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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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De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Jubilerend Veldsink 
Advies vervult 
40 wensen en  
verloot 
40 ballonvaarten

Samen 
maken wij 
er weer een 
groot feest 
van!

Zangeres 
Louise 
van Amstel 
verrast 
Gerwen

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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

Quik Service biedt hulp 
bij pech onderweg
vanaf € 3150 per jaar.

AFWEZIG van 24-2 t/m 28-2
J. Chr. M. Boek, huisarts

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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Donderdag 20 t/m 
woensdag 26 februari 

CARNAVAL!!!
ZIE HET PROGRAMMA 
OP HET MIDDENVEL

Kraak de kluis   
in Winkelcentrum 
Kernkwartier
Op 29 februari maakt u kans op vele 
prijzen in Winkelcentrum Kernkwartier 
in Nuenen. Kom langs en KRAAK DE 
KLUIS!!! Spaar de laatste week van fe-
bruari uw kassabonnen en neem ze 29 
februari mee naar het winkelcentrum. 
Hebt u voor € 100,- aan kassabonnen 
dan mag u proberen de kluis te kraken! 
Wie weet gaat u naar huis met gewel-
dige prijzen! Zaterdag 29 februari, van 
12.00 tot 16.00 uur in Winkelcentrum 
Kernkwartier te Nuenen.

100-jarige Mevrouw Philomena 
(Mien) de Vries-Latour
Burgemeester Maarten Houben ging op maandag 17 februari op bezoek bij de 
100-jarige, ze werd zondag 16 februari 2020, 100 jaar. Mevrouw Philomena 
(Mien) de Vries-Latour geboren op 16 februari 1920. Op de Boordseweg is een 
levensboom geplant ter ere van haar 100ste  levensjaar, een Castanea sativa 
(Tamme kastanje).

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Soenil Bahadoer
Op donderdag 13 februari heeft burgemeester Maarten Houben een zil-
veren erepenning uitgereikt aan Soenil Bahadoer. 

in de wacht te slepen. Een chef van 
het jaar is meer dan iemand die al-
leen formidabel kan koken. Daar-
naast heeft zijn restaurant De Linde-
hof al geruime tijd twee sterren met 
internationaal aanzien. Vorig jaar is 
De Lindehof genomineerd voor Bra-
bantse Gastvrijheid Award 2019.
De heer Bahadoer is een rolmodel, 
niet alleen voor zijn eigen team van 
De Lindehof, maar voor velen. Hij is 
een sterke persoonlijkheid die velen 
inspireert en heeft vele offers ge-
bracht die nodig waren om te staan 
waar hij nu staat. Zijn restaurant is 
zijn levenswerk.
Door deze prijs heeft hij Nuenen po-
sitief op de kaart gezet en daarbij een 
positieve bijdrage geleverd aan Nue-
nen.

De heer Bahadoer heeft een bijzon-
dere prestatie geleverd door de prijs 
“Chef van het jaar GaultMilau 2020” 

Laatste kaartjes te koop aan de deur 

De DolDwèrs(t)e      
start van jouw carnaval 
Het is bijna zover: morgen, vrijdag 21 februari, barst carnaval écht los 
in Nuenen. We trappen af met DolDwèrs in de ResiTENTie op het Van 
Goghplein. Met vier kapellen, dj Maurice en vier artiesten: het Feest-
team, de Lawineboys, Veul Gère en Lijn7. En jij kunt hier nog bij zijn: 
aan de deur worden de laatste kaartjes verkocht. 

Dit jaar wil je niet missen, want we 
hebben maar liefst vier (!) artiesten 
en vier kapellen die staan te trap-
pelen om jullie een fantastisch be-
gin van carnaval 2020 te bezorgen! 
Voor jullie treden op: 

De Blaospoepers, de (veertigjarige, 
maar nog steeds jonge goden) 
Klippeleaters, ’t Eenoodje en 
ZsaZsaZsoe en maar liefst vier live 
artiesten: de Lawineboys (Seks 
met die kale; Joost is anders ge-
aard); het Feestteam (Shirt uit en 
zwaaien); de Tilburgse feestvar-
kens van Veul Gère (Wa trekte aon 
mi carnaval, Een lekker delleke, de 
Grozzie van mèn buurvrouw) en 
feestformatie Lijn7 sluit de avond 
vol energie af met de gaafste mee-
zingers, nee: meeschrééuwers. DJ 
Maurice draait de avond aan el-
kaar en zorgt ervoor dat het een 
doldwèrse avond wordt. Dit wil je 
niet missen, en dat hoeft ook niet, 
want er zijn nog kaartjes (à tien 
euro) te koop. Bij Jumbo Ton 
Grimberg, maar ook nog aan de 
deur bij DolDwèrs. 

DolDwèrs Vrijdag 21 februari 20.00-
01.00 uur ResiTENTie Van Gogh-
plein Nuenen

pelen om jullie een fantastisch be-
gin van carnaval 2020 te bezorgen! 

Noa Hurkx voorleeskampioen! 
Bibliotheek Dommeldal heeft dit jaar vijf voorleeskampioenen. 
In Nuenen won Noa Hurkx van BS de Wentelwiek de voorleeswedstrijd.

Vrijdag 6 maart: 

Wereldgebedsdag
Dit jaar zal, net als voorgaande jaren, 
weer de Wereldgebedsdag gevierd 
worden in de Kapel van De Akkers, op 
vrijdagmiddag 6 maart om 14.30 uur.

Dit jaar zijn het vrouwen in Zimbab-
we die vertellen over hun leven, wer-
ken, vreugde en verdriet. Komt u ook 
mee luisteren, zingen en bidden? Het 
duurt ongeveer een uur, en na afloop 
zijn we nog samen voor wie dat zou 
willen. U bent echt van harte wel-
kom. De voorbereiding is door vrou-
wen van verschillende richtingen ge-
daan.

In Geldrop werd Vikki Koster van de 
St. Jozefschool groep 7B, de winnaar.
In Heeze-Leende werd Pleun de 
Vocht uit groep 8 van BS de Triangel 
in Leende, gekozen tot winnaar.
Evi Senders van Kindcentrum Puur 
Sang Locatie Lucia, werd voorlees-
kampioen van Mierlo.

In Son en Breugel werd Julia North van 
BS De Ruimte, voorleeskampioen.
Dat is nog eens wat je noemt: Girl Po-
wer! Deze kampioenen gaan de uit-
daging aan en gaan naar de halve fi-
nale op zaterdag 7 maart in Goirle. 
Bibliotheek Dommeldal wenst alle 
kampioenen heel veel succes.

De DolDwèrs(t)e      
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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:

Op zaterdag 21 maart is de Landelijke 
Opschoondag! Kom in actie. 

Vier centrale opgaven en uitgangspunten
De omgevingsagenda die nu is vastgesteld omvat vier 
centrale opgaven en uitgangspunten: hoogwaardige 
woon- en leefomgeving, de vitale samenleving, een ro-
buust landschap en Nuenen in Brainport. De uitwerking 
van deze opgaven bepaalt de koers naar de omgevings-
visie. Ook geeft de gemeenteraad hiermee een kader voor 
de vervolggesprekken die met de Nuenense samenleving 
zullen worden gevoerd. 

Denk en praat mee! 
Ook bij de volgende stappen blijft samenwerking met in-
woners van groot belang. Wilt u meedenken en -praten? 
Kijk dan op de website www.nuenen.nl/omgevingsvisie 
naar de mogelijkheden. U vindt daar ook de volledige 
omgevingsagenda zoals nu door de gemeenteraad is vast-
gesteld.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 10-02-2020 EN 17-02-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Akeleihof 7     Plaatsen dakkapel voorzijde 
        woning 
Eeneind 47     Wijzigen gebruik tijdelijk 
        vestigen arbeidsmigranten 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Alvershool 12    Plaatsen van een garage/
        melding 
Lucas v. Hauthemlaan 12 Herbouwen van woning 
Oude Dijk 37      Plaatsen dakopbouw 
Wilhelminastraat 12   Uitbreiden woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergun-
ning
Locatie      Omschrijving 
Weverstraat 71    Uitbreiden woonhuis 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie      Omschrijving 
Stationsweg 1    Plaatsen erfafscheiding 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Hoge Brake 3     Passion Nuenen 2 t/m 4 april 
Papenvoortse Heide 5B  Neuzelmarkt scouting 13 april 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Lijsterbesstraat 3,    Melding voor het hebben
Alvershool 3A,     van een uitweg 
Geldropsedijk 7 
Rullen 3, 5 en 15    Melding buurtactiviteit 
        Muziekevenement 28 juni 
Park       Uitreiking Witvoeter 22 maart 
Wegdeel Park voor hotel Halfvasten: ringsteken paard/
        wagen 22 maart 
De Huufkes 64    Garagesale goed doel 29 maart 
Nuenen c.a.     Carnavalsactiviteiten 
        Dwersklippels 21-25 februari 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum  Locatie  Omschrijving 
12-02-2020 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: 
        de heer P.M. Bakos, geboren 
        13 mei 1987 

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

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
∞ 2 jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis):
∞ Of een geldboete (daar gaat je spaargeld).
Met deze informatie proberen we jongeren tussen de 16 
en 22 jaar bewust te maken van de vormen en consequen-
ties van ID-fraude. Kijk voor meer informatie op www. 
eerlijkoverjeID.nl

NIEUW: DE ENERGYPARTY
In Nuenen is energie besparen met je buren een feestje 
De gemeente Nuenen zoekt 25 inwoners die het leuk vin-
den om bij hen thuis een EnergyParty te houden. Een 
EnergyParty is een gezellige en succesvolle manier om 
samen met buurtgenoten energie te besparen. Bijna alle 
deelnemers vinden naderhand de 
weg naar een veel lagere energie-
rekening, via kleine en grote maat-
regelen, van een deurdranger of 
tochtstrips tot zonnepanelen of 
isolatie. 

Een EnergyParty thuis
De gastheer of -vrouw stelt zijn of haar woning voor een 
avond beschikbaar en nodigt zo’n acht buurtgenoten uit 
die mee willen doen aan de EnergyParty. Tijdens de avond 
bekijken de gasten samen hun energieverbruik én bespaar-
mogelijkheden aan de hand van speciale kaarten. Een 
professionele gespreksleider begeleidt de avond en geeft 
de nodige informatie. Na afl oop gaat iedereen naar huis 
met een concreet en persoonlijk actieplan voor energie-
besparende maatregelen die passen bij ieders behoefte 
en mogelijkheden. 

De kracht van buren
De meeste mensen willen graag energie besparen, maar 
niet iedereen weet hoe dat moet. 
Of wat er binnen de mogelijkheden ligt. Door de vraag 
samen met buurtgenoten op te pakken, wordt energie 
besparen makkelijker. Buurtgenoten bedingen samen vaak 
ook voordelige kortingen op oª ertes, doordat ze met 
meerdere huishoudens tegelijk aan de slag gaan. 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de EnergyParty’s is te vinden op 
buurkracht.nl/energyparty. Inwo-
ners van Nuenen die interesse 
hebben in de rol van gastheer/-
vrouw kunnen zich hier ook aan-
melden. De provincie Noord-Bra-
bant en Buurkracht ondersteunen 
de EnergyParty’s.

GEMEENTERAAD STELT 
OMGEVINGSAGENDA VAST
De gemeenteraad van Nuenen c.a. stelde op donderdag 
13 februari jongstleden de omgevingsagenda vast. Hier-
mee is een belangrijke stap gezet naar een omgevingsvi-
sie: het toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. De omge-
vingsagenda kwam onder meer tot stand dankzij de input 
van ruim 500 inwoners.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevings-
wet in werking. Eén van de instrumenten onder deze 
nieuwe wet is de omgevingsvisie, een integrale visie op de 
fysieke leefomgeving. Hét toekomstbeeld van de omge-
ving waarin men woont, werkt en de vrije tijd doorbrengt. 
De omgevingsagenda loopt vooruit op de omgevingsvisie. 
Het Nuenense gemeentebestuur wil in het najaar van 2020 
een zo compleet mogelijke omgevingsvisie kunnen vast-
stellen. Daarom is nu, vooruitlopend daarop, de omge-
vingsagenda vastgesteld door de gemeenteraad. 

PAPIER INZAMELING
Op carnavalsmaandag 24 februari is er geen papier inza-
meling. Deze route is eenmalig verplaatst naar dinsdag 25 
februari.

FRAUDE MET ID-KAARTEN 
Met carnaval voor de deur brengen we het veel voorko-
mend probleem van fraude met ID-kaarten onder de aan-
dacht. Ondernemers van horecagelegenheden weigeren 
18-minners aan de deur, om te voorkomen dat zij alcohol 
gaan drinken en de ondernemer hiervoor bij controle een 
boete krijgt. Minderjarigen proberen toch een horecage-
legenheid binnen te komen met een valse identiteitskaart. 
Ze lenen daarvoor een identiteitskaart van een meerder-
jarige broer, zus, vriend of vriendin. Maar dit is identiteits-
fraude voor zowel degene die de ID-kaart leent, als de-
gene die deze uitleent. 
Jongeren vinden dit soort identiteitsfraude onschuldig, 
maar ze moeten zich bewust zijn dat de gevolgen van een 
identiteitskaart lenen, uitlenen of vervalsen groot kunnen 
zijn. Zo kun je 2 jaar je paspoort kwijt raken en dus niet 
buiten Europa reizen. Of je kunt een geldboete krijgen. 
Wees daarom eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee! 

Input vanuit alle geledingen
Deze omgevingsagenda is een belangrijke stap in het tra-
ject. Het schetst het kader waarbinnen de omgevingsvisie 
wordt gemaakt. De omgevingsagenda is opgesteld met 
behulp van een intern (ambtelijk en bestuurlijk) en extern 
participatietraject. Ruim 500 inwoners spraken zich uit 
door interviews, enquêtes en bijeenkomsten. Vervolgens 
zijn de opgaven en dillema’s besproken met belangen-
groepen, verenigingen, expertteams, ambtenaren, het 
college en de gemeenteraad. De uitkomsten van dit traject 
zijn weggezet tegen wettelijke taken en trends en ontwik-
kelingen die op Gemeente Nuenen c.a. afkomen. 
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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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wij wensen iedereen
een hele fi jne Carnaval!!!

Gekruid Gehakt
“Diverse soorten”  ............................. 500 gram 3,95
Varkenshaas Medaillons
.......................................................... 500 gram 7,95
“Liefdes Buidel”
.......................................................... 100 gram 2,95
Bourgondisch Gebraad
.......................................................... 150 gram 2,95

Carnaval Toppers
Gegrilde Kippenpoten
..............................................................2 stuks 3,50
Shoarma Pakket
...................500 gram vlees, 5 broodjes en saus 7,45
Saté Kant en Klaar
............................................... portie met Bami 5,00
Carnaval maandag gesloten, dinsdag normaal geopend!!

KOOPJE

GEMAK

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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UITVERKOOP
parasols & partytenten

iedere vrijdag 
10:00-16:00 uur

Duivendijk 5 Nuenen

www.sorara.eu

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 263 59 00 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, óók zonder afspraak.

Een bevlogen ondernemer 
verdient een betrokken adviseur.

HOGE BRAKE 66 NUENEN  |  TEL. 040-2913301  |  WWW.RISJAMO.NL

Wegens de verbouwing van Winkelcentrum 
Kernkwartier verhuizen we tijdelijk naar 

het voormalig Albert Heijn pand.

Hierdoor zijn we gesloten van
24 februari t/m 1 maart

U kunt uw postpakketten die week afhalen 
bij de Bruna in het Centrum.

Heeft u vragen? Stuur een email naar rien@risjamo.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
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Verandadaken – Terrasschermen – Rolluiken – Screens – Markiezen

Aanbieding geldig t/m 28 februari 2020

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.n
l

Openingstijden dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur overige tijden op afspraak 
DLC ZONWERING Spegelt 102, 5674 CD Nuenen,  
Tel.: 040-2857790

*Bij aankoop van een nieuw terrasscherm merk Sunmaster type Suncar en
Sun-EYE inclusief elektrische bediening merk Somfy met afstandbediening
(type terrasscherm en schermbreedte bepaald inruilprijs)

Inruilaktie: uw oude scherm is tot € 650,00 waard*

D.L.C. Zonwering
SSS200102_advertentie__carnaval_295x225_Rond_de_linde_uncoated.indd   1 10-02-2020   10:23
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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, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Schuif even aan tafel bij... 
Louis Bressers 
De ‘Protestante Hoek’. Deze vroegere naamgeving van een deel van Nue-
nens centrum wordt wellicht alleen nog door originele Nuenenaren op 
leeftijd gekend. 

Hun vaak fraai vormgegeven villa’s 
staan doorgaans nog te pronken in dit 
lommerrijke stukje van Nuenen. On-
der meer Huize Papenvoort, het Weef-
huis en de gemeentevilla zijn er nog 
getuigen van. Louis Bressers komt een 
interessant inkijkje geven in het Nue-
nen van toen. Over de tegenstellingen 
tussen katholiek en protestant. Over 
het afpakken en teruggeven van ker-
kelijk eigendom. Over hoe toch vanuit 
oorspronkelijk tegendraadse ontwik-
kelingen onze huidige Nuenense sa-
menleving is ontstaan. Geïnteres-
seerd? U bent van harte welkom op 
donderdag 27 februari. 

Louis Bressers, eerder wereldberoemd 
Nuenenaar geworden vanwege zijn 
inspanning om oorlogsburgemeester 
Van Rijckevorsel postuum te laten be-
noemen als ereburger van onze ge-
meente, komt zijn verhaal vertellen 
over het mooie stukje oud-Nuenen 
rond het gemeentehuis; het van Gogh 
kerkje, Houtrijk en de Papenvoort: de 
Protestante Hoek.
Hij gaat dit doen in de Senergiek 
Schuif-lezing op donderdag 27 fe-
bruari om 09.30 uur in de Trefpuntzaal 
van Het Klooster. 
De entree bedraagt €2,- , maar op ver-
toon van de Senergiek/KBO pas krijgt 
u €1,- korting. Pauze koffie/thee is bij 
de entreeprijs inbegrepen.

Louis Bressers is actief lid van de Nue-
nense heemkundekring De Drijehor-
nick en al erg lang heel verdienstelijk 
bezig met het doorvorsen van en het 
publiceren over het boeiende verle-
den van Nuenen, met vooral het ac-
cent op de mensen die onze Nue-
nense gemeenschap in al zijn sociale 
verbanden door de tijd heen hebben 
vormgegeven. In de Protestante Hoek 
van Nuenen concentreerden zich 
vooral de protestantse notabelen die 
het na eeuwen van rooms-katholieke 
dominantie in Nuenen, net als in de 
rest van Nederland, voor het zeggen 
kregen.
Beroemde familienamen als De Kruijf, 
Nolte, Van Hardenbroek, Buisman en 
Van Hoven deden in Nuenen hun in-
trede. Ze gaven vorm en leiding aan 
kerk en cultuur, de lokale economie en 
(huis) nijverheid, naast het onderwijs.

Het word wederom opnieuw tijd dat de fusie/annexatieplannen rond en met Eindho-
ven aangezwengeld en opnieuw aan de orde gesteld worden.
Verhalen in de regiopers hoe het hier en daar in de randgemeenten er politiek en be-
stuurlijk aan toe gaat, getuigen nou niet van een bestuurlijke daadkracht en geloof-
waardigheid dat diverse van die randgemeenten hun zelfstandigheid waardig zijn. De 
zich voortslepende en langdurig verstoorde bestuurscultuur in Waalre en de steeds 
weer oplaaiende spanningen binnen de Nuenense coalitie (zie ED 18/02) zijn voorbeel-
den waarbij de geloofwaardigheid van  een eensgezinde en gezonde bestuurscultuur 
ontbreekt.
Ook bij andere randgemeenten loopt het niet zoals het eigenlijk zou moeten en botst 
het politiek en bestuurlijk nogal eens met elkaar en worden daardoor  de belangen van 
de burgers niet gediend.
Niet dat het in de grote stad ( Eindhoven) allemaal van een leien dakje loopt en er ook 
bestuurlijk nogal eens wat aan de hand is wil nog niet zeggen dat men niet afstandelijk 
moet blijven van een fusering of annexatie.
Eendracht maakt macht is een veel gehoord gezegde. Maar om een zwaar bevochten 
en gekoesterde zelfstandigheid van een gemeente om het dorpse karakter te blijven 
behouden voor alles en de belangen van de burgers daarvoor in de waagschaal te leg-
gen, komt niet meer geloofwaardig over als men het laveren van bestuur en politiek de 
laatste tijd in de randgemeenten volgt. Misschien dat een nieuwe coalitie van  VVD, 
CDA en Politiek Forum in het nieuw te vormen provinciaal bestuur in haar programma 
de fusie/annexatie rond en met Eindhoven opnieuw kan opnemen, zodat de regie van 
bovenaf wordt gewaarborgd.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

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

Ingezonden brieven

De structuurvisie    
Wereld Van Gogh vastgesteld
Door Gerrit van Ginkel

Op basis van de structuurvisie kan een start worden gemaakt met de uit-
voering van de Wereld van Van Gogh. De uitvoering zal door middel van 
een programmatische aanpak worden opgepakt. Het gaat hier namelijk 
om een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten ge-
richt op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. 

huis en herinrichten Hooidonkse Beek 
- Herbestemming Weefhuis - Dooront-
wikkeling van Het Klooster - Ontwik-
keling Kloostertuin - Uitbreiding Vin-
centre - Tijdelijke maatregelen parke-
ren Berg.

De brug over de vijver bij het Gemeen-
tehuis voegde niets toe volgens de 
VVD en enkele insprekers.
Waarom moet Het Klooster en de 
Kloostertuin er bij betrokken worden, 
vroeg de VVD. Wie gaat dat alles beta-
len. Het mag niet leiden tot hogere las-
ten voor de burgers.
GroenLinks wilde de brug en het 
Broodhuys van de lijst afhalen. Laten 
we het erfgoed koesteren en niet gaan 
voor hoogstandjes. Doe maar ge-
woon, sprak de fractie.
Bij De PvdA voldeed de visie aan hun 
verwachtingen.
D66 wilde graag inzicht in alle financiën.
De Combinatie dacht dat de Klooster-
tuin en de brug niet in de structuurvi-
sie hoorden. Ook moeten we waken 
niet in klederdracht door de straten te 
gaan, vond Mevrouw Donkers.
Het CDA had complimenten voor deze 
visie maar wilde geen brug en geen 
evenementen in de Kloostertuin.
W70 vond het een mooi plan maar 
zonder de brug en de Kloostertuin.
Wethouder Stultiëns zal terugkomen 
voor de financiële onderbouwing. Hij 
vertelde dat die visie allereerst is voor 
onze inwoners. We hoeven ons geen 
zorgen te maken dat we verworden 
tot het Volendam van het Zuiden.

Er werd een amendement ingediend 
om de brug over de gemeentevijver 
en Het Klooster en de tuin uit het 
raadsvoorstel te halen. Toen het amen-
dement unaniem werd aangenomen 
werd het veranderde raadsvoorstel 
ook unaniem aangenomen.

Het gaat daarbij om projecten en acti-
viteiten die de gemeente zelf reali-
seert maar ook om activiteiten en pro-
jecten die door andere partijen wor-
den uitgevoerd. ln de structuurvisie is 
een uitvoeringsprogramma opgeno-
men. Daarin wordt een onderscheid 
gemaakt tussen beleids- en ontwikke-
lingsprojecten. Daarnaast wordt er 
een onderscheid gemaakt naar de kor-
te (2019-2021) en de lange termijn 
(2022 e.v.). Dit uitvoeringsprogramma 
is uitgewerkt in een plan van aanpak. 
Reeds lopende projecten, zoals uit-
breiding Vincentre, hebben hierin ook 
een plek gekregen. De deelprojecten 
die op dit moment of op korte termijn 
(gaan) lopen zijn: - Module verkeer en 
parkeren centrum. Dit is een uitwer-
king van de Mobiliteitsvisie waarin de 
beleidsmatige uitgangspunten zoals 
geformuleerd in de Structuurvisie We-
reld van Van Gogh worden meegeno-
men. - Herinrichten deelgebied Van 
Goghkerkje, ’t Venneke, park Houtrijk - 
Herinrichten Park en Vijver gemeente-

KBO Lieshout     
naar Huishoudbeurs 
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten, maar houdt zich 
ook intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dins-
dagmorgen is er van tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis een Inloop 
waar ook bestuursleden aanwezig zijn. U kunt hier informatie krijgen 
over de vereniging of u aanmelden voor een activiteit. Naast het medede-
lingenbord vindt u onze ideeënbus. Loop eens binnen en maak kennis 
met een dynamische seniorenvereniging. U bent van harte welkom. 

KBO Lieshout Leesgroep 
Op dinsdag 3 maart komt de Lees-
groep weer bij elkaar in de Hofkamer 
van Franciscushof. We gaan het boek 
Zwarte Schuur van Oek de Jong be-
spreken. Het gaat over een schuldge-
voel en het leven met een trauma, 
maar ook de liefde komt er aan te 
pas. Als u eens wilt komen luisteren, 
dan bent u van harte welkom. We be-
ginnen om 20.00 uur. 

Algemene ledenvergadering 
Noteer alvast in uw agenda: ALV van 
KBO Lieshout is op dinsdag 17 maart 
om 13.30 uur in het Dorpshuis. 

Huishoudbeurs Amsterdam 
Op donderdag 27 februari bezoekt 
KBO Lieshout de Huishoudbeurs in 
De RAI in Amsterdam voor een ou-
derwets gezellig dagje uit. Om 07.50 
uur ’s morgens staat de bus klaar op 
De Heuvel in Lieshout. 

KBO Kienavond 
De volgende kienavond van KBO 
Lieshout is op vrijdag 28 februari in 
het Dorpshuis. De zaal is open om 
19.00 uur en om 20.00 uur beginnen 
we met kienen. Schuif gezellig aan, 
ook als je geen lid bent, ben je van 
harte welkom. 

Rectificatie:
Het bericht van vorige week 
was niet helemaal correct, 
vandaar deze week nog-
maals onderstaande oproep.

Auto beschadigd 
bij de Jumbo
Wie heeft zaterdag 1 februari tussen 
14.30-14.45 uur mijn auto bescha-
digd? Of heeft iemand dit misschien 
gezien? Mijn auto stond geparkeerd 
achter de winkelwagentjes op de 
grote parkeerplaats bij de Jumbo in 
het centrum. Mijn auto is een blauwe 
Opel Corsa 5-deurs. Bij het uitrijden is 
de schade veroorzaakt: er zijn 2 deu-
ren beschadigd aan de bestuurders-
kant.
Als u iets gezien heeft of u heeft per 
ongeluk mijn auto geraakt, wilt u dan 
contact opnemen via telefoonnum-
mer: 06 - 523 154 04. Alvast hartelijk 
dank.

Ga jij ook mee   
op KiKa Kamp? 
Stichting KiKa (Kinder Kampen) or-
ganiseert dit jaar voor de 62e keer de 
allerleukste kinderkampen voor kin-
deren van groep 3 t/m 8 van de basis-
scholen uit Eindhoven-Veldhoven en 
Omstreken. Op ons kampterrein in 
Son slapen we in tenten, beleven 
spannende avonturen rondom het 
kampthema en hebben vooral heel, 
heel veel plezier!
Voor inschrijven of meer informatie 
kan je een kijkje nemen op onze web-
site https://www.stichtingkika.nl/

Lieve mensen. Namens alle kinderen van 
Stichting Kika Kinderkampen danken wij u 
heel hartelijk voor het doneren van de em-
ballagebonnen bij Jumbo Kernkwartier in 
Nuenen. Er is maar liefst €464,65 opge-
haald voor stichting KiKa.Kinderkampen.

Carnavalszaterdag    
verjaardag Lenny Kuhr
Door Nannie van den Eijnden

Zaterdag 22 februari wordt Lenny Kuhr 70 jaar! Haar glansrijke zangcarri-
ère maakte in 1969 een vliegende start toen ze met haar zelfgeschreven 
liedje ‘De Troubadour’ het Eurovisiesongfestival won in Madrid. Ze werd 
“het meisje met de mooiste ogen” genoemd.

‘fijn spul’ van het AD en binnenkort 
publiceert De Volkskrant een ver-
haal.

De documentaire ’50 jaar trouba-
dour’ geeft een mooi beeld van Len-
ny’s zangcarrière. Aan het woord ko-
men haar zussen, vrienden, collega’s, 
Reinier, Mischa en Lenny zelf. www.
avrotros.nl/muziek/item/lenny-kuhr-
50-jaar-troubadour-24-03-2019

Zondag 26 april treedt Lenny om 
15.00 uur op in de Sint Lambertus-
kerk in haar eigen dorp, Hoekstraat 
46 in Nederwetten. Kaartjes à € 20,00 
per stuk zijn te reserveren via lenny@
lennykuhr.com. Na afloop is het mo-
gelijk om samen met Lenny en Rob 
te eten bij Brasserie De Kruik (apart 
daar zelf reserveren).
www.lennykuhr.com

“Toen ik het songfestival won, door-
zag ik meteen het métier” vertelt 
Lenny thuis op de bank in Neder-
wetten, in een interview met maand-
blad ‘Zó Nuenen’, dat volgende week 
verschijnt. ”Ik heb nog nooit zo’n fijn 
muzikaal leven gehad als nu, het is 
de leeftijd waar ik nu ben; ik heb al-
leen maar winst gehaald uit alles. De 
weg die ik ga, is een lange weg al” 
gaat ze verder. Het is altijd haar ei-
gen weg geweest; ze liet zich niet 
leiden door de platenindustrie en 
maakte haar eigen keuzes. Ze geniet 
intens van haar nieuwste program-
ma ‘Het lied gaat door’ met Reinier 
Voet (gitaar) en Mischa Kool (basgi-
taar) links en rechts van haar. 

In dit programma staat ze stil bij de 
duizenden dingen die voorbijgaan 
en dat wat nooit voorbijgaat. Het 
lied is hiervoor de metafoor.

Songfestivalkoorts
Omdat door Duncan het songfestival 
dit jaar in Rotterdam plaatsvindt en 
Lenny in 1969 heeft gewonnen, ont-
vangt ze in in toenemende mate uit-
nodigingen voor interviews, optre-
dens en andere activiteiten. Op 18 
februari was ze bij Hijlco Span in 
‘Volgspot’ van 20.00 - 22.00 uur op 
Radio5 over het songfestival in de 
sixties. 

Ter gelegenheid van haar 70e ver-
jaardag is Lenny op vrijdag 21 fe-
bruari om 17.10 uur te gast bij ‘Tijd 
voor Max’. Samen met Reinier en Mi-
scha speelt en zingt ze een lied. Op 
22 februari verschijnt ze in de rubriek 

Foto: Eddie Mol
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Frank den Toonder van Veldsink Advies (links) en Roland Grimberg van Jumbo Ton 
Grimberg (rechts) reiken de cheque uit aan de winnaars.

De trotse wenswinnaars nemen de cheque in ontvangst van Dorothé Evers (links) en Niels 
Kliebisch van Veldsink Advies.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Feestelijke opening op 17 mei. 
Je bent van harte welkom op Park 26-28 vanaf 15.00 - 19.00 uur!

Veldsink Advies
Nu open in hartje centrum!

017683_Veldsink_Adv_125x175_Rond de Linde.indd   1 23-04-19   14:56

Jubilerend Veldsink Advies 
vervult 40 wensen en   
verloot 40 ballonvaarten
In het kader van het 40-jarig bestaan van Veldsink Advies, heeft het be-
drijf in 2019 flink uitgepakt met het vervullen van 40 inspirerende wen-
sen, verdeeld over alle vestigingen.

Avondje uit vrijwilligers 
zorginstelling Kleinschalig Wonen
De tweede winnende wens is die van 
Saskia Consemulder. Zij wenste een 
avondje uit voor Mieke van Dijk en 
Mieke Martinali. Beide dames zijn fa-
milieleden van bewoners die verblij-

Als bedrijf dat midden in de samenle-
ving staat, viert Veldsink Advies het ju-
bileum graag uitgebreid met haar 
omgeving. Daarom werd in het jubi-
leumjaar een actie gestart om men-
sen uit te dagen een wens - die men 
voor een ánder heeft - in te sturen. 
Voor 40 lokale wensen werd een be-
drag tot € 1.000,- beschikbaar gesteld. 
Hierbovenop maakten klanten van 
Veldsink Advies kans op één van de 40 
geheel verzorgde ballonvaarten.

Meer fruit 
voor Nuenense Voedselbank
Bij Veldsink Advies aan Park 26-28 in 
Nuenen, zijn twee wensen in vervul-
ling gegaan, waaronder die van Jan-
Kees Lemkes van Voedselbank Nue-
nen. Hij wenste meer fruit voor de 
klanten van de Nuenense Voedsel-
bank. “We streven ernaar onze klan-
ten per week minimaal een appel of 
peer mee te geven. Met een stuk fruit 
extra per week zouden onze klanten 
zielsgelukkig zijn!”, aldus Lemkes. In 
samenwerking met Jumbo Ton Grim-
berg heeft Veldsink Advies deze wens 
laten uitkomen. 

ven in zorginstelling Kleinschalig Wo-
nen in Stiphout. Met enorm veel lief-
de en toewijding nemen zij vrijwillig 
veel werkzaamheden uit handen 
waar het personeel niet aan toekomt. 
Saskia: “Vrijwilligers heb je nooit ge-
noeg en moet je in ere houden. Alle 
lof voor hen!”. Veldsink Advies organi-
seerde voor de dames een geheel 
verzorgde musicalavond. 

Over Veldsink Advies
Familiebedrijf Veldsink Advies staat 
inmiddels 41 jaar symbool voor per-
soonlijk en onafhankelijk financieel 

Wat mag een makelaar     
kosten?
De Vereniging Eigen Huis heeft onder het motto ‘Wat mag een makelaar kos-
ten?’ honderd makelaarsoffertes met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat de 
vergoeding of courtage die een makelaar aan zijn klant berekent gemiddeld 
1,38% van de verkoopprijs is. De courtages liepen in de onderzochte offertes 
uiteen van 0,5% tot 2,12%. Bij slechts een kwart van de offertes is in plaats van 
een percentage sprake van een vaste vergoeding, die uiteenloopt van €1.500 
tot €7.000. Daarnaast berekent 80% van de makelaars opstartkosten (gemid-
deld €550) voor het opmeten van de woning, het maken van foto’s, plattegron-
den, verkoopbrochure, etc. 

Op basis van het onderzoek adviseert de Vereniging Eigen Huis om met twee 
tot drie makelaars in gesprek te gaan en om vrijblijvende offertes op te vragen. 
En om daarnaast duidelijk na te gaan wat een makelaar allemaal doet voor de 
courtage en opstartkosten. Met de makelaarsvereniging NVM ben ik van me-
ning dat concurrentie en diversiteit alleen maar goed is. Consumenten kunnen 
dan een bewuste keuze maken. Het laat zien dat de markt gezond is en dat er 
wat te kiezen en soms ook te onderhandelen is. Eigenlijk is dat in bijna alle be-
drijfstakken het geval. En natuurlijk zijn er - zoals overal - ook regionale prijs-
verschillen.

Daarnaast is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor de prijs, 
maar ook voor het dienstenpakket van de verschillende makelaars en de voor-
waarden in de offertes. Dus kijk zeker ook naar de ervaring en de kwaliteit die 

de makelaarskantoren inbrengen: wat is hun geschiedenis, 
hoe zijn ze geworteld in de regio, wat is hun aanpak en 

wat zijn de resultaten? Verdiep je in de klantenreviews 
die als het goed is overal op het internet te vinden 
zijn. Bekijk hoe transparant de makelaarskantoren 
zelf over de klantwaarderingen communiceren. En 
luister goed naar de ervaringen die vrienden en ken-
nissen mondeling met je delen. Naast de prijs en het 
dienstenpakket speelt toch ook vaak de persoonlijke 

klik tussen consument en makelaar een belangrijke rol 
in de keuze, zo blijkt elke keer weer. Maar bovenal geldt 

dat niet het tarief maar het resultaat uiteindelijk be-
paalt wie echt de goedkoopste makelaar is! Voor-
kom dat goedkoop op het eerste gezicht uiteinde-
lijk duurkoop wordt. 

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

Woningmarkt in beweging

Wat mag een makelaar     

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Wijziging bestemmingsplan 
Lieshoutseweg 6
Door Gerrit van Ginkel

Aan de Lieshoutseweg 6 ligt een burgerwoning met een aantal bijgebou-
wen. De initiatiefnemer is voornemens om in de bestaande woning een 
restaurant te vestigen met op de tweede verdieping een bedrijfswoning. 
Er komt een terras van 400 meter. De bestaande garage wordt ingericht 
voor een Bed & Breakfast met twee kamers. Het bestaande bijgebouw 
wordt ingericht als multifunctionele horecaruimte. In de bestaande voor-
tuin wordt een parkeerplaats van 41 plaatsen aangelegd voor de bezoe-
kers. In het aanliggende bos worden een speelbos aangelegd met twee 
klimparcoursen en één tokkelbaan. 

Wethouder van Brakel voorzag meer-
waarde en hoorde ook veel positieve 
geluiden. Het moet ook rendabel te 
maken zijn voor de jonge uitbaters. 
De zichtlijnen zijn goed. We streven 
naar optimalisering. De weg wordt 
een provinciale en gemeentelijke in-
spanning. Ook Helmond heeft geen 
bezwaar, constateerde wethouder 
Carolien van Brakel.
D66 had moeite dat na alle onder-
zoeken toch weer veel in twijfel 
wordt getrokken.
Natuurlijk Nuenen bleef tegen de be-
stemmingsplan wijziging omdat vol-
gens Kranen de tokkelbaan niet uit-
voerbaar is.
De Combinatie en Natuurlijk Nuenen 
stemden tegen het voorstel, de rest 
was voor en dus werd het nieuwe be-
stemmingsplan Lieshoutseweg 6 aan-
genomen. 

De zorgen voor verkeersoverlast en 
verkeersveiligheid stonden centraal 
bij veel fracties en insprekers. W70 
uitte hun zorgen over de verkeersvei-
ligheid en de grootschaligheid. Men 
wilde duidelijk aangegeven zien hoe 
de drukte binnen de perken blijft.
De VVD vond het geluid van spelen-
de kinderen geen geluidsoverlast 
zoals door andere fracties werd ver-
woord. De VVD ondersteunde het ini-
tiatief van de jonge ondernemers.
GroenLinks vond het moeilijk. Kinde-
ren er bij betrekken is positief. Ze 
wachtte op de wethouder hoe de ver-
keersproblemen opgelost worden.
De PvdA was om nadat ze eerder een 
negatief oordeel hadden. Het IVN 
heeft geen bezwaar vonden zij. D66 
wacht op de uitleg van de wethouder.
De Combinatie had naast de zorgen 
om de verkeersveiligheid zorgen 
over de betaalbaarheid van een en 
ander. Het verbaasde de fractie dat 
men in Helmond van niets wist on-
danks eerdere toezeggingen.
Ook het CDA hamerde over de ver-
keersveiligheid bij het punt waar de 
op- en afrit komt naar het toekomsti-
ge Boshuys.
Natuurlijk Nuenen was niet voor deze 
locatie en vroeg zich af: “Moeten we 
dit wel willen. Een terras van 400 me-
ter is wel groot”.

Boshuys Venkraai in Oisterwijk

Sfeerimpressie ‘Boshuys Gerwen’ 
(bewerkte foto van het oude huis aan de Lieshoutseweg 6)Sfeerimpressie pand Lieshoutseweg

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De vol-
gende onderwerpen zijn in de 
loop van week 8 en 9 (onder voor-
behoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien:

• Halve finale muziekconcours 
 jongeren in de Akkers
• Kindcentrum de Dassenburcht
• Verduurzaming woningen in 
• de Lindenhof
• Noah Hurks voorleeskampioen
• Vierde aflevering van serie 
 ‘Vrijwilligers LON in Beeld’
• Jongste medewerker LON 
• Presentatie hoofdrolspelers 
 van The Passion 2020
• In de nieuwe serie Bekende 
 Nuenenaren : Fien van Grootel

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op zondag 23 februari wordt de 
Carnavalsoptocht in Nuenen 
vanaf 13.30 u rechtstreeks uitge-
zonden door LON TV.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te 
zien in de Herhaling.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

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

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

Architectenbureau Tenback de Groof 
wint prestigieuze architectuurprijs
Met het project Villa S in Lieshout heeft Bart de Groof samen met zijn 
team de Reynaers Projectprijs 2019 gewonnen. In oktober is het project 
uit 100 inzendingen door een professionele vakjury op een stortlist ge-
zet, samen met negen andere projecten ontworpen door gerenommeer-
de bureau’s. Deze maand werd bekend dat het project van Tenback de 
Groof Architectuur de eerste prijs heeft gewonnen.

open woonruimte is een trapelement 
gesitueerd waarin ook de open keu-
ken is verwerkt. Deze trap gaat over 
in een loopbrug naar een open ate-
lierruimte, die aan vier stalen kabels 
boven de living hangt, de werkplek 
van de mannelijke hoofdbewoner. 
Een meer gesloten zitruimte aan de 
andere kant van de woning, het vrou-
welijke domein, is deels gepositio-
neerd op de badkamer en steekt 
door in de slaapkamer op de west-
kop. “Hoewel de woning feitelijk één 
aaneengesloten ruimte is, biedt deze 
toch zeer gedifferentieerde woon-
functies.”

Goed doel
Sinds 2012 is er een goed architec-
tuur-doel verbonden aan de Rey-
naers Projectprijs. Op voorspraak van 
Bart de Groof zal Reynaers een goed 
doel uit kiezen om daarmee de pas-
sie voor architectuur te koppelen aan 
een betere wereld. Aan dat doel do-
neert Reynaers 2.500,00 euro. 
Op 12 maart gaat Bart met zijn team 
en de opdrachtgever naar de fabriek 
van Reynaers in Duffel (België) voor 
de officiële prijsuitreiking. ”Een op-
drachtgever die een spraakmakend 
ontwerp verlangt en uitdaagt tot ma-
teriaalexperiment, dat is toch een 
droomopdracht voor elke architect”, 
aldus De Groof.
www.tenbackdegroof.nl

Villa S is een bijzonder woonhuis, 
ontworpen in opdracht van de fami-
lie Swinkels, eigenaren van Bouwcen-
ter Swinkels in Lieshout. Het is ge-
bouwd door de Nuenense onderne-
ming BAN bouw en gevelbouwer 
Gruijters Aluminium uit Gemert. Het 
interieur van Villa S is ontworpen 
door STRK, het ontwerpbureau van 
Bart en zijn compagnon Maarten van 
Vroonhoven. In 2018 heeft het inte-
rieur van Villa S de Maatwerk Award 
gewonnen.

Juryrapport
Enkele quotes van Jeroen Junte uit 
het juryrapport: “Een opdrachtgever 
die een spraakmakend, maar vooral 
toch comfortabel huis wil, en de ar-
chitect die een eigentijdse vorm en 
verrassende gebruiksfuncties wil rea-
liseren. Deze tegenstrijdige belangen 
hebben geresulteerd in een eigen-
tijdse vertaling van een klassieke 
boerderij  ‘meets’ strakke loft  ‘meets’ 
warme gezinswoning”.

Wat in het interieur meteen opvalt, is 
de ruimtelijkheid. “De oorspronkelij-
ke boerderijen waren ingevuld met 
slechts een derde wonen en twee-
derde stal en opslag. Nu wordt er uit-
sluitend in gewoond”. De overdaad 
aan ruimte is door de architect nog 
eens uitvergroot door een ontwerp 
zonder etage. In het midden van de 

advies. Met dienstverlening op het 
gebied van hypotheken, verzekerin-
gen en pensioenen investeert het be-
drijf in langdurige relaties met parti-
culieren en ondernemers, met als 
missie het bieden van financiële rust.
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KOM NAAR DE OFFICIELE OPENING VAN ONS PAND OP 7 MAART!
& ontvang een gratis goodybag t.w.v. €29,-

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

040-7508417                06-38041153

info@vagtechniek.nl

www.vagtechniek.nl

Alles uit uw auto halen?
Laat uw auto chiptuning door Vagtechniek
en beleef maximaal rijplezier met uw auto!

* geldig op vertoon van deze advertentie

Ook uw VW, Audi, Seat of Skôda 
verdient optimale aandacht!

10 redenen om te kiezen voor Vagtechniek

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!

Oliewissel
- met gebruik Castrol olie
- incl vervangen oliefilter
- 4-cilinder motoren

van € 109,- voor € 79,- incl btw *

Longlife inspectiebeurt
- uitgebreide inspectie
- oliewissel incl filter
- 4-cilinder motoren

van € 189,- voor € 139,- incl btw *

Remvloeistof service
- controle remsysteem
- verversen en ontluchten

van € 69,- voor € 49,- incl btw *

Airco service
- controle op lekkages
- incl afvullen met koudemiddel
- controle van de werking

van € 99,- voor € 69,- incl btw *

In Nuenen is energie besparen met je buren een feestje 

EnergyParty’s op komst
De gemeente Nuenen zoekt 25 inwoners die het leuk vinden om thuis 
zo’n feestje te laten plaatsvinden. Een EnergyParty is een gezellige en 
succesvolle manier om samen met buurtgenoten energie te besparen. 
Bijna alle deelnemers vinden daarna de weg naar een veel lagere energie-
rekening via kleine en grote maatregelen, van een deurdranger of tocht-
strips tot zonnepanelen of isolatie. De provincie Noord-Brabant en Buur-
kracht ondersteunen de EnergyParty’s.

informatie. Na afloop gaat iedereen 
naar huis met een concreet en per-
soonlijk actieplan voor energiebe-
sparende maatregelen die passen bij 
ieders behoefte en mogelijkheden. 

De kracht van buren: 
samen lukt het wél
De meeste mensen willen graag 
energie besparen. Maar niet iedereen 
weet hoe dat moet en wat er binnen 
hun mogelijkheden ligt. Door de 
vraag samen met buurtgenoten op 
te pakken, wordt energie besparen 
makkelijker. Buurtgenoten bedingen 
samen vaak ook voordelige kortin-
gen op offertes, doordat ze met 
meerdere huishoudens tegelijk aan 
de slag gaan. 

Veel aandacht voor 
energiebesparing
De gemeente Nuenen is aangesloten 
bij het Klimaatverbond en besteedt 
veel aandacht aan energiebesparing. 

“De 25 EnergyParty’s die in Nuenen 
plaatsvinden, geven inwoners op een 
laagdrempelige manier inzichten in 
hun energieverbruik én hoe ze dat 
kunnen terugdringen. Met zowel 
kleine als grote maatregelen, alleen 
of samen met de buren. Zo gaan 
mensen nadenken over oplossingen 
die hen daarvóór al snel te ingewik-
keld of duur leken. Dus winst aan bei-
de kanten: in de portemonnee én 
voor het milieu,” aldus wethouder 
Joep Pernot.

De rol van gastheer/-vrouw
De gastheer of -vrouw stelt zijn of 
haar woning voor een avond be-
schikbaar en nodigt zo’n acht buurt-
genoten uit die mee willen doen aan 
de EnergyParty. Tijdens de avond be-
kijken de gasten samen hun energie-
verbruik én bespaarmogelijkheden 
aan de hand van speciale kaarten. 
Een professionele gespreksleider be-
geleidt de avond en geeft de nodige 

Zo begeleidt het Energieloket Nue-
nen jaarlijks honderden inwoners 
naar het verduurzamen van hun wo-
ning. De gemeente ondersteunt ver-
schillende energiecoöperaties en 
energie-initiatieven in de regio. 

De provincie Noord-Brabant heeft 
ambitieuze duurzaamheidsdoelen: 
in 2050 wil de provincie energieneu-
traal zijn. Om dat te realiseren, onder-
steunt de provincie onder meer de 
EnergyParty’s die dit jaar in de ge-
meente Nuenen en tal van andere 
Brabantse gemeenten worden ge-
houden. De provincie zet fors in op 
het gebruik van duurzame energie 
en betrekt zo veel mogelijk Braban-
ders bij de energietransitie via onder 
meer Buurkracht. 

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van 
buren. De kracht om dingen samen 
mooier, beter, groener, veiliger, ge-
zelliger of duurzamer te maken in de 
buurt. Buurkracht helpt buren in heel 
Nederland om hun buurkracht te 
ontdekken en te vergroten. Door 
mensen bij elkaar te brengen en ze te 
ondersteunen met tips, trucs en 
tools, zoals de buurkracht-app en de 
website buurkracht.nl. Meer dan 400 
buurten hebben inmiddels hun 
buurkracht ingezet. Steeds vaker be-
trekken ook gemeenten en overhe-
den Buurkracht bij burgerparticipa-
tietrajecten. Speciaal voor deze par-
tijen heeft Buurkracht diverse aan-
pakken, meer informatie hierover is 
te vinden op stichtingbuurkracht.nl

Meer informatie over de EnergyPar-
ty’s is te vinden op de site. Inwoners 
van Nuenen die interesse hebben in 
de rol van gastheer/-vrouw kunnen 
zich hier ook aanmelden.
buurkracht.nl/energyparty

Voordelig aanbod zonnepanelen voor woningen in Gerwen

Buurtteam kiest 365Zon uit Best
Ruim vijftig Gerwenaren toonden belangstelling voor informatie over 
zonnepanelen op het dak van hun woning. Tijdens de bijeenkomst op 
dinsdagavond 11 februari in Dorpshuis D’n Heuvel werd het burenaan-
bod door Lars Buuts van 365Zon uit Best toegelicht. Dat aanbod ziet er 
samengevat zo uit. Een set van 12 zonnepanelen met omvormer, inclusief 
installatie op het dak kost 3223 euro. Dat levert per jaar een besparing op 
van ruim 700 euro op de elektriciteitsrekening. De totale kosten zijn dan 
in vijf jaar terugverdiend. Er is hier gerekend met een gemiddelde op-
brengst aan zonnestroom van de panelen tegen de huidige kWh-prijs. 

bijeenkomst nader toegelicht. Het 
team heeft een bedrijf hier uit de 
buurt gekozen: 365Zon uit Best. Dat 
bedrijf is in 2012 gestart en biedt een 
set van 12 zonnepanelen, compleet 
met omvormer en installatie aan voor 
ruim drieduizend euro. Omdat het 
bedrijf maatwerk levert wordt op ver-
zoek per woning een offerte aange-
boden. Gerwenaren die binnen een 
paar weken de offerte accepteren 
kunnen deze zomer al de opbrengst 
van de zonnepanelen gebruiken. Be-
langstellenden voor deze vorm van 
zonnestroom kunnen zich melden bij 
buurkrachtgerwen@gmail.com of bij 
een van de genoemde leden van het 
Gerwense team.

Vijf Gerwenaren vormden enkele 
maanden geleden het buurtteam 
Gerwen. Die vijf zijn: Hans Hendriks, 
Babs de Jong, Wim Merks, Martien 
Smits en Daniëlle van Helvoirt. Dit 
team is voortvarend aan de slag ge-
gaan met een burenaanbod voor 
zonnepanelen onder het motto: door 
dit samen te doen is het voor ie-
dereen voordeliger en makkelijker. 
Het team wordt daarbij geholpen 
door de landelijke stichting Buur-
kracht. 

Offerte per woning
Het Gerwense team heeft offertes 
van een drietal leveranciers uit deze 
regio vergeleken op basis van kwali-
teit, service en prijs. Het aanbod, de 
criteria en keuzes werden op de 

Een set van twaalf zonnepanelen levert al aardig wat energie op... Foto Cees van Keulen



ROND DE LINDE week 8 Donderdag 20 februari 2020

Zoekt u betaalbare kantoorruimte?
Wij hebben per direct kantoorruimte beschikbaar. 
Deze zijn naar keuze 45 m2, 90 m2 of 165 m2 groot 

en zijn gelegen aan de Spegelt 12-14 en de Pinckart 46 te Nuenen. 

Tevens is het mogelijk tot het bijhuren van opslagruimte of 
voor het uitvoeren van lichte montage werkzaamheden. 

Deze ruimte is 2 x 65 m2 op de begane grond met overhead deuren.

Alle kantoorruimtes zijn voorzien van Airco, led verlichting, internet glasvezel met IP-adres 200 Mb 
Keukenblok vv koud en warm water, luxe toiletruimtes, parkeren op eigen (af)gesloten terrein. 

Gesitueerd op centrale locatie op industrieterrein de Pinckart te Nuenen. 

Voor meer informatie bel Kees Jan Berveling, tel. 06 - 22567190 
www.kjbmakelaardij.nl

PUZZELHOEKWeek 8

Horizontaal: 1 tennisattribuut 6 bazig 12 vliegenier 13 gevarieerd 15 deel v.e. naald 
16 deel v.h. oor 18 raar 19 geneesmiddel 20 lichamelijke opvoeding 22 besef 25 numero 
26 soort jenever 29 bittere afgunst 30 rangtelwoord 32 soepel 34 deel v.h. lichaam 
36 corpulentie 37 huisvuil 39 welpenleidster 41 hersens 43 graveren 45 ongebonden 
47 riv. in België 49 nummer 50 spottende lach 52 ter zake 53 familielid 55 chief executive 
officer 56 lokspijs 58 scheepstouw 59 zeer grote vrouw 61 netjes 63 dorp of stad 
64 een klein beetje.64 een klein beetje.
Verticaal: Verticaal: 1 afvoerpijp 2 wier 3 compagnon 4 toverheks 5 zich voeden 7 begrip 
8 lichte hoofdbuiging 9 naamloze vennootschap 10 loofboom 11 steengruis 12 Poolse dans 8 lichte hoofdbuiging 9 naamloze vennootschap 10 loofboom 11 steengruis 12 Poolse dans 
14 reddingsboot 17 ademhalingsorgaan 18 leidsman 21 deel v.e. geweer 23 eb en vloed 14 reddingsboot 17 ademhalingsorgaan 18 leidsman 21 deel v.e. geweer 23 eb en vloed 
24 snipachtige vogel 27 schuilnaam 28 bomen veredelen 30 Duits gebergte 31 schoolvak 24 snipachtige vogel 27 schuilnaam 28 bomen veredelen 30 Duits gebergte 31 schoolvak 
33 mager 35 golfterm 38 Spaanse titel 40 Ned. omroep 41 net niet 42 bedrijvig 44 rommel 33 mager 35 golfterm 38 Spaanse titel 40 Ned. omroep 41 net niet 42 bedrijvig 44 rommel 
46 serie 48 staartbeen 50 pl. in Oost-Vlaanderen 51 Japanse rijstwijn 54 pulverig 46 serie 48 staartbeen 50 pl. in Oost-Vlaanderen 51 Japanse rijstwijn 54 pulverig 
55 Amerikaanse inlichtingendienst 57 deel v.e. tennispartij 58 boomloze zone 60 zie aldaar 55 Amerikaanse inlichtingendienst 57 deel v.e. tennispartij 58 boomloze zone 60 zie aldaar 
62 bezittelijk vnw.

O M S L A G T O M A A T

P P L A V A R U I L W E

A T L A S M R I S O B E R

R I E K A B C E S M I N I

K E U R A I S O F E T C

A K R E T A T S A A R A

O V B A

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

S O P N O N H A L M A N

T R O L G E Z A G P O N D

M A T I G C E L W O E D E

A A L A C H E P E N E X

L A A T S T T O E T E R

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

Oplossingen wk 7
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

C O M P A G N I EC O M P A G N 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.

BADGE
BOOMGAARD
BROER
CARBOL
COUPE
DEBUUT
DOVEN
DREUN
EINDIG
GARDE
GILDE
HULST
HUURLING
INCLINATIE
INSECTENINSECTEN
JAARRENTEJAARRENTE
JAMPOTJAMPOT
KAARTKAART
KEBABKEBAB
LEGESLEGES
MANGROVEMANGROVE
NOEST
NULPUNTNULPUNT
OMWEG
ONLEDIG
ONTKIEMENONTKIEMEN
OPENEN
OUDERS
PIANO
PLANOLOOG
POMPELMOES
REEBOK
REFLEX
ROTAN
SCHROBZAAG
TREUZELAAR
VENETIE
VOEDEN
VOELEN
WARMTEBRON
WIELERBAAN
ZWEET

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

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

4 9 6
8 2 6
2 1 8

2 1 5
6 7 8 3

5 6 4
1 3 8

1 6 5
7 3 6

Sudoku
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Warm-up Party of 
het Groenwittersbal
Een topprestatie leveren zonder een 
gedegen warming up is vrijwel on-
mogelijk. Dat geldt dus ook voor het 
vier dagen los gaan op het feest der 
feesten CARNAVAL.  Een uitgelezen 
moment voor een warm-up party is 
het ‘Groenwittersbal’.
Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt 
op vrijdag vóór carnaval het ‘Groen-
wittersbal’ gehouden, het alternatief 
voor alle mannen (en vrouwen), kort-
om voor iedereen, die niet willen of 
mogen deelnemen aan de Skôn 
Vrouwkesavond in het dorp.
Dit ‘Groenwittersbal’ is, al vele jaren, 
heel erg gezellig en een zeer geslaag-
de start van het carnaval:
Gezellige muziek en jouw aanwezig-
heid zorgt er voor, dat de kantine op 
z’n kop gaat;
Er worden 2 prijzen beschikbaar ge-
steld voor de mooiste c.q. ludiekste 
vrouwelijke (groenwitster) en man-
nelijke (groenwitter) outfit, die door 
een anonieme jury zal worden voor-
gedragen. 
Het ‘Groenwittersbal’ zal worden ge-
houden op 21 februari 2020. Vanaf 
20.11 uur ben je van harte welkom, in 
de kantine van de RKSV Nuenen, 
Sportpark De Oude Landen, Pas-
toorsmast 14 te Nuenen. De entree is 
gratis.
Dus trek je Carnavalskleding aan en 
kom op vrijdag 21 februari 2020 naar 
het ‘Groenwittersbal’ (een aanrader), 
om een begin te maken van het car-
naval.

De Kantinecommissie, 
Bestuur RKSV Nuenen 

Spontane reünie Kweet ’t nie   
door Prins Consilium
Jarenlang liepen zij in de voor vele in Nuenen bekende paars gele kleuren 
mee in de optocht. Ze zijn inmiddels al een aantal jaren niet meer als car-
navalsvereniging in het Nuenens straatbeeld en horeca te vinden tijdens 
carnaval, maar afgelopen zondag waren zij met veel oud-leden bijeen om 
oud-lid Prins Consilium te feliciteren. 

mooie tijd! Prins Consilium, we wa-
ren er bij en maakten het mee! We 
wensen jou en adjudanten Vendi-
tore en Auxilio een prachtige carna-
val toe!

De prinsreceptie van CV de Narre-
Kappen werd aangegrepen om weer 
eens als vanouds het carnaval met 
elkaar te vieren. Een geslaagde mid-
dag, met vele herinneringen aan een 

Riekie Polman ‘Senior van het Jaar 2020’
Ieder jaar wordt tijdens de Seniorenmiddag van CV De Narre-Kappen in 
Residentie D’n Tent de Senior van het Jaar uitgeroepen. Afgelopen zater-
dagmiddag was dit alweer voor de elfde keer! Deze persoon heeft zich ge-
woonlijk al voor langere tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het carna-
val in Gerwen. Tijd dus om in het zonnetje gezet te worden met de enige 
echte Seniorenaward! Dit jaar viel aan Riekie Polman de eer om zich Seni-
or van het Jaar 2020 te noemen. Zij kreeg de plaquette en onderscheiding 
van onze president Harold Hendriks.

Daarnaast kwam en kom je Riekie 
ook tegen als vrijwilliger bij diverse 
andere verenigingen in Gerwen, 
zoals drumfanfare Jong Leven en het 
Heilige Kruisgilde. Ze is ook gast-
vrouw bij Ittemee. En daarnaast 
heeft ze zelfs nog tijd over om een 
paar vaste dagen op de kleinkinde-
ren te passen.

Riekie, namens CV De Narre-Kappen 
van harte gefeliciteerd met deze on-
derscheiding en bedankt voor je in-
zet door de jaren heen!

Riekie was (samen met Jan) vele jaren 
actief lid van de carnavalsvereniging, 
waar ze ook een bestuursfunctie be-
kleedde, lid was van diverse commis-
sies en vooral heel druk was als alge-
mene leiding van de dansmariekes 
waar Monique en Maria bij zaten. Sa-
men zijn ze ook prins en prinses ge-
weest. Ook de kinderen zijn alle drie 
jeugdadjudant of jeugdprinses ge-
weest. Kleinkind Anne Polman staat 
dit seizoen als Hofdame Sarabi als 
een van de drie jeugdhoogheden op 
het podium.

Riekie Polman naast president van de Raad van Elf Harold Hendriks 
(Foto: Sander Bontje, Phrog)

De 39ste Pronkzitting     
wijkt niet voor storm Dennis
Door Mariët Jonkhout

De weergoden waren zondag de 15e niet gunstig gezind. Zij stuurden ons 
storm Dennis op het dak en het waaide en regende dan ook flink. De poli-
tie en de brandweer moesten eraan te pas komen om het in groten getale 
toegestroomde publiek gerust te stellen dat het dak er niet af zou gaan. 
Dit overigens tot verdriet van tonpraoter Ferry v/d Elzen die het dak gaat 
eraf tot zijn missie had gemaakt.

zet door de jaren heen!zet door de jaren heen!

Opening carnaval 
in Nuenen:   
D’n Aftrap! 
Op carnavalszaterdag 22 februari 
trappen we het carnaval af. Dan be-
gint het carnaval in Nuenen Gerwen 
en Nederwetten met veel muziek en 
gezelligheid. De carnavalsverenigin-
gen organiseren dit jaarlijkse event 
weer gezamenlijk. 
Vanaf 10.00 uur gaat burgermeester 
Maarten Houben de sleutels van ons 
dorp voor vier dagen overdragen 
aan de vier Hoogheden van dit jaar.
Er treden diverse hofkapellen op tij-
dens deze happening. 
Aanvang 10.00 uur, locatie de Resi-
dentie van de Narrekappen op het 
Heuvelplein in Gerwen.. Einde pro-
gramma 12.00 uur. 
De toegang is gratis en bij binnen-
komst krijgt u ook een consumptie-
bon aangeboden. 

Namens alle carnavalsverenigingen 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten is iedereen van harte welkom. 
Komt u ook? 

Gemeente Nuenen 

LAVfotografie

Ondanks dat vreselijke weer en on-
danks het feit dat de lampen aan het 
plafond uit zichzelf regelmatig en 
swingend dansje maakten, was nie-
mand van de 850 bezoekers thuisge-
bleven en dat was maar goed ook 
anders hadden ze een geweldig 
feestje gemist. Om het geluid van de 
wind te overstemmen, begonnen de 
Blaospoepers al vroeg met inblazen 
waarna twee voltallige prinsessen-
Quattro’s met groot gevolg werden 
binnengehaald door de Suisse en 
Presentatrice Mirthe. Vervolgens zag 
iedereen buuts van Berry Knapen, 
als dakdekker oftewel rooffucker, 
Rob Bouwman als Hellimontse ge-
vangene, Ben v/d Walle en Ferry v/d 
Elzen. Ook zag iedereen een knap 
staaltje cabaret van het al 38 jaar lol-
lige Striepke Veur. Volgens zeggen 
was dit overigens hun allerlaatste 
optreden omdat iedereen die Helli-
montse kwèkkers onderhand wel 
beu is. De Klippeleaters gaven een 
spetterend optreden met een mix 
van hun in veertig jaar gespeelde fa-
voriete liedjes en daarna was het de 
beurt aan de Oud-Prinsen. Ieder jaar 
weten zij het publiek te verrassen 
met een mooie show, ieder jaar 
wordt hun decor beter en worden 
de outfits gewaagder. Ditmaal wa-
ren we getuige van het leven in een 
nachtclup in de jaren dertig. Oud-
Prinsen Hospitalis en Finanza, uitge-

dost in sexy jurken voerden een 
paaldans act op en Oud-Prinsen Mi-
chiellium en Saxcento zongen à la 
Frank Sinatra de sterren van de he-
mel. Chapeau!

Als kersje op de taart werd iedereen 
nog getrakteerd op een optreden 
van het Van Binsbergen Trio, waarna 
traditiegetrouw werd afgesloten 
met “Ik heb u lief mijn Nuenen 
dwèrs”. Het werd een latertje maar 
het was meer dan de moeite waard. 
Hulde voor de organisatie voor het 
mooie programma, de horeca voor 
de goede service en de tentenbou-
wers voor een stevig vastgenagelde 
tent! 

Club 111 anno 2020
De Doelstelling van Club 111 is nog steeds het steunen van de Carnaval 
voor kinderen, gehandicapten, ouderen en het algemeen belang in Nue-
nen c.a.. Een groter publiek betekent automatisch meer betrokkenheid 
bij de Carnaval van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en daardoor nog 
meer carnavalsvierders die het feest willen meemaken. Een uitkomst die 
Club111 als geen ander stimuleert.

naval in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten? Stuur een mail naar club-
111nuenen@gmail.com en stort jouw 
bijdrage van € 55,55 op NL29ABNA 
044 44 75 087 t.n.v. CLUB 111 in Nue-
nen.
Namens het bestuur van Club 111 
bedanken wij al onze donateurs en 
wensen wij iedereen een geweldig 
carnavalsfeest toe.

Bestuur Club 111:
Jan Arts (aftredend voorzitter)
Bart Verkuijlen (aantredend voorzitter)
Remco van den Bogaard (bestuurslid)
Cindy Kuijten (penningmeester)
Karin Noll (secretaris)
Jeroen Knoben (nieuw bestuurslid)

We blijven daarom ook in contact 
met de verenigingen, stichtingen, 
scholen, horeca en gemeente Nue-
nen ca. om gezamenlijk tot een juiste 
verdeling te komen van alle donaties 
die wij jaarlijks ontvangen.

Het bestuur van Club 111 vertegen-
woordigt ruim 300 leden, die jaarlijks 
een bedrag overmaken van € 55,55 
voor dit mooie doel. Om de leden te 
bedanken, organiseert het bestuur 
van Club 111 voor hen een gezellige 
exclusieve soosmiddag, die ieder jaar 
op zaterdagmiddag tijdens de Carna-
val plaatsvindt in Café Ons Dorp. Wil 
je ook donateur worden en bijdrage 
aan de mooie initiatieven van de Car-

AWLD Fotografie
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Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020
DONDERDAG 20 FEBRUARI
• Prima Doa-bal - 20.11 uur - Schafrath - besloten avond

VRIJDAG 21 FEBRUARI 
• Schoolcarnaval CV de Narre-Kappen - 10.30 uur
• Ziekenbezoek CV De Narre-Kappen - 14.11 uur
• Seniorencarnaval - 14.00 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Paar uurkes vooraf - 15.11 uur - Schafrath
• Bonte Avond CV De Wetters - 19.40 uur - MFA 
• 3e Zwamavond CV De Narre-Kappen - 20.11 uur
• Schôn Vrouwkes Avond 20.11 uur - Centrum Nuenen - alle kroegen
• DolDwèrs - 20.11 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein

ZATERDAG 22 FEBRUARI
• D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - 10.00 uur Residentie D’n Heuvel Gerwen
• Klippeleaters 40 jaar vanaf 11.11 uur - voor en om Schafrath
• Carnavalsmiddag groep 3 - 5 12.00 uur - Theaterzaal Het Klooster
• Anderhalf uurke vooraf CV De Narre-Kappen - 12.00 uur Residentie D’n Tent 
• Soos Club 111 Ons Dorp - 13.30 uur- alleen voor genodigden 
• Optocht CV De Narre-Kappen Gerwen 14.11 uur
• Aansluitend optochtbal Residentie D’n Tent
• Carnavalsmiddag groep 6 - 8 - 15.00 uur - Theaterzaal Het Klooster
• Café René op z’n kop met Lars & Levi - Café René
• Gezellig dorpsfeest - Ons Dorp
• Carnavalsmis 19.00 uur - H. Clemenskerk 
• Tienercarnaval - 20.00 uur - ResiTentie - Vincent van Goghplein
• Boer zoekt vrouw, de bruiloft - CV De Wetters - 19.00 uur - MFA 
• Boer zoekt vrouw, receptie - CV De Wetters - 19.45 uur MFA
• Feestavond - CV De Wetters - 20.00 uur - MFA
• De carnaval barst los - 21.11 uur - Schafrath

ZONDAG 23 FEBRUARI
• Carnavalsmis Nederwetten - 09.30 uur - H. Lambertus
• Carnavalsontbijt CV De Wetters - 10.45 uur - MFA
• Carnavalsmis Gerwen - 11.00 uur - Nieuwe H. St. Clemens
• De Bourgondische Brabantse Jumbo-Grimberg Brunch - 11.11 uur ResiTentie Vincent v. Goghplein
• Optocht - 13.30 uur - Centrum Nuenen
• Aansluitend aan De Optocht AMEEZING Carnaval - het Park

Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020Carnavalskalender 2020
• Jeugdmiddag CV De Narre-Kappen - 15.11 uur
• Prijsuitreiking jeugdoptocht - 15.30 uur ResiTentie Vincent van Goghplein
• Lekker opwarmen voor en na d’n optocht - Schafrath
• D’n optocht Dwèrs dûr ons dorp - Ons Dorp
• Prijsuitreiking optocht - 16.30 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Das verrückte sontagsabendfest CV De Wetters - 19.30 uur - MFA
• Tienercarnaval 20.00 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Gerwense Play-back avond - CV De Narre-Kappen - 20.11 uur - D’n tent

MAANDAG 24 FEBRUARI
• Brunch CV de Narre-Kappen - 10.33 uur - Residentie D’n Tent 
• Kindermiddag groep 1, 2, 3 - 12.00 uur - Theaterzaal Het Klooster
• Kindercarnaval op het Eeneind - 14.00 uur - zaal ‘Schellens’ 
• Pulle Vulle - 13.00 uur - Café René
• Een meter smaakt beter - Ons Dorp
• Nog effe volhouden - Schafrath
• Concert Carnavalesk - 13.30 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Optocht door Nederwetten - 14.11 uur
• Aansluitend Carnavalsbal - MFA
• Carnavalsmiddag groep 4 - 8 - 15.30 uur - Theaterzaal Het Klooster
• Tienercarnaval 20.00 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Dweilen met de Narre-Kappen - 20.11 uur - verzamelen D’n Tent 

DINSDAG 25 FEBRUARI
• Bovenste Beste Bingo Brunch jeugd - 11.11 uur - Het Klooster
• Kindercarnaval - 13.00 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Uitbloazen in het Park - 13.30 uur - Het Park
• Jeugdmiddag De Narre- Kappen - 14.11 uur - D’n Tent
• Kindermatinée CV De Wetters - 14.30 uur 
• Dweilen met de kraan open - Ons Dorp
• Prijsuitreiking kinderoptocht CV De Wetters - 17.00 uur
• Tienercarnaval - 20.00 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein
• Anoche con Rizada CV De Wetters - 20.30 - 00.00 uur - MFA
• Sluitingsbal CV de Narre-Kappen - 20.11 uur - D’n Tent 
• Volhoudersavond met DJ Timo - Café René
• Swingen op lekkere muziek tot 24.00 uur, daarna besloten afterparty - Schafrath
• Klippelverbranding 23.55 uur - het Park

• Concert Carnavalesk - 13.30 uur - ResiTentie Vincent van Goghplein

• Carnavalsmiddag groep 4 - 8 - 15.30 uur - Theaterzaal Het Klooster

• Swingen op lekkere muziek tot 24.00 uur, daarna besloten afterparty - Schafrath

Zes munten, één betaalmiddel!één betaalmiddel!
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Concert Carnavalesk:      
tent open om 12.30 uur
Net zoals de afgelopen jaren gaat de tent op maandagmiddag 24 februari 
voor het Concert Carnavalesk niet eerder open dan 12.30 uur. Houd daar 
dus rekening mee, want anders staat u echt voor een dichte deur!

de tent op de kop van de Vincent van 
Goghstraat.
De ‘formule’ bij het Concert Carnava-
lesk is dat er slechts een beperkt aan-
tal zitplaatsen op bankjes is. Dat is al 
32 jaar zo, en is ook nu bij het 33e 
Concert het geval. De meeste bezoe-
kers staan, om op die manier zoveel 
mogelijk mensen de gelegenheid te 
bieden het Concert bij te wonen. Wij 
doen dus een dringend beroep op de 
bezoekers om zelf geen klapstoelen 
of zo mee te nemen naar de tent. 
We doen er alles aan om er weer een 
fantastische middag van te maken bij 
het 33e Concert Carnavalesk!

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

Zsa Zsa Zsoe 

Fladderend door d’n optocht!
Door Jack van der Hoeven

Voor het interview dit jaar reisde ik tussen de stormen Ciara en Dennis 
door naar D’n Heuvel in Gerwen, want ik had een afspraak met Zsa Zsa 
Zsoe. Het bekende Nuenens muziekske, je weet wel die band met de iet-
wat vreemde naam. Eenmaal aangekomen was het nog even wachten op 
de voorzitter die om de hoek woont, die op zijn beurt nog efkes moest 
wachten op de babysit. Ook voor Zsa Zsa Zsoe, opgericht in 2003 als vrien-
den/studenten groep tikt de tijd gewoon door. We gaan zitten in de mooie 
‘Tiny de Greef’ zaal met bar en prachtige foto’s uit de historie van Gerwen. 

een tweedehands boot aangeschaft. 
Eenmaal aangekomen in Gerwen 
bleek de boot echter behoorlijk gam-
mel en rot te zijn. Met gezamenlijke 
inspanning werd de boot opgeknapt 
en zo is Zsa Zsa Zsoe voorzichtig door 
de optochten getrokken. Wonder bo-
ven wonder is de boot tijdens de op-
tocht niet gezonken. 

Carnaval vliegt voorbij
Elk jaar wordt er een nieuw thema 
bedacht, er worden tekeningen ge-
maakt, rollen bedacht, muziek geko-
zen en dansjes ingestudeerd. En niet 
alleen de leden van Zsa Zsa Zsoe, 
maar ook vrienden en familieleden 
worden ingeschakeld om er een 
mooi en leuk spektakel van te maken. 
Een van de acts waar Zsa Zsa Zsoe met 
trots en plezier naar terug kijkt, is de 
act uit 2015: ‘Carnaval vliegt voorbij’. 
Hiervoor moest veel werk verricht 
worden voor het maken van vliegtuig-
jes voor om het middel en luchtbal-
lonnen met mand eronder. En omdat 
de verf in de garage niet wilde dro-
gen, werd de kamer en keuken van de 
voorzitter omgetoverd tot bouwloca-
tie. Al die arbeid was niet voor niets, 
Zsa Zsa Zsoe won de eerste prijs in de 
optocht en de vliegtuigjes konden la-
ter nog worden doorverkocht. 

17 bouwlocaties
Dit jaar doet Zsa Zsa Zsoe alweer 
voor de 17de keer mee aan de op-
tocht. De plannen zijn gemaakt en de 

Sex in the City
De Zsa Zsa Zsoeërs van het eerste uur 
waren jong en actief in de muziek en 
wilden voor Carnaval een Muziekske 
oprichten. De naam van de band is 
ontleend uit een aflevering van ‘Sex 
in de City’ een tv- serie die tijdens de 
studententijd van de opricht(st)ers 
erg populair was. Zsa Zsa Zsoe bete-
kent zoiets als ‘vlinders in de buik’ en 
die kriebels wil de band tijdens op-
tredens graag delen met het publiek. 
In het logo is dan ook een vlinder te-
rug te vinden in de kleuren oranje en 
roze. De kostuums van de heren zijn 
zwart met oranje, terwijl de dames 
het liever houden bij roze. 

Vikingschip
Naast lekkere muziek maken tijdens 
Carnaval vindt Zsa Zsa Zsoe het ook 
leuk om mee te doen aan carnavals-
optochten. Ze doen al vanaf 2004 on-
afgebroken elk jaar mee in de op-
tochten van Gerwen en Nuenen. Ze 
zijn als tieners begonnen met muziek 
maken tijdens de optocht en een 
keer hadden ze het idee om als Vikin-
gen op een heus Vikingschip aan de 
optocht mee te doen. Hiervoor werd 

Nog maar een paar dagen 
Een paar nachtjes slapen en dan is het zover: CARNAVAL! Carnaval dat tra-
ditiegetrouw begint met Schôn Vrouwkesavond. Heren, mannen en jon-
gens mijd deze avond de kroegen rondom het park in Nuenen. Ga naar de 
tent of ga thuis op de bank Netflixen, want deze avond is de afstandsbe-
diening helemaal van jou! Je vrouw / vriendin is samen met haar vriendin-
nen deze avond te vinden in de kroegen, samen met alle Schôn Vrouwkes 
uit Nuenen en omstreken. 

Nog even de belangrijkste tijden op 
een rijtje: 20.11uur start in ons Dorp. 
22 uur catwalk moment met publiek 
bij de kiosk in het park. En rond 23.35 
uur start de prijsuitreiking achter in 
Ons Dorp, speciaal voor de Schôn 
Vrouwkes. Tot Vrijdag!!

Maar Schôn Vrouwkes jullie hebben 
wel wat publiek nodig, publiek die jul-
lie komen aanmoedigen in het park 
rond 22 uur. Publiek die er voor kan 
zorgen dat jij de publieksprijs krijgt 
deze avond. Dus vraag je man of 
vriend (mag hij toch even van die 
bank afkomen als hij wil), kind, vader, 
moeder, buren, grootouders en vrien-
den om je te komen bewonderen tij-
dens het catwalk moment. 
Alles is gezegd, alles is geregeld, het 
wordt een avond vol verrassingen en 
gezelligheid. De anonieme jury is er 
klaar voor en zullen bepalen wie de 
felbegeerde prijzen en titels van dit 
jaar krijgen. We hopen dat jullie er ook 
klaar voor zijn, dat de kleding klaar 
hangt, de schmink niet uitgedroogd is 
en dat jullie er zin in hebben! Om 
20.11 uur verwachten we jullie in Ons 
Dorp, wees op tijd! Inschrijven is niet 
nodig, gewoon komen en feesten!! 

‘Uitblaozen in het Park’     
op Carnavalsdinsdagmiddag
Dinsdag 25 februari is de laatste dag van de Carnaval 2020, dus tijd voor de 
muzikanten om even lekker de laatste klanken uit hun instrument te halen. Bij 
dit evenement, wat dit jaar voor de eerste keer wordt georganiseerd, komen er 
zo’n tien kapellen lekker ‘Uitblaozen in het Park’. Tussen 14 en 18 uur treden zij 
afwisselend op, verdeeld over twee podia zodat er doorlopend van live muziek 
te genieten valt. Naast de Nuenense kapellen mogen wij ook Heavy Hoempa, 
Verrekesblaos, de Hurkers en Coest verwelkomen. Daarnaast betreden als spe-
ciale gast ook nog ‘De jongens van Plezier’ het podium.
Toegang is natuurlijk gratis, horeca is aanwezig en voor een lekker visje kun je 
bij Corrie terecht.
Informatie zie facebook/dwersklippels en www.dwersklippels.nl

Club 111,        
al 44 jaar een steuntje in de rug
In 1976 werd in Nuenen de stichting ‘Carnaval voor Jong en Oud Nuenen’ 
opgericht. In de Nuenense volksmond is deze stichting beter bekend als 
Club 111.

renlang met Half Vasten geëerd met 
de uitreiking van de Jan de Rooy tro-
fee. De eerste leden werden ook te-
vens de medeoprichters en gaven 
Club 111 de officiële status van een 
stichting. Mijn adjudant was Peer van 
Liempt die destijds de Carnavalsver-
eniging alle mogelijke nieuwe carna-
valeske impulsen gaf.

Wat is, mede door de veel betere eco-
nomische situatie, het Nuenens Car-
naval gegroeid en wat is Club 111 ge-
groeid. Zij hebben nu al meer dan 
300 leden. Hoewel wij al 34 jaar in 
Frankrijk wonen, kom ik elk jaar met 
Carnaval naar Nuenen om het feest 
met vele vrienden en bekenden te 
vieren. En hoewel ik het Franse leven 
als buitengewoon plezierig ervaar, is 
het terugkomen in Nuenen elk jaar 
een gebeurtenis waar ik naar uit kijk.

Graag wens ik de organisatoren, be-
sturen, leden en de vele vrijwilligers 
veel wijsheid maar ook veel plezier in 
hun activiteiten.

Op naar de 55 jaar CLUB 111!!!

Jan Goevaers
Prins Snijder Jan 1976.” 

44 jaar is een lange tijd, voor ons re-
den genoeg om nog eens aan onze 
oprichter en nestor Jan Goevaers te 
vragen hoe de oprichting van de 
stichting destijds tot stand is geko-
men.

De oprichter aan het woord
“44 Jaar geleden was het Nuenens 
carnaval beslist anders dan heden 
ten dage.
In 1976 was ik als Prins van Nuenen 
gekozen en bij de nadere kennisma-
king met de ‘Dwèrsklippels’ kwam ik 
al gauw achter de wankele en be-
droevende financiële situatie van de 
vereniging. Het geld dat binnen-
kwam was het abonnementsgeld 
van een toen nog zeer bescheiden 
aantal leden, de uiterst magere subsi-
die van de gemeente en wat finan-
ciële bijdrage van de kasteleins. En 
toch werden ook toen de zieken, be-
jaarden en kinderen niet vergeten.

Dat was voor mij het moment voor te 
stellen een stichting op te richten, om 
de wat minder bedeelden toch een 
leuke carnaval te bezorgen. Tijdens 
die carnaval slaagde ik erin de eerste 
leden te werven zoals Ger de Rooy, 
Arnold Poot, Harry Verhuizen en Wil-
lem Messerschmidt. Zij waren de eer-
sten die 111 gulden betaalden en 
daarmee zag Club 111 het levenslicht.

111 Gulden was in die tijd best een 
fors bedrag en dus groeide het le-
denaantal slechts langzaam. Met 
name Jan de Rooy werd de meest ac-
tieve promotor van Club 111 en wierf 
overal leden. Daarvoor werd hij ja-

taken verdeeld, ze delen alle ideeën 
en vorderingen via een groeps 
Whatsapp en werken decentraal op 
17 bouwlocaties aan de nieuwe act. 
Dans, muziek staan weer centraal en 
daarnaast worden er spectaculaire 
acts opgevoerd om het publiek te 
vermaken. Ik mag natuurlijks niets 
verklappen, maar het wordt een 
mooie en kleurrijke attractie vol hu-
mor waaraan ook de tweede genera-
tie (de kinderen van) Zsa Zsa Zsoeërs 
aan meedoen.

Zie Zsa Zsa Zsoe
Wil je zien met welke attractie Zsa Zsa 
Zsoe dit jaar aan de optocht mee-
doet, kom dan kijken en genieten 
van dun optocht en geef ze een extra 
luid applaus. Uiteindelijk zijn het de 
deelnemers die de optocht elk jaar 
tot een mooi kleurrijk en carnavalesk 
spektakel maken?
Wil je Zsa Zsa Zsoe zien optreden tij-
dens carnaval, kom dan naar Doldwèrs 
of bezoek de Cafés Schafrath en Ons 
Dorp.

Concert Carnavalesk:      

‘Uitblaozen in het Park’     

KinderCarnaval  
op dinsdagmiddag 
in de ResiTentie
Nee hoor, geen nieuwe locatie, maar 
de bekende Tienertent op het Vincent 
van Goghplein heet vanaf het carna-
val 2019 de ResiTentie. Op dinsdag-
middag 25 februari gaan de deuren 
van deze Tent op het Vincent van 
Goghplein om 13.00 uur voor de 24e 
keer weer open voor het jaarlijkse kin-
dercarnaval. Alle kinderen zijn wel-
kom en mogen natuurlijk ook hun ou-
ders of grootouders meebrengen. En 
je zorgt ervoor, dat je er bij bent in je 
mooiste of gekste carnavalskleding. 
Per slot van rekening ziet iedereen er 
met carnaval een beetje gek uit.

De werkgroep die dit allemaal or-
ganiseert, is al druk bezig met het 
verdelen van de taken. Wie doet de 
inkoop, wie zorgt voor de bestellin-
gen en wie doet de communicatie en 
nog veel meer. Het schrijven van dit 
artikeltje is ook één van die taken. 
Maar als alles goed is verlopen, zijn 
we er op dinsdagmiddag weer hele-
maal klaar voor.
De kinderen kunnen dan lekker hos-
sen en springen dansen en zingen op 
de beats van onze DJ Tuur. Bij de kin-
derkassa kun je bonnetjes kopen 
waarmee je snoep, chips, popcorn, 
suikerspin enzovoorts kunt kopen. 
We hebben ook weer voldoende gra-
tis limonade op voorraad in de kleu-
ren oranje, rood en groen. Wil je knut-
selen of geschminkt worden? Dat kan 
en het kost helemaal niets.
Als je vroeg genoeg aanwezig bent, 
kun je ook de jeugdprinsessen Suus 
en Suus en haar hofdames Mary en 
Silke zien. Ook de ‘grote mensen’ prin-
ses Femme met de 3 mannen Jan, 
Harry en Remco komen een kijkje ne-
men. Zij brengen ook weer de dans-
gardes mee die jullie laten zien welke 
mooie dansjes ze dit jaar hebben in-
gestudeerd. Dit wil je toch niet mis-
sen? Zorg er dan voor dat je uiterlijk 
om 13.30 uur binnen bent. Daarna 
mag je zelf gaan dansen en hossen. 
Misschien doen papa, mama, oma of 
opa ook wel even mee.

En mocht je gevallen zijn dan is er 
EHBO aanwezig om, indien nodig, 
een pleistertje te plakken. De toe-
gang tot dit feestje is ook dit jaar 
weer helemaal gratis. Trek dus je 
mooiste carnavalspak aan en kom 
met broertjes en/of zusjes en vriend-
jes of vriendinnetjes op dinsdagmid-
dag 25 februari naar de tent voor dit 
grote kinderfeest. Om ongeveer 
17.30 uur is het afgelopen. De werk-
groep kan dit uiteraard niet alleen en 
wordt op deze middag geholpen 
door 38 vrijwilligers die ervoor zor-
gen dat alles vlekkeloos verloopt. 
Tot dinsdag 25 februari!
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De scouts       
maken een Engels ontbijt
Nu het interkamp van de scouts dichterbij komt en de reis naar Engeland 
nu echt definitief doorgaat, zijn de voorbereidingen voor deze fantasti-
sche reis begonnen. Afgelopen zaterdag hebben de scouts door middel 
van leuke spellen kennis gemaakt met het Engelse ontbijt. Op het kamp-
vuur werden boterhammen omgetoverd tot toast, iets waar de Engelsen 
dol op zijn.

Natuurlijk moet er ook iets op de 
toast. Daarvoor werd een eierrace ge-
houden zodat er in ieder geval eieren 
op de toast gedaan konden worden. 
Daarna hebben de scouts geleerd 
hoe je een kopje thee kunt maken 
zonder dat je zelf in de buurt van het 
kopje komt. Met touwen die over de 
hele kampvuurplaats waren gespan-
nen. In tweetallen moest een thee-
zakje, dat in het midden van een 
touw was bevestigd, in het kopje 
worden gehangen zonder dat ze in 
de buurt van het zakje mochten ko-
men. Een hele uitdaging waarbij ook 
goed moest worden nagedacht over 
hoe je dat nu het beste kon oplossen.
De komende weken gaan de voorbe-
reidingen voor het interkamp ge-
woon door. In mei gaat het dan echt 
gebeuren; de scouts gaan naar Enge-
land!

Job en Mels: nieuwe inwoners 
in onze gemeente.....
Weer opvallende geboortekaartjes in een voortuin in onze gemeente: 
Op 1 februari 2020 zijn 2 broertjes geboren: Job en Mels. De mannen maken 
het uitstekend! Zij wonen op ‘t Rullen 13a in Gerwen bij hun trotse ouders Lie-
neke en Gijs en grote broer Wout Timmermans. 

Job en Mels: 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. 

Dribbel in het 
Vestzak
Zaterdag 1 maart is Dribbel in Son en 
Breugel. Hij komt op bezoek in het 
Vestzak. Op uitnodiging van de Bi-
bliotheek. Samen met alle peuters, 
kleuters en hun ouders gaat Dribbel 
op avontuur bij de boerderij. Maar 
waar zijn toch alle dieren? Helpen de 
kinderen de dieren terug te vinden? 
Vast wel! Want de meeste kinderen 
herkennen de dierengeluiden.

Kinderen van 2-5 jaar zijn met een 
ouder/begeleider welkom vanaf 
10.00 uur. De voorstelling begint om 
10.30 uur en duurt tot 11.10 uur. Na 
afloop is er nog een Meet and Greet 
met Dribbel, tot ongeveer 11.30 uur.
Kaartjes zijn online te bestellen via de 
webshop van Bibliotheek Dommel-
dal. De kaartjes kosten € 2,50 per per-
soon. Een consumptie is daarbij inbe-
grepen. Houders van een Estafette-
Pas hebben gratis toegang.Pas hebben gratis toegang.

Karlijn, het konijn in een caviavacht 
op Valentijnsdag op tournee 
Eind december berichtte Rond de Linde over de boekpresentatie van 
‘Karlijn, het konijn in een caviavacht- het verhaal van een transgender ko-
nijntje’. Bij die presentatie was ook Ralf Stultiëns, wethouder van onder 
andere het Sociaal domein (zorg, jeugd, sociale zaken) en Onderwijs in 
Nuenen, te gast. Meteen al vertelde hij hoe enthousiast hij was over de 
lancering van dit prentenboek en gaf hij aan dat hij eigenlijk vond dat dit 
boekje bij alle basisscholen in de gemeente aanwezig moest zijn.

school een boek te financieren. Zo 
kwam het dat wethouder Ralf Stulti-
ens, auteur Patricia van Laerhoven en 
illustrator Karen Claassen op Valen-
tijnsdag op ‘tournee’ gingen om alle 
acht de basisscholen in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten te verrassen 
met een boek. ‘Iedereen moet zich-
zelf kunnen zijn, zich geaccepteerd 
en veilig voelen’, schreef de wethou-
der in zijn brief voor de scholen. ‘Ik 
hoop van harte dat het verhaal in dit 
boek meehelpt aan de weerbaarheid 
en sociale acceptatie van iedereen 
die zich nu wat minder begrepen 
voelt. Onder welk label ze ook vallen.’ 
Zonder uitzondering reageerden alle 
vertegenwoordigers van de scholen 
blij en positief. Het is mooi dat de ge-
meente op deze manier aandacht 
heeft voor diversiteit, en in dit geval 
in het bijzonder voor genderdiversi-
teit. 

Ralf had zijn idee al besproken met 
het college van B&W: de gemeente 
had al toegezegd voor iedere basis-

Foto gemaakt door Mees Veltman 
Patricia van Laerhoven (l) en illustrator 
Karen Claassen (r)

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

Elke Nuenense buurt kende in het verleden wel enkele 
karakteristieke bewoners. Zo ook Opwetten, waar het echtpaar Piet en 
Nel van der Pas van tijd tot tijd voor een muzikale en komische noot zorg-
de. Piet was in 1932 met zijn ouders en zusje Mien te Opwetten komen wo-
nen en trad in mei 1937 met Nel in het huwelijk. Velen herinneren zich nog 
de zwoele zomeravonden voor hun huis aan de Opwettenseweg 100, 
waarbij Piet voor de jeugd uit de buurt zijn muzikaal repertoire ten beste 
gaf, zittend op een kistje en gesterkt door Bacchus. Op de foto Piet en zijn 
vrouw tijdens Carnaval in café Op den Bult bij moeke Smits aan de Opwet-
tenseweg 127.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 141, 
147 en 148.

Vijf musici in muziekcafé De Stam

Zangeres Louise van Amstel 
verrast Gerwen
De bezoekers van het WLG-concert in de serie ‘Gerwen verrast met…’ heb-
ben zondag 16 februari kunnen genieten van een muzikale middag met 
vijf musici op het podium van muziekcafé De Stam. Twee gitaristen speel-
den een thuiswedstrijd: Kees van de Sande en Erik Verhoef. 

zangeres Louise van Amstel uit Oost-
voorne. Zij zong pareltjes uit akoesti-
sche americana, pop en folk. Louise 
kwam niet alleen naar Gerwen, zij 
trad op met haar zus Anna (cajón-
percussie) en haar vader Bas (gitaar 
en zang). En Louise verraste Gerwen 
met een gevarieerd concert. 

Middagconcert 8 maart
Het middagconcert is een activiteit 
van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG). Het vijfde en laatste op-
treden in de reeks ´Gerwen verrast 
met…´ is op zondag 8 maart in De 
Stam, aanvang 14.00 uur. Meer bij-
zonderheden over de singer-song-
writer die dan optreedt volgen bin-
nenkort in dit weekblad.

De gitaarmuziek van dit Gerwense 
duo werd afgewisseld met een ver-
rassend optreden van de 13-jarige 

Louise van Amstel trad op samen met zus Anna (links op cajón-kisttrommel) en vader 
Bas…. (foto’s Cees van Keulen)

Op 13 maart start een nieuw 
avontuur in Het Klooster

Cultuur Avonduur
Onder de naam ‘Cultuur Avonduur’ 
start een groep vrijwilligers met het 
organiseren van culturele activiteiten 
in de avonduren, gewoon in Nuenen. 
Niet iedereen heeft immers overdag 
tijd (of zin) om naar een film of con-
cert te gaan.

De datum voor de eerste film is in-
middels geprikt: vrijdagavond 13 
maart om 20.00 uur wordt in de thea-
terzaal van Het Klooster de film ‘A Star 
is born’ vertoond met in de hoofdrol 
Lady Gaga. In een volgende editie 
van deze krant kunt u binnenkort 
meer lezen over deze film.

Toegangskaarten voor de film zijn 
vanaf woensdag 19 februari op werk-
dagen tijdens kantooruren te koop 
aan de balie van Het Klooster.

Om geen nieuws van Cultuur Avon-
duur te missen, is het mogelijk om 
zich als belangstellende aan te mel-
den op de website. Al het nieuws 
komt dan automatisch in de mail-
box. Natuurlijk is het nieuws ook te 
volgen via Facebook: facebook.com/
cultuuravonduur.
www.cultuuravonduur.nl

Ode aan    
de moorkoppen
Mijn woordenschat wordt steeds ‘leger’
Want verboden is onder andere het 
woord neger
Ook jodenkoek of negerzoen
Is een smet op fatsoenlijk taalblazoen
Heeft u misschien een sportmik
Ik word namelijk te dik
Graag nog een half wit voor
Als ik vanavond voor de televisie zit
Tot slot graag nog twee moorkoppen
Om deze taalarmoede te stoppen
Laat de bakkers vrij in woord en gebaar
IK verslind het koloniaal haatgebakje 
met huid en haar!

Joke van Overbruggen©

maken een Engels ontbijtmaken een Engels ontbijt
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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.

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

VANAF 21 MAART 
Sociale Vaardigheidstraining

Voor alle info check Facebook:
Coaching met Paard en Hart 

en 
www.ponypowervoorkids.com

of bel me: 06-28846978.

Caroline Rovers

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIESWONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIES

Comfortabel Wonen?
SCHAKEL EEN PROFESSIONAL IN!

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.

De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het selecteren van de 
juiste producten, kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis van collecties en 
merken kunt u ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional van 
Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Direct een afspraak maken? HTTPS://WWW.PROFITA.NL/ADVIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bene� etavond voor 
kankeronderzoek
Op 6 en 7 juni vindt er in de regio weer een SamenLoop voor Hoop 
plaats. Tijdens de SamenLoop wordt door teams 24 uur in estafette-
vorm gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 
Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen als eregast het evene-
ment bijwonen en krijgen een eigen programma aangeboden. Tij-
dens het weekend wordt vooral het leven gevierd, maar is er ook 
ruimte voor een traan. Het evenement vindt plaats in Geldrop. Deel-
nemers komen niet alleen uit Geldrop en Mierlo maar ook uit plaat-
sen als Eindhoven, Nuenen, Heeze, Leende en Sterksel.

leefstijlabonnement en/of boot-
campreeks, een bijzonder shirt 
van een topsporter, een bier-

Voorafgaand aan het SamenLoop-
weekend vindt er op woensdag-
avond 8 april een benefietavond 
plaats in het eigen restaurant van 
het Geldropse St. Anna Ziekenhuis. 
Geïnteresseerden kunnen een tafel 
met zes of acht stoelen kopen voor 
respectievelijk 510 of 680 euro. 
Voor de deelnemers is er een uitge-
breid diner, spreekt PSV-directeur 
Toon Gerbrands, zijn er muzikale 
optredens en is er een veiling van 
unieke stukken. De kopers van een 
tafel tonen hiermee hun maat-
schappelijke betrokkenheid en 
door deel te nemen aan de veiling 
bieden ze hun gasten deze moge-
lijkheid ook.

Voorbeelden van ‘stukken’ die die 
avond onder de hamer gaan, zijn: 
een gastrol in de Netflixserie Un-
dercover, de lucht in met een mo-
tor- of zweefvliegtuig, een tuin-
man die jouw tuin komt doen, een 

Rode Kruis District Brabant Zuidoost
Jaarlijks raken in Nederland maar liefst 7,6 miljoen mensen gewond door 
een ongeval. Veel van deze ongevallen gebeuren in en om het huis. Het is 
van belang te weten hoe je dan moet handelen. Het Rode Kruis district 
Brabant-Zuidoost helpt je graag op weg. Meld je aan voor een van de cur-
sussen uit het gevarieerde cursusaanbod. Deze worden gegeven op ver-
schillende locaties in onze regio. Op dit moment zijn er nog enkele plaat-
sen beschikbaar bij de cursus reanimatie/AED op 5 maart en de cursus 
uitgebreide EHBO op 4 - 11 - 18 maart. Voor meer informatie of direct aan-
melden stuur een mail naar ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl.

proeverij voor een hele groep, een 
fotoshoot of videoreportage en 
een advertentie in een stadsglos-
sy. De organisatie is nog op zoek 
naar andere unieke diensten of 
producten.

Voor meer informatie over deze 
bijzondere avond, waarvan de op-
brengst gaat naar de SamenLoop 
voor Hoop en daarmee naar on-
derzoek naar kanker, kun je zowel 
mailen als bellen. Het mailadres is 
geldrop-mierlo@samenloopvoor-
hoop.nl maar bellen met de orga-
nisatie kan ook. René van Eck is 
bereikbaar op (0644) 432930, Ke-
vin Pennings op (0648) 275392. 
Op Facebook heeft de organisatie 
een eigen pagina: SamenLoopGM.

Zowel teams als Eregasten, men-
sen die ooit de diagnose kanker 
hebben gehad, kunnen zich nog 
aanmelden. De eenvoudigste 
manier is via de website: samen-
loopvoorhoop.nl/geldropmierlo 
maar een berichtje naar het eer-
dergenoemde mailadres zal ook 
doorgestuurd worden naar de 
juiste personen. In maart vinden 
er zowel voor de teams als ere-
gasten voorlichtingsbijeenkom-
sten plaats.
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Shirley’s Gedichtenkamer 
heeft virtuele deuren geopend
Op 1 januari 2020 heeft Shirley’s Gedichtenkamer haar virtuele deuren 
geopend. Shirley van Lieshout, de eigenaresse van Shirley’s Gedichtenka-
mer, is een bedreven gedichtenschrijfster waarbij ‘verbinding’ centraal 
staat. Shirley’s Gedichtenkamer betreft een webshop waarop luxe kaar-
ten en posters te vinden zijn. Ook schrijft Shirley ‘gedichten op maat’, een 
persoonlijk gedicht wat geheel naar eigen input en wens geschreven 
wordt.

brengt een beetje geluk. In deze tijd 
van snelheid en een verhardende 
maatschappij ontstaat er meer be-
hoefte aan menselijk en persoonlijk 
contact, wat warmte en een lief 
woord.
Shirley’s Gedichtenkamer is vanuit 
die optiek ontstaan en gestart. Het 
bedrijfsmotto luidt dan ook: ‘Vanuit 
passie mensen verbinden met woor-
den die het hart raken’.

Shirley’s Gedichtenkamer 
www.shirleys-gedichtenkamer.nl

Gedichten schrijven is de grootste 
passie van Shirley waarbij haar kinde-
ren, gezin, kleine geluksmomentjes 
maar ook de rauwe randjes van het 
leven haar grootste inspiratiebron-
nen zijn. Een lief woord, een hart on-
der de riem, een bedankje of gewoon 
uit liefde: een gedicht en een kaart 
verbindt, brengt mensen samen en 

Cultuur Overdag Nuenen

Muzikale middag met Ascolta
Ledenservice ZuidZorg had eind vorig jaar het idee om verbindende en 
ontspannende activiteiten aan te bieden aan haar leden; activiteiten die 
door de leden zelf georganiseerd zouden moeten worden. Daarop werd 
een oproep geplaatst in hun eerste ledenmagazine. Er werd gevraagd om 
voorstellen voor nog te organiseren activiteiten die door het publiek gra-
tis te bezoeken zouden zijn.

eens een paar mooi zingende solis-
ten. Geen wonder dat het publiek 
met volle teugen genoot en na ieder 
nummer een gul applaus liet horen. 
Een swingende toegift kon dan ook 
niet uitblijven. Daarna was het nog 
lang gezellig druk in de foyer van Het 
Klooster, met veel ‘verbindend’ ge-
roezemoes. 
Een pluim op de hoed van Ledenser-
vice Zuidzorg voor dit initiatief maar 
in het bijzonder ook voor Ine van Op-
stal, de bijdrage van Het Klooster en 
de vrijwilligers van Cultuur Overdag 
die er mede voor hebben gezorgd 
dat deze middag zo gezellig en vlek-
keloos is verlopen.

Na Carnaval kan op 12 maart (10.30 
uur) weer gekeken worden naar een 
mooie film in Het Klooster: ‘On the 
Basis of Sex’, een film die uitstekend 
past bij Internationale Vrouwendag. 
Lees alles over deze film op www.cul-
tuuroverdag.nl en binnenkort ook in 
deze krant.

Ine van Opstal, vrijwilliger bij Cultuur 
Overdag, diende bij Ledenservice 
ZuidZorg een voorstel om in Nuenen 
een mooi concert door het Eind-
hovens Gemengd Koor Ascolta te or-
ganiseren. Tot haar verrassing en 
blijdschap werd het voorstel uitgeko-
zen: het concert, gefinancierd door 
Ledenservice ZuidZorg kon gereali-
seerd worden!

Het concert vond plaats op zondag-
middag 16 februari jl. in Het Klooster 
in Nuenen. In een volle theaterzaal 
genoten aanwezigen van een prach-
tig concert door Ascolta.
Vooraf was ruimschoots de gelegen-
heid om een kopje koffie of thee te 
nuttigen, samen met wat lekkers. Dit 
was ook precies wat de organisatie 
voor ogen had: tijd om oude beken-
den te ontmoeten en nieuwe contac-
ten te leggen. Daarmee ruimschoots 
tegemoetkomend aan het door Le-
denservice ZuidZorg beoogde ver-
bindende karakter.

Het concert zelf was een schot in de 
roos. Een prachtig gevarieerd pro-
gramma met voor elk wat wils. Ope-
rette - een selectie uit Der Vogel-
händler -, opera - twee mooie koren 
van Verdi en een selectie uit De Parel-
vissers van Bizet -, en musicalmelo-
dieën uit The Phantom of the Opera, 
Caroussel en My Fair Lady.
Het koor liet onder de bekwame lei-
ding van dirigent Ton van de Weem 
en begeleiding op de vleugel door 
Natalia Tretjakova een staaltje van 
bijzonder mooi professioneel kun-
nen horen. Gevarieerde dynamiek en 
ritmiek, mooie toonvorming en even-

Eindhovens gemengd koor Ascolta. Foto’s: Petra van Laarhoven

Ine van Opstal, Cultuur Overdag en Her-
mien Bakker, voorzitter Ledenservice 
ZuidZorg

IVN Nuenen Kidsknotdag 
Bij wilgen knotten denk je misschien aan stevige, sterke vrouwen en man-
nen, maar ook kinderen kunnen er wat van. Aan de Kerkhoef in Neder-
wetten staat een rij knotwilgen: gepoot én al drie keer geknot door 
kinderen.

Deze mooie rij bomen is op woens-
dag 26 februari weer aan de beurt 
om geknot te worden. De Knotgroep 
van IVN Nuenen houdt de traditie in 
ere dat dit door kinderen wordt ge-
daan. Na een korte instructie kunnen 
de kinderen om 13.30 uur onder be-
geleiding van ervaren knotters aan 
de slag met zagen en knippen. 

Laarzen of stevige schoenen en werk-
handschoenen zijn aan te bevelen. 
De beste jurkjes en broeken kunnen 
beter thuisblijven, want de takken 
zijn wat groen en in de berm lopen 
ook wel eens honden. Voor gereed-
schap en laddertjes zorgt de Knot-
groep van het IVN. Kinderen tot 10 
jaar mogen alleen meedoen met een 
volwassen begeleider. De locatie is 
Kerkhoef (de weg naar de oude To-
ren) in Nederwetten. Aanmelden via 
Knotgroep.IVNNuenen@gmail.com 
of 040-2836323. 

Foto: Knotgroep IVN Nuenen 

Hoogleraar geeft uitleg over stikstof 
Op 26 februari wordt een lezing georganiseerd over het verduurzamen 
van de landbouw. Hoe komen wij op een goede manier van nu naar mor-
gen als het gaat om ons voedsel, om duurzaamheid in de landbouw? Hoe 
kan het met minder stikstof dan nu het geval is?

en onderzoek doet naar duurzame 
landbouw, voeding en gezondheids-
zorg. Daarnaast is Erisman onderzoe-
ker aan het International Geosphere 
Biosphere Program (IGBP). Zijn on-
derzoek richt zich voornamelijk op 
het optimaliseren van voedselpro-
ductie en energieverbruik. Eerder 
deed hij onderzoek naar klimaatver-
anderingen en gaf hij hierover advies 
aan beleidsmakers. Ook is Erisman 
bijzonder hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Erisman on-
derzoekt de relatie tussen stikstof en 
klimaat, het gebruik van satellietdata 
om de stikstofblootstelling afzetting 
te verbeteren en het verbeteren van 
voedingsmiddelen en energiege-
bruik in de landbouw om de omge-
vingskwaliteit te verbeteren. 

Deze lezing wordt gehouden in De 
Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen, 
tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur, toe-
gang: € 5,00 

Hoogleraar Jan Willem Erisman doet 
al lang onderzoek naar duurzame 
landbouw, voeding en gezondheids-
zorg. Op dit terrein is hij een gezag-
hebbend deskundige in Nederland! 
Dagblad Trouw zegt hierover: “Zijn 
inspanningen om de landbouw te 
verduurzamen en de schadelijke ef-
fecten van stikstof terug te dringen, 
blijken aan te slaan: niet alleen over-
heden en natuurbeherende organi-
saties, maar ook agrarische onderne-
mers en voedingsbedrijven onder-
schrijven de visie van Erisman dat de 
toekomst van Nederlandse land-
bouw gebaat is bij natuurinclusieve 
landbouw. Een echt duurzame land-
bouw is volgens Erisman natuurin-
clusief: goed voor de boer en goed 
voor de aarde.” Op deze avond geeft 
hij ons een inkijk in zijn studies. 

Prof. dr. ing. Erisman is directeur van 
het Louis Bolk Instituut, een instituut 
dat internationaal advies geeft over 

Valentijn met     
De Zonnebloem
De Zonnebloem, afd. Nuenen c.a. is dit jaar het goede doel van het Jan Linders 
Fonds. 14 februari hebben wij onze eerste actie mogen houden in de super-
markt Jan Linders in Nuenen. Deze dag stond voor ons in het teken van Valen-
tijnsdag en hebben wij rozen ver-
kocht. Tim Haentjes had voor hele 
mooie rozen gezorgd die wij ge-
durende de dag hebben mogen 
verkopen. De dag was gepland 
van 11.00 tot 17.00 uur maar om 
16.00 uur waren alle rozen uitver-
kocht. Voor ons dus een groot 
succes. 
Onze volgende actiedag staat 
gepland op 11 april. Deze dag zal 
in het teken staan van Pasen. Wij 
hopen u daar allemaal weer te 
zien.

Voorinschrijving 
jubileumboek  
Wit-Gele Kruis  
Lieshout-Mariahout
Op 10 april bestaat het Wit-Gele 
Kruis Lieshout - Mariahout precies 
100 jaar. Alle reden voor een feest 
natuurlijk. Leden kunnen als da-
tum zaterdag 25 april alvast in hun 
agenda noteren.

Het boek telt ruim 150 pagina’s en is 
verlevendigd met talrijke afbeeldin-
gen en foto’s, zowel in zwart-wit als 
kleur. De schrijver begint zijn verhaal 
met de geschiedenis van de zorg in 
het verre verleden, met speciale aan-
dacht voor de situatie in het oude 
Lieshout. Daarna leidt hij de lezer 
vanaf de beginjaren van het Wit-Gele 
Kruis Lieshout - Mariahout langs de 
oorlogsjaren, de wederopbouw en 
daarna tot aan de wijze waarop onze 
kruisvereniging in de overlevings-
modus is gegaan, terwijl collega-ver-
enigingen elders in Nederland voor-
goed stopten.

Alle leden van het Wit-Gele Kruis kon-
den het boek al in de voorverkoop 
met een flinke korting ( € 7,95 ) be-
stellen. Kans gemist, bestellen kan 
nog steeds.

De voorinschrijving is nu ook open-
gesteld voor niet-leden van het Wit 
Gele Kruis. Zij kunnen het boek nu 
bestellen voor de speciale voorver-
koopprijs van € 10,95. Leden en niet-
leden met belangstelling voor dit 
prachtige naslagwerk kunnen het 
boek vóór 23 februari bestellen met 
een mailtje naar wit-gelekruis@hot-
mail.com met vermelding van hun 
naam, adres en telefoonnummer. Be-
taling volgt nà levering van het boek. 
Bestellen kan ook telefonisch op 06- 
5179 2752.

Lezing over   
LEV-groep Nuenen 
Op de open ontmoetingsavond van 
de ruilkring Lets-Nuenen (dus ook 
niet-leden zijn van harte welkom) zal 
de LEV-groep Nuenen een lezing ge-
ven over wat de LEV-groep voor 
diensten aanbied. Anne Goossens, 
maatschappelijk werker en Ann Gee-
len, wmo en mantelzorgconsulent 
zullen u haarfijn kunnen uitleggen 
wat de LEV-groep voor u kan beteke-
nen. Ze zijn er niet alleen voor bij-
voorbeeld Jongerenwerk, WMO 
diensten of Schuldhulpverlening 
maar ook hebben ze een breed aan-
bod in trainingen. De LEV-groep wil 
met deze lezing bereiken dat de LEV-
groep bekender wordt bij de lokale 
inwoners.

Open ontmoetingsavond 
Lets Nuenen
Maandelijks komen de leden van de 
ruilkring Lets-Nuenen bij elkaar op 
de zogenaamde open ontmoetings-
avonden. We beginnen de ontmoe-
tingsavond van donderdag 20 fe-
bruari 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.

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

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.

NUENEN
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Kerkberichten

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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 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

Maandag 24 februari
13.00 uur Onecht huwelijk 

Grote zaal van het Raopershuis 
aan de Grotenhof

Woensdag 26 februari
13.30 uur Kidsknotdag IVN Nuenen

Kerkhoef, Nederwetten
20.00 uur Kienen in Lieshout

 dorpshuis in Lieshout

Woensdag 26 februari
20.00 uur Lezing Duurzaamheid 

De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

Donderdag 27 februari
KBO Lieshout 

Huishoudbeurs RAI Amsterdam
Bus staat klaar om 7.50 uur 

De Heuvel Lieshout

Vrijdag 28 februari
20.00 uur RKSV Rikken

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 29 februari 
Bridgeclub Common Sense: 

37ste Van Goghdrive
Het Klooster aan het Park

1 t/m 27 maart expo ‘Ritme & Kleur’
met diverse gast-kunstenaars

woens- en zondagen 13.00-17.00 uur, 
vrijdagen 13.00-20.00 uur.

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

Zondag 1 maart
IVN Kids, Thema: planten

10.00 uur verzamelen aan de 5e Bosweg, 
dat is het 2e zandpad links aan de 

Gerwenseweg, komend vanuit Nuenen

Dinsdag 3 maart
20.00 uur KBO Lieshout Leesgroep
Hofkamer, Franciscushof, Lieshout

Woensdag 4 maart
11.45-12.15 uur Opening van 

Sjors Sportief en Creatief 
Basisschool de Crijnsschool te Nuenen

 Donderdag 5 maart
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Navigatie Mobiel
Locatie Bibliotheek Nuenen

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 6 maart 
14.30 uur Wereldgebedsdag

 de Kapel van de Akkers

Zondag 8 maart
14.00 uur ´Gerwen verrast met…´ 

Café De Stam, Gerwen
14.30 uur Literaire middag met 

Hanna Bervoets. Het Klooster Nuenen

Zondag 8 maart
14.00-17.00 uur Ierse Muziek

Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Woensdag 11 maart
09.30-11.30 uur Open coffee Dommeldal

Stralend 040, Voirt 2a Nuenen

“Er is een ti jd van komen en een ti jd van gaan, 
de ti jd van gaan is nu gekomen”

Anke Dovens
Op 7 februari is onze lieve dochter en (schoon)zus overleden. 

Getrouwd met Freek Leenders. Moeder van Floor en Jurre. 
Anke is 39 jaar geworden.

Dank voor uw steun en medeleven 
ti jdens haar ziekte en na haar overlijden.

Pieter en Josephine Dovens-de Cock. 
Bloemhoefstraat 23, 5674 NT, Nederwett en.

Harm, Leonie en Gijs Dovens-Coolen.
Berg 42, 5671 CC, Nuenen.

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel belangstelling en troost tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn man, (schoon)vader en opa

 Antoon Findhammer
Wij willen U hiervoor allen heel hartelijk bedanken.

Jacqueline 
Joost Marlies 
Niels en Tijn

Keizershof 2, 5672 PA Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Car-
navalsmis, apart koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 23 februari 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Aswoensdag 26 februari 19.00 uur: 
oecumenische gebedsdienst, voor-
gangers pastoraal werker R. van Eck 
en dhr. P. Flach.

Misintenties:
Zaterdag 22 februari 18.30 uur: Han 
van Gils; Paul Dorrestein; Sjef van der 
Linden; Wim Messerschmidt; Wil 
Messerschmidt; Tinus van Gils; Dini 
Rooijakkers; Jo Verhees - de Mister.
Zondag 23 februari 11.00 uur: Marte 
Saris (vanwege verjaardag); Joost van 
der Graaf en Ineke Hilberink.

Mededelingen
Tijdens Carnaval is op maandag en 
dinsdag het secretariaat gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 februari 11.00 uur: viering 
met de Dorpsmuzikanten, voorgan-
gers leden van de werkgroep. 

Misintenties:
Toos van Lierop - Wouters; Bert Ver-
hagen; Ben Lijten, vanwege sterfdag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 februari 9.30 uur viering, 
Carnavalsband, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Maria Sleegers - Toonders; Levende 
en overleden leden van de Carnavals-
vereniging.

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

Zondag 23 februari zal om 10.00 uur 
onze oud predikant ds. Christien 
Crouwel voorgaan. De collecte is 
deze keer bestemd voor Vluchtelin-
gen in de knel regio Eindhoven. Voor 
de kinderen van de basisschool is er 
kindernevendienst. U bent van harte 
welkom om deze kerkdienst met ons 
mee te vieren.

Donderdag 20 februari is er van 10.00 
- 12.00 uur weer Open Huis. Onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten, 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 20 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 21 februari. 7.15 uur H. Mis.
Zaterdag 22 februari. 09.00 uur H. 
Mis, Stoel van de H. Petrus.
Zondag 23 februari. Zondag Quin-
quagesima. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 24 februari. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 25 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Matthias, apostel.
Woensdag 26 februari. Aswoensdag. 
18.30 uur Aswijding, askruisje, ge-
zongen 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

Volkstuinders Nuenen dupe 
van dubbele inbraak
De Nuenense volkstuinders zijn de dupe van twee inbraken in één week. 
De bergingen van de VNV op de locaties Wettenseind en Papenvoortsedijk 
zijn een week na elkaar opengebroken. Daaruit zijn alle machines gesto-
len. Ook bergingen van tuinders zijn opengebroken. Wat daar wordt ver-
mist moet nog worden geïnventariseerd.

De schade is niet verzekerd
De vereniging is ernstig gedupeerd. 
De schade bedraagt meer dan 
€ 4.000,-. Dat is meer dan een jaar in-
komsten. De schade is niet verzekerd. 
Goede benzine- en bosmaaiers die 
niet meer worden gebruikt zijn wel-
kom. Mensen die een machine willen 
aanbieden kunnen contact opnemen 
via: vnv@onsnet.nu of 040-283 29 55.

De eerste inbraak was tussen 7 en 9 
februari op Wettenseind. Daar was de 
deur van de berging opengebroken. 
Er zijn een Stihl benzinemaaier en 
twee bosmaaiers, Stihl en Praxis, 
meegenomen. De tuinierster die de 
inbraak ontdekte vermoedt dat de in-
brekers over de inrit van de buren zijn 
gekomen. Het toegangshek was niet 
beschadigd.
De inbraak op de Papenvoortsedijk 
werd 15 februari ontdekt. Daar was 
de omheining van het terrein ver-
nield en waren twee deuren openge-
broken. De braakschade was hier ern-
stiger dan op Wettenseind. Hier zijn 
twee motormaaiers van het merk Ro-
ver en een Stiga bosmaaier gestolen.
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Julie en Liselot pakken limieten
Door Martin de Wildt

Bij de limietwedstrijd in Oosterhout hebben Julie van Nispen (2008) en 
Liselot van der Velden (2007) van Z&PV Nuenen samen 5 nieuwe limieten 
voor de Regionale Zomerkampioenschappen gepakt. Julie dook onder 
de benodigde tijden op de 50rug, 50vlinder en 200wissel, terwijl Liselot 
hetzelfde deed op de 100rug en 200wissel. De teller staat voor Liselot nu 
op 8 limieten, voor Julie al op 9.

af. Floris Sonneveld deed hetzelfde 
op de 400vrij en verbeterde zich met 
6 seconden. 
Nog niet in het bezit van limieten 
maar wel van 3 nieuwe PR’s is Char-
lotte Hoogendoorn. Op de 200vrij, 
50rug en 100rug scherpte ze haar 
beste tijden aan. Dat deed Ines Keij-
zers ook op de 200vrij en 50vlinder 
en Milan Meurs op de 100rug en 
200wissel. Voor Alexander Nijst was 
er een PR op de 100vlinder in 58.54.

De regionale kampioenschappen 
worden in mei gezwommen in het 
Pieter van den Hoogenband zwem-
stadion, op de lange baan (50m bad). 
Het is dan ook erg prettig om voor 
die tijd een aantal keer in een 50m 
bad te hebben gezwommen, omdat 
het toch net wat anders is dan in een 
25m bad. Zo oefende Lotte Bastiaan-
sen haar 400wissel (ze heeft de limiet 
reeds op de 25m baan) en haalde 
maar liefst 11 seconden van haar PR 

Bennie de Louw winnaar  
bij het rikken RKSV Nuenen
Door Hub Marquenie

Gezien de vele carnavalsactiviteiten in en rond Nuenen had de organisa-
tie minder opkomst verwacht.

Uitslag:
1 Bennie de Louw  114 pnt.
2 Peter Stultiëns 91 pnt.
3 Henk Vrijaldenhoven 80 pnt.
4 Gerard van Oorsouw 79 pnt.
5 Willy v.d. Heuvel 67 pnt.
6 Fientje van Eijk 66 pnt.
7 Mia Marquenie 61 pnt.
8 Ad van Uden 56 pnt.
9 Noud Leenders 50 pnt. 
10 Ria Hurkmans 38 pnt.

Winnaar loterij Janus Tuhumury.

Volgende week, 21 februari, geen rik-
ken.
De rikarena is dan voor het ‘Groen 
Witters Bal’. Ook hier bent u welkom.
De volgende rikavond is op 28 fe-
bruari, wilt u nog prijzen winnen dan 
dient u te komen.
Inlichtingen tel: 06-10289797 of 06-
52696828.

Toch was er voldoende deelname om 
een gezellige rikavond te creëren.

De deelnemers hadden de lage score 
van de afgelopen week gezien en 
gingen enthousiast spelen om de 
punten.
In de pauze waren er al drie deelne-
mers met meer punten dan vorige 
week de winnaar.
Met 91 punten was Peter Stultiëns de 
koploper met Henk Vrijaldenhoven 
als goede tweede met 80 punten.
Maar dat de strijd niet gestreden was 
liet Bennie de Louw uit Gerwen zien. 
Met 114 punten nam hij in het twee-
de gedeelte de leiding.
Toch moesten we lang wachten op 
de einduitslag want op een tafel van 
5 spelers werd nog hard geknokt 
voor de punten. 
Trouwens zonder succes, de spelers 
haalden elkaars punten weg.

Bennie de Louw (links) ontvangt de felicitaties van Jurylid Ludo van den Berg 
(foto Hub Marquenie)

Orkaan ‘Dennis’ velt Nederwetten

Nederwetten - WHV   1-2
Door Louis Staals

De kwalificatie ‘orkaan’ was wel iets te zwaar, maar toch was de stormach-
tige wind mede schuldig aan de nederlaag van RKVV Nederwetten. Het 
resultaat van de uitwedstrijd in het achterhoofd (6-0 verlies) gaf aan de 
supportersschare van Nederwetten niet echt veel hoop, maar zeker in de 
eerste helft waren de teams minimaal aan elkaar gewaagd. Van beide 
kanten enkele kleine kansjes maar echt spectaculair waren de eerste 45 
minuten zeker niet. 

meter, en de bal belandde, mede ge-
dragen door de wind, vlak langs de 
paal en daardoor onhoudbaar voor 
doelman Jordy van den Boogaard, in 
het Nederwetten doel. Dit was voor 
de WHV speler zijn eerste doelpunt 
sinds hij in het eerste van WHV speelt. 
Toen de supporters van beide partij-
en zich al, min of meer tevreden met 
een gelijkspel, hadden neergelegd, 
werd de 95e minuut voor Nederwet-
ten alsnog noodlottig. Een poeier 
van opnieuw een grote afstand van 
Jork van de Rakt, verdween snoei-
hard achter de overigens prima kee-
pende Jordy en zo bleef Nederwet-
ten zonder punten op de winderige 
zondag.

In de 41e minuut kreeg Toon van 
Rooij nog een mooie kans om de 1-0 
te scoren maar zijn inzet werd knap 
gepareerd door de WHV doelman. 
Na de thee werd WHV wel iets sterker 
maar in de 69e minuut kreeg Toon 
van Rooij de bal prima aangespeeld 
door Rik van Lieshout en hij rondde 
deze op zijn karakteristieke manier 
prima af. De goed keepende WHV 
doelman kon niets anders als de bal 
uit het net halen 1-0. Alom tevreden 
gezichten bij de spelers en enthou-
siaste supportersschare van Neder-
wetten maar helaas kon niet lang van 
de voorsprong genoten worden. Am-
per 2 minuten later haalde Ivo Kan-
ters aan, op een afstand van zo’n 35 

Felle strijd op het middenveld (foto Han Huijbers)

Jubilarissen bij BCL
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van Badminton 
Club Lieshout is één lid extra in het zonnetje gezet. Frans Biemans werd 
gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap, dat na wat speurwerk 
zelfs méér dan 40 jaar bleek te zijn. Ook het jubileum van Mark en Diony 
Janssen kwam aan de orde: vanwege omstandigheden zullen zij echter 
later dit jaar gehuldigd worden. 

werd de huldiging én de jaarvergade-
ring afgesloten met een gezellig sa-
menzijn in het Dorpshuis.

Dit jaar waren er drie jubilarissen. 
Mark en Diony Janssen zijn 25 jaar lid 
van de vereniging, maar konden van-
wege omstandigheden niet aan-
schuiven. Frans Biemans, die 40 jaar 
lid is van de vereniging, kon dat wel. 
Tijdens een toespraak, gehouden 
door voorzitter Stan van Vijfeijken 
werd met Frans ingegaan op zijn bad-
mintonverleden. Zowel als spelend 
lid (wat voor Frans al weer 17 jaar ge-
leden is), maar ook als bestuurslid 
(Frans heeft 25 jaar deel uitgemaakt 
van het dagelijks bestuur) en als vrij-
williger. Frans is immers tot op de dag 
van vandaag nog steeds als vrijwilli-
ger actief. Ook werd de vrouw achter 
Frans, Leontien, geroemd om haar 
ondersteuning en hulp. Uiteraard 

Frans Biemans krijgt bloemen overhan-
digd ter gelegenheid van de viering van 
zijn ‘ruim’ 40-jarig lidmaatschap

Diploma regen voor   
synchroonzwemsters
Door Yvonne Dankers

Afgelopen zondag 16 februari, hebben 6 zwemsters hun diploma ge-
haald. Al vroeg stonden ze klaar om aan de juryleden te laten zien wat ze 
allemaal al kunnen.

achterover en eggbeaten laten zien. 
Ook zij hebben op muziek gezwom-
men. Alle meisjes hebben hoge pun-
ten gescoord en daardoor hun diplo-
ma gehaald. Allemaal Gefeliciteerd.

Lijkt het jullie leuk om ook te komen 
synchroonzwemmen en je hebt je 
ABC-diploma’s, dan ben je van harte 
welkom bij ons.

Nadat ze de spagaat en de split had-
den laten zien gingen ze het water in. 
Zonne, Iza, Mirte en Angel gingen op 
voor hun basishouding diploma. Na-
tuurlijk zwommen ze ook een stukje 
op muziek. Guusje en Julia gingen op 
voor hun Zeilbootdiploma.
Zij moesten stuwen met de zgn tor-
pedo stuwing en de dogpaddle, zeil-
boot onder en boven water, salto 

Op de foto staan achter: Julia, Guusje en Zonne. Voor: Iza, Mirte en Angel

GGD organiseert  
informatieavond 

Bedplassen, daar 
wil je toch vanaf!
‘s Ochtends of ‘s nachts natte la-
kens, niet durven logeren bij 
vriendjes, de vakantie of een 
schoolkamp dat in het water be-
landt. Daar wil je toch vanaf, als 
kind én als ouder! Daarom organi-
seert de GGD Brabant-Zuidoost op 
donderdag 5 maart een informa-
tieavond voor ouders van kinde-
ren in de basisschoolleeftijd die 
regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rij-
pingsproces, dat bij ieder kind in zijn 
eigen tempo plaatsvindt. De meeste 
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar 
zindelijk. Ongeveer honderdduizend 
kinderen in Nederland plassen nog 
in bed. Deze kinderen doen dit niet 
met opzet. Ze vinden het zelf meest-
al heel erg en schamen zich ervoor. 
Heel vaak is een kind moeilijk wakker 
te krijgen. Bedplassen is een onbe-
wust verkeerd aangeleerde gewoon-
te, die u samen met uw kind kunt 
veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organi-
seert in samenwerking met gastspre-
kers van gespecialiseerde zieken-
huispoli’s een aantal informatieavon-
den over bedplassen. Op deze avond 
krijgt u achtergrondinformatie over 
dit probleem. Ook bespreken we de 
verschillende manieren en prakti-
sche tips om het bedplassen aan te 
pakken. 

Op 5 maart organiseren we een infor-
matieavond in het auditorium van 
het Catharinaziekenhuis in Eindho-
ven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en 
om 20.00 uur start de avond, die tot 
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het infor-
matiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? 
Meld u dan aan via de website 
www.ggdbzo.nl

Carnaval in   
Zuidoost-Brabant
Van zaterdag 22 februari tot en 
met dinsdag 25 februari wordt er 
Carnaval gevierd. Dit kan gevol-
gen hebben voor een busreis in de 
regio. Door de optochten en festi-
viteiten zijn er in het weekend en 
op de dagen daarna in veel plaat-
sen omleidingen en stremmingen 
voor de bussen. Voor actuele sto-
ringen en omleidingen op de di-
verse buslijnen kunnen reizigers 
terecht op www.hermes.nl.

Geen nachtnet in Eindhoven
Net als in 2018 en 2019 rijdt Hermes 
ook in 2020 geen nachtnet in Eindho-
ven.

E-ticket Carnaval van Arriva
Arriva geeft een speciaal Carnaval E-
ticket uit. Dit E-ticket carnaval van Ar-
riva is in de bussen van Hermes NIET 
geldig.

Bravoflex
Bravoflex is de flexibele vervoerser-
vice in Helmond, Eindhoven-Zuid, 
Veldhoven, Aalst en Waalre die, zon-
der vaste route, rijdt van halte naar 
halte. Voor Bravoflex gelden ook tij-
dens Carnaval de reguliere openings-
tijden:

Bravoflex Helmond:
•  maandag t/m vrijdag: 
 07.00 uur - 19.00 uur
•  zaterdag: 08.00 uur - 18.00 uur
•  zondag: op zondag rijdt Bravoflex 
 in Helmond niet

Bravoflex Eindhoven:
•  maandag t/m vrijdag: 
 07.00 uur - 21.30 uur
•  zaterdag en zondag: 
 09.00 uur - 21.30 uur

Zwemmen

Synchroonzwemmen

BadmintonVoetbal

Rikken
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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-




