-02-2020 Wermersland  Gehandicapten-
 10 parkeerplaats 
05-02-2020 Pieter  Vaststellen gereserveerde
 Dekkersstraat gehandicapten-
  parkeerplaats Pieter 
  Dekkersstraat 
05-02-2020 Nuenen c.a. Mandaatbesluit 
  gebruikersovereen- 
  komsten Notubiz 

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 ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

IK PAS - 40 DAGEN   
ZONDER ALCOHOL
Voor veel mensen betekent alcohol gezelligheid en hoort 
het erbij. Toch is het advies van de Gezondheidsraad om 
geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan 1 
glas per dag. Dit advies is hetzelfde voor mannen en vrou-
wen. Het is dus belangrijk voor uw gezondheid om op uw 
alcoholgebruik te letten. 

IkPas
In de traditionele vastenperiode van 26 februari 2020 tot 
en met zondag 5 april 2020 zetten veel Brabanders hun 
alcoholgebruik op pauze. Doe jij ook mee? We hopen dat 
je merkt dat minder alcohol drinken positief kan zijn, wie 
weet lukt het om ook na deze periode wat minder te drin-
ken. Meedoen? Meld je dan aan voor IkPas op www.Ikpas.
nl.  IkPas helpt je bij je uitdaging. Je kunt er terecht voor 
vragen, tips, artikelen, recepten en badges die je kunt ver-
dienen met uitdagingen… alles om jouw uitdaging te vol-
brengen! We vragen je niet om nooit meer alcohol te drin-
ken, maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten.

Voordelen
Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en wel-
zijn van de Universiteit Tilburg, doet al jaren onderzoek 
naar de e§ ecten van niet-drinken onder de deelnemers 
van IkPas. 
En dat zijn er nogal wat:
• 58% van de deelnemers is zich na IkPas meer bewust 

van hun alcoholgebruik
• 55% van de deelnemers slaapt beter
• 62% voelt zich fi tter
• 32% valt af
• 55% bespaard fl ink wat geld door geen alcohol te drinken

Goed voorbeeld voor jongeren
Ouders hebben vaak het gevoel dat ze geen invloed meer 
hebben als hun kind aan het puberen is. Bijvoorbeeld 
doordat vrienden voor pubers belangrijker worden. Toch 
blijven pubers het belangrijk vinden wat hun ouders den-
ken, en hebben ouders nog altijd invloed op de keuze van 
hun kind. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt 
dat kinderen van ouders die drinken een grotere kans heb-
ben om (op jongere leeftijd) te beginnen met drinken en 
op latere leeftijd grotere hoeveelheden drinken. Door je 
alcohol gebruik op pauze te zetten stel je een goed voor-
beeld aan jongeren. 50% van de deelnemers van IkPas 
heeft het gevoel dat ook echt te hebben gedaan. Ook 
jongeren merken dit op, zo bleek uit het onderzoek naar 
IkPas van Tranzo.

Ouderen
Op oudere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol slechter 
dan op jonge leeftijd.Dit komt omdat ouderen minder li-
chaamsvocht hebben en een relatieve toename van vet. 
Daarnaast werken bij veel ouderen de lever en nieren 
minder en neemt de lichamelijke weerstand af. Hierdoor 
leidt dezelfde hoeveelheid alcohol tot hogere bloedspie-
gels, lagere tolerantie en snellere vergiftiging en orgaan-
schade. Met andere woorden, ouderen zijn over het alge-
meen eerder dronken en een kleine hoeveelheid alcohol-
houdende drank kan al schadelijke gevolgen hebben.

Ga de uitdaging aan en doe mee aan IkPas. Er hebben zich 
in Nederland al 4.613 deelnemers aangemeld, waarvan in 
de regio Brabant-Zuidoost 1611 deelnemers. Meld jezelf 
vanaf 31 januari aan via www.Ikpas.nl 

NUENEN (BRAND)VEILIG
Gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen 
(Brand)Veilig’. Doel was het aantal brandslachto§ ers te 
verlagen door het geven van voorlichting en het plaatsen 
van rookmelders. In de afgelopen jaren hebben door de 
brandweer opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rookmelders 
geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers ad-
viseerden daarnaast ook over de brandveiligheid, over het 
hebben van een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn 
om melders te plaatsen. Eind 2018 is het project o¤  cieel 
beëindigd.

ONDERHOUD BRUG KIKKERPAD
Op de brug bij het Kikkerpad is een verzakking geconsta-
teerd. Uit inspectie blijkt dat de dwarsbalken onder het 
brugdek ingerot zijn. Deze worden dan ook vervangen. 
Vanaf maandag 17 t/m vrijdag 21 februari lichten we het 
brugdek en worden de nodige onderdelen vervangen. In 
deze periode is de brug niet toegankelijk. Het verkeer 
wordt omgeleid.
We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de 
overlast tot een minimum te beperken. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnr.: (040) 2631 631.

IICPAS 

IICPAS 

Lezing over LEV-groep Nuenen   
tijdens de open ontmoetingsavond  
van ruilkring LETS-Nuenen 
Op deze open ontmoetingsavond van Lets-Nuenen (dus ook niet-leden 
zijn van harte welkom) zal de LEV-groep Nuenen een lezing geven over 
wat de LEV-groep voor diensten aanbied. Anne Goossens, maatschappe-
lijk werker en Ann Geelen, wmo en mantelzorgconsulent zullen u haarfijn 
kunnen uitleggen wat de LEV-groep voor u kan betekenen. Ze zijn er niet 
alleen voor bijvoorbeeld Jongerenwerk, WMO diensten of Schuldhulp-
verlening maar ook hebben ze een breed aanbod in trainingen. De LEV-
groep wil met deze lezing bereiken dat de LEV-groep bekender wordt bij 
de lokale inwoners.

boodschappen voor Jan, Jan repa-
reert een fiets voor Inge, Inge geeft 
een voetmassage aan Jolanda, enzo-
voort. 

Maandelijkse komen de leden bij el-
kaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden. We beginnen de ont-
moetingsavond van donderdag 20 
februari met het gebruikelijke praatje 
van de voorzitter en deze keer een 
snel rondje met diensten die verricht 
zijn en diensten die gevraagd kun-
nen worden. Daarna start de lezing 
van de LEV-groep. 

Nuenen kent een actieve LETS-kring; 
het is een ruilnetwerk met leden, die 
onderling diensten en/of goederen 
uitwisselen. Geld komt er niet aan te 
pas. Het idee is heel simpel: je doet 
iets voor een ander of je laat iets door 
een ander voor jou doen. 
Het is een systeem waarbij diensten 
en soms ook producten worden ge-
ruild binnen een groep van inge-
schreven leden. Er wordt gebruik ge-
maakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ 
(apenstaartje). Een voorbeeld: Henk 
helpt Anke met haar tuin, Anke doet 

 Nieuwsgierig geworden en wil je 
meer weten? Kom dan donderdag 20 
februari rond 19.30 uur naar De We-
verkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 
5, 5671 CH Nuenen. Voor meer info: 
www.levgroep.nl / www.letsnuenen.nl

NUENEN
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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

Alles met liefde
voor u klaar gemaakt!!!

4 Kalfs Saucijzen .............. 6,00
Liefdes Buidel
“Heerlijk gevulde Runderschnitzel” .. 100 gram 2,95
Gebraden Kipfi let
.......................................................... 150 gram 2,75
Peper Steaks
..............................................................3 stuks 7,95
Italiaanse Biefstukrol
.......................................................... 100 gram 1,95
Gevulde Wraps
..............................................................2 stuks 4,50

Ook voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

‘We wisten niet dat er 
 zóveel mogelijk is.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor de een is dat intiem en 
bescheiden, voor de ander juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor voor ieders verhaal. We helpen zo het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te 
maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Nuenen en omgeving 
staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie 
DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel  040 711 73 72.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

14 EN 15 FEBRUARI

TROUWEVENT 
KEN JIJ OF BEN JE IEMAND DIE GAAT TROUWEN BINNENKORT? 
KOM DAN NAAR HET TROUWEVENT EN LAAT JE INSPIREREN
                         DOOR DE MOOISTE TROUWKOSTUUMS.

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Tanja Ilbrink en Gert-Jan Hendrikx RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 

Geldrop-Mierlo 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Toeval of niet?
Heeft u het ook wel eens meegemaakt? Vreemde gebeurtenissen na het 
overlijden van een dierbare? De radio die vanzelf aangaat, knipperende 
lampen, de lievelingsvogel die op het raam tikt, een vlinder die blijft 
rondcirkelen, de hond die blaft naar ogenschijnlijk niets...

Na zo’n bijzondere ervaring vragen na-
bestaanden ook wel eens aan ons of wij 
geloven in een teken na de dood. Een 
lastige vraag, waarover wij onderling 
ook van mening verschillen, met ieder 
onze eigen ervaringen en inzichten. 
Maar er gebeuren zeker bijzondere din-
gen, waarvan wij soms ook getuige zijn.

Toeval of teken?
Zo brachten we eens een mevrouw 
naar haar familie, waar zij tot aan de 
uitvaart zou verblijven. En ineens zag 
iemand het. De grote klok in de ka-
mer was stil blijven staan op vijf voor 
half 1, het exacte tijdstip dat mevrouw 
was overleden eerder die dag. Heel bij-
zonder. Iets om bij stil te staan of ge-
woon toeval? 

Evenmin kunnen we verklaren hoe het 
op de dag van de uitvaart 21 graden 
kon worden. De warmste dag ooit ge-
meten in de winter! Toeval of had het 
er iets mee te maken dat mevrouw zo 
van zon en warmte hield? Dankzij dit 
mooie weer was het gelukkig ook min-
der moeilijk voor de nabestaanden om 
hun dierbare achter te laten op de bijna 
sprookjesachtige begraafplaats, die zich sprookjesachtige begraafplaats, die zich 
op haar mooist toonde in het zachte op haar mooist toonde in het zachte 
zonlicht. En dat vogeltje dat op het zonlicht. En dat vogeltje dat op het 
raam tikt? Misschien doet het dat wel raam tikt? Misschien doet het dat wel 

veel vaker maar valt het nu pas op. Die 
radio die zomaar aangaat? Dat gebeurt 
ook wel bij mensen die geen dierbare 
verloren. 
We zullen nooit weten of een teken na 
de dood mogelijk is. Maar iedereen is 
vrij om te geloven wat hij of zij wil. Om 
te beredeneren dat alles berust op toe-
val, op een wetenschappelijke verkla-
ring of om te hopen dat het een teken 
van boven is. 

Alles is goed
Waar de een rust vindt als deze ver-
schijnselen verklaarbaar zijn, put de 
ander er wellicht troost uit  om deze 
te beschouwen als een teken van een 
overleden dierbare. Tastbaar of niet, 
deze verschijnselen kunnen dan een 
mooie steun zijn in het proces van 
rouwverwerking. En anders leiden ze in 
ieder geval telkens weer tot bijzondere 
gesprekken, waarbij eenieder zijn eigen 
waarheid mag hebben.

Kirk Douglas in Nuenen
Door Edwin Coolen

Vorige week overleed op 103-jarige leeftijd acteur en Hollywoodlegende 
Kirk Douglas. Zijn bekendste rollen zijn die van Spartacus in de gelijkna-
mige film en natuurlijk als Vincent van Gogh in Lust for Life. Voor die film 
over het leven van Van Gogh zijn in 1955 opnames gemaakt in Nuenen, 
waar de schilder van 1883-1885 woonde en leefde.

‘In 1952 stopte er een grote roze Ca-
dillac voor de deur. Er stapte een 
paar Amerikanen uit die bij ons naar 
binnen gingen. Mijn vader riep mij 
erbij omdat ik wat beter Engels 
sprak. ‘What do you know about Van 
Gogh?’, vroegen ze. Ik zei dat ik er 

Café de Zwaan, het huidige Ons 
Dorp, diende destijds als uitvalbasis 
voor de filmcrew. Uitbaters waren 
toen Harrie en zijn vrouw Marie Lou-
wers. Hun zoon Martin vertelde daar 
enkele jaren geleden in Rond de Lin-
de al het volgende over:

Kirk Douglas in De Zwaan, met veel belangstelling voor de Amerikaanse filmcrew (Foto’s afkomstig van familie Louwers)

best veel van wist, ik was er altijd in 
geïnteresseerd geweest. De Ameri-
kaan bleek Vincente Minelli te zijn, 
een Hollywood-regisseur. Hij was in 
Nuenen naar aanleiding van het 
boek Lust for Life en hij had Kirk 
Douglas bij zich. Ik heb ze toen een 
rondleiding door Nuenen gegeven, 
te voet en in die Cadillac.’

Douglas kreeg een Oscarnominatie 
voor zijn rol als Vincent van Gogh. 
Nuenen werd opnieuw op doek vast-
gelegd, ditmaal het witte doek van 
de film.

Over Van Gogh, Kirk Douglas, 
annexatiedrang en    
postume erkenning
Het was even wereldnieuws in de media afgelopen dagen: Hollywood-legende 
Kirk Douglas overleden. En dan is het een kleine stap van Kirk Douglas naar Vin-
cent van Gogh en vervolgens naar Nuenen. En zo berichtten de media er ook over. 
Prominente Nuenenaren keken weer even terug op hun jeugd, hun herinneringen. 
Ze gingen weer even terug naar 1956. Het was in dat jaar dat Lust for Life, een bio-
grafie over het leven van Vincent van Gogh werd opgenomen. Kirk Douglas speel-
de de hoofdrol, Nuenenaren de figuranten en het mooie dorp was de filmlocatie. 
Enkele weken streken regisseur, acteurs en media neer in Nuenen. Douglas was een 
jonge veertiger en meisjes tussen 15 en 25 keken hun ogen uit. Hij bestaat echt! 
Hollywood aan den Dommel! Het Wit Voetje, één van de belangrijkste onderschei-
dingen Nuenen, bestond nog niet, maar de Oscars wel. Deze prijs zou Douglas 
nooit krijgen minus dan een Oscar voor zijn hele oeuvre, meestal een laat excuus. 
Behalve dat Douglas Van Gogh speelde en daarmee in Nederland bekend werd, 
was zijn eeuwige roem het gevolg van de hoofdrol in Spartacus. In deze ruim drie 
uur durende film speelde Douglas de epische slavenleider die de opstand der sla-
ven organiseert en na vele successen uiteindelijk ten strijde trekt tegen Rome. Te-
gen de overmacht van Rome kan zijn moed niet op. Hij verliest genadeloos met zijn 
trouwe volgelingen eindigt gekruisigd aan de Via Appia. Een ster is geboren en hij 
is voor eeuwig Spartacus; het Swiebertje-effect in Hollywood. Het is altijd interes-
sant te kijken wat nu deze twee hoofdrollen verbindt. Ook voor Nuenen. Van Gogh 
heeft in zijn Nuenense periode met name de hardheid van het leven van de landar-
beiders, de boeren en de wevers willen vereeuwigen. Met enkele mensen slechts 
één pan aardappelen eten. Donkere kleuren, harde gezichten en armoede op de 
zandgronden verbeelden. Van Gogh had empathie en sympathie voor deze men-
sen. Goede mensen die de last van het toen arme bestaan torsten. Kirk Douglas 
zette dit goed neer in zijn Van Gogh-rol. Vier jaar later in Spartacus was het weer 
Douglas die opkwam voor een groep mensen die het moeilijk had; voor de slaven 
die uit slavenfamilies voortkwamen en geen perspectief hadden in dit voortvaren-
de Romeinse rijk. De opstand en de strijd tegen de grote stad Rome was de laatste 
poging om de keuze te verzilveren: vrij of dood. Het werd het laatste. En zo staat 
Kirk Douglas symbool van de strijd voor de zwakkere, die als Spartacus optrekt te-
gen Rome, doorredenerend, het Eindhoven van die tijd. Of ga ik nu te ver? En is de 
stap van Kirk Douglas via Lust for Life, Van Gogh, Nuenen, via Spartacus, Rome en 
de slavenopstand naar de dreigende annexatie van Nuenen door Eindhoven een 
te grote? Ach, het zijn slechts films. En ook Roland van Pareren en Cor Molenaar in 
de Telegraaf geven commentaar op het overlijden van een groot acteur; en doen 
zo mee aan het wereldnieuws. Onze eigen Nuenenaren van het fictieve witte doek. 
Geweldig. Daarom hou ik zo van Nuenen. 

Nog even terugkomend op de echte Oscar die Kirk Douglas nooit gewonnen heeft. 
Misschien kan carnaval-minnend Nuenen aan deze beroemde, kortstondige, Nue-
nenaar, Kirk Douglas postuum het Wit Voetje uitreiken. Want dwars was hij zeker; in 
ieder geval in zijn hoofdrollen, Van Van Gogh tot Spartacus. 

Frank A.M. van den Heuvel, Van Moersselestraat 15, 2596 PD Den Haag
Email: Frankamvandenheuvel@gmail.com 

Tel.: 06-22975631
Frank van den Heuvel

Eeuwige Nuenenaar in Den Haag
1 deel van Krek Inder, Tonpraoters uit vervlogen tijden (opmerking redactie).

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

Rotary Nuenen overhandigt 
cheque aan Zonnebloem 
In een tijd waarin steeds meer mensen eenzaamheid ervaren, kan het be-
lang van De Zonnebloem niet overschat worden. Het contact van mens 
tot mens is wat ons allen voedt en overeind houdt. Nuenen mag er dan 
ook trots op zijn dat hier een actieve Zonnebloemafdeling is, gerund door 
een aantal geïnspireerde en gemotiveerde vrijwilligers. 

daarom een van de vier gekozen goe-
de doelen om het geld aan te doneren 
dat bij elkaar gebracht werd met de 
organisatie van de Vincent van Gogh 
fotowedstrijd en de bijbehorende ex-
positie. De andere goede doelen die 
een gift ontvangen zijn Stichting Leer-
geld Nuenen, Het Wereld Natuur 
Fonds en End Polio Now. Met gepaste 
trots overhandigde Arianne Knegt, als 
voorzitter van Rotary Club Nuenen, af-
gelopen vrijdag een cheque aan Yvon-
ne Onstenk en Sjef van Griensven, res-
pectievelijk voorzitter en penning-
meester van De Zonnebloem Nuenen.

De Zonnebloem geeft mensen met 
een lichamelijke beperking de moge-
lijkheid activiteiten te ondernemen 
die voor anderen vanzelfsprekend zijn. 
Dat kan gaan om relatief kleine dingen 
als een bezoekje aan het plaatselijke 
tuincentrum, maar ook een dagje naar 
het strand of zelfs een georganiseerde 
reis. Het kan ook simpelweg het con-
tact zijn bij een kopje koffie thuis op 
de bank of een stukje wandelen.

Rotary Club Nuenen onderschrijft de 
doelstellingen van De Zonnebloem 
volledig. De Zonnebloem Nuenen is 

20 mei t/m 1 juni 2020

Asperges   
aan het veld
De voorbereidingen voor het zesde 
culinaire evenement Asperges aan 
het Veld bij de Raaijmakers Hoeve 
Boord 25 zijn alweer in volle gang. In-
middels zijn alle restaurants bekend 
die u een of meer dagen gaan verras-
sen met heerlijke aspergerecepten, 
uiteraard met bijpassende wijnen. De 
komende weken leest u in Rond de 
Linde het volledige programma en 
vandaag lichten we alvast een tipje 
van de sluier voor u op.
Nieuw tijdens deze zesde editie is 
‘Ladies Lunch’ op vrijdag 22 mei. De 
lunch, bestaande uit een spranke-
lend aperitief, een amuse, een 
3-gangen lunch en koffie/thee met 
friandises wordt verzorgd door 
Chef’s Table. Boek snel want vol is vol 
en het belooft een ouderwets gezel-
lig middag te worden.
Ook maken we bekend dat het be-
kende restaurant Nastrium uit Hel-
mond op zowel zondag 24 mei als 
zondag 31 mei, eerste pinksterdag 
u gaat laten genieten van culinaire 
‘aspergehoogstandjes’. 
Kijk op de website voor meer info en 
houd de Rond de Linde in de gaten. 
www.aspergesaanhetveld.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
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E I G E N T I J D S Graf ds. Van Gogh
Wat een onprofessioneel geklungel. Breuk te verwachten? Ja, wel als je met een balk 
gaat krikken onder iets wat een paar scheurtjes heeft en gemetseld is op een rand van 
stenen. Ook nog in het midden op twee punten gaan tillen. Dan breekt door zware 
druk op de boven- en onderrand de steen altijd in het midden door. Er had eerst een 
dekplaat onder geschoven moeten worden die dan op minstens vier punten wordt op-
getild. Allemaal om een scheur die je al ziet op een foto van Marc Tralbaut uit 1955! De 
steen is 135 jaar oud en in 1994 zijn scheurtjes al eens ‘ter plaatse’ behandeld door graf-
steenspecialist Fa. Kluijtmans uit Eindhoven. 
Gemeente, zie de bedankbrief van 15 juni 1994 van Johan van Gogh. Was overigens ei-
genaresse fam. Van Gogh akkoord? Grafrust verstoord. Steen voor altijd beschadigd. 
Weer een overhaaste, domme actie. Allemaal voor de toerist. Onlangs las ik dat zelfs 
getracht wordt het 113 jaar oude graf van Margot Begemann overgeplaatst te krijgen 
van Den Haag naar Nuenen. Waar is men mee bezig? Dan heb je toch geen respect 
voor geschiedenis. Laat de tand des tijds toch gewoon zien en onderhoud iets op lan-
gere termijn en deskundige manier. Bijvoorbeeld door een abonnement op Monumen-
tenwacht Brabant. Die komt jaarlijks langs voor klein onderhoud en zo blijft iets onder 
de aandacht. De Monumentencommissie maakt zich druk over een oude lindeboom 
waarom dan niet over deze steen? Als de gemeente zo bezorgd is om haar monumen-
tale erfgoed waarom bestaan graven naast Van Gogh dan al zoveel jaren uit brokstuk-
ken en ziet het kerkhof er slecht onderhouden uit?

Ton de Brouwer, Ruiterweg 6, Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Open brief aan de leden van de Nuenense raad n.a.v. de raadsinformatiebrief van het 
College van B&W inzake (niet) afsluiten Opwettenseweg voor autoverkeer
Geachte leden van de Raad,
De inhoud van bovengenoemde brief (ongedateerd/ corsanr. 2019.22365 heeft onge-
twijfeld de nodige aandacht van uw Raad. Dat is ook het geval bij flinke delen van de 
burgerij waaronder de 650 ondertekenaars van onze petitie “Genoeg is genoeg”, gro-
tendeels woonachtig in Nuenen-Zuid. U vraagt zich af waarom die mensen/ gezinnen 
zich druk maken over een zaak van de nieuwbouwwijk Nuenen-West? 
1. De kwestie rond de Opwettenseweg wordt door B&W geïsoleerd gepresenteerd, be-
perkt tot de bestaande bewoners daarvan en de honderden nog te verwelkomen ge-
zinnen. Het welzijn van deze laatste categorie wordt belangrijker geacht dan die van 
de reeds woonachtigen in Nuenen-Zuid. Door afsluiting van de Opwettenseweg en het 
daarmee samenhangende autoverkeer dan maar via Wettenseind/Geldropsedijk (incl. 
busbanen) naar de A270 te leiden, wordt het probleem door B&W over de schutting ge-
gooid, zonder de moeite te nemen om de negatieve gevolgen voor de bewoners elders 
inzichtelijk te maken, zodat u e.e.a. in uw beraadslaging kunt meenemen.
2.  Deze geïsoleerde benadering is overigens niet nieuw. Bij de behandeling van de 
Mobiliteitsmodules in uw vergadering van 12.12.19 ontbrak de belangrijkste: Module 
1/ Gemotoriseerd Verkeer. Deze salamitactiek ontneemt ook het zicht op de achterlig-
gende oorzaak: het doorgaande verkeer door Nuenen.
3.  Verkeer van elders genereert 70% van het verkeer op de Nuenense wegen incl. de 
A270 langs Nuenen-Zuid/ Eeneind. Dit is het primaire probleem dat op de agenda 
moet resp. aangepakt dient te worden. Een ontsluiting ten noorden van Nuenen rich-
ting Ekkersrijt zou daarbij serieus bekeken moeten worden. Overige zaken zijn slechts 
afgeleiden.
4.  In dit bredere kader kunnen eveneens alternatieven voor Nuenen-West bezien wor-
den. Wij pleiten voor een eigen ontsluiting daarvan op de A270. In het verleden is ont-
sluiting van deze nieuwbouwwijk aan de westkant over het hoofd gezien. Thans - met 
de nodige druk van B&W op uw Raad - moet dit gerepareerd worden ten koste van be-
woners in Nuenen-Zuid.
5.  Beleid (incl. afsluiting Opwettenseweg) dat stamt uit 2008 en latere afspraken met 
de projectontwikkelaars verdienen heroverweging. In plaats van het presenteren van 
redelijke alternatieven somt B&W in feite een lijstje dreigementen op om uw Raad 
daarvan af te houden.
6.  Tot slot. De veiligheid van het fietsverkeer op de Opwettenseweg gaat ook ons ter 
harte, reden waarom wij eerder gewezen hebben op mogelijkheden om (deels) achter 
bestaande bebouwing een vrij liggend fietspad aan te leggen. Ook dit onderwerp zou 
in het kader van het overleg met projectontwikkelaars op de agenda moeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Belangenvereniging Nuenen Groen./ www.nuenengroen.nl/ 10.02.2020

Offert de Nuenense gemeenteraad sociale huurwoningen op voor een 5 hoog wooncom-
plex met dure en luxe appartementen ?
In het ‘Hart van Nuenen-Centrum’ net aan de Kerkstraat / achter de Van de Schoorhof be-
ter bekend als de oude Aloysiusschool is men van plan om een 5 etages (=17 meter ) hoog 
appartementencomplex incl. parkeergarage neer te zetten.
Dit complex gaat een stempel drukken op ons mooie authentieke rijks beschermde dorps-
gezicht gezien vanuit het Park.
Ga maar eens bij het elektriciteitskastje in het Park staan ter hoogte van het Kloostermo-
nument ( buizenstelsel met granieten kei ) en kijk dan tussen de kerk en de pastorie. U ziet 
dan het schoolgebouw aan de Van de Schoorhof en daarachter nog de zendmast.
Stelt u eens voor dat er boven de van de Schoorhof nog +/- 2,5 etage ongeveer 6 meter een 
modern appartementen complex uitsteekt. 
Zou dit geen afbreuk doen aan het ‘Authentieke Rijksbeschermd dorpsgezicht’ waar Nue-
nen zo trots op is en kan zijn ? En of het nog niet erg genoeg is zal dit complex zorgen dat 
er niet meer genoeg daglicht toetreed in een aantal Sociale huurwoningen aan de Van de 
Schoorhof waardoor deze woningen ongezond worden. De lichtste TNO-norm wordt niet 
meer gehaald waardoor de bewoners ervan meer risico lopen op psychische klachten. 
ONGEZOND dus!!!! Dan denkt u misschien ga gewoon verhuizen maar op moment van 
schrijven zijn er geen andere betaalbare huurwoningen in Nuenen. (0 bron Wooniezie)
Ook koopwoningen onder 200.00O zijn er beperkt (3 op moment van schrijven bron Funda)
Dit betekend dat we Nuenen uit zouden moeten naar jawel Eindhoven…
Hebben we daarom massaal tegen annexatie gestemd???? Om uit ons eigen Nuenen weg 
gejaagd te worden door een prestigieus appartementen complex waarvan de apparte-
menten 500.000 tot 1 miljoen euro gaan kosten. Deze dure woningen zorgen niet eens 
voor een doorstroming binnen de klemzittende Nuenense woningmarkt! En of dat nog 
niet genoeg is zijn in de tussenliggende tijd van commissie vergadering tot raadsvergade-
ring as donderdag 13 februari een aantal raadsleden ingegaan op een uitnodiging voor 
een extra informatie bijeenkomst van Residenz.
Wat zegt dat over de objectiviteit van deze betreffende raadsleden???? Spelen hier andere 
belangen misschien? Wordt Nuenen in 2-en gedeeld? Geen hoogbouw in Nuenen -zuid 
wel in het authentieke centrum? Of bent u in Nuenen- zuid bij goedkeuring van deze plan-
nen alsnog niet veilig tegen hoogbouw?
Ik roep de politieke partijen van Nuenen c.a. op welke in hun verkiezingsprogramma de 
bouw van Sociale huurwoningen, starters woningen en betaalbare appartementen voor 
senioren hoog in het vaandel hebben staan, stem tegen dit dure prestigieuze plan , zo houd 
u de bestaande sociale woningen gezond en maakt u de woningmarkt niet nog krapper.
Partijen die tegen annexatie waren en tegen hoogbouw ook u wil ik vragen hou u aan uw 
woord!!!

I. de Laat Bewoner van Van de Schoorhof (Nuenenaar in Hart en Nieren)

Feiten en ervaring van ouderen
Sinds 3 april 2015 breng ik, Joost Vereijken raadslid W70, iedere eerste 
vrijdag van de maand een bezoek aan het Jo van Dijkhof. 

Ook komen er onderwerpen aan bod 
waar met name de ouderen verbete-
ring in willen zien. 
Oudere ouderen grijpen mis op de 
openbare toiletgelegenheden en 
rustbanken en komen om die reden 
minder de deur uit. Ook is veel aan-
bod van programma’s niet voldoen-
de afgestemd op de interesses van 
ouderen.
Dertig procent van de inwoners van 
Nuenen is 60 jaar en ouder. Dit per-
centage zal in de toekomst alleen 
maar toenemen. Het is van groot be-
lang om met deze bewoners in ge-
sprek te blijven. 
Mede door deze gesprekken, bleek er 
in Nuenen-Zuid nauwelijks tot geen 
medische voorzieningen aanwezig te 
zijn. W70 heeft zich jaren ingezet 
voor het vestigen van een huisart-
senpost en apotheek, en is blij dat dit 
nu gerealiseerd is. 
Er dreigde sluiting van de Gasterij in 
het Jo van Dijkhof. Dit is een belang-
rijke ontmoetingsplek voor de in- en 
omwonenden. Tot grote vreugde 
blijft de Gasterij nu open. 

Iedere burger van de gemeente Nue-
nen c.a is altijd van harte welkom op 
de eerste vrijdag van de maand: van 
11.30 tot 12.30 uur, in de Gasterij van 
het Jo van Dijkhof, zodat hij of zij deel 
kunnen nemen aan deze leerzame, 
mooie en zinvolle ontmoetingen/ge-
sprekken. 

Met vriendelijke groet,
Joost Vereijken, Raadslid W70
Telefoonnummer: 06 1845 9790

In deze besprekingen met de in- en 
omwonenden van Nuenen-Zuid 
hoor ik hoe met name de ouderen 
het leven in onze gemeente Nuenen 
c.a. beleven.
In deze gesprekken komen veel on-
derwerpen aan bod. Denk hierbij 
aan: huisvesting, kwaliteit van de wo-
ning en woonomgeving, leefbaar-
heid, het voorzieningenniveau en de 
beleving van veiligheid. Daarnaast 
wordt er ook gesproken over hulp 
nodig hebben/hulp ontvangen, so-
ciale gesteldheid, gezondheidssitua-
tie en zelfredzaamheid.
Kortom: de waardering van het le-
ven.
Het merendeel van de respondenten 
is tevreden met het leven, verveelt 
zich niet en leeft met hoop voor de 
toekomst. 

Feestmiddag bij het 25 jarig bestaan 
van het Huiskamerproject Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen vrijdag 7 februari werd bij de John Geven Studio’s een feeste-
lijke bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van het 25 jarig jubi-
leum van het Huiskamerproject Nuenen.

ken met leeftijdsgenoten in de woon-
buurt van de ouderen.
Ook worden uitstapjes gemaakt naar 
bijvoorbeeld Coppelmans, Intratuin 
en de Weverkeshof.
Kortom een aangename afwisseling 
in het soms eenzame bestaan van 
vele ouderen. Deze activiteiten wor-
den het gehele jaar door georgani-
seerd, behalve in de maand juni. 

Voorzitter Yvonne Onstek verwel-
komde de gasten bij binnenkomst en 
Penningmeester Sjef van Griensven 
zorgde voor een vlekkeloos verloop 
van de middag.
Wethouder Ralf Stultiëns sprak na-
mens de Gemeente Nuenen en on-
derstreepte het belang voor de Nue-
nense samenleving van dit Huiska-
merproject en haalde Geri Asselman 
en Ini Risseeuw naar voren als o.a. ver-
tegenwoordigers van het eerste uur.
De gasten en een kleine honderd vrij-
willigers gebruikten de middag ook 
voor nadere kennismaking en geno-
ten van de uitstekende hapjes en 
drankjes tussen de liedjes van een 
entertainer en het optreden van een 
illusionist. 

Komend vanuit de BWI en nu de LEV 
groep is een grote groep vrijwilligers al 
die tijd bezig om inwoners die dreigen 
te vereenzamen, een ontspannende 
ochtend in de week aan te bieden.
De deelnemende gasten worden 
thuis opgehaald en na afloop weer 
thuisgebracht door vrijwillige chauf-
feurs. Het project werkt met 2 groe-
pen: op maandag- en woensdagoch-
tenden elke groep telt ongeveer 15 
personen.
Ook zijn er verschillende gastvrou-
wen actief die zorgen voor koffie met 
iets lekkers voor de gasten. Van 9.30 
uur tot 13.00 uur wordt o.a. de week 
doorgenomen en er worden spelle-
tjes gedaan, verhalen verteld en oefe-
ningen gedaan om het lichaam fit te 
houden. De morgen/middag wordt 
afgesloten met een kopje soep, iets 
lekkers of iets dergelijks.

Het Huiskamerproject is opgezet als 
vorm van ondersteuning, om er voor 
te zorgen dat mensen zolang moge-
lijk in hun thuissituatie kunnen blij-
ven wonen. Het biedt een zinvolle 
dagbesteding in groepsverband en 
mogelijkheden om contacten te ma-

Wethouder Stultiëns (links) en Yvonne On-
stek (2e van rechts) met enkele vrijwilligers

Spechten-
wandeling IVN   
in Nuenens Broek
Op zondag 16 februari nemen gidsen 
van de Vogelwerkgroep van IVN Nue-
nen je graag mee naar het Nuenens 
Broek om spechten te spotten.
Al in het vroege voorjaar beginnen 
spechten met het laten horen van hun 
felle roffels en luidruchtige geroep om 
hun territorium af te bakenen. Een 
mooi moment om op zoek te gaan naar 
de verschillende soorten spechten in 
onze omgeving. De spechten laten zich 
makkelijker zien, omdat er nog geen 
bladeren aan de bomen zitten. Onze 
gidsen herkennen de spechten vaak al 
aan de roep en kunnen je van alles ver-
tellen over de leefwijze van deze mooie 
vogels. In het Nuenens Broek zijn alle in 
Nederland voorkomende spechten 
aanwezig, zelfs de minder algemene 
soorten zoals de zwarte specht.
Je bent van harte welkom om mee te 
gaan op deze ontdekkingstocht. Aan 
de wandeling zijn geen kosten verbon-
den en vooraf aanmelden is niet nodig. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het 
zandpad naast De Lissevoort en lopen 
vanaf daar naar de ingang van Nue-
nens Broek. Het kan er in deze tijd nat 
en wat lastig toegankelijk zijn. Zorg 
voor waterdichte, stevige schoenen of 
laarzen, voldoende warme kleding en 
eventueel een verrekijker. Einde ±11.00 
uur. Meer info www.ivn.nl/nuenen
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vr 14 feb T/m vr 28 feb

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

1917  NU
Meeslepend oorlogsdrama (Golden Globe)

LES MISERABLES  V.A. 20 FEB
Meeslepende verhaal van Stéphane

LITTLE WOMEN   NU
Gebaseerd op het gelijknamige boek. 

MEMENTO MA 24 FEB
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Expo

world press photo 
EXHIBITION 2019 HELMOND

 BINNENKORT:

 06 MRT T/M 29 MRT

 T/M 01 MRT

TENTOONSTELLING 
VAN EN OVER TINUS DERKS 1952-2019

ZA 15 feb 21:00 u

The Hillbilly Moonshiners     
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD AND SONS     
zo 16 FEB 11:00 u

platenbeurs    
VINYL & CD’S
za 29 feb 14:00 u

omloop het nieuwsblad   
MMV KARSTEN KROON, BRAM TANKINK 
EN RIK ELFRINK 
za 29 feb 21:00 u

Abba Fever    
THE ULTIMATE ABBA SHOW UITVERKOCHT   

   
vr 06 mrt 20:00 u

Borgers     
MUZIEK IN DE FAMILIE      

VR 14 FEB T/M VR 28 FEBVR 14 FEB T/M VR 28 FEB

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

VR 14 FEB  20:15 u TONEEL

JEROEN SPITZENBERGER, 
HANNE ARENDZEN
De liefde begraven

ZA 15 FEB  20:15 u MUZIEK

THE DOORS IN CONCERT
Fifty years of sex and death

DI 18 FEB  20:15 u DANS

CONNY JANSSEN DANST
Kiem  (inleiding 19:30u)

WO 19 FEB  20:15 u CABARET

STEFANO KEIZERS
Sorry baby

DO 27 FEB  15:00 u JEUGD

BENJAMIN DE BEER (4+)
(vakantietip)

VR 28 FEB  20:15 u MUZIEK

HANDSOME POETS
Lieve schatten

BINNENKORT:

ZO 01 MRT  15:00 u FAMILIE

DUDA PAIVA COMPANY
Vergeten dieren & verloren zaken

DI 03 & WO 4 MRT  20:15 u CABARET

TINEKE SCHOUTEN
 Highlights (optie theaterdiner)

  #ONTROEREND
EN #ENERGIEK

Live wielerwedstrijd    
in De Cacaofabriek
Zaterdag 29 februari zal de 75e editie van Omloop Het Nieuwsblad gere-
den worden en deze zal live te zien zijn in de filmzaal van De Cacaofa-
briek. Het is de eerste grote klassieker op Europese bodem en de race 
wordt door menig liefhebber dan ook gezien als de officieuze opening 
van het Europese wielerseizoen. 

De koers zal live uitgezonden wor-
den in de Helmondse filmzaal en zal 
worden becommentarieerd door 
twee oud-renners, te weten Bram 
Tankink en Karsten Kroon. Zij zullen 
onder leiding van Rik Elfrink (Eind-
hovens Dagblad) de koers live be-
spreken en van deskundig commen-
taar voorzien. Ook zullen ze achter-
grondinformatie schetsen en be-

spreken hoe de koers in elkaar steekt, 
alsmede de wielrenners. Vorig jaar 
werd de koers gewonnen door Sty-
bar, die met een late aanval de kop-
positie veiligstelde. 

Omloop Het Nieuwsblad - m.m.v. 
Karsten Kroon, Bram Tankink en Rik 
Elfrink. Za 29 feb 2020, om 14.00 uur. 
www.cacaofabriek.nl

Halve � nale Archipel 
Muziekconcours 
Stichting Vrienden van Archipel organiseert dit jaar voor de zevende keer 
het jaarlijkse Muziekconcours. Het concours is van start gegaan met 32 
deelnemers. Er zijn inmiddels 16 deelnemers door naar de halve finales 
die op 15 en 16 februari plaatsvinden in Archipellocaties Akkers (Nuenen) 
en Berkenstaete (Son en Breugel). De jonge musici laten zich, net als voor-
gaande jaren, op het podium weer van hun beste kant zien en horen. Van-
uit heel Nederland kunnen we trots zijn op al dit talent.

Grande finale 
Op 8 maart vindt de ‘Grande finale’ 
van het Archipel Muziekconcours 
plaats in het Muziekgebouw Eindho-
ven. Altijd een spannende strijd te 
worden tussen zes finalisten! De fina-
le begint om 14.30 uur in de grote 
zaal van het Muziekgebouw Eindho-
ven. Mis het niet! Entreekaarten zijn 
te koop voor € 6,50 (incl. reserverings-
kosten en pauzedrankje) via www.
muziekgebouweindhoven.nl). Er is 
voldoende plaats voor rolstoelen.

15 februari 14.00 uur in de Akkers, 
Margot Begemanstraat 9 in Nuenen. 
16 februari, 14.00 uur in Berkenstaete, 
De Bontstraat 71 in Son en Breugel.

Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vinden 
op de site: www.archipelzorggroep.
nl/muziekconcours

Stichting Vrienden van Archipel or-
ganiseert het Muziekconcours omdat 
muziek een taal is tussen mensen, die 
iedereen gemakkelijk verstaat. Mu-
ziek biedt de mogelijkheid tot con-
tact leggen. Archipel organiseert het 
muziekconcours om cliënten, mantel-
zorgers én omwonenden de kans te 
bieden te genieten van (licht) klassie-
ke muziek op hoog niveau.

In de halve finale op 15 februari zien 
we: Matthijs de Wit (17) op marimba 
Floran Plompen (14) op piano Elin 
Wiedenhof (12) op cello Trio Con Ar-
dore (Lasse Reijnen, Evan van Dijk en 
Jiwani Ledder) (allen 13) op cello, vi-
ool en piano Xzanne Engelen (13) op 
harp Stijn Pollen (17) op piano Tudor 
Marin (11) op cello Sarah van der Lij-
ke (13) op dwarsfluit.

In de halve finale op 16 februari zien 
we: Julia Bogdanova (11) op piano Liv 
Bruers (11) op viool Lasse Reijnen 
(13) op cello Jasmien Salama en Mirre 
Valks (17) op cello en viool Bram Hel-
voort (15) op marimba Jitske Wilde-
mans (15) op cello Philip Karmanov 
(15) op piano Vivian Giesbertz (17) op 
viool.

Lezing over een bijzondere reis 
‘Te voet door Italië’ 
Ik vind eerlijk gezegd lopend van Gerwen naar de Italiaanse ijssalon van 
Nuenen al een hele wandeling, maar Guus Wesselink en Riet van Laake 
draaien hun hand (of beter gezegd hun voeten) daar niet voor om. Zo lie-
pen ze eerder al eens van Den Bosch naar Rome, dit keer liepen ze van 
Rome naar het uiterste puntje in de hak van de Italiaanse laars.

Zij eindigen de lange, maar memora-
bele tocht in het heilige Sanctuarium 
Santa Maria Finibus Terrae. Hoog ge-
legen aan een imposant wit plein op 
de rotsen, boven de Ionische Zee is zij 
het baken voor zowel landrotten als 
zeelui.
Guus en Riet komen hier graag over 
vertellen en iedereen is welkom om 
naar hun bijzondere reisverhaal te 
komen luisteren op 17 februari 14.00 
uur in D’n Heuvel, Heuvel 11 te Ger-
wen. Opgeven is niet nodig en toe-
gang is gratis. De koffie staat om 
13.30 uur al voor iedereen klaar.
Maandag 24 februari 13.30 uur, tij-
dens de carnaval is de inloop ook ge-
woon open, kopje koffie, kaarten en 
sjoelen alles is dan mogelijk bij de 
WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

De ‘Via Francigena del Sud’ is het pad 
dat zij volgden; van Rome, dwars 
over de Apennijnen, helemaal naar 
de oude havenstad Bari. En in het bij-
zondere Puglia en vandaar via Brindi-
si en de barokstad Lecce door tiental-
len kilometers olijfboomgaarden 
naar de hak van de laars. Een tocht 
van 800 kilometer over soms oude 
Romeinse wegen en door prachtige 
dorpen en landschappen. Ze leren 
mensen kennen die er wonen en 
werken en snuiven de cultuur op van 
vissers, boeren en mensen in de ver-
schillende dorpen.

Muziek op de  
Dorpsboerderij Weverkeshof 
Vijf oud leerlingen van het St. Odulphuslyceum in Tilburg waren het 
draaien van plaatjes beu en besloten om zelf muziek te gaan maken. Zij 
vormden ‘The Stews’, een Beat- en Bluesband die optrad bij de inter-scho-
laire muziekfestivals en op podia van de talloze plaatselijke beat clubs. In 
1969 gaat de band uiteen. De bandleden blijven echter wel bezig met mu-
ziek te spelen. Na 30 jaar treffen de leden elkaar bij een reünie en beslui-
ten ‘The Stews’ opnieuw leven in te blazen.

Segers bas en Frans van de Camp 
drums en is verder uitgebreid met 
zangeres Kootje Schilders.

Het klikt onderling direct als vanouds 
en het spelen in zo’n band is voor de 
leden tegelijkertijd een mooi excuus 
om de puberteit ongestraft voort te 
kunnen zetten. Het repertoire van 
weleer, 60-er jaren beat en blues, 
wordt natuurlijk wel aangevuld met 
modernere nummers en door de 
zang van Kootje is het repertoire 
sterk verbreed. Er wordt enthousiast 
gemusiceerd en, als het publiek half 
zoveel plezier beleeft aan het luiste-
ren naar de muziek als de bandleden 
aan het produceren ervan, belooft 
het een hele leuke middag te wor-
den.

Zondagmiddag 16 februari, 14.00-
17.00 uur. ‘The Stews’ 
Bij Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo v. Berckellaan 5, 
Nuenen. Vrij entree.

De bezetting is als destijds met Harrie 
Schilders zang, Lex Teurlings sologi-
taar, Hans Hendrich ritme gitaar, Toon 
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Met de bus naar Antwerpen!
Eén keer per jaar organiseert de WLG een bijzonder uitje, zo gingen ze al 
eerder met de bus naar Amsterdam, de Hoge Veluwe, Rotterdam en Den 
Haag. Maar dit jaar gaan ze zelfs over de grens. De busreis van dit jaar 
gaat namelijk naar Anwerpen. En je kunt daar bij zijn, want ze nodigen je 
bij deze uit om deel te nemen aan deze trip naar onze Zuiderburen op 6 
maart aanstaande. 

rondleiding. Wil je graag mee geef je 
dan even op per mail wlg-museum@
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl of bel 
even: 06-41102625 of 06-22571242. 
Geef je op voor 22-02-2020, wacht 
niet te lang, want vol is vol! Na beta-
ling ben je pas verzekerd van een 
plek in de bus. Heb je nog vragen dan 
kun je ook altijd even bellen.

Na terugkomst is het mogelijk om ge-
zamenlijk deel te nemen aan een ge-
zellig diner bij de 3 Gebroeders in 
Gerwen. Om nog even na te kletsen, 
de kosten hiervoor zijn € 32,50 inclu-
sief drankje. Bij aanmelding graag 
even aangeven of je graag mee wilt 
gaan eten.

We hopen dat je meegaat met deze 
leuke bus-trip georganiseerd door de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Het vertrek is uiterlijk 08.00 uur van-
uit Heuvelplein Gerwen, daarna ha-
len ze mensen op in Nuenen om 
08.10 uur, op het Vincent van Gogh-
plein. Je komt aan in het centrum van 
Antwerpen waar jullie eerst zullen 
beginnen met een kopje koffie. Met 
een gids kun je in ongeveer twee uur 
de oude stad van Antwerpen bekij-
ken. Hierna is het tijd om te lunchen. 
En dan mag je op eigen gelegenheid 
musea, de kathedraal of andere be-
zienswaardigheden bezoeken. Je 
kunt van te voren eens op internet 
zoeken naar wat je leuk vindt. Je 
krijgt een plattegrondje zodat je ui-
terlijk om 17.30 uur de bus weer ge-
vonden hebt, want dan rijdt de bus 
weer terug. Zo zal je rond 18.45 uur 
weer in Nuenen zijn en even later in 
Gerwen.
De kosten voor deze leuke dag zijn 
€ 34,- dit is inclusief bus, koffie en 

Verloren 
telefoonhoesje
Afgelopen zondag 2 februari ben ik 
mijn telefoonhoesje met briefgeld 
verloren, in de buurt van het cen-
trum; Albert Heijn Parkstraat, het 
park of Jumbo De Smidse.
Heeft u informatie bel 06-41971261.



ROND DE LINDE week 7 Donderdag 13 februari 2020

www.vansantvoort.nl
Berg 2 - 4, 5671 CC Nuenen  -  T. 040-2833708  -  info@nuenen.vansantvoort.nl

Boordseweg 2A Nuenen

Parkstraat 5 NuenenTE HUUR: In het centrum van Nuenen op A-locatie gelegen, compleet 
ingerichte en afgewerkte winkel/kantoor op de begane grond. 
De oppervlakte bedraagt circa 110 m2. 
Het geheel is gunstig gesitueerd met volop vrije parkeergelegenheid in de 
directe omgeving.

De ruimte is deels voorzien van parketvloer en deels van donkerkleurige 
vloer-bedekking. 
Achterin bevindt zich een pantry met keukenblok voorzien van vaatwasser en 
koelkast. Toiletruimte met wandcloset. 

De winkel is instapklaar.

Huurprijs: € 1.250,-- per maand excl. gas, water, elektra en BTW.

WONEN EN WERKEN IN DEZE RIANTE VILLA!

TE HUUR: In het centrum van Nuenen gelegen, riant, compleet gestoffeerde 
kantoorvilla met wonen (vloeroppervlakte circa 172 m2) o.a. voorzien van een 
balie, meubilair en 4 eigen parkeerplaatsen. Een ideaal en representatief object 
voor een accountant, advocaat, fysio, schoonheidssalon etc.

Op begane grond hal met antieke betegeling en toegang tot toiletruimte.     
Vier werkruimtes of zitruimtes. Keuken met pantry.
Op verdieping overloop met toegang tot plat dak. Drie kantoorruimtes of 
slaapkamers en een compleet nieuw ingerichte badkamer.

Huurprijs: € 2.250,-- per maand excl. gas, water, elektra en BTW.

Vanwege de grote vraag zijn wij op zoek naar bestaande woningen in alle 

prijsklassen. Maak een vrijblijvende afspraak met ons.

Jan Linders zet de deur open 
voor de Zonnebloem
Een mooie uitdaging voor de Zonnebloem Nuenen. Wij zijn door de me-
dewerkers van de supermarkt, Jan Linders uitgekozen als goed doel van 
het Jan Linders Fonds.

sen die een lichamelijke beperking 
hebben en die op ons rekenen. Maar 
ook om vereenzaming tegen te gaan.

Wij gaan van start op 14 februari rond 
de klok van 10.00 uur op Valentijns-
dag waar wij rozen met een leuke 
tekst aan de man brengen.
Onze vrijwilligers ontmoeten u graag 
in de winkel.
Verder kunnen wij u informeren over 
de acties en tevens kunt u met vra-
gen over onze vereniging bij ons te-
recht.

Het komende jaar zult u de vrijwilli-
gers van de Zonnebloem vaker in de 
winkel van Jan Linders vinden met lu-
dieke acties. Om het tot een goed 
succes te maken hebben wij de on-
dersteuning van u nodig. De op-
brengst van deze acties zal door het 
Jan Linders Fonds verdubbeld wor-
den tot een maximum van € 500,- per 
keer.
Van het sponsorgeld kan de Zonne-
bloem weer bezoekjes, activiteiten 
en dagjes uit organiseren voor men-

Juna en Benz: nieuwe 
inwoners in onze gemeente...
Weer twee opvallende geboortekaartjes in voortuinen in onze gemeente. Aan 
de Mgr. Frenkenstraat 36 in Gerwen is een meisje geboren met de naam: JUNA. 
De trotse ouders zijn Lianne en Bart Verhappen. BENZ is de zoon van Inge Jan-
sen en Stefan Heijnsdijk, Alvershool 14 in Gerwen. Juna en Benz: welkom in 
onze gemeente!
Ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. Dan kunnen wij onze fotograaf op pad sturen om 
het tafereel te vereeuwigen. Zelf een plaatje schieten mag natuurlijk ook. 
Graag de foto met toelichting mailen naar de redactie. 

LEREN MET LEV

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkom-
sten in het Brandpunt aan de Biezen-
laan 29 in Brandevoort. 
De eerst volgende avond is op vrij-
dag 14 februari aanvang 20.30 uur. 
De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk.

Kienen in Lieshout 
Op woensdagavond na carnaval 26 
februari, gaat het kienen gewoon 
door in het dorpshuis in Lieshout. 
Deze avond spelen we een speciale 
extra ronde. 
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open 
om 19.00 uur. U bent van harte wel-
kom.

Country dansen  
in Lieshout
Op zaterdagavond 15 februari is het 
alweer zover: de maandelijkse Black 
Longhorn Country Dance Party. We 
dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden zoals 
altijd keurig achter elkaar gezet door 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt hier-
bij op echte country muziek. Volop 
genieten dus en alleen kijken mag 
ook. Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 15 fe-
bruari bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Meer info: 0499-422088, www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.
Enjoy the good things in life and keep 
it country !! The Black Longhorn - sin-
ce 1991 Country Music & Dancing the 
way it was meant to be.

Foto’s Cees van Keulen

Weerbaarheids-
training en Sociale 
Vaardigheden 
voor kinderen 
Beter je grenzen bewaken? Je zelfver-
trouwen vergroten? Minder snel boos 
worden? Gemakkelijker sociale con-
tacten aangaan? Wil jij deze vaardig-
heden graag verbeteren? Volg dan 
een weerbaarheidstraining of sociale 
vaardigheidstraining van Leren met 
LEV. Kiezel en Druppel (weerbaar-
heid) voor kinderen uit groep 5 en 6 
start op 5 maart en Sociale Vaardighe-
den voor kinderen uit groep 7 en 8 op 
12 maart, beiden in Nuenen.
Weerbaarheid heeft alles te maken 
met zelfvertrouwen. Dit voel je maar 
kun je ook aan anderen laten zien. Wat 
je doet, hoe je staat, praat, kijkt en hoe 
je over jezelf denkt; alles komt in deze 
training aan bod. Kinderen leren o.a. 
hun grenzen aan te geven en beter sa-
men te werken en te spelen. De oefe-
ningen sluiten goed aan bij de leeftijd 
van de kinderen. Als ouder word je in-
tensief bij de training betrokken. 
Bij de sociale vaardigheidstrainingen 
krijgen de kinderen een goede basis 
mee hoe ze sociale contacten aan 
kunnen gaan en kunnen onderhou-
den, en hoe ze deze nog verder kun-
nen versterken. 

Meer info en aanmelden
Aanmelden kan via www.lerenmetlev.
nl/bewoners. Na aanmelding vindt er 
een kennismakingsgesprek plaats om 
de verwachtingen rondom de trai-
ning met elkaar af te stemmen. Er zijn 
geen kosten aan de trainingen ver-
bonden. Voor vragen en/of informatie 
kun je contact opnemen met: Desiree.
deGreef@levgroep.nl, telefoon 06 410 
389 20 (weerbaarheid) en Lenneke.
roks@levgroep.nl, telefoon 06 485 768 
71 (sociale vaardigheden).
Op www.lerenmetlev.nl vind je meer 
trainingen voor inwoners, vrijwilli-
gers en beroepskrachten.

De Cacaofabriek opent gevelprojecties! 
4 februari opende De Cacaofabriek gevel vullende projecties op het pand, 
mede mogelijk gemaakt door Rotary Helmond (Stichting Helmond ont-
vangt - Helmond geeft) en de gemeente Helmond. Hiermee geeft het Hel-
mondse cultuurcentrum een impressie van wat er binnen allemaal gebeurt. 

World Press Photo exhibition (6 
maart t/m 29 maart). Daarnaast zal 
de grote witte gevel, aan de kant 
van de parkeerplaats, gebruikt wor-
den voor projecties die verwijzen 
naar muziek en cinema. Hoe dit er-
uit ziet? Dat kunt u elke dag aan-
schouwen. Aanvang wanneer het 
donker wordt. 

De projectoren, die voorheen ge-
bruikt werden voor een projectie op 
het pand van Vlisco zijn in de afgelo-
pen periode verplaatst naar de Ca-
caokade en zullen hier dagelijks een 
overzicht geven van wat er allemaal 
binnen gebeurt. “Op deze manier 
proberen we De Cacaofabriek bele-
ving nog dichter bij alle inwoners en 
voorbijgangers te brengen en daar-
mee een breder publiek te informe-
ren en te verwonderen over onze 
culturele activiteiten”, aldus direc-
teur Jochem Otten. Op de gevel aan 
de kanaalzijde zal de nadruk liggen 
op beeldende kunst. Te beginnen 
natuurlijk met foto’s uit de komende 
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Nuenense Tienertent al 35 jaar een begrip 

Laat je tiener veilig carnavallen   
in de Tienertent!
Waar kun je je tiener met een goed gevoel loslaten met carnaval? In de 
kroeg zijn ze niet welkom, het kindercarnaval zijn ze ontgroeid en aan het 
Stratumseind moet je nog helemaal niet denken. Waar kunnen ze dan te-
recht? Bij de Tienertent van De Dwèrsklippels, waar het al 35 jaar één 
mooi feestje is voor tieners vanaf 12 jaar.

is open van zaterdag 22 tot en met 
dinsdag 25 februari. De eerste drie 
dagen van 20.00-01.00 uur en op 
dinsdag sluit de tent om 0.00 uur. En 
dan is het mooiste feest van het jaar 
helaas alweer voorbij. 

“Een geweldig veilig carnaval voor tie-
ners. Zo is het gemakkelijk om ze ‘los’ te 
laten!” - een ouder over de Tienertent
“Een superevenement! Echt megagaaf om 
1.500 tieners helemaal uit hun plaat te 
zien gaan” - een ouder over de Tienertent

Dus wil jij je tiener op een veilige en 
leuke manier kennis laten maken met 
carnaval? Zorg dan dat je kaartjes 
voor de Tienertent bestelt op onze 
website. Een passepartout kost € 25,- 
een dagkaart € 10,-. 
Kijk voor meer info en kaartverkoop 
op dwersklippels.nl/tienertent

Veilig, alcoholvrij, gezellig en één groot 
feest. Dát is waar de Tienertent van car-
navalsvereniging De Dwèrsklippels al 
35 jaar voor staat. Een plek speciaal 
voor de jeugd, waar ze onder toezicht 
lekker uit hun dak kunnen gaan met 
carnaval. “Er wordt niks aan het toeval 
overgelaten”, zegt Helmut van der 
Vorst, voorzitter van de werkgroep van 
de Tienertent. “Er zijn korte lijntjes met 
politie, brandweer en LEV-groep, er 
loopt beveiliging rond en er is controle 
op alcoholgebruik vooraf - we voeren 
een zero tolerance-beleid! De kinderen 
hebben plezier en de ouders kunnen 
ze met een goed gevoel hier naartoe 
laten gaan.”

Er is plek voor 1.500 kinderen per 
avond in de tent op het Van Gogh-
plein - en elke avond draait dj Mauri-
ce het dak van de tent. De Tienertent 

De optocht   
in Nederwetten
Traditioneel vindt ook dit jaar op car-
navalsmaandag 24 februari de op-
tocht plaats in Nederwetten. Om 
14.11 zal de kleurrijke stoet door de 
straten van Nederwetten trekken. Dit 
jaar is er voor iedere volwassen deel-
nemer startgeld, zowel individueel, 
duo’s als loopgroepen en wagens. 
Daarnaast zijn er diverse geldprijzen 
te winnen en is er een aanmoedi-
gingsprijs en een publieksprijs.
Wil je deelnemen aan deze optocht 
dan kun je je inschrijven via onze site 
www.cvdewetters.nl of voor de op-
tocht tussen 12.00 en 13.00 uur in het 
MFA-gebouw aan de Koppel te Ne-
derwetten. Na de optocht zal er een 
groot carnavalsbal plaatsvinden met 
DJ Deftige Dirk. Om 19.00 zal de prijs-
uitreiking zijn van de volwassen op-
tocht. Ook voor alle kinderen aan de 
optocht liggen leuke prijzen klaar. 
Deze prijsuitreiking is tijdens de kin-
dermiddag op carnavalsdinsdag.

Tot ziens in residentie Carpa de Fiësta 

De Klippeleaters 40 jaar!
Ja beste Dwèrsklippel u leest het goed. De in uw ogen nog jonge 
muzikanten maken inmiddels alweer 40 jaar samen muziek. Opge-
richt direct na de carnaval in 1980 met eerste repetities aan ’t Park daar 
waar nu Hotel Auberge Vincent staat. In het begin vaste begeleidingsband 
van de Seniorenprins met arrangementen van Harrie Godtschalk maar al 
gauw een eigenzinnige koers volgend begonnen De Klippeleaters aan 
hun muzikale avontuur. Er werd een eigen potpourri geschreven waarmee 
Oud Prins Uffexilius ze omdoopte tot de Glenn Miller’s van Nuenen. 

een wat rebels geluid tijdens de car-
naval. In de loop der jaren is men ook 
eigen feesten gaan organiseren. Met 
name carnavalszaterdag werd als 
‘dooie’ dag omgetoverd tot een druk-
ke carnavalsdag met de organisatie 
van ‘Urste Burregemister Verkiezing’, 
Homo-Boeren bruiloft (live op Om-
roep Brabant), Foute Feest, Jaren 60 
Party etc. etc. Rode draad op die za-
terdagen is het eigen nummer Kuke-
le wat men in 1992 uitbracht en door 
veel stemmen te ‘organiseren’ nog 
een weekje in de landelijke Top40 bi-
vakkeerde. Kukele staat sindsdien sy-
noniem voor 11 minuten gratis bier 
bij de Skaf op zaterdagmiddag. 
Met de komst van de 1e prins uit de 
gelederen van De Klippeleaters (OP 
BimBam in 2011) zag het Ameezing 
Carnaval het licht welke ervoor zorg-
de dat er na de optocht ruimte was 
voor iedereen om lekker buiten car-
naval te blijven vieren en mee te zin-
gen met bekende carnaval hits. Afge-
lopen jaar introduceerden De Klippe-
leaters hun ‘electric’ sound, gebruik 
makend van een eigen (SRV) podium-
wagen welke door de oud-eigenaar 
(OP Dwèrsvers) op carnavalszaterdag 
gedoopt werd. Inmiddels is men druk 
bezig met een selectie van de beste 

Maar de echte doorbraak kwam be-
gin jaren ‘90 met de muziek van De 
Bluesbrothers en vette dansnum-
mers uit de Top 40. De Klippeleaters 
waren in staat om de ramen van Café 
Schafrath aan de binnenkant te laten 
druipen van het vocht. Ongekende 
energie samengepakt in vernieu-
wende arrangementen, muzikaliteit 
en enthousiasme. De Klippeleaters 
brachten feest en zorgden altijd voor 

40 jaar Klippeleaters

met optredens van o.a.

vanaf 14.11
schafrath / park

Mark Elbers
John en Rina Deurzakkers

en natuurlijk de klippeleaters!

Keessie

bezoek van diverse prinsen

lucky flops

Kijk voor alle info op www.klippeleaters.nl en onze   acebook-pagina

Nog maar ruim één week
Door Gillian de Bart

Dit keer wil ik me richten aan iedereen die geen Schôn Vrouwke zal zijn bij 
de Schôn Vrouwkes avond aanstaande 21 februari. Ik wil jullie iets vertel-
len over alle Schôn Vrouwkes uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten en ook 
regelmatig uit naburig gelegen plaatsen. Ieder jaar verzint de Schôn 
Vrouwkes commissie een thema. Dit thema is gebaseerd op gebeurtenis-
sen of dingen die spelen, of gewoon iets dat ontzettend leuk is. 

vrouwen worden door elkaar bewon-
derd en bejubeld. Er is gekkigheid, ge-
lach en saamhorigheid. Ik heb wel 
eens een vrouw gesproken die dacht 
dat het niet leuk kon zijn, alleen vrou-
wen onder elkaar, maar het is onge-
looflijk hoe gezellig vrouwen het on-
derling hebben en hoeveel respect er 
is. Het vele werk aan de kostuums is 
niet voor niks, er zijn namelijk prijzen 
te winnen. 

En voor één van deze prijzen hebben 
we jullie nodig, niet-Schôn Vrouwkes. 
We willen jullie namelijk uitnodigen 
om naar het park, bij de kiosk, te ko-
men, 21 februari om 22 uur. Iedereen is 
welkom! Daar zullen alle groepen, gro-
te en kleine, zich laten zien. En daar 
zullen wij van de organisatie aan al het 
publiek stropdassen uitdelen. Hang 
deze stropdas om bij het vrouwke dat 
je het aller schônst vindt, vervolgens 
zal het vrouwke met de meest uitge-
deelde stropdassen om de publieks-
prijs winnen. Na dit catwalk moment 
in het park gaan de Schôn Vrouwkes 
nog Ons Dorp in, ze feesten nog even 
door en dan de prijsuitreiking en de af-
sluiting, voordat ze weer moe, maar 
heel tevreden naar huis zullen fietsen 
en het park en de kroegen weer terug 
zullen geven aan iedereen die geen 
Schôn Vrouwke was die avond.

Het thema van dit jaar is: ‘Verwonder-
lijk Anders!’. Rond de elfde van de elfde 
is het thema bekend en dan begint de 
grootste geheimhouding die zich jaar-
lijks in Nuenen c.a. afspeelt. Groepen 
vrouwen die al jaren gezamenlijk dit 
evenement bezoeken, komen bij el-
kaar en nieuwe groepen worden ge-
vormd. De meeste groepen willen zich 
kleden binnen het thema, andere 
groepen trekken zich niets van het 
thema aan. De WhatsApp groep die na 
carnaval stiller en stiller werd, draait 
vanaf dat moment weer op volle toe-
ren. Er wordt druk heen en weer ge-
appt over wat ze kunnen verzinnen bij 
het thema. De eerste reactie op het 
thema is meestal: “Hoe verzinnen ze 
het? Daar kun je toch helemaal niks 
mee!”. Maar dan rollen de ideeën lang-
zaam over tafel, de meest uiteenlo-
pende ideeën. De ene groep wil er iets 
heel moois van maken, de ander iets 
heel komisch en de derde iets heel te-
gendraads. De naaimachines komen 
op tafel, de stoffen worden uitge-
spreid en de patronen bedacht. Acces-
soires, zoals pruiken, hoeden en mu-
ziekinstrumenten worden gekocht of 
van de zolder gevist. Want een Schôn 
Vrouwke die al wat langer meegaat 
heeft een ontzettend grote verzame-
ling aan kleding en carnavalspullen. 
Na weken van vergaderen, waarbij de 
thee en koffie wordt opgevolgd door 
wijn en bier en de avonden afgesloten 
worden met een Schrobbelèr, zijn de 
kostuums op de valreep klaar. En dan 
is het zover. De vrouwen hebben druk-
ke weken achter de rug, ze moesten 
gewoon werken, de dagelijkse be-
slommeringen slokten de tijd op, maar 
de appjes uit hun groep brachten een 
glimlach op het gezicht. Want het idee 
van Schôn Vrouwkes avond geeft de 
vrouwen energie. De vrouwen komen 
bij elkaar, eten samen een hapje en 
zullen zich vervolgens aankleden, 
schminken, optutten en op de fiets 
springen om naar het park midden in 
Nuenen te gaan. Daar zijn de kroegen 
deze avond voor deze vrouwen. Ie-
dereen weet dat en iedereen accep-
teert dat, want één avond per jaar 
gunt toch iedereen de vrouwen dit. De 

• InGerwè is ut gezellig en skòn

•

Sinds
1 9 6 3

Wij nodigen u uit voor de prinsenreceptie van CV De Narre-Kappen op 16 februari vanaf 12:33 uur. 
De receptie vindt plaats in Residentie D’n Tent op het Heuvelplein in het centrum van Gerwen.

Bijzijn = meemaken!

Prins Consilium, Adjudant Auxilio en Adjudant Venditore
Jeugdprins Ra�ki, Hofdame Sarabi en Adjudant Mufasa

U I T N O D I G I N G PRINSENRECEPTIE
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De receptie vindt plaats in De receptie vindt plaats in 

Wij nodigen u uit voor de prinsenreceptie van CV De Narre-Kappen op 16 februari vanaf 12:33 uur. Wij nodigen u uit voor de prinsenreceptie van CV De Narre-Kappen op 16 februari vanaf 12:33 uur. Wij nodigen u uit voor de prinsenreceptie van CV De Narre-Kappen op 16 februari vanaf 12:33 uur. Wij nodigen u uit voor de prinsenreceptie van CV De Narre-Kappen op 16 februari vanaf 12:33 uur. 

Uitnodiging prinsenreceptie   
van CV De Narre-Kappen
U bent van harte uitgenodigd voor de prinsenreceptie van CV De Narre-Kap-
pen op 16 februari vanaf 12.33 uur. De receptie vindt plaats in Residentie D’n 
Tent op het Heuvelplein in het centrum van Gerwen. U krijgt de gelegenheid 
om onze grote en kleine hoogheden persoonlijk te feliciteren. Want: bijzijn = 
meemaken!

Versier het Narregat  
met een vlag   
tijdens carnaval!
Bij CV De Narre-Kappen kunt u een 
leuke gevelvlag bestellen om tijdens 
carnaval het dorp een eensgezinde 
en feestelijke uitstraling te geven. Tij-
dens carnaval heet Gerwen traditie-
getrouw ‘Narregat’. Het zou prachtig 
zijn als het dorp versierd wordt met 
dezelfde feestelijke kleuren. De car-
navalsvereniging maakt daar dit jaar 
een start mee. Zo komen er onder 
meer kioskvlaggen aan de lantaarn-
palen rond het Heuvelplein en de 
Gerwenseweg. De vlag bestaat uit de 
Brabantse rood-wit geblokte provin-
cievlag met daarop het wapen van 
Gerwen voorzien van de openingszin 
van het ‘Gerrewus volkslied’.
Wilt u ook de Narregatter carnavals-
vlag aan uw huis laten wapperen tij-
dens carnaval? Dat kan! De kosten 
bedragen €17,50 per stuk voor de 
vlag. Dat is exclusief een eventuele 
stok, muurbeugel of montagekosten. 
Bestellen kan per e-mail via vlag-
gen@narre-kappen.nl.
Geef samen meer kleur aan het Nar-
regat! Alvast bedankt!

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 voorbijtrekt aan veel prachtig verklede feestgangers. 
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, lassen, schilderen, knutselen… Er wordt 
veel tijd in gestoken om er iets moois van te maken. Hierbij geldt vooral ‘voor-
pret is de halve pret’.

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

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 sa-
men nog effe na, in een carnavaleske 
sfeer met leuke muziek. Doe mee, 
schrijf je in en draag bij aan een fan-
tastische, overweldigende en carna-
valeske optocht!
https://www.dwersklippels.nl/
home/inschrijfformulier_optocht

Laat je tiener veilig carnavallen   

Uitnodiging prinsenreceptie   Uitnodiging prinsenreceptie   
nummers uit 40 jaar historie om deze 
in een electric variant te gaan bren-
gen tijdens de carnaval en met de 
Pronkzittingen. Als extraatje zijn een 
aantal dochters (en tevens oud dans-
mariekes) op deze gouwe ouwen een 
vette dans aan het instuderen. 

Buiten Carnaval om organiseerde 
deze groep muzikanten evenemen-
ten als ZaZo, Nuenen Proms en recen-
ter nog de Concert@TheChapel reek-
sen (2016-2018). Dit jaar in 2020 be-
staan ze 40 jaar en is er een uitgebreid 
jubileumprogramma waarvan de af-
trap uiteraard met carnaval plaats-
vindt. Naast een bijzondere editie 
Ameezing op zondag willen De Klip-
peleaters u graag uitnodigen om met 
hen de ‘Lange Zaterdag Receptie’ te 
vieren in en voor Cafe Schafrath. Er 
komt een mooi podium, we sluiten de 
straat af en overdekken deze. Het be-
looft een super verrassende dag te 
worden met als rode draad muziek! 
Allerlei acts en bands komen langs op 
onze verjaardag. Met als hoogtepunt 
de ‘Kukele Bier Cantus’ zo rond de klok 
van 16.11 uur. We zien u graag!

Het volledige programma van De 
Klippeleaters staat volgende week op 
onze carnavalspagina.
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Ook uw VW, Audi, Seat of Skôda 
verdient optimale aandacht!

Vagtechniek is VW, Audi, Seat & Skôda specialist en werkt volgens officiële 

Volkswagen procedures. Uw fabrieksgarantie komt daardoor nooit in gevaar en 

u krijgt op elke onderhoudsbeurt of reparatie nog eens 12 maanden garantie.

Al kennis gemaakt met Vagtechniek?
“Nog niet? Dan nodig ik u graag uit voor een bezoek aan onze 

nieuwe moderne werkplaats tijdens de officiële opening op 7 maart. 

De uitstekend uitgeruste werkplaats en up-to-date magazijn 

zijn er op gericht om uw personenauto in een topconditie te 

brengen en te houden. U kunt met alle Volkswagen, Audi, 

Seat en Skôda automobielen bij ons terecht voor onderhoud 

en/of reparatie. Graag informeer ik u wat wij allemaal kunnen 

bieden, dus ik zou zeggen: Kom langs op onze opening, 

verse koffie staat klaar!”

10 redenen op te kiezen voor Vagtechiek
1. BOVAG aangesloten

2. VW/AUDI specialist

3. Gekwalificeerde monteurs

4. Uitsluitend originele onderdelen

5. Castrol olie zoals aanbevolen door VW/AUDI

6. Vaste lage onderhoudsprijzen

7. Gebruik voorgeschreven gereedschappen

8. Leenauto’s en -fietsen beschikbaar

9. Winterbandenopslag mogelijk

10. Chiptuning specialist: Geef uw auto meer vermogen!

Alles uit uw auto halen? 
Laat uw auto chiptunen door Vagtechniek 
en beleef maximaal rijplezier met uw auto!Willem Bimbergen

Service adviseur

verdient optimale aandacht!

KOM NAAR DEOFFICIËLE OPENING VAN ONS PAND OP 7 MAART!
& ontvang een gratisgoodybag t.w.v. €29,-

Vagtechniek B.V.
Collse Heide 38 | 5674VN Nuenen

040-7508417           06-38041153

info@vagtechniek.nl

www.vagtechniek.nl

Lorentz Casimir     
wint robotwedstrijd
Het First Tech Challenge-team van het Lorentz Casimir Lyceum won afgelo-
pen zaterdag in Breda de Inspire Award in de Nederlandse finale van een we-
reldwijde robotcompetitie. Deze award betekent voor hen het ticket naar 
Amerika, waar ze ons land eind april gaan vertegenwoordigen in Detroit.

Voordat de wedstrijd begint, moet 
het team een presentatie geven in 
het Engels over zijn teamactiviteiten. 
Daarna gaan de robots de ring in. Een 
groot gedeelte van de dag stond het 
Lorentz-team op een tweede plaats. 
In de finale speelde het team samen 
met een Duits team. En hoewel het 
net niet genoeg punten verzamelde 
voor een eerste plek, werden ze aan-
gewezen als winnaars van de Inspire 
Award. Dat betekent dat de groep 
niet alleen uitstekende robots in el-
kaar wist te zetten, maar dat ook op 
het gebied van teamwork en presen-
tatie de groep er uitsprong voor de 
jury.

In Amerika gaan ze zich nu meten 
met de rest van de wereld.
Het doel van de First Tech Challenge 
is vooral om scholieren in aanraking 
te brengen met technologie en we-
tenschap. Hierin gaat Eindhoven 
weer eens voorop!

De ‘First Tech Challenge’ (FTC) is een 
wereldwijde wedstrijd waarbij robots 
volgens speciale regels met elkaar 
een competitie aangaan. ‘FIRST’ staat 
voor For Inspiration and Recognition 
of Science and Technology. Het is een 
non-profitorganisatie in de Verenig-
de Staten, die ieder jaar robotcompe-
tities organiseert voor scholieren. 
In september is een groep van 10 leer-
lingen begonnen aan het bedenken 
en bouwen van hun robots. Die moes-
ten dit jaar eerst een halve minuut 
zelfstandig rijden en daarna moesten 
de bestuurders met hun controllers 
de robots blokken laten verzamelen 
en stapelen. Bij alle wedstrijdonder-
delen zijn punten te verdienen.
Er doen landelijk zo’n 50 scholen-
teams mee. 20 daarvan bereikten de 
finale die zaterdag gespeeld werd op 
het Newman College in Breda. Het 
team van het Lorentz Casimir stond 
bij aanvang van de finale landelijk op 
een 6e plaats.

Collectecomité 
Nuenen zoekt 
collectanten voor 
ReumaNederland 
In de week van 16 t/m 21 maart is de 
jaarlijkse collecteweek van Reuma-
Nederland. Collectanten zijn daarbij 
onmisbaar. ReumaNederland zoekt 
nog collectanten. Door te collecteren 
helpt u mee om de levens van meer 
dan 2 miljoen Nederlanders met reu-
ma te verbeteren. Vorig jaar haalden 
alle collectanten samen bijna 3 mil-
joen euro voor reumaonderzoek op!

Helpt u mee?
U kunt zich als collectant opgeven bij 
collecteorganisator Yvonne Kraijo be-
reikbaar via y.kraijo@kpnmail.nl en te-
lefonisch is ze bereikbaar op 06-
52659679. U kunt ook een mail sturen 
aan: vrijwilligers@reumanederland.nl.

Bevers van Rudyard Kipling 
zoeken Superheldjes
Ook de jongste leden van scouting Rudyard Kipling, de bevers, hebben 
natuurlijk ook een weekend op de blokhut. Best spannend zo zonder 
papa en mama een nachtje blijven slapen. Dit weekend stond in het teken 
van de superheldjes, kleine groene vliegjes waarvan onderzocht moest 
worden of ze wel bestonden. Deze geheimzinnige vliegjes kunnen ren-
nen, vliegen en zwemmen en behoeden de mens voor vele ‘rampen’.

Vrijdag avond kwamen alle bevers 
naar de blokhut. Natuurlijk werd er 
lekker brood gebakken bij het vuur, 
maar er werd ook een spannende 
avondwandeling gemaakt. Het bos is 
in het donker toch wel veel spannen-
der dan overdag. Gelukkig kwamen 
alle bevers met begeleiders weer vei-
lig terug op de blokhut. Daarna was 
het tijd om te gaan slapen.

Zaterdag stond onder andere in het 
teken van allerlei leuke spellen. Ezel-
tje prik, ballonentrappertje, stoelen-
dans met ballonnen, ballonnen over-
slaan naar elkaar en nog een hele-
boel andere leuke spelletjes met bal-
lonnen. Het was weer een geweldig 
weekend voor de bevers die zaterdag 
lekker moe weer met mama en papa 
mee konden.

Hersenstichting bedankt    
gevers en vrijwilligers
Hersenstichting bedankt    

1 op de 4 Nederlanders heeft 
een hersenaandoening. Samen 
kunnen we hersenaandoeningen 
behandelen en in de toekomst 
voorkomen.

Dus geef aan de collectant of op 
hersenstichting.nl

GEEF AAN
DE COLLECTANT

Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vond in 
Nuenen de Hersenstichting collecte plaats. Er 
zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al 
die mensen met een hersenaandoening geld in 
te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 
€ 2.989,03 opgeleverd. Deze mooie opbrengst 
wordt besteed aan wetenschappelijk onder-
zoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toekomst voor mensen 
met een hersenaandoening. 
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt 
voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? 
Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, 
Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.hersenstichting.nl
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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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL op-
gegeven, worden NIET GEPLAATST 
indien niet vooruit betaald is.

PUZZELHOEKWeek 7

Horizontaal: 1 kaft 6 rode vrucht 11 per persoon 12 vulkanisch product 13 wissel 
14 pers. vnw. 16 gebergte in Noord-Afrika 18 scantechniek 20 bescheiden 22 mestvork 
23 etterbuil 25 heel gering 26 biljartstok 27 gebouw in Amsterdam 28 miskleun 30 etcetera 
31 Grieks eiland 33 Russische vorst 35 Oude Verbond 36 British Airways 38 krachtig 
41 dun papier 45 zeepwater 47 kloosterzuster 48 vestibule 49 persoon 51 soort kabouter 
53 autoriteit 55 halve kilo 56 beperkt 58 kerker 59 grote boosheid 60 ad acta 
61 uiting van vreugde 63 pl. in Limburg 65 toenmalig 66 onlangs 67 claxon.61 uiting van vreugde 63 pl. in Limburg 65 toenmalig 66 onlangs 67 claxon.

Verticaal: Verticaal: 1 recht van koop 2 slijmerig dier 3 inzetstuk 4 algemene vergadering 1 recht van koop 2 slijmerig dier 3 inzetstuk 4 algemene vergadering 
5 land in Afrika 6 treurig 7 Open Universiteit 8 verkeerd 9 overal 10 Nederlander 5 land in Afrika 6 treurig 7 Open Universiteit 8 verkeerd 9 overal 10 Nederlander 
11 jack met capuchon 15 dopheide 17 aardig 19 rekening-courant 21 pils 23 wilde haver 11 jack met capuchon 15 dopheide 17 aardig 19 rekening-courant 21 pils 23 wilde haver 
24 noodsignaal 27 zeil minderen 29 dierensprookje 32 bedorven 34 deugniet 37 longkwaal 24 noodsignaal 27 zeil minderen 29 dierensprookje 32 bedorven 34 deugniet 37 longkwaal 
38 ironie 39 platvis 40 dienaar 41 alpenhut 42 spinsel 43 Australische struisvogel 44 register 38 ironie 39 platvis 40 dienaar 41 alpenhut 42 spinsel 43 Australische struisvogel 44 register 
46 mondeling 50 niet dezelfde 52 lichtpaars 54 pers. vnw. 55 veerboot 57 opening 46 mondeling 50 niet dezelfde 52 lichtpaars 54 pers. vnw. 55 veerboot 57 opening 
59 barenspijn 62 cum suis 64 per omgaande.59 barenspijn 62 cum suis 64 per omgaande.

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

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

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

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

Oplossingen wk 6
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

M O N O P O L I EM O N O P O L I E

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.

AAIEN
ADIOS
ALARM
ANARCHIE
ARUBA
BADER
BEOEFENAAR
BESCHERMEN
CAMERA
DRAAD
ENGEL
ENQUETEREN
ESTAFETTE
FEEKS
FITNESSFITNESS
GUMMIGUMMI
HAUSSEHAUSSE
IEMANDIEMAND
KAARTLEZERKAARTLEZER
KLIEKKLIEK
KRAMPKRAMP
LISPELENLISPELEN
MAGER
MORSE
OOGST
PAPIERBAK
PAPOEA
PARDOES
PEUTER
PIKET
PRUIK
RANDGEBIED
REANIMATIE
REGENWOLK
RUGWERVEL
SALZBURG
SLOEP
STAMBOEK
THUISWERK
TRUST
VERDI
WATERSTOF

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

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

1 7 2 4
4 8 1

7 9 1
4 5 3

9
2 5 8
7 3 9

8 1 4
9 1 8 3

Sudoku

week 5, Mw. M. Thijssen, Nuenen.

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

MEGAVLOOIENMARKT 
220 KRAMEN 16 februari 
Tennishallen Ehv Noord.            
Vijfkamplaan 10, Eindhoven            
2 hallen vol. entree 2 euro 
p.p. 9.00-16.00 uur.  T: 06-
20299824.

GEZOCHT: tegen vergoe-
ding, iemand die een vrouw 
kan ondersteunen bij aller-
daagse dingen en gezel-
schap houden. Enkele dag 
delen per week. Tel 06-
49036078.

WONINGRUIL Heb jij een 
woning met 3 slaapkamers 
in Nuenen en zoek je iets 
kleiners? Dan is een wo-
ningruil met mij een optie. 
Ik heb een hoekwoning met 
2 slaapkamers en een tuin 
in de Margrietstraat in Nue-
nen. Dit is op loopafstand 
van het centrum. Interesse? 
Mail naar: azebkflom240@
gmail.com

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

*

SORARA OUTLET STORE
Iedere vr i jdag 10:00-16:00 uur
Duivendi jk 5 te Nuenen
ingang aan de l inkerzi jde

NU EXTRA KORTING OP VEEL PARASOLS EN PARTYTENTEN!

Tegen inlevering van onderstaande kortingsbon ontvangt u 10 euro extra korting.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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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

B ernh ardstraat 4  |  N u enen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In sam enwerking  m et Y arden

  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 
Th ijs van den B ig g elaar RU

uitvaartverzorgers uenen c.a.

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

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

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 13 februari
09.30 uur Computercafé Nuenen: Domotica 

met Raspberry Pi. Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 14 februari 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.11 uur Gerwense Zwamavond CV de 
Narre-kappen. Tent Heuvelplein Gerwen

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

Zaterdag 15 februari
13.11 uur Seniorenmiddag CV de Narre-

kappen. Tent Heuvelplein Gerwen
14.00 uur Halve fi nale Archipel Muziekcon-
cours 2020 van start. De Akkers, Nuenen

Zaterdag 15 februari
19.30-23.00 uur Pronkzitting CV de 

Dwèrsklippels. ResiTentie V. v. Goghplein
20.11 uur Gerwense Zwamavond CV De 
Narre-kappen. Tent Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 15 februari
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk. Grotenhof 2, Lieshout
20.30 uur Concert Tip Jar

Van Gogh kerkje, Papenvoort Nuenen

Zondag 16 februari
09.00 uur Spechtenwandeling IVN Nuenens 
Broek. Vanaf zandpad naast De Lissevoort 
12.00-15.00 uur Vlooienmarkt Lieshout. 

D’n Perdenbak, Provincialeweg 26 Lieshout

Zondag 16 februari
12.33 uur Receptie De Narre-Kappen

Tent op het Heuvelplein in Gerwen

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 bij Weverkeshof: 
The Stews. J. H. v. Berckellaan 5, Nuenen
14.30 uur muzikale middag met Ascolta

Het Klooster Nuenen

Maandag 17 februari
14.00 uur Wandel-reisverslag Italië

Inloop De Heuvel, Gerwen
20.00 uur lezing over vlinders, bijen en 

insecten. IVN ruimte Klooster

Maandag 17 februari
20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites…

’Martin Limberger, Noah Schäfer, 
Zonzo Basily 

Café De Stam in Gerwen

Dinsdag 18 februari
19.30-22.30 uur 1e Dwèrse 

Babes Bingo Avond 
ResiTENTie Van Goghplein Nuenen

Woensdag 19 februari 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout

Donderdag 20 februari
09.00 uur Opening Kindcentrum De Das-
senburcht. Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen

09.30 uur Computercafé Nuenen: 
Genealogie. Locatie Bibliotheek Nuenen

Donderdag 20 februari
19.30 uur Lezing over LEV-groep Nuenen 

tijdens de open ontmoetingsavond van ruil-
kring LETS-Nuenen. De Weverkeshof, Jhr. 

Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 20 februari
20.00-21.30 uur LEVgroep rondetafel-

gesprek vrijwilligersorganisaties
Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Vrijdag 21 februari
19.30 uur Bonte avond CV De Wetters

Residentie Carpa de Fiësta 
(MFA, de Koppel te Nederwetten)

Oranjelaan 54   5741 HH   Beek en Donk                      T 0492 730 031

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar:
- Uitvaartverzorgers (gem. 20 uur/week)
- Medewerker crematorium (gem. 15-20 uur/week)
- Medewerker onderhoud (4-5 uur/week)

Kijk voor meer informatie op 
www.degroofuitvaart.nl en
www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 15 februari 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 16 februari 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers. 

Misintenties:
Zaterdag 15 februari 18.30 uur: Leen-
tje en Lennard de Haas; Ernest, Will en 
Gerard de Haas; Wil Verhagen; Kees 
en Constant van Dongen.
Zondag 16 februari 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Sjef Coolen; Toon van der Lin-
den; Lou Hulst; Kitty Leenders - Dek-
kers; Jo Jegerings; Harrij van Venrooij; 
Gerard van Roosmale.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de P.C.I. 
Zie uitleg bij H. Lambertuskerk Ne-
derwetten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 februari 11.00 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker R. van Eck. 
Deze dienst is een voorbereiding op 
de Vormselviering.

Misintenties:
Jan van de Ven; Bert en Marie Maas - 
Relou en kleinzoon Hans van Rooij; 
Narda Schrurs - de Louw; Jeanne Cup-
pers - van der Rooij, vanwege verjaar-
dag; Pieter van Rooij.

Mededelingen:
Afgelopen week heeft de uitvaart 
plaats gevonden van Pieter van Rooij 
van De Hovenier 7. We wensen fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies.

Er is een extra collecte voor de P.C.I. 
Zie uitleg bij H. Lambertuskerk Ne-
derwetten

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 februari 9.30 uur viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties:
Lie Tien Loan Hoeks; Cissy Rooijackers.

Mededelingen:
Er is een extra collecte voor de P.C.I.

Extra collecte 
Parochiële Caritas Instelling 
Heilig Kruis 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
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 lenigen. Ook verwijst de PCI, 
indien nodig naar deskundige hulp.

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

Zondag 16 februari zal om 10.00 uur 
ds. Rien op de Brouw uit Venray voor-
gaan in de 3e en laatste dienst uit een 
serie van 3 carrouseldiensten van de 
diverse kerken uit de regio. De collec-
te is deze keer bestemd voor ZWO so-
lidariteitsmaaltijd. Voor de kinderen 
van de basisschool is er kinderneven-
dienst. U bent van harte welkom om 
deze kerkdienst met ons mee te vie-
ren.

Donderdag 13 februari is er van 10.00 
- 12.00 weer Open Huis. Onder het 
genot 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 13 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 14 februari. 07.15 H. Mis, ge-
dachtenis van H. Valentinus, priester 
en martelaar.
Zaterdag 15 februari. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 
gedachtenis van H. Faustinus en Jovi-
ta, martelaren. 10.30 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 16 februari. Zondag Sexage-
sima. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 17 februari. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 18 februari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Simeon, bisschop en 
martelaar. 
Woensdag 19 februari. 07.15 uur H. 
Mis.

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 (‘Kerken in Peelland’) en op 
YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

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

Rondetafelgesprek 
vrijwilligersorganisaties
Nuenen mag zich verheugen in het feit dat we kunnen bouwen op een bo-
vengemiddelde vrijwillige inzet van onze bewoners. Zonder overdrijving 
kunnen we stellen dat vrijwilligerswerk het cement is waarop onze sa-
menleving drijft. 

ge vrijwilligers te blijven ondersteu-
nen, maar ook om nieuwe initiatie-
ven te stimuleren en nieuwe vrijwilli-
gers te vinden en te binden aan het 
vrijwilligerswerk.

Graag nodigen wij u uit om met ons 
over deze vraagstukken van gedach-
ten te wisselen. Dit willen we doen in 
een Rondetafelgesprek met verte-
genwoordigers van een aantal vrij-
willigersorganisaties in Nuenen.
Dit rondetafelgesprek vindt plaats op: 
donderdag 20 februari, van 20.00 uur 
tot 21.30 uur. Plaats: Aardappeleters-
steegje 3, Nuenen. Graag horen we 
vooraf of u aan deze bijeenkomst wilt 
deelnemen. Neem daarvoor contact 
op met Ismene Borger via telefoon: 
06 43 11 94 15 of via e-mail: ismene.
borger@levgroep.nl.

Aan de andere kant staat het vrijwilli-
gerswerk onder druk. Het wordt 
steeds lastiger om voldoende vrijwil-
ligers te werven, al was het maar om-
dat de pensioengerechtigde leeftijd 
steeds verder opschuift. De prioritei-
ten die we leggen bij de inzet van ei-
gen kracht van mensen en de inzet 
voor de samenleving, vraagt om ex-
tra investeringen gericht op vernieu-
wing in het vrijwilligerswerk.
De Centrale Vraag is: “Op welke wijze 
kunnen wij de vrijwilligers (organisa-
ties) en verenigingen waarderen en 
versterken?” Met ‘wij’ bedoelen we ie-
dereen, zowel gemeente, LEVgroep, 
als de vrijwilligers(organisaties) en 
verenigingen. Veel gaat goed, zonder 
bemoeienis van de gemeente of LEV-
groep. Dat juichen we toe! Het is ech-
ter niet alleen belangrijk om de huidi-

NUENEN
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Jaarvergadering   
Lieshoutse Supportersclub
De jaarvergadering van de supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 
werd ook dit jaar weer druk bezocht. 70 leden waren aanwezig. Eerst wer-
den de verslagen over 2019 afgewikkeld en werden de Lieshouts wielren-
ners gehuldigd. 

Geesing-Damen, Jan Geesing, Frans 
Biemans, Piet Heijl, Gerrie Royackers, 
Piet Hurks, Wim van Veggel, Andrea 
Dekkers-Damen en Tijn Dekkers. En al-
les ging vergezeld van een bloemetje. 
186 leden van de supportersclub zijn 
nu gehuldigd als zilveren jubilaris. 52 
leden die 40 jaren lid zijn. 12 leden die 
50 jaren lid zijn. Één lid is 60 jaren lid.
Het programma voor 2020 wordt 
voorgesteld. De 65e Grote Bavaria-
Ronde van Lieshout wordt gekop-
peld aan de jeugdronde en zal verre-
den worden op zondag 19 april. Met-
een gevolg door de 48e vijfdaagse 
voor de schooljeugd van 20 tot en 
met 24 april. Het veldrit gebeuren 
met de 41e Bavaria-veldrit staat voor 
zondag 15 november op de agenda 
en de 41e jeugdveldrit voor zondag 6 
december.
De avond werd afgesloten met een 
kaartavond. Het rikken werd gewon-
nen door Jan van Veggel, 2e Paul van 
Hoof en 3e Gerard Versteegden. Bij 
het jokeren ging de eerste prijs naar 
Harrie Klomp, 2e Nel Migchels en 3e 
André van der Linden.

Nina en Nick van Eck werden in de 
bloemetjes gezet. Het ‘André Beer-
kens’ klassement werd uitgereikt. 1e 
was Nina met 124 punten en 2e Nick 
met 68 punten. In de pauze was de 
traditionele gratis loterij, waarna de 
bestuursverkiezingen werden ge-
houden. 
Pierre Steegs trad uit het bestuur, een 
opvolger wordt nog gezocht. Gebrui-
kelijk worden tijdens de jaarvergade-
ringen jubilarissen gehuldigd.
Er waren dit jaar maar liefst 19 jubila-
rissen. 1 gouden (50 jaren lid), 7 robij-
nen (40 jaren lid) en 11 zilveren (25 ja-
ren lid), totaal goed voor 605 vereni-
gingsjaren.
De gouden jubilaris was Ruud van 
Berlo, hij kreeg een speld. Voor een 
veertigjarig jubileum is er een herin-
neringsschild en deze gingen naar Pe-
ter van Vlerken, Marcel van der Lin-
den, Harrie Klomp, Wilma Klomp-van 
Berne, Piet Vereijken, André van der 
Linden en Guus van den Biggelaar. 
Het verenigingsbord voor de 25 jarige 
jubilarissen ging naar Helga van Berlo, 
Rita van Beers-van Kaathoven, Henny 

Staand v.l.n.r. Piet Vereijken, Frans Biemans, Piet Heijl, Rita van Beers, Peter van Vlerken, 
Ruud van Berlo, Guus van den Biggelaar, Gerrie Royackers, Wilma Klomp, Harrie Klomp, 
gehurkt André van der Linden en Marcel van der Linden

Bestuur ‘Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200’ nu compleet 
Door het zitting nemen van Jan Daams uit Gerwen, is het stichtingsbe-
stuur van ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ nu compleet. Tot nu 
toe ontbrak in het stichtingsbestuur een Gerwenaar. Jan Daams gaat bin-
nen het bestuur met name aan het werk als ambassadeur voor de inwo-
ners, verenigingen en instellingen uit Gerwen. 

onderzoekt de mogelijkheid alle 
zangkoren van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten te verenigen om een of 
meerdere concerten te geven. De 
werkgroep Mudrun heeft vergevor-
derde plannen voor een modderige 
prestatieloop waarbij je via een uit-
gezet parcours diverse hindernissen 
neemt, stukken door het water gaat 
en door de modder kruipt. In de 
werkgroep ‘Aardappelfestijn’ krijgt 
het houden van een eetfestijn met 
tientallen aardappelgerechten dat in 
het Guinness Book of Records moet 
komen, vorm. De werkgroep Open 
Tuinevenement wil in 2021 alle bij-
zondere particuliere tuinen in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, via 
een fietsroute verbinden. De bedoe-
ling is dat de evenementen in alle 
kernen van de gemeente gaan 
plaatsvinden. Nog steeds komen er 
bij het stichtingsbestuur ideeën bin-
nen om activiteiten te gaan organise-
ren. Als u zelf nog ideeën hebt of mee 
wilt doen in een werkgroep: laat het 
weten. Zie de site www.ngn200.nl

Het jaar 2021 wordt een heel bijzon-
der en feestelijk jaar omdat we als ge-
meente (en gemeenschap) een jubi-
leum gaan vieren. Door de samen-
smelting van Nederwetten met Nue-
nen-Gerwen 200 jaar geleden, werd 
de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten een feit! Reden genoeg 
om dat SAMEN te gaan vieren en te 
gedenken. 

Volop activiteiten
Intussen hebben al veel organisaties, 
clubs, verenigingen en individuen 
zich bij de stichting gemeld om, ieder 
op zijn eigen wijze, een steentje bij te 
dragen om zodoende van 2021 een 
fantastisch mooi en feestelijk jaar te 
maken. Er is al een aantal werkgroe-
pen bezig om, na goedkeuring van 
de stichting, vorm te gaan geven aan 
‘hun‘ activiteit. De lijst van activitei-
ten groeit met de dag. Zo is de werk-
groep ‘Muziekfestival’ druk bezig een 
weekend vol muziek en zang van 
plaatselijke artiesten van de grond te 
krijgen. De werkgroep ‘Korenfestival’ 

Het voltallige bestuur van de stichting ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’. Van 
links naar rechts: Martien Jansen (secretaris), Peter van Dongen (juridische zaken), Jan 
van Stiphout (penningmeester, Nederwetten), Anneke Gevers (gemeente Nuenen c.a.), 
Cor Molenaar (voorzitter), Karin van der Grinten (organisatie), Jan Daams (Gerwen), 
Roland van Pareren (historie, PR-zaken).

Sport en Spel: speciaal voor kinderen van 2013, 2014 en 2015

Jouw kind op voetbal   
bij RKSV Nuenen?
Staat jouw kind van vier jaar ’s ochtends op met een voetbal en zou je hem 
of haar graag laten voetballen bij een vereniging? Heeft jouw kind bin-
nenkort alle zwemdiploma’s op zak en mag hij of zij dan ‘eindelijk’ op 
voetbal? Of twijfelt hij of zij juist nog tussen hockey, judo, tennis en 
voetbal? 

Meer informatie
Voetbal is voor iedereen, dus kinde-
ren van elk niveau zijn welkom. Wil jij 
jouw kind voetbal laten ontdekken? 
Stuur dan even een berichtje naar Ni-
cole Kierkels, coördinator Sport en 
Spel: sportenspel@rksvnuenen.nl en 
vermeld daarin de naam van je kind 
en zijn of haar geboortedatum.

Begin maart gaat de tweede helft van 
het buitenseizoen van Sport en Spel bij 
RKSV Nuenen van start. Dat is dus een 
mooi moment om in te stromen of om 
proeftrainingen te volgen. Kinderen 
profiteren nu van een gratis kennisma-
kingsperiode van maar liefst drie 
maanden. Bij Sport en Spel is plaats 
voor jongens en meisjes die geboren 
zijn in het jaar 2013, 2014 of 2015. 

Bij Sport en Spel, speciaal voor kinde-
ren tot en met zes jaar, maken jon-
gens en meisjes op een leuke manier 
kennis met de voetbalsport, spelple-
zier en ontwikkeling van het kind 
staan altijd voorop. In kleine teams, 
met teamnamen als FC Barcelona, 
PSV en Real Madrid, leert jouw kind 
de bal beheersen en krijgt het inzicht 
in het spel. Hij of zij leert onder meer 
dribbelen, schieten, passen en verde-
digen. En uiteraard eindigt iedere 
training met een echt partijtje!

De Knotgroep is goed bezig, 
ervaar het!
De IVN-Knotgroep, die veel tijd besteed aan het onderhoud van het Nue-
nens landschap, is redelijk op schema. Vanaf 1 november vorig jaar tot nu 
toe zijn er 380 wilgen geknot en bijna 30 nieuwe gepoot. Daarvoor waren 
de knotvrouwen en mannen in totaal ruim 1200 uur actief in het 
landschap.

Met een eigen aanhanger met lad-
ders en volop goed gereedschap ver-
trekken de mensen naar het gebied 
waar het die dag gaat gebeuren. Een 
stevig uur werken en dan is er al kof-
fie en nog een stevig uur fitnessen en 
de soep is al gearriveerd. Kortom een 
volledig verzorgd dagje uit. Er zijn 
nog 5 zaterdagen te gaan dus ook 
eens ervaren hoe zo’n dag verloopt 
en fijn buiten bezig te zijn, dat kan. 
Even een mailtje naar Knotgroep.IVN-
Nuenen@gmail.com en alle informa-
tie komt naar je toe of bel 040-
2836323 en je wordt volledig geïn-
formeerd!

Wekelijks, op zaterdagen in het win-
terseizoen, gaat De Knotgroep er op 
uit om op diverse plaatsen in de ge-
meente de knotwilgen te onderhou-
den. Dat gebeurt binnen de bebouw-
de kom maar zeker zoveel in het bui-
tengebied. Ook op plaatsen waar je 
als niet knotter niets te zoeken hebt! 
Dus je leert ons landschap op een an-
dere manier en op andere locaties 
kennen. Zwaar werk? Dat zou je niet 
zeggen als je de gezelligheid, de vro-
lijkheid en de humor ervaart tijdens 
de wekelijkse activiteiten.de wekelijkse activiteiten.

Door het zitting nemen van Jan Daams uit Gerwen, is het stichtingsbe-

de knotvrouwen en mannen in totaal ruim 1200 uur actief in het 

Vriendje,
Mijn steun en 

toeverlaat
Je staat altijd klaar 
Met een glimlach op 

je gezicht
Ik ben zo blij met je

Ik kan het je niet vaak 
genoeg zeggen

Dan maar een keertje 
in de krant

Liefste Harold,

Kan me een leven 
zonder jou niet 

meer voorstellen.
Hou van je 

met heel mijn hart.

Jouw Anja

Mupke,
Nog vier weken 

en dan…
<3

Nee Gai,
Alweer 

     bijna 5 jaar 
mijn lief

Ik hou van je 
tot aan 
de maan 
en terug!
X

De liefste, 
leukste, grappigste 
Valentijnstweeling 

wordt alweer 8 jaar. 
Gefeliciteerd 

Kaat en Bram!

Dikke kus van 
Nina, papa en 

mama

Zo gezellig kletsen 
met jou

Ik hou van jou!
xxx

De liefste tante
xxx
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 14 februari 
EMK 1 (zaal) - Brabantia 2  .............20.00
Zaterdag 15 februari 
EMK G1G - RKDVC G1G  .................10.00
RKVVO VE1 - EMK VE1  .....................17.00
Zondag 16 februari 
EMK 1 - ELI 1  .........................................14.30
EMK 2 - SDO’39 2  ..............................11.00
EMK 3 - RKVVO 4  ...............................11.00
Nuenen 9 - EMK 4  .............................12.00
FC Eindhoven AV 3 - EMK 5  ........13.00
EMK VR1 - SBC VR2  ...........................11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 16 februari 
Nederwetten 1 - WHV 1  ................14.30
Wilhelmina Boys 8 - Nederw. 2 10.00
Nederw.3 - Woenselse Boys 11 11.00
Braakhuizen 8 - Nederw. 4  ..........11.00
Heeze VR1 - Nederw. VR1  ............12.30

RKGSV GERWEN
Zondag 16 februari 
Mulo 1 - RKGSV 1  ..............................14.00
RKGSV 2 - Oirschot Vooruit 8  .....11.00
Acht 7 - RKGSV 3 ................................10.00
RKGSV 4 - SBC 8  .................................11.00
RKDSV VR1 - RKGSV VR1  ................12.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 15 februari
NKV 4 - Terda 2  ...................................17.30
Zondag 16 februari 
NKV 3 - Ready ’60 2  ..........................14.00
NKV 2 - DKB 2  ......................................15.15
NKV 1 - Ready ’60 1  ..........................16.30

Limieten voor 
zwemmers  
Z&PV Nuenen
Terwijl storm Ciara over Nederland 
blies, raasden 10 zwemmers van Z&PV 
Nuenen door het water in het Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven. Op jacht naar limieten 
voor de Brabantse en/of Nederlandse 
kampioenschappen.

Bij de meiden junioren 1/2 (geboren in 
2007 of 2008) wisten Julie van Nispen 
en Ines Keijzers vrijwel zeker hun li-
mieten veilig te stellen. Officieel wor-
den de limieten in de komende weken 
pas bekend, maar kijkende naar voor-
gaande jaren heeft Julie vrijwel zeker 
startplekken bemachtigd op de 
100vrij, 400vrij en 100rug. Op alle 3 de 
afstanden verbeterde ze haar per-
soonlijke records dik, op de 400m zelfs 
met 18 seconden. En voor Ines staan in 
mei in ieder geval de 50 en 100vrij op 
het programma, want ook zij zwom 
ruim onder de limieten van vorig jaar.

In nog een leeftijd jonger zijn er nog 
geen Brabantse Kampioenschappen, 
maar worden de provinciale titels ver-
deeld bij de minioren finales. Daarbij 
zullen vrijwel zeker ook Arlyn Schou-
ten (2009) en Koen van den Wilden-
berg (2008) aan de start verschijnen. 
Arlyn verbeterde zich dit keer op zo-
wel de 50vrij als 50rug, terwijl Koen 
zijn 50vrij aanscherpte tot 35.49.

In de oudere categorieën was er suc-
ces voor Milan Meurs en Richenne 
Zeebregts. Milan verbeterde zijn 
200rug van 2.20.93 naar 2.15.46 en 
plaatste zich daarmee voor de Swim-
cups en het ONK in april en juni. Voor 
Richenne was er op de 200wissel nog 
geen limiet, maar met 2.40.00 wist ze 
wel haar persoonlijk record uit 2012 (!) 
te verbeteren.

Herenteam BCL kampioen!
Ondanks twee nederlagen heeft het herenteam van Badminton Club Lies-
hout tóch het kampioenschap binnen gehaald. Omdat beide wedstrijden 
met ‘slechts’ 3-5 verloren werden konden tweemaal drie punten worden 
bijgeschreven en dat is voldoende om kampioen te worden in de eerste 
afdeling van de nationale mannen-klasse met nylon shuttles.

BCL-H1 - BC Oirschot-H1: 3-5
Het Lieshoutse mannenteam zou al 
aan één wedstrijdpunt voldoende 
hebben om kampioen te worden. 
Dat punt kwam al heel snel: in de eer-
ste dubbelpartij behaalden Jeroen 
van der Heiden en Laurence Roijac-
kers een prima overwinning, waar-
mee ze dus direct het kampioen-
schap veilig stelden. Door deze situa-
tie waren alle zeven volgende wed-
strijden ‘voor des keizers baard’. Toch 
werd er nog volop gestreden: Wouter 
van Vijfeijken en Bert Manders verlo-
ren hun singlepartij in twee sets. Ook 
Jeroen van der Heiden verloor nipt. 
Laurence Roijackers deed het beter 
in zijn singlepartij. Vooral in de twee-
de set walste hij over zijn tegenstan-
der heen en haalde zo het tweede 
punt binnen. In de afsluitende dub-
bel wisten opnieuw Laurence Roijac-
kers en Bert Manders nog een punt 
toe te voegen aan het totaal: zij won-
nen de allerlaatste dubbelpartij van 
het seizoen, waarna het team, ui-
teraard inclusief trainster Isa Ver-
koeijen, werd gehuldigd. De heren 
én de trainster hebben weer een pui-
ke prestatie geleverd.

Programma:
Vrijdag, 14 februari, 20.30 uur; Jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering.
Woensdag, 19 februari, 20.15 uur: 
BCL-M2 - BC Vitesse-M1.

BC High Speed-H1 - BCL-H1: 5-3
De eerste nederlaag die de Lieshout-
se badmintonners opliepen was te-
gen het eerste herenteam van BC 
High Speed. Na een spannende wed-
strijd bleken zij de bovenliggende 
partij te zijn. Drie van de vier dubbel-
partijen moesten beslist worden 
door toevoeging van een derde set: 
ook dat is al een teken van een ge-
lijkopgaande strijd. Van die dubbels 
konden alleen Wouter van Vijfeijken 
en Laurence Roijckers de beslissen-
de, toegevoegde set binnen halen 
(nipt, met 19-21). Jeroen van der Hei-
den en Laurence Roijackers koneden 
dat niet (21-17) en ook Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden lukte dat 
niet (21-18). In de singlepartijen wist 
Wouter van Vijfeijken ‘met gemak’ te 
winnen van Rens Melissant (8-21, 
9-21). Bert Manders speelde, als 
tweede heer, weer eens een drieset-
ter. Met 16-21 wist hij Erik Gilessen te 
verslaan. Jeroen van der Heiden, die 
als derde heer speelde, verloor van 
de sterke invaller Ali Alsalem (21-14, 
21-15). Laurence Roijackers tenslotte 
speelde als vierde heer een prima 
eerste set (20-22) maar kon dat niet 
volhouden en verloor set 2 en 3 met 
21-13. Door deze uitslag heeft BCL-
H1 7 punten voorsprong op de run-
ner-up uit Oirschot, tegen wie de 
laatste wedstrijd van het seizoen ge-
speeld moet worden.

Het kampioensteam: BCL-H1 met Wouter van Vijfeijken, Bert Manders, Jeroen van 
der Heiden, Laurence Roijackers en Ruud van Vijfeijken met naast hen trainster Isa 
Verkoeijen

RKVV Nederwetten zoekt 
trainer(ster)/coach vrouwen 1
Wil jij: Je eigen gemotiveerde team coachen? Bouwen met jonge speel-
sters? De komende jaren succes behalen? Dan heeft RKVV Nederwetten 
dé kans voor jou!

om de sfeer eens te komen proeven 
op een zondag? Graag! Wij weten na-
melijk zeker dat je daarna toch nooit 
meer weg wilt.

Wat verwachten wij van jou?
Een enthousiaste trainer(ster) / coach, 
die net als onze dames wil presteren 
op zondag.
Beschikbaarheid: Twee avonden in 
de week en op zondag.
Diploma trainer/coach: Gewenst, 
maar niet vereist.

Wat mag je van RKVV Nederwetten 
verwachten?
Een jonge, gemotiveerde groep mei-
den die voetbal ademen.
Een hecht team, met jaarlijks in-
stroom vanuit de jeugd.
Een flexibel bestuur dat graag mee-
denkt om prestaties te bevorderen.
Alle thuiswedstrijden speelt dames 1 
op ons hoofdveld.
Een splinternieuw Hybride trainings-
veld, waar zowel Nederwettenaren 
als tegenstanders lyrisch over zijn!
Een zeer redelijke vergoeding, in on-
derling overleg te bepalen.

Vragen? Bel met Willy Raaijmakers: 
06-54376528.

Volg RKVV Nederwetten ook online:
Twitter & Instagram: @rkvvnederwet-
ten. Facebook: Meiden- en vrouwen-
voetbal RKVV Nederwetten
Website: www.rkvvnederwetten.nl

RKVV Nederwetten en damesvoetbal
Voetbalvereniging RKVV Nederwet-
ten staat in de wijde regio bekend 
om de damesafdeling. Zowel in de 
jeugd, als bij de senioren staat het da-
mesvoetbal bij ons hoog in het vaan-
del, minstens gelijkwaardig aan de 
mannen.
Momenteel hebben we twee teams. 
Dames 1 en een veterinnenteam. Bei-
de teams hebben veel speelsters en 
daarom nooit personele problemen. 
De trainingsopkomst is erg hoog, 
want onze dames willen op zondag 
namelijk winnen!

Voer je hobby uit bij een goed ge-
organiseerde, gezellige vereniging
Ons grote aantal vrijwilligers zorgt er 
samen voor dat alles tot in de puntjes 
geregeld is voor coaches en speel-
sters. Zo zijn al onze (dames-)elftallen 
voorzien van prachtige tenues (shirt, 
broekje, sokken), trainingspakken en 
tassen, die zelfs wekelijks op de club 
voor ze uitgewassen worden.
Omdat RKVV Nederwetten een ge-
zellige dorpsvereniging is lopen de 
elftallen van dames en mannen ge-
woon door elkaar heen en zorgen zij 
samen voor veel sfeer in onze moder-
ne maar karaktervolle kantine. Bij 
thuiswedstrijden kunnen onze da-
mes steevast op een flink aantal sup-
porters rekenen.

Wil je eerst eens keertje komen kijken 
naar het voetbal? Of vind je het fijn 

Vrouwen 1 RKVV Nederwetten

Ria Hurkmans winnaar 
vijftiende wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 16de rik wedstrijd gespeeld bij de sup-
portersclub RKSV Nuenen. De organisatie kan met een tevreden blik te-
rugzien op een weer meer dan geslaagde avond en een mooi podium met 
winnaars.

Uitslag rikken 7 februari
1 Ria Hurkmans   75 punten
2 Jan Bertelink  63 punten
3 Annie de Louw  63 punten
4 Hennie van de Velden 61 punten
5 Nettie de Louw 57 punten
6 Ted Warmerdam 50 punten
7 Frits Roijakkers  45 punten
8 Gerton van Leenders  42 punten
9 Rinus van Hoof  40 punten
10 Frans Foolen 36 punten

Ondanks andere berichten is het a.s. 
vrijdag 14 februari weer gewoon een 
heerlijk avondje rikken bij de suppor-
tesclub RKSV Nuenen. Aanvang 20.00 
uur, ook dan is iedereen natuurlijk 
weer van harte welkom.

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

Ondanks de niet al te hoge score werd 
er ook deze wedstrijd weer op hoog 
niveau gespeeld. Voor de pauze had-
den wij drie dames aan de leiding met 
Ria Hurkmans als koploper met 70 
punten en Annie de Louw als goede 
tweede met 63 punten. Na een korte 
pauze en loting voor de nieuwe tafel 
indeling werd de strijd voort gezet 
voor de overwinning. Wederom was 
het Ria Hurkmans die met gedegen 
spel ook de tweede ronde naar zich 
toe trok, met 75 punten wist te winnen 
en de overwinning premie in ont-
vangst kon nemen. Ook voor de twee-
de plaats was er nog voldoende strijd 
en na barrage was het Jan Bertelink 
die met 63 punten tweede werd voor 
nummer drie Annie de Louw met 
eveneens 63 punten.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Jos Timmers.

Ria Hurkmans ontvangt de felicitaties uit handen van jurylid Gerton van Leenders

Trainers-en begeleidingsstaf 
voor RKSV Nuenen 1, 2 en VR1
RKSV Nuenen en Jan Poortvliet gaan ook volgend seizoen met elkaar ver-
der. Er is nog altijd meer dan voldoende enthousiasme aanwezig bij Jan 
Poortvliet en zijn assistent Martin Nieuwlaat om komend seizoen verder 
te gaan als trainers van Nuenen 1. 

Vrouwen 1 zal komend seizoen ge-
traind worden door een nieuw ge-
zicht, namelijk Yoshi Kosters. RKSV 
Nuenen is bijzonder blij hem gestrikt 
te hebben om deze talentvolle da-
mes te gaan trainen. Yoshi is ondanks 
zijn leeftijd een ervaren man in het 
trainersvak en zeker geen onbeken-
de binnen de vereniging en het vrou-
wenvoetbal.

Het bestuur van de RKSV Nuenen 
heeft het volste vertrouwen in de 
aangestelde trainers teammanagers 
en in overige begeleiders en wenst 
iedereen veel succes.

RKSV Nuenen is er verheugd mee en 
heeft, ondanks de huidige stand op 
de ranglijst, er alle vertrouwen in dat 
Jan Poortvliet samen met Martin 
Nieuwlaat het eerste team prima kan 
blijven begeleiden. Ook de verzor-
gers Joost van Deursen en Frank van 
Oudenhoven en keeperstrainer Dani-
lo Verus gaan komend seizoen door. 
Dit geldt ook voor Joep van Kasteren 
en Robert Prast. 
Nuenen 2 zal komend seizoen weer 
getraind worden door Richard Rie-
beek en Toon van der Loo. Beide er-
varen trainers zullen de jonge groep 
begeleiden om mogelijk de stap naar 
het eerste team te kunnen maken. 

V.l.n.r. Theo Hermens, Lawrence van Hevelingen, Jan Poortvliet, Peter van Hout

Uitslag rikken 
Nederwetten 
Op vrijdagavond 7 februari is er weer 
gerikt in Nederwetten. De uitslag is:
Wim Raaymakers  100 punten
Jan van Kemenade  88 punten
Fredje Klomp   87 punten
Adri Verhagen  80 punten
Pino Beks    70 punten

De volgende kaartavond is op: Vrij-
dagavond 28 februari 2020, om 20.00 
uur. Dit is tevens de laatste kaart-
avond van deze winter.
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Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

FINALE
UITVERKOOP!

I.V.M. VERHUIZING
VAN ONS SLAAPCENTRUM

> Zelf afhalen
> Direct betalen
> Geen retour
> Geen garantie

Auping - Mline - Velda
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

Actie is ook 
geldig op onze 

toonzaalmeubels 
in ons 

wooncenter!
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

Laatste ronde • laatste ronde • laatste ronde • laat-




