
ROND DE LINDE week 9 Donderdag 27 februari 2020

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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Indrukwekkende 
afscheidsdienst 
voor 
Mama Schäfer

Gerard van 
Maasakkers komt 
naar Nuenen

Dit was 
carnaval 
2020

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

Quik Service biedt hulp 
bij pech onderweg
vanaf € 3150 per jaar.
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Zegels sparen  
bij Winkelcentrum 
Kernkwartier
De hele maand Maart kunt u zegels 
sparen bij winkelcentrum het Kern-
kwartier. Bij besteding van €10,- ont-
vangt u een zegel en bij 10 zegels 
heeft u een volle spaarkaart. Spaar-
kaarten zijn in alle deelnemende win-
kels te verkrijgen. Deponeer uw volle 
spaarkaarten in de brievenbussen en 
maak kans op mooie prijzen! Doe 
mee en maak kans op 1 minuut gratis 
winkelen bij Jumbo, cadeaubonnen 
van het Kernkwartier, een Flatscreen 
TV en een exclusief diner voor 2 per-
sonen bij restaurant de Lindehof in 
Nuenen. 

Ben jij …  
de creatieve content & communicatie medewerker 
die inspirerende teksten schrijft voor de maakindustrie? 

SpartnerS organisatieadvies te Nuenen 
heeft een parttime vacature 
(12 uur per week), meer informatie 
vind je op www.spartners.nl 
en indeed.nl 

Het grootste woonplein van het Zuiden

Slaap 
 plein

Hoeveel is deze slaapkamer waard?
Styled by 

Pleinstyliste Marlou
Doe mee met 

de actie! 

RAAD 
&

WIN

meubelpleinekkersrijt.nl/slaapplein

Mede mogelijk gemaakt 
door Boonman Bedden

Kindcentrum De Dassenburcht
Samen sterk! Dat ben je als de krachten worden gebundeld. Zo ook bij De 
Dassenburcht en Kids Society Erica. Sinds de opening van het gebouw 
aan de Jacob Catsstraat, nu al bijna tien jaar geleden, zitten zij onder het-
zelfde dak en wordt er veel kennis en ervaring gedeeld. Op deze feestelij-
ke donderdagmorgen 20 februari werd de samenwerking bekrachtigd 
met een nieuwe naam: Kindcentrum De Dassenburcht. 

aandacht nodig hebben nog beter 
kunnen worden begeleid. Verder kan 
er ook op andere fronten worden sa-
mengewerkt zoals het gebruik van 
het gebouw en samen uitwerken 
van gezamenlijke thema’s. 

“De school heeft veel bereikt in die 
bijna tien jaar”, aldus Mariëtte Frans-
sen. De school moest destijds op-
nieuw gaan bouwen na fusie op fu-
sie, maar is nu uitgegroeid tot een 
mooie eenheid in een modern ge-
bouw, waar het uiteindelijk draait 
om het kind. Enthousiast vertelt de 
directeur dat de school werkt vanuit 
de Brainport gedachte volgens het 
principe: ontdekken, ontwikkelen en 
ondernemen. Ook de Engelse taal 
krijgt steeds meer aandacht. Het vak 
drama krijgt dit jaar ook extra aan-
dacht.

Het feesten is nog niet klaar aan de 
Jacob Catsstraat, want behalve het 
tienjarig bestaan van De Dassen-
burcht volgend schooljaar, is er ook 
nog een mooi jubileum van wel veer-
tig jaar Kids Society Erica, dat gevierd 
gaat worden. 

De versierde aula van de school was 
gevuld met feestelijk uitgedoste kin-
deren en hun leerkrachten, belang-
stellende ouders, opa’s en oma’s en 
een trotse directeur van De Dassen-
burcht, Mariëtte Franssen, samen 
met een net zo trotse Doreen van 
Keersop, locatiemanager van Kids 
Society Erica. En dan was er nog een 
reetje of was het een leerkracht? Het 
reetje had de leiding bij deze feeste-
lijke gebeurtenis en staat misschien 
wel symbool voor de gezellige bees-
tenboel onder dit ene dak. Zo zijn er 
bijvoorbeeld kameleons, leeuwen 
en vlinders bij de kinderdagopvang, 
otters, pinguïns en kikkers bij de bui-
tenschoolse opvang en verder voor-
al heel veel dassen op de basis-
school. En hoe kun je die bundeling 
van krachten goed uitbeelden? Dat 
deden de kinderen van groep 7 en 8. 
Zij verbeelden twee verschillende 
families ‘Das’ en door samen te wer-
ken en ook andere dieren te betrek-
ken bij hun wel en wee waren zij 
sterker, gelukkiger en werd het een 
groot feest, waar iedereen bij hoor-
de. De naamswijziging kreeg een of-
ficieel tintje door toespraken van 
wethouder Ralf Stultiëns en de di-
recteuren van overkoepelende be-
sturen van Eenbes Basisonderwijs 
en Kids Society Erica. 

Kindcentrum
Bij een kindcentrum kunnen kinde-
ren van 0 tot en met 13 jaar terecht. 
Er kan een totaalpakket worden aan-
geboden van opvang en onderwijs. 
Het grote voordeel van samenwer-
king is uiteraard dat de ontwikkeling 
van het kind nauwgezet kan worden 
gevolgd. Zo komt er op dit Kindcen-
trum een gezamenlijk zorgteam 
waardoor de kinderen die wat extra 

Hoffmans Mode Modeshow  
in Jo van Dijkhof
Bent u benieuwd naar de voorjaars- en zomermode van dit seizoen? Aan-
staande zaterdag 29 februari 2020 komt Ho� mans Mode weer met de 
nieuwe en frisse collectie in Jo van Dijkhof.

Tijdens de modeshow krijgt u een 
groot aanbod verschillende merken 
te zien. Heel vlotte mode en ook wat 
klassiekere mode, ofwel, voor ieder 
wat wils!
We beloven er weer een gezellige 
middag van te maken met een ver-
makelijke modeshow en gratis loterij 
waarbij u kleine maar leuke prijzen 

kunt winnen. Aansluitend op de mo-
deshow zal de verkoop zijn.
Wanneer? Zaterdag 29 februari van 
14.30 tot 16.30 uur. Waar? Archipel 
woonlocatie Jo van Dijkhof 110, 5672 
DA Nuenen.
Wilt u alvast de nieuwe collectie be-
kijken? Bezoek ons dan op: 
www.ho� mansmodeonline.nl



ROND DE LINDE week 9 Donderdag 27 februari 2020

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

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 21 maart is de landelijke opschoondag. 
Buren, bedrijven, scholen, sportclubs en 
verenigingen in heel Nederland trekken er 
dan sámen op uit om zwerfafval op te ruimen. 
Doe ook mee! Zie supportervanschoon.nl

maken dan tijdelijk gebruik van de nieuwe rijweg. Om ge-
vaarlijke situaties te voorkomen, blijft de rijweg afgesloten 
voor doorgaand (auto)verkeer. 
We verwachten eind mei klaar te zijn met alle werkzaam-
heden. Vanaf dan zijn de rijweg en het fi etspad weer open 
voor alle verkeer.
Lees meer over de reconstructie van de Broekdijk op www.
nuenen.nl/broekdijk

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 18-02-2020 EN 25-02-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Kersenbogerd, Nuenen  Plaatsen dakkapel 
Opwettenseweg, Nuenen Plaatsen zwembad 
Papenvoortse heide   Aanleg erftoegangsweg 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Hoge Brake     Uitbreiding winkelcentrum 
        Kernkwartier 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Gerwen      Grote Ronde van Gerwen, 
        13 april 2020 
Park, Nuenen    Doorkomst Handelse Processie, 
        20 juni 2020 
Berg 30      Drank- en horecavergunning 
Gerwen/Nederwetten  Gerwen Nederwettenloop, 
        21-03-2020 
Nuenen      Collecte Showcorps O&V 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum  Locatie  Omschrijving 
21-02-2020 Claushof  Toewijzing gehandicapten-
        parkeerplaats 

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

Het programma 
• Ontvangst 19.00 uur: Presentatie Wat is de Regionale 

Energiestrategie en wat doen we als regio? 
• Vanaf 19.30 uur: Informatieplein: loop langs verschil-

lende kraampjes met informatie over diverse vormen 
van energie, energiebesparing en subsidiemogelijkhe-
den 

• Ook vanaf 19.30 uur: Energiecafé: Ga in gesprek met 
werkgroepleden, raadsleden en energiedeskundigen 
over de dilemma’s van de energietransitie. 

• 20.45 - 21.00 uur: Afronding

We hopen u in grote getale te ontmoeten daar. U kunt 
ervoor in de auto stappen, maar met de fi ets of openbaar 
vervoer juichen we natuurlijk van harte toe! 

COMMISSIEVERGADERINGEN

De commissievergaderingen van maart zijn geannuleerd:

 • 10 maart 2020 Ruimte 
 • 11 maart 2020 Samenleving
 • 12 maart 2020 Algemene Zaken

AUTO VERWIJDERD

Op 21 februari 2020 is door gemeente Nuenen een voer-
tuig van de openbare weg verwijderd. Deze auto is tijdelijk 
opgeslagen op de gemeentewerf in Nuenen. Het betreft 
het volgende voertuig: een grijze Ford Focus zonder ken-
tekenplaten. Na telefonisch contact met Handhaving via 
040-2631631 en tegen betaling van de gemaakte kosten 
kan de eventuele eigenaar het voertuig komen ophalen. 
Dit kan tot uiterlijk 22 mei 2020, daarna wordt het voertuig 
ter vernietiging afgevoerd. 

LAATSTE FASE RECONSTRUCTIE 
BROEKDIJK
Op maandag 2 maart start de aannemer met de volgende 
en laatste fase van de herinrichting Broekdijk: het rijweg-
gedeelte vanaf de kruising Broekdijk/Nieuwe Dijk tot aan 
Gerwenseweg/Berg. Dat betekent dat vanaf 2 maart dit 
gedeelte volledig is afgesloten voor doorgaand (auto)ver-
keer. Net als voorheen wordt doorgaand (auto)verkeer 
tussen Son en Breugel en Nuenen omgeleid via Eindhoven. 
Nederwetten blijft bereikbaar vanuit Son en Breugel en 
vanaf Nuenen via de Soeterbeekseweg. Met de bewoners/
ondernemers stemmen we de bereikbaarheid van hun 
perceel af. 

Fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van het 
fi etspad. In deze fase wordt echter ook het fi etspad vanaf 
de Hoekstraat tot de Gerwenseweg aangepakt. Fietsers 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd voor Jantje Beton.

OP NAAR EEN ANDERE 
ENERGIEVOORZIENING!
Onze CO2 uitstoot moet een stuk minder om onze leef-
omgeving prettig te houden. Dat is mogelijk, maar dan 
moeten we naar een ander systeem van energievoorzie-
ning overstappen. Een systeem dat gebaseerd is op ‘on-
eindige’ energiebronnen zoals zonne- en windenergie en 
aardwarmte. Dat wordt een hele klus. Onder de noemer 
‘energietransitie’ zijn alle regio’s in Nederland nu bezig 
daar een strategie voor te verzinnen. Die strategie moet 
antwoord geven op vragen als: welke mogelijkheden heb-
ben we om (nog meer) energie te besparen? Waar in de 
regio zijn plekken voor ‘duurzame energiecentrales’ zoals 
zonneparken of een rij windmolens? Hoe kunnen we duur-
zame bronnen inzetten om niet meer afhankelijk te zijn 
van gas voor de verwarming van gebouwen?
‘Bij ons’ praten we hierover samen met de andere 20 ge-
meenten in Zuidoost-Brabant onder de vlag van de Me-
tropoolregio Eindhoven (MRE). Maar we willen niet alleen 
als gemeenten onder elkaar over de materie praten. De 
overstap naar duurzame energiebronnen raakt immers 
iedereen, op heel veel vlakken. Denk hierbij aan: wonen, 
werken, vervoer, recreatie…. En ja, de overstap zal lastig 
zijn, maar kan ook veel opleveren. Hoe zorgen we ervoor 
dat ook de opbrengst ten goede komt aan onze inwoners 
en bedrijfsleven?

We gaan er graag over in gesprek. Wilt u meepraten, van 
gedachten wisselen, uw ideeën naar voren brengen? Kom 
dan op 11 maart naar het Evoluon in Eindhoven. Daar or-
ganiseren we ’s avonds een bijeenkomst over de energie-
transitie. 

ZET NA CARNAVAL JE ALCOHOL-
GEBRUIK OP PAUZE EN DOE EEN 
FYSIEKE EN MENTALE RESET
Hossen, lachen, verkleden en drinken: dat is Carnaval. Naast 
het gegeven dat Carnaval een gezellige periode is, staat dit 
feest ook aan de vooravond van de vastenperiode gepland. 
Mensen staan steeds meer open voor een herontdekking 
van de vastenperiode. Noem het een reset, een bewustwor-
dingsproces, een detox: vanaf 26 februari -Aswoensdag- start 
de vastenperiode en 
dus ook de IkPas-cam-
pagne: ‘Zet je alcohol-
gebruik 40 dagen op 
pauze’. 

Na een uiterst geslaagde 30-dagen-campagne (ook wel be-
kend als ‘Dry January’) met een recordaantal aan deelnemers 
(ruim 40.000), start op 26 februari de ‘Zet je alcoholgebruik 
40 dagen op pauze’. IkPas is een jaarlijks terugkerende actie, 
die wordt georganiseerd door Stichting Positieve Leefstijl 
met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.
Onder de paraplu van IkPas voeren gemeenten, GGD’s, Ver-
slavingszorg en een groeiend aantal bedrijven door het 
hele land de actie lokaal en regionaal uit.

Wat levert IkPas op?
Op basis van onderzoeksresultaten van voorgaande jaren 
blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers zich ook na 
zes maanden lichamelijk én mentaal fi tter voelt. Volgens de 
resultaten is de campagne goed voor de organen, bespaart 
het geld en zorgt het voor een betere huid. Bovendien slaapt 
bijna 45% van de deelnemers structureel beter. “We slapen 
eindelijk weer samen, omdat het snurken beduidend minder 
is”, laat een blije deelnemer weten. Uitgebreide informatie 
over alle resultaten in 2019 kun je vinden op https://ikpas.nl/
onderzoek/.

De campagne ‘Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze’ start 
op 26 februari a.s. Iedereen die mee wil doen, kan zich aan-
melden via: https://ikpas.nl/inschrijven/
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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

Kijk voor ideeën en recepten op
www.tebak.keurslager.nl

4 Runder Hamburgers +
4 Broodjes +
1 Bakje saus naar keuze 7,95
4 Kip Houthakkers
........................................................................ 6,95
Surprise Rol
“Gehakt gevuld met Pulled Porc 
en gebakken uitjes”  .......................... 100 gram 1,95
100 gram Cervelaat +
100 gram Gebraden Gehakt ........... 2,85
Broodje Gezond
............................................................per stuk 3,00
Brusselse Kipfi let
.......................................................... 100 gram 1,25

KOOPJE

KOOPJE

GEMAK

SPECIAL

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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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

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

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Aanmeldings- 
dagen

Locatie
Oude Bossche Baan 20
vmbo basis, kader en 
mavo

Ma.  2 maart 17.00 - 21.00 u
Di.  3 maart 17.00 - 21.00 u
Wo. 4 maart 13.00 - 16.00 u

Locatie 
Henegouwenlaan 2
(t)vwo, (t)havo en
(t)mavo

Ma.  2 maart 19.00 -  21.00 u
Di.  3 maart 19.00 - 21.00 u
Wo. 4 maart 14.00 - 16.00 u

www.stedelijkcollege.nl

Meer informatie
Bij aanmelding graag 
een geldig identiteits-
bewijs meebrengen. 
Indien mogelijk het 
volledig ingevulde 
aanmeldingsformulier.  

De weg 
naar jouw 
toekomst

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Kerkberichten

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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 ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

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

Nuenenaren gratis toegang in Vincentre 
(neem geldig legitimatiebewijs mee)

 Met carnaval gesloten. 

Donderdag 27 februari
KBO Lieshout, Huishoudbeurs RAI Amster-

dam. Vertrek om 7.50 uur De Heuvel
09.30 uur Schuif even aan tafel bij… 

Louis Bressers. Trefpuntzaal in Het Klooster

Vrijdag 28 februari
20.00 uur RKSV Rikken

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen
20.00 uur Inloopavond bordspellenvereni-

ging.Scarabee (naast de ‘Hongerman’)

Zaterdag 29 februari 
10.00 uur Bridgeclub Common Sense: 
37ste Van Goghdrive. Het Klooster Park
14.30-16.30 uur Hofmanns Mode show 

Jo van Dijkhof

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

Zondag 1 maart
19.00 uur Taizé-vesper 
in het Van Goghkerkje 

aan de Papenvoort

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

20.00 uur Kienen, VrouwenVereniging Nue-
nen-Gerwen. Mantelmeeuwlaan 10.

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

Donderdag 5 maart
20.00 uur Natuurfi lms door 

Jan van de Heijden.
Zaal van café René Parkstraat 3 Nuenen

Vrijdag 6 maart 
14.30 uur Wereldgebedsdag

 de Kapel van De Akkers

Zondag 8 maart
14.00 uur ´Gerwen verrast met….Saranne´ 

Café De Stam, Gerwen

Zondag 8 maart
14.00-17.00 uur Ierse Muziek

Weverkeshof, Nuenen
14.30 uur Literaire middag met 

Hanna Bervoets. Het Klooster Nuenen

Maandag 9 maart
19.30 uur Openbare dorpsraadvergadering

Dorpshuis de Koppelaar, Nederwetten

Woensdag 11 maart
09.30-11.30 uur Open coffee Dommeldal

Stralend 040, Voirt 2a Nuenen

 Donderdag 12 maart
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

WhatsApp Gevorderden. Bibliotheek Nuenen
10.30 uur fi lm Cultuur Overdag 

‘On the Basis of Sex’. Het Klooster Nuenen

Vrijdag 13 maart
20.00 uur Film Cultuur Avonduur 

‘A star is Born’
Het Klooster Nuenen

Zaterdag 14 maart
Intratuin 10 jaar

Zondag 15 maart 
08.00 uur De Bosduvels MTB Ride

scoutingterrein Herendijk 7 Lieshout 
14.00-17.00 uur Muziek

Weverkeshof, Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zaterdag 29 februari 18.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers. 
Zondag 1 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers. 

Misintenties:
Zaterdag 29 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 1 maart 11.00 uur: Marinus 
Donkers en Petronella Donkers - 
Daams (vanwege sterfdag Petronel-
la); Ad van den Akker; Koosje van der 
Velden - Karremans; Leo van Hevelin-
gen (vanwege verjaardag) en Lotte 
van Rooij; Jo van Iersel, Han van Gils, 
vanwege verjaardag.

Mededelingen
In onze parochie is overleden broe-
der Probus (Petrus Bakker), Margot 
Begemannstraat 9. Wij wensen fami-
lie, vrienden en medebroeders veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

De opbrengst van de extra collecte 
voor PCI bedroeg in Nuenen € 164,50.
Hartelijk dank hiervoor!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep. 

Misintenties: 
Jan van der Ven; Pieter van Rooij. 

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor PCI bedroeg in Gerwen € 141,66.
Hartelijk dank hiervoor!

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 maart 09.30 uur viering, or-
gelspel of cd’s, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties:
Mia Teunisse; Jan Coppelmans; Harrie 
van der Putten en Bet van der Putten 
- van Duijnhoven.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor PCI bedroeg in Nederwetten 
€ 45,85. Hartelijk dank hiervoor!

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag is er weer een Tai-
zévesper in het Kleine Van Gogh-
kerkje in Nuenen. De laatste weken is 
het weer wat meer lente aan het wor-
den. De Prunus wil al wel blad geven, 
rond deze tijd komt ook de eerste 
bloesem, het is alweer vroeger ‘licht’ 
en later ‘donker. 
Carnaval ligt al weer achter ons, de 
wind heeft wat afgeblazen…. Bin-
nenkort is het weer feest, we vieren 
het ‘Nieuwe Leven’, het voorjaar! 
Maar ook is deze tijd een tijd van be-
zinning. De Passietijd… Het thema 
van de Taizé vesper is ‘de Heer’.

Deze laagdrempelige kerkdiensten 
worden bezocht door veel mensen 
uit de regio. Er is belangstelling bij 
een grote groep geïnteresseerden, 
het aantal mensen dat de vespers 
meemaakt is altijd rond de 20. De 
vespers zijn altijd stemmig en bezin-
nend, het is om die reden vaak een 
rustpunt in het leven van alledag. Fijn 
ook om even een moment te vinden, 
om even stil te staan bij de geheimen 
van het dagelijkse leven. 

In het sfeervolle kerkje is er voldoen-
de ruimte voor momenten van stilte, 
voor momenten van denken en ook 
voor momenten om de liederen uit 
Taizé te zingen. Deze liederen zijn 
eenvoudig en mooi van melodie. Het 
zijn korte melodieën en worden een 
aantal keren achter elkaar gezongen, 
de manier van zingen wordt ook wel 
ervaren als een mantra. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

De speciale collecte voor pater Leo 
Joosten in de Carnavalsmis heeft het 
mooie bedrag van € 154,05 opgele-
verd.

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

Zondag 1 maart is de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd, de zes we-
ken op weg naar Pasen. De voorgan-
ger van de dienst is ds. M. Schulz. Het 
is een dienst van Schrift en Tafel, 
waarin we dus het Avondmaal vieren. 
Er wordt gecollecteerd voor het Dia-
conale werk in Nuenen. Voor de kin-
deren van de basisschool is er kinder-
nevendienst, waarin zij beginnen aan 
het veertigdagenproject.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.

Donderdag 5 maart is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis.
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken of 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn.
Op vrijdag 6 maart is er in de kapel 
van ‘de Akkers’ een viering in het ka-
der van Wereldgebedsdag. Aanvang: 
14.30 uur.
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 27 februari. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 28 februari. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. 
Gabriël van de Moeder van Smarten, 
belijder.
Zaterdag 29 februari. 09.00 uur H. Mis 
van de Vasten.
Zondag 1 maart. Eerste zondag van 
de Vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Na de H. Mis kinderzegen en as-
kruisje. Na de H. Mis vastenbezin-
ning: 13.00 uur Eerste voordracht; 
13.45 uur meditatie in stilte; 14.15 
uur Tweede voordracht; 15.00 uur Lof 
met rozenhoedje; 16.00 uur einde.
Maandag 2 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 3 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten.

Woensdag 4 maart. 07.15 H. Mis, 
Quatertemperdag in de Vasten, ge-
dachtenis van H. Casimir, belijder.

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. De ingang van het tennispaviljoen 
 op sportpark de Lissevoort.
•  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
•  Eerste donderdag van de maand: 10.30-12.00 uur Inloopochtend Het 

Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10-12 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

Computercafé Nuenen
In maart vinden er nog drie presentaties /workshops plaats over onderwer-
pen die iets met de digitale wereld te maken hebben. Om 09.00 uur staat in 
het cursuslokaal aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 de koffie klaar en 
stipt om 09.30 uur start de presentatie. Halverwege is er nogmaals koffie of 
thee en om ongeveer 11.30 uur zal de bijeenkomst eindigen.

af, maar u wilt graag weten wat er 
nog meer kan met die app, bijvoor-
beeld Verzendlijst, Groepsgesprek, 
Locaties delen en -volgen, WhatsApp 
op de computer, enz.

Donderdag 19 maart: Google Chro-
me OS
Met een Google Chromebook of 
Chromebox beschikt u over een com-
puter waarmee u zonder Microsoft of 
Apple alles kunt doen wat u maar 
wilt. Het biedt tevens optimale veilig-
heid, geen virusscanner of iets derge-
lijks nodig. Het Computercafé laat u 
de mogelijkheden zien en geeft ant-
woord op al uw vragen.

Meer info over het Computercafé 
vindt u op www.seniorwebnuenen.
nl/computercafe

U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie 
en luistert naar de presentatie waar-
bij u ook meteen vragen kunt stellen. 
In het geval van een workshop kunt u 
zelf actief meedoen.

De onderwerpen in maart zijn:
Donderdag 5 maart: Mobiele navigatie
In het kader van ‘Slim op reis’ laten we 
zien wat voor mogelijkheden er zijn 
om op reis zowel lopend, op de fiets 
als in de auto van navigatie gebruik 
te maken. Welke apps kunt u gebrui-
ken, hoe kaarten thuis al installeren, 
en meer.

Donderdag 12 maart: WhatsApp Ge-
vorderden
U weet al het nodige van WhatsApp 
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Openbare dorps-
raadvergadering 
Maandag 9 maart, 19.30 uur, 
Dorpshuis de Koppelaar

Agenda: 
• Welkom
• Nationale Studentenrijwiel- 
 kampioenschappen
•  Huisvesting in Nederwetten 
• Klimaatstresstest 
•  Spelen en Bewegen 
• Stichting Newest 
•  Gebruik groenbakken op centrale 
 plekken 
•  200-jarig bestaan 
 Nuenen, Gerwen en Nederwetten
• (Landelijke) Opschoondag 21 maart 
•  ‘Mees en de mezen’
• Rondvraag 

Nationale Sterrenkijkdagen 
bij Jan Paagman 
Op vrijdag 28 februari en zaterdag 29 februari zullen in heel Nederland 
alle sterrenwachten open zijn voor publiek. Dan worden de jaarlijkse Na-
tionale sterrenkijkdagen gehouden. Ook Jan Paagman is op deze twee 
avonden voor iedereen toegankelijk.

Het programma begint op beide 
avonden om 19.00 uur. De entree-
prijs bedraagt voor volwassenen 
€ 4,00 en voor kinderen tot en met 
16 jaar € 2,00. Het adres is: Jan Paag-
man Sterrenwacht, Ostaderstraat 28, 
Asten.

Op beide avonden is er een speciale 
lezing met de titel: ‘Buitenaards leven 
in zicht’, samengesteld en gepresen-
teerd door Matt Verhaegh. Het is de 
stellige verwachting van Matt dat de 
mens vóór 2050 leven zal ontdekken 
op een planeet die rond een andere 
ster draait. En die verwachting is niet 
ongegrond. De techniek maakt reu-
zenstappen. Matt zal het publiek 
meenemen van het moment van de 
uitvinding van de verrekijker tot aan 
de bouw van de super-telescoop ELT 
en verder. Misschien wordt ooit de 
ontdekking van nieuw leven op een 
andere planeet voorpaginanieuws.

Na de lezing zal een presentatie wor-
den verzorgd in het Pieterse Planeta-
rium. De koepel wordt opengedraaid 
en bij helder weer wordt de tele-
scoop op enige interessante hemel-
objecten gericht.

Asten.

Mea culpa, Proost….
Vier maar lekker Carnaval, maar ga je niet te buiten… De pastoor sprak de 
gelovigen toe vanaf het altaar. Met dit weer? Ik ga niet naar buiten, ik blijf 
lekker binnen….

ook leuker voor de femme, de vrouw, 
nu dan op handen gedragen door…
Nou ja, as ge mâ leut het. (vrij geci-
teerd uit de woorden van pastor 
Hans). 
De pastor preekt verderop nog iets 
over carris navalis, de scheepskar, het 
narreschip. De nar kleedt zich in een 
voor hem/haar gemaakt pak en had 
ook een staf, de narrestok of zotskolf. 
Hij vraagt zich af of prinses Femme er 
ook zo een heeft…. 
Omdat de naam Femme afgeleid kan 
zijn van het Germaanse Fredemar = 
beroemde beschermster, stelt Hans 
de volgende vraag aan Prinses Fem-
me:  is het uw taak om met carnaval 
ons te beschermen en daardoor be-
roemd te worden? Hij haalt er #metoo 
bij en komt met femme fatale op de 
proppen. “Femme fatale, de vrouw 
die haar schoonheid en seksualiteit 
gebruikt om mannen te verleiden en 
in het ongeluk te storten”, aldus pas-
tor Hans.
In de slotzin schrijft hij: “Ik stop dan nu 
ook maar met schrijven en ga snel 
naar de kroeg! Daar kan ik proos-
ten……”  Mea culpa, Proost…. 

“Geef ons heden ons dagelijks bier en 
vergeef ons onze katers, zoals wij ook 
de barman vergeven. En leid ons niet 
naar de frisdrank, maar verlos ons van 
het malt. Want uw bier is kracht en 
heerlijkheid tot aan sluitingstijd. 
Proost!” 
Dat hoor je niet elke dag in de kerk. 
Afgelopen zondag wel, dit is tekst uit 
het biergebed van Zijne Dorstluchti-
ge Hoogheid Prins Consilium van de 
Narre-kappen in Narregat. De Ger-
wense Dorpsmuzikanten bliezen er 
vervolgens lustig op los met het slot-
lied: Nie Kniezen nie zeuren, des hart-
stikke fout. Vergit nie te leve, want 
straks bende oud…  
Zou Carnaval een uitvinding zijn van 
de Kerk? Met die vraag liep ik in Narre-
gat rond. De dienaars (v/m) van God 
lopen er altijd verkleed bij, ook als het 
geen Carnaval is. Sorry dat ik dit zo 
opschrijf, of nog beter: mea culpa….
Sinds het heengaan van pastoor 
Freek Groot ontbreekt er unne pas-
toor in Gerwen. Fijn dat pastor Hans 
Vossenaar mij wil helpen. Hij woont in 
de prachtige pastorie in Nuenen. Lees 
even mee. Ik pik even snel wat uitleg 
uit zijn voorwoord uit de Carnavals-
krant Dwersklippel.  Carnaval is een 
oud feest. Mijn kerklatijnse wortels 
vertellen me, dat het woord komt van 
carnem levare: het vlees opheffen. 
Opheffen kan ook optillen zijn. Voor 
iedereen leuker dan het wegnemen 
van vlees. Geen vlees eten in de vas-
tentijd, goed voor het stikstofpro-
bleem, maar ook saai. Optillen dus, 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Mea culpa, Proost….

Cees van Keulen, Gerwen

Cees
In de Sint-Clemenskerk in Gerwen

Indrukwekkende afscheidsdienst 
voor Mama Schäfer 
Tekst en foto’s door Cees van Keulen

“Mama was een moeder van 9 kinderen. Ze had ook veel kleinkinderen en 
achterkleinkinderen die ze allemaal even lief had. Samen met haar grote 
liefde Tata, met wie ze 63 jaar samen was, diende ze altijd de Here. Mama 
was een vrouw die voor iedereen klaarstond en voor iedereen bad.” 

Lokale Omroep Nuenen zendt deze dagen 
een ‘In Memoriam moeder Schäfer’’uit

De bloemenzee op de plaatselijke begraafplaats aan de Huikert in Gerwen…

Deze tekst staat op het bidprentje 
dat ter nagedachtenis aan moeder 
Schäfer in de kerk is uitgedeeld. Aan 
de vele honderden familieleden, 
vrienden en kennissen. Op de voor-
kant van het prentje prijkt een kleu-
renfoto van deze prachtige vrouw.

Woensdag 19 februari is Poepa Schäfer 
- Houssodin op 81-jarige leeftijd ge-
storven. De uitvaartdienst was zater-

dag 23 februari in de Sint-Clemens-
kerk in Gerwen. De familie Schäfer 
woont aan de Bosweg in dat kerk-
dorp. 

Kerk te klein
De kerk was te klein voor alle belang-
stellenden. Alle zit- en staanplaatsen 
waren bezet en ook buiten volgden 
mensen de dienst. Er werden veel 
bloemen meegedragen bij deze uit-
vaart. De ruimte bij de kist lag vol met 
rode en witte bloemen. Er werd in de 
dienst gezongen en gipsymuziek ge-
speeld. Op het altaar werden in ver-
schillende talen emotionele getuige-
nissen afgelegd. Een indrukwekkend 
afscheid van een prachtige vrouw. 

Kienen
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 3 maart kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 
10. Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom.

Pas op! Padden! 
Dit jaar is de paddentrek extra 
vroeg begonnen, vanwege de 
milde temperaturen en de hoge 
luchtvochtigheid. Duizenden 
padden verlaten hun winterver-
blijf om naar de poel terug te ke-
ren waar ze ooit geboren zijn, 
om zich daar voort te planten. 
Jaarlijks verliezen talloze dier-
tjes het leven bij het oversteken 
van verkeerswegen. 

In Nuenen heeft de gemeente op 
twee plaatsen, de Berg en de Broek-
dijk, een faunapassage aangelegd, 
zodat de padden door een veilige 
tunnel de overkant kunnen bereiken. 
Maar de padden maken natuurlijk 
van veel meer wegen gebruik. Een 
werkgroep bestaande uit vrijwilligers 
van het IVN plaatst de komende week 
waarschuwingsborden langs de we-
gen door het Nuenens Broek, met de 
tekst: ‘Rij voorzichtig, overstekende 
padden, Dank u’

De vrijwilligers vragen u als wegge-
bruiker om in de maanden maart en 
april vanaf zonsondergang en ‘s 
nachts voorzichtig te rijden op alle 
buitenwegen, vooral als het vochtig 
weer is, zodat zoveel mogelijk van 
deze fascinerende beestjes gespaard 
blijven. 

IVN Amfibieën werkgroep Nuenen 

Parende padden in ’t Broek

IVN Kids zondag 1 maart

Thema: planten
Op zondag 1 maart is er weer een 
nieuwe kidsactiviteit van IVN Nue-
nen. Dit keer staan de planten cen-
traal. In de Stiphoutse bossen gaan 
we op zoek naar planten en mossen. 
Kun je al zien dat de lente eraan 
komt? Hebben planten eigenlijk last 
van de winter? Dat en meer komt aan 
bod op deze zondagmorgen.
We verzamelen om 10.00 uur aan de 
5e Bosweg, dat is het 2e zandpad 
links aan de Gerwenseweg, komend 
vanuit Nuenen. Let ook op de groene 
IVN-pijlen en vlaggen. Uiterlijk om 
12.00 uur is het afgelopen. Deelname 
is gratis en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Ga voor meer informatie over 
IVN Kids naar www.ivn.nl/nuenen of 
mail naar ivnkidsnuenen@gmail.com.
Locatie: https://goo.gl/maps/Xafj5ht-
fcw8NeAKL6

Natuurfi lms door 
Jan van de Heijden
Op donderdag 5 maart organiseert 
VV de Bastaarden een filmavond met 
natuurfilmer Jan van de Heijden uit 
Helmond. De avond begint om 20.00 
uur en zal rond 22.00 uur zijn afgelo-
pen. Dit alles vindt plaats in de zaal 
van café René, Parkstraat 3 Nuenen. 
Gratis Toegang.

Met zijn enorme zoomlenzen maakt 
Jan prachtige natuurfilms en close 
ups zonder de dieren en in het bij-
zonder de vogels naar zich toe te lok-
ken. Ook hoeft hij niet de dieren op te 
jagen of te verstoren in hun natuur-
lijk gedrag. De nadruk van de films 
ligt over de natuur in onze directe 
omgeving maar ook passeert een 
stukje hoge Veluwe.
Jan die al jaren lang natuurfilms 
maakt legt ook toe hoe zijn films tot 
stand komen om maar te zwijgen 
over de uren die hiermee gepaard 
gaan.
Als u van plan bent in dit voorjaar in 
de natuur rond Nuenen te gaan wan-
delen is deze avond een aanrader. Je 
zult meer zien tijdens je wandeling 
omdat je ook leert kijken wat er in de 
natuur om ons heen beweegt en 
leeft.
Kortom een aanrader. En daar de toe-
gang geheel gratis is kan dat geen 
belemmering zijn.

Aangeboden door VV de Bastaarden.

Er is NU ruimte bij 
de Zelfhulpgroep 
De Oppeppers !
De Oppeppers is een groep lopers 
die samen in hun eigen tempo wan-
delen of hardlopen om hun geestelij-
ke gezondheid te verbeteren. Als 
aanvulling op een beter evenwicht 
tussen lichamelijk en geestelijk wel-
bevinden. Bijvoorbeeld verbetering 
van zelfbeeld, lichaamswaardering, 
een reductie van angst en depressie.
Het is een gemengde, laagdrempeli-
ge groep, de sociale kant is erg be-
langrijk. De groep komt iedere dins-
dagmiddag van 13.00-14.15 bij elkaar 
in Eindhoven. Voor meer informatie 
of aanmelding kun je kijken op onze 
website of contact opnemen via mail: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of te-
lefoon: 040-2118328.
www.zelfhulpnetwerk.nl
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Skôn Spaans carnavalsfeestje 
op Sint Jozefschool
Un baard, rood of krul, alle leerlingen van de Sint Jozefschool waren op 
21 februari, mi heul ’t spul, klaar voor een skôn carnavalsfeestje in Carpa 
de Fiesta. De Spaanse namen van de prinses en adjudanten van de Wet-
ters verklaren de reden van het Spaanse feestje.

dat moest natuurlijk even getoond 
worden. Voor deze keer mochten ze 
op een tafel staan om dit te laten 
zien. Op dit Spaanse feestje kan na-
tuurlijk adjudant Barbudo niet ont-
breken. Helaas kon prinses Rizada 
niet aanwezig zijn; ze stond zelf als juf 
voor haar eigen schoolklas. Met de 
hele school werd de adjudant thuis 
opgehaald en in een soort polonaise 
werd hij, samen met een aantal leden 
van de raad van elf, naar Carpa de Fie-
sta begeleidt. Het carnavalsfeest 
kon nu echt beginnen. 

In de week voor carnaval leefden de 
leerlingen al helemaal toe naar dit 
leuke feest. Er was al een gekke-ha-
ren-dag geweest, tot teleurstelling 
van een aantal leerlingen geen pyja-
ma party, maar er was wel een jeugd-
prins- en jeugdprinsesverkiezing. 
Op deze vrijdagochtend, kregen 
jeugdprins Timo en jeugdprinses 
Noor bij binnenkomst, direct de sleu-
tel van de school overhandigd. Zij 
mochten op deze dag zorgen voor 
een gezellig Spaans carnavalsfeestje. 
Heul ’t spul was erg mooi verkleed en 

Carnaval bij Kindcentrum 
Crijns Society
De vrijdag stond helemaal in het teken van carnaval op het Kindcentrum. 
’s Morgens werden de kinderen feestelijk ontvangen door Prins Timo en 
Prinses Josephine. Zij kregen van Meneer Thijs de sleutel van de school 
officieel overhandigd en zo begon het grote carnavalsfeest! De Prins en 
Prinses hadden goed nagedacht over deze dag, want ze hadden een hele 
proclamatie opgesteld! Vol goede zin en een beetje spanning gingen de 
kinderen naar de klas. Hier showde iedereen zijn/haar outfit voor deze 
dag en er werd gehost. 

ren. Zij hebben geknutseld, gedanst, 
tv gekeken en lekker kunnen bewe-
gen in de gymzaal. Ook zij werden 
getrakteerd op wat drinken met iets 
lekkers. 
Alle kinderen van de school sloten 
met de prins en prinses en elkaar het 
feest af met medailles voor de best 
verkleedde jongens en meisjes van 
elke klas.
Het was een zeer geslaagd carnavals-
feest bij Kindcentrum Crijns Society!

De kinderen van groep 4-8 vierden 
het grote feest in sporthal ‘De Honger-
man’ waar de kinderen keuze hadden 
uit drie zalen. Eén feestzaal waar DJ 
Teun uit groep 8 zijn nummers fana-
tiek draaide. In een andere feestzaal 
stonden verschillende (concentratie/
vaardigheids-)spellen klaar. En in de 
laatste zaal konden de kinderen zich 
uitleven op een bewegingsbaan. De 
kinderen die er behoefte aan hadden 
konden zich lekker in een eigen ruim-
te terugtrekken met een tekening of 
boek. Dit alles werd mede georgani-
seerd en uitgevoerd door verschillen-
de hulpouders. Bij deze wil de school 
hen hartelijk danken voor hun inzet! 
Na een supergezellig kindercarnavals-
feest werd er nog op chips getrak-
teerd en gingen de kinderen weer te-
rug naar school om af te sluiten.
De kinderen van groep 1-3 bleven op 
school om hun eigen carnaval te vie-

Carnaval bij Kindcentrum  
De Wentelwiek
Op vrijdag 21 februari kwam iedereen zo gek mogelijk verkleed naar de 
klas. Eerst werd een modeshow gehouden om elkaars mooie kleding te 
bekijken. Een fotograaf heeft alle klassen op de gevoelige plaat 
vastgelegd.

Daarna begon de pronkzitting. Alle 
klassen hebben die ochtend voor 
een prachtig optreden gezorgd. De 
prinsenkoppels waren zeer enthou-
siast over deze carnavaleske optre-
dens. De peuters van Korein waren 
natuurlijk ook aanwezig op dit ge-
weldige carnavalsfeest en zij traden 
op met een pinguïndans. Ze kregen 
zelfs de hele zaal mee. De beide prin-
senparen van de Wentelwiek gingen 
regelmatig voorop in de polonaise. 

Om 09.00 uur zaten alle Wentelwie-
kers klaar in de aula voor de procla-
matie van Prins Jonas en Prinses Julie 
uit groep 8. Natuurlijk was er ook een 
speciale plek voor Prins Mitch en 
Prinses Eva-Juul van de kleuters. He-
laas was Prins Cas ziek, maar hij werd 
gelukkig vervangen door Prins Mitch. 
Zij werden tijdens deze dag bijge-
staan door de door Raad van Elf van 
de kleuters en de Raad van Elf van 
groep 8. 

Voor alle groep 8 leerlingen
Tijdens de open dagen van het Stedelijk College Eindhoven mochten 
we heel veel leerlingen van groep 8 verwelkomen voor een rondleiding 
en een praatje. Het is natuurlijk erg belangrijk om je goed te oriënte-
ren. De komende weken maak jij je definitieve keuze voor jouw middel-
bare school. Vanaf 2 maart 2020 kun je je aanmelden bij het Stedelijk 
College Eindhoven. 

Kwaliteit en 
onderwijsvernieuwing
Wist je dat het onderwijs op het Ste-
delijk College aan de Henegouwen-
laan onlangs weer is beoordeeld met 
‘Excellent’? De jury was vooral onder 
de indruk van het feit dat de school 
haar leerlingen op maat wil en kan 
bedienen, zodat elke leerling bege-
leid wordt naar een optimale ontwik-
keling, gericht op hun omgeving en 
een duurzame toekomst. Of zoals 
een leerling het verwoordde: “Ze wil-
len je een beter persoon maken en ze 
hebben mijn inzicht in bepaalde za-
ken veranderd. Ze stimuleren je om 
jezelf te ontwikkelen en om meer 
naar jezelf te kijken. Hierdoor leer je 
beter met jezelf omgaan“.

Onze school aan de Oude Bossche 
Baan behoort tot de beste vmbo 
scholen van Nederland. Het onder-
scheid zit vooral in de manier waarop 
de school loopbaanoriëntatie en be-
geleiding aanbiedt. Ook dragen de 
horizonlessen in de onderbouw bij 

aan het succes. Een loopbaancoach 
(LOB coach) begeleidt vanaf leerjaar 
2 een groep van ongeveer 10 leerlin-
gen gedurende drie schooljaren. 
“Verschil in de aanpak is dat leerlin-
gen op ’t Stedelijk niet alleen cijfer-
matig, maar ook op sociaal-emotio-
neel gebied worden begeleid. We 
kennen onze leerlingen echt!”

Aanmeldingsdagen 

Stedelijk College Oude Bossche Baan
vmbo basis, kader en mavo.
Maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020
van 17.00 tot 21.00 uur.
Woensdag 4 maart 2020
van 13.00 tot 16.00 uur.

Stedelijk College Henegouwenlaan
vwo (gymnasium/atheneum), 
tweetalig vwo, havo, tweetalig havo, 
mavo, tweetalig mavo.
Maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020
van 19.00 tot 21.00 uur.
Woensdag 4 maart 2020
van 14.00 tot 16.00 uur.

Kom er bij, bij ons is het gezellig
Priamore is een gemengd koor in Nuenen. Elke donderdagavond van 19.45 t/m 22.00 uur repeteren wij bij Enode een 
prima repetitie locatie op het Eeneind in Nuenen. Onze leden komen uit Nuenen, Geldrop, Mierlo, Bakel, Eindhoven, 
Aarle Rixtel kortom uit alle richtingen. We repeteren o.l.v een professionele dirigente, een virtuoze pianist en we treden 
zo’n 6 tot 10 keer per jaar op, bij verschillende gelegenheden. Ons repertoire is gevarieerd en in verschillende talen. Er is 
zelden enig verloop bij de leden want wie er een paar keer is geweest wil gewoon niet meer weg.
Tijdens de pauze is er koffie of een drankje en een klein snackje. De sfeer is optimaal en je hoeft geen Caruso of Callas te 
zijn maar, we repeteren serieus en de dirigente stopt niet voordat alles goed klinkt. Alten Sopranen, Bassen en Tenoren 
alles is welkom. Na afloop zitten we nog gezellig bij elkaar aan de lange tafel om alles nog eens te evalueren en de laat-
ste weetjes te bespreken. Is je nieuwsgierigheid gewekt? Neem dan vrijblijvend eens contact op met onze secretaris Pe-
ter van de Kamp op telefoon nummer 040-2838202.

Voor één klas was er weer de jaarlijk-
se wisseltrofee. Dit jaar is de mega-
grote beker opnieuw naar de klas van 
Juf Jennifer gegaan. Groep 4/5B deed 
het nummer van de Alie Exprezz. Het 
was een mooi optreden met zelfge-
maakte pakketjes. Uit iedere klas 
werd een winnaar gekozen, die het 
origineelst verkleed was. Deze kinde-
ren mochten een prijsje uitzoeken. 
De creatie van Jochem Vink was erg 
bijzonder.
De Wentelwiek bedankt alle ouders 
die deze ochtend mogelijk hebben 
gemaakt. 
ALAAF!

werd hij, samen met een aantal leden 
van de raad van elf, naar Carpa de Fie-

Er werden allerlei leuke spelletjes ge-
daan, leerden de leerlingen Spaanse 
woorden en vertelde juf Chantal over 
het ontstaan van de carnaval. Er was 
ook nog een bezoek van de Harten-
koningin en Sneeuwwitje. Zij waren 
op zoek naar een nieuwe prins omdat 
ze Henri VIII niet aardig vonden. Ze 
probeerden nog HenDIRK te strikken 
maar die had al een erg leuke vrouw. 
Gelukkig kon adjudant Barbudo de 
dames blij maken.
Met de optredens van de Spetters en 
de Spetterkes en gezellige carnavals-
muziek werd de polonaise ingezet en 
barstte het feest helemaal los. Het 
was een erg gezellige en geslaagde 
Spaanse Fiesta. We willen heul ’t spul 
dan ook bedanken voor deze skônne 
week!!
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Officiële opening 7 maart 13.00 -16.00 uur

Garagebedrijf Vagtechniek 
verhuist naar Collse Heide
Zaterdag 7 maart is het zover, dan vindt de officiële opening plaats van 
het nieuwe pand van Vagtechniek aan de Collse Heide 38 en eenieder die 
een kijkje wil komen nemen in het van alle moderne technieken voorzie-
ne garagebedrijf gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda, is 
van harte welkom.

specialisten, gespecialiseerd in soft-
ware aanpassingen oftewel chiptu-
ning. Door voor iedere auto indivi-
duele tuning software te maken en 
hiermee de computer van de auto te 
herprogrammeren, wordt tot 25% 
meer koppel - en motorvermogen 
bereikt. Dit levert meer rijplezier, 
maar ook vrijwel altijd een zuinigere 
motor. De software engineers stellen 
de software in de auto ‘handmatig’ af 
in een daarvoor speciaal ingerichte 
testruimte, waar alle weg- en weers-
omstandigheden kunnen worden 
nagebootst.

U bent altijd van harte welkom bij 
Vagtechniek om met eigen ogen te 
zien hoe kwalitatief hoogstaand werk 
in een zeer moderne garage geleverd 
wordt. Een mooie gelegenheid hier-
voor is de opening van het nieuwe 
pand op zaterdag 7 maart tussen 
13.00 en 16.00 uur. Iedere bezoeker 
krijgt als welkomstgift van ons een 
mooie goodiebag en uiteraard staat 
de koffie voor u klaar.

Vagtechniek
Collse Heide 38 Nuenen, 040-7508417 
www.vagtechniek.nl

Onderhoud en reparatie
Vagtechniek is beslist geen onbeken-
de als het gaat om onderhoud en re-
paratie en software aanpassingen 
(chiptuning). Volkswagen, Audi, Seat 
en Skoda bezitters uit binnen- en bui-
tenland weten al jaren hun weg te 
vinden naar dit gespecialiseerde ga-
ragebedrijf dat qua techniek altijd 
voorop loopt. In de ruime werkplaats 
werken gekwalificeerde monteurs 
geheel volgens procedures van de fa-
brikant waarbij ze gebruik maken 
van alleen originele onderdelen. 
Hierdoor blijft de fabrieksgarantie 
bestaan. Naast diesel- en benzine-
voertuigen, is Vagtechniek ook speci-
alist in onderhoud en reparaties van 
zowel hybride als elektrische voertui-
gen. Bij Vagtechniek staat transpa-
rantie hoog in het vaandel. Dat zie je 
met eigen ogen vanuit de comforta-
bele wachtruimte die uitkijkt op de 
werkplaats. Hierdoor ziet iedereen 
precies wat er met zijn of haar auto 
gebeurt.

Software aanpassingen
Naast gekwalificeerde monteurs op 
het gebied van onderhoud, APK en 
reparatie van motorische defecten 
en van mechanische en elektroni-
sche storingen, werken bij Vagtech-
niek software engineers en technisch 

 

‘Ik loop’: nieuwe cd en voorstelling

Gerard van Maasakkers  
komt naar Nuenen 
De populaire zanger-liedjesschrijver Gerard van Maasakkers (Nuenen, 26 
maart 1949) treedt dit jaar weer op in zijn geboortedorp Nuenen. Hij 
komt eind september voor twee optredens naar Het Klooster en wellicht 

Van kerkkoortje naar rockmusical…
Even terug in de tijd. Gerard is op 26 
maart 1949 geboren op de Berg 58 in 
Nuenen. Hij zingt in het kerkkoortje, 
heeft op de kostschool z’n eerste 
bandje ‘The Spruce Valley Boys’ en or-
ganiseert songfestivals voor de buurt, 
thuis achter op de stoep van tuincen-
trum Marjolein. Hij speelt gitaar sinds 
zijn 17de jaar. ‘House of the rising sun’, 
de baslijn van ‘Spics & specs’ en 
‘Streets of London’ klinken in z’n stu-
dentenkamer in Nijmegen, waar hij 
de Middelbare Tuinbouwschool 
volgt. In die jaren dirigeert hij het 
Nuenens jongerenkoor en schrijft hij 
de rockmusical ‘Plint’. Later studeert 
hij aan de Hogere Opleiding voor 
Tuin- en Landschapsarchitecten in 
Boskoop en daarna volgt Gerard ook 
nog de Hoger Bosbouw- en Cultuur-
technische School in Velp. Hij heeft 
tientallen albums op zijn naam, er is 
een boek over de eerste 60 jaar van 
zijn leven verschenen (‘Deze Jongen, 
tot nog toe’, Uitgeverij Pix4Profs, 
maart 2009) en hij woont sinds 1 juli 
2015 in Gent (B). 

volgen er nog meer concerten. 

Gerard maakt een theatertoer met 
zijn nieuwe voorstelling ‘Ik loop’ en 
staat op de planken met twee vaste 
begeleiders. Dat zijn Mike Roelofs op 
onder meer hammondorgel, piano, 
basgitaar, stompbox, whistle en oce-
andrum en Frank Cools op diverse 
snaarinstrumenten (ukelele, ritmegi-
taar, basgitaar) en met een verrassen-
de mondtrompet. Beide muzikanten 
zingen ook. Het is een programma 
met nieuwe en ook oudere liedjes die 
zijn vastgelegd op de cd ‘Ik loop’, eind 
vorig jaar live opgenomen tijdens 
concerten in Bergeijk, Eindhoven en 
Waalwijk. 

In Speelhuis en De Lievekamp
Het nieuwe theaterprogramma ‘Ik 
loop’ loopt prima. Het trio speelt re-
gelmatig voor volle zalen. Afgelopen 
donderdag zong de Nuenenaar de 
sterren van de hemel in Het Speel-
huis in Helmond en daar liet hij we-
ten dit jaar nog een paar keer naar 
Nuenen te komen voor een concert. 
De optredens in de komende weken 
in Den Bosch, Oirschot en Veldhoven 
zijn zo goed als uitverkocht. Voor 
Veghel (7 maart), Bladel (15 maart) en 
De Lievekamp in Oss (21 maart) zijn 
nog wel kaarten te reserveren. De 
concertagenda vermeldt op 1 maart 
een optreden in De Kleine Komedie 
in Amsterdam. 
Gerard zingt luisterliedjes die uit het 
leven gegrepen zijn en ook liederen 
met een kritische ondertoon. Luister 
maar eens naar ‘Zo zit Zjeraar nie in 
mekaar’ en ‘Naar de knoppen’ op zijn 
nieuwe cd. Zijn eerste lp kwam uit in 
1978. De plaat heet ‘Komt er mer in’ 
met eigen liedjes in het Brabants dia-
lect. Er zijn toen in korte tijd meer 
dan 15.000 exemplaren van verkocht. 

Foto Cees van Keulen

1 maart is het: 

Nationale   
Complimentendag
Het ontstaan van ‘Nationale Compli-
menten Dag’? Deze feestdag is in het 
leven geroepen door de organisatie 
‘Momentje voor een Complimentje’ 
in 2004. Waarom een ‘Nationale Com-
plimenten Dag’? De wereld wordt 
steeds harder. Des te belangrijker dat 
wij de personen om ons heen een 
complimentje geven. Waarderen wat 
zij voor ons doen en dat ook kenbaar 
maken. Het wordt jaarlijks gevierd op 
1 maart. 

Waardering voor elkaar uitspreken is 
erg belangrijk. - Je krijgt hierdoor een 
beter zelfbeeld - Je wordt gewaar-
deerd voor wie je bent en wat je doet 
- Je voelt je erdoor beter - Je krijgt er 
positieve energie van - De onderlinge 
(werk-) sfeer wordt er veel beter van. 
De complimentenkaartjes van Bon-
teboel hebben een magisch effect. 
En ze toveren een glimlach op ieder 
gezicht. 

Geef een collega, vriend of kennis 
eens een compliment. En een tip? 
Gebruik de kaartjes van Bonteboel. 
Wil je ook een setje bestellen? Ga dan 
naar de site www.bonteboel.nl

Taalcafé - Taalkabaal Nuenen
We starten weer met Taalcafé op 3 maart. Van 13.30 uur tot 15.00 uur is de in-
loop in de Goudvinkhof 12A. U bent welkom met al uw taalvragen, zowel van 
Nederlanders als buitenlanders.
We starten weer met Taalkabaal op 5 maart. Van 9.30 uur tot 11.30 uur is er les 
in de Goudvinkhof 12A. U bent welkom voor taalles voor buitenlanders. 
We werken in 4 niveaugroepen van A0 tot B2.
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 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 9

Horizontaal: 1 controleren 6 kaartspel 11 gek 12 viervoeter 14 meervoud 16 donkere kamer 
18 getand gereedschap 20 hoger onderwijs 21 aanwijzend vnw. 23 Amerikaanse president 
24 uitzinnig 25 karakter 27 watercloset 28 Economische Zaken 29 in je eentje 
30 irreële angst 32 lettergrootte 34 per uur 35 Sovjet-Unie 37 gedoe 40 regenachtig 
44 Engelse kostschool 46 in memoriam 47 bolgewas 48 uitdrukking 50 korte snelle beweging 
51 belezen 53 plaksel 54 science fi ction 55 tweetal 56 schop 58 per expresse 59 aanhanger 
60 ingesponnen rups 62 vulkanisch gesteente 63 gering.

Verticaal: 2 aan Zee 3 opperwezen 4 cirkelvormig rif 5 schakering 6 visite 7 voormalig Perzië 
8 kortharige hond 9 Generale Staf 10 voegwoord 13 overvloedig 15 over 17 loopvogel 
19 op die wijze 20 zonder inhoud 22 stuk grond 24 fraaie kleding 26 onderdompelen 
29 injectie 31 korte hevige neerslag 33 muisarm 36 graansoort 37 dierenverblijf 
38 koningstitel 39 mascotte 40 voorzetsel 41 melkklier 42 haarversteviger 43 hengselvat 
45 steensoort 49 volwassen 51 vulkaan op Sicilië 52 plakband 55 schutsluis 57 vaas 
59 muzieknoot 61 circa 3,14.

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

D I K T E A F V A L
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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

V I S D I E F J E

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AGENT
AGOOG
AMICE
AUDIO
AZALEA
BANIER
BOTERKOEK
CONCOURS
COULISSEN
DROOG
EXAMEN
GASTGEZIN
GEREMDHEID
GOEDSCHIKS
GRAAG
JAPAN
KAFTAN
KAPING
KLIPZWALUW
KOKOS
KRAAMBED
KROOS
LASAGNE
LELIE
MENSENHAAI
MODERN
MOORD
NACHTRIT
OEHOE
ONDERLOPEN
ONGEVOELIG
PEETTANTE
PUBER
RELEVANTIE
REMISE
REVUE
SCHERP
SPADE
STENOGRAM
TIMBRE
TROMPETTER
WONING

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
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

9 4
5 2 1

4 3 5
9 2 8

2 8 6 5 7
4 3 2

2 8 4
6 9 2
1 5

Sudoku

week 7, Dhr. /Mw. A. Boogerman, Nuenen.

UITVERKOOP
parasols & partytenten

iedere vrijdag 
10:00-16:00 uur

Duivendijk 5 Nuenen

www.sorara.eu

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

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

Narregatse Rondgang Gèrrewe

Mooiste, langste en interactiefste   
optocht in onze gemeente
De carnavalsoptocht in Gerwen is uitgeroepen tot de langste en mooiste in 
onze gemeente. In Gèrrewe is het gezellig en skòn…. En dat was het zeker ook 
afgelopen zaterdag. Rond elf over twee zette de Rondgang zich in beweging 
en bijna twee uur later kwamen de koplopers van Jong Leven al toeterend en 
trommelend weer bij het startpunt aan, gevolgd door een kleurrijk deelne-
mersveld. De grote prinsenwagen van de Narre-kappen sloot de rij. Het pu-
bliek genoot met volle teugen van het Circus, de Pausen, de Zoo, de wegwit-
ters, het duo Schijt-aan-alles en de Elfies.

zen. Zie bijgaand de volledige uitslag 
en ook een fotoreportage van de Ger-
wense plaatjesmaker Cees van Keulen. 
De groepsfoto van het Circus Zsa Zsa 
Zsoe is geschoten door Karin Boude-
wijns uit Gerwen.

Uitslag van de optocht in Narregat, 
zaterdag 22 februari:

Publieksprijs
Welkom bij het eerste circus Zsa Zsa 
Zsoe.

Jeugd individueel
1e prijs: Isolde en Ilse - Wij willen tropisch 
carnaval!

Jeugd loopgroep
1e prijs: De ziekenboeg - Volgend jaar 
zijn we beter.
2e prijs: Kindervakantieweek Gerwen - 
Gerwen ZOO, op safari.

Volwassenen individueel
1e prijs: Heleen & Karin - Makt un selfie mi 
dees Elfies.
2e prijs: Antoinette en Kitty - Wai hebbe 
schijt an alles.
3e prijs: Lusanne en Robert - Wie wit ut: 
wit de weg nie / wit de weg wel.
4e prijs: Jos Zandbergen - Van ut gas af.

Volwassenen loopgroep
1e prijs: Welkom bij het eerste circus Zsa 
Zsa Zsoe.
2e prijs: Trio Pausen: Pause Benedictus 
XVI, Pause Johannes Paulus II en Pause 
Franciscus S.J. 
3e prijs (gedeeld):
3a: Een roze kasteel is wat ik wou, maar 
het is helemaal blauw - Dames van de 
Raad.
3b: Mi Consilium an ut roer, zèn de Zie-
genvögler on tour.

De Rondgang kleurde de klok twee kor-
te uurtjes en de jury nam ook de tijd om 
tot een acceptabele uitslag te komen. 
Uiteindelijk kwam er een notaris aan te 
pas om de juiste volgorde officieel vast 
te leggen. 

Circus en Pausen....
Het publiek zag het unaniem al meteen: 
Circus Zsa Zsa Zsoe wint de eerste prijs. 
Een prachtig circus, compleet met 
clowns, waarzegster, mister diabolo, 
rocketman, sterke man en een circusdi-
recteur. Het trio Pause zat Zsa Zsa Zsoe 
dicht op de hielen. Benedictus XVI, Jo-
hannes Paulus en Franciscus deelden 
op traditionele wijze hosties uit: op de 
uitgestoken tong en niet in de hand. Lu-
diek en een tikkeltje provocerend na-
men de drie geestelijke oudjes na elke 
honderd meter een korte pauze en na 
een halve kilometer een wat langere 
wijn- en plaspauze. Ook de doldwaze 
Brexit en het coronavirus ontbrak niet in 
de Gerwense optocht. 

Selfies schieten, ziekenboeg en Zoo...
Mede dankzij de vele interactieve op-
tredens van de deelnemers aan de Nar-
regatse Rondgang in het gezellige 
kerkdorp Gerwen werd het talrijke pu-
bliek dus om en nabij twee uurtjes in de 
gelegenheid gesteld om alles goed te 
bekijken, vast te leggen op bewegend 
en stilstaand beeld en geluid. Ook de 
elfjes Heleen en Karin hielden veelvul-
dig halt om een ieder in staat te stellen 
een selfie te schieten. De daad werd 
een kleine tweehonderd keer bij het 
woord gevoegd: Makt un selfie mi dees 
Elfies. Zij ontvingen meer dan verdiend 
de eerste prijs bij de loopgroepen voor 
volwassenen. En bij de jeugdgroepen 
vielen de ziekenboeg en de Zoo van 
Kindervakantieweek Gerwen in de prij-

recteur. Het trio Pause zat Zsa Zsa Zsoe 
dicht op de hielen. Benedictus XVI, Jo-
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Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 27 februari 2020

Vecteezy.com

CV De Wetters beleefde een fantastische carnaval

Dank!
Bij CV De Wetters kijken we terug op een geweldig carnavalsweekend. 
Met Prinses Rizada en adjudanten Barbudo en Pelliroja aan het roer, heb-
ben we vijf dagen feestgevierd. We begonnen op vrijdagavond met een 
gezellige Bonte Avond, gevolgd door een mooi feest. Op zaterdag was ie-
dereen alweer vroeg uit de veren voor d’n Aftrap en ’s avonds vond de 
prachtige bruiloft plaats van boer Karel en zijn Roos. Helaas werd het 
feest onderbroken door de stroomstoring in Nederwetten, maar zelfs dat 
kon de pret niet bederven.

echt meewerkte, heeft iedereen zijn 
uiterste best gedaan om er iets moois 
van te maken. Op dinsdag hebben we 
afgesloten met een gezellige kinder-
middag en een mooi afscheidsbal.

CV de Wetters bedankt Prinses Rizada 
en haar adjudanten Barbudo en Pelli-
roja, de Raad van 11, dansmariekes, 
alle vrijwillige medewerkers, de vele 
sponsoren en alle bezoekers van onze 
residentie Carpa de fiësta voor vijf 
fantastische carnavalsdagen. Graag 
tot volgend jaar!

Na de carnavalsmis op zondag heb-
ben we kunnen genieten van een 
heerlijk ontbijt waarbij we maar liefst 
zeven jubilarissen hebben gehul-
digd. De optocht in Nuenen was he-
laas afgelast, maar het programma 
van de avond ging gelukkig gewoon 
door! Voor het eerst organiseerde CV 
De Wetters een après ski-avond en ik 
denk dat we voor iedereen spreken 
als we zeggen dat die absoluut voor 
herhaling vatbaar was!
Op maandagmiddag vond de op-
tocht plaats en hoewel het weer niet 

Schôn Vrouwkes avond 2020,    
een groot succes!
Door Gillian de Bart

De avond begon in café Ons Dorp, er stonden al een paar Schôn Vrouwkes 
voor de deur nog voordat de deur geopend was. De eerste Schôn Vrouw-
kes druppelden binnen, maar druppelen werd al snel stromen. Op het 
moment dat de groep zich naar Café René begaf, kwamen er nog grote 
groepen aan die allemaal nog graag de felbegeerde Schôn Vrouwkes but-
ton opgespeld wilden krijgen. 

vrouwke vonden. Het vrouwke met de 
meeste stropdassen heeft de pu-
blieksprijs gewonnen. Het was Marlon 
Migchels met 16 stropdassen die won, 
zij was een van de twee oude vrouw-
tjes uit het ‘demoTIEM’. 
Na het catwalk moment kwamen we 
allemaal weer samen in Ons Dorp. De 
hele avond heeft er een zeskoppige 
anonieme jury rondgelopen. Deze 
jury bestaat uit zes vrouwen van ver-
schillende leeftijden, ongemerkt be-
kijken ze iedereen terwijl ze zelf mee 
feestvieren. Zij waren unaniem over 
de volgende uitslag:

Grote groepen: 
1ste prijs: 
Sprookjes van Hans Andersom
2de prijs: 
Familie Sanders, blaas je op de fluit 
dan worden ze anders
3de prijs: 
De (Uitvaart)Feest onderneming

Kleine groepen:
1ste prijs: 
Chinese muur - Wereldwonder
2de prijs: 
Heel Holland kakt
3de prijs: 
Kauwgomballenautomaat

Prinses Femme en de 3 mannen heb-
ben op het podium de prijzen uitge-
reikt. Het was een mooi feestje, waar-
voor de commissie nog even extra 
wil bedanken: CV de Dwèrsklippels, 
prinses Femme en haar 3 mannen, de 
vier cafés, de anonieme jury, de per-
cussie band Losbandig en alle Schôn 
Vrouwkes!! Tot volgend jaar!

Wat een fantastische creaties kwamen 
er voorbij. Het thema dit jaar was ‘Ver-
wonderlijk Anders’ en ook de organi-
satie kon niet bedenken wat de groe-
pen hiermee zouden doen. Maar we 
moeten concluderen dat er in Nuenen 
heel veel creatieve dames rondlopen, 
met heel veel fantasie. De kroegen-
tocht ging verder naar Schafrath waar 
het al snel lekker vol was, vervolgens 
door naar bar van Gogh. Doordat veel 
Schôn Vrouwkes de uitgang van de 
Schaf niet meer konden vinden was 
het wat rustiger bij van Gogh. Maar 
ook hier speelde de damespercussie-
band Losbandig uit Berkel-Enschot 
voor de deur, met hun traditionele 
Braziliaanse slagwerkinstrumenten, 
opzwepende en sfeer makende mu-
ziek. Deze damesband bestaat uit zo’n 
20 leden en dweilde de hele avond 
met de kroegentocht mee.

Al snel was het tijd voor het grote cat-
walk moment. Dit jaar niet in Het 
Klooster, maar midden in het park, op 
en rond de kiosk. Ondanks dat het een 
beetje koud was waren de weergoden 
ons goed gezind en lieten veel vrou-
wen zich zien, over de roze loper de 
kiosk op. We werden verrast met lach-
wekkende acts; oude vrouwtjes die 
turnoefeningen lieten zien, dames die 
veranderden bij toverslag, vlinders die 
fladderend over de kiosk gingen en 
zelfs vrouwen die bovenop het po-
dium bevielen van babypoppen. Bij 
Schôn Vrouwkes avond kan tenslotte 
alles voorbij komen. Er was wat pu-
bliek op af gekomen die stropdassen 
uitgereikt kregen, deze mochten ze 
omhangen bij wie zij het schônste 

‘Klippeleaters Memory Tour’ in ‘t kader van 40 jaar bestaan bezochten zij o.a. Harry Godtschalk arrangeur van het eerste begin.‘Klippeleaters Memory Tour’ in ‘t kader van 40 jaar bestaan bezochten zij o.a. Harry Godtschalk arrangeur van het eerste begin.

Foto’s AWLD fotografie

Dit was carnaval 2020..... met dank aan alle fotografen
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vr 28 feb T/m vr 13 mrt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LES MISERABLES  NU
Meeslepende verhaal van Stéphane 

RICHARD JEWELL   V.A. 06 MRT
Over beveiliger bij bomaanslag Atlanta

L’ARGENT MA 09 MRT
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

HOPE GAP    V.A.12 MRT
Emotioneel verhaal tussen ouders en kind 

Expo

podium

film

EXHIBITION 2019 HELMOND

 V.A. 6 MRT

ZA 29 feb 21:00 u

Abba Fever      
THE ULTIMATE ABBA SHOW (UITVERKOCHT)    

vr 06 mrt 20:00 u

Borgers     
MUZIEK IN DE FAMILIE 

za 07 mrt 20:15 u

ntjam rosie    
FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020

zo 08 mrt 20:00 u

Diamond Head     
THE COFFIN TRAIN TOUR 2020    

vr 13 mrt 21:00 u

Atrophy     
30 YEARS VIOLENT BY NATURE

VR 28 FEB T/M VR 13 MRTVR 28 FEB T/M VR 13 MRT

THEATERSPEELHUIS.NL

DI 3 + WO 4 MRT  20:15 u CABARET

TINEKE SCHOUTEN
Highlights (optie theaterdiner)

DO 5 MRT  20:15 u KLASSIEK

NL BLAZERS ENSEMBLE
The Unknown Chaplin (inleiding 19:30u)

DI 10 MRT  20:15 u TONEEL

EVA LINE DE BOER 
& HET ZUIDELIJK TONEEL
(inleiding 19:30u)

WO 11 MRT  20:15 u CABARET

FUAD HASSEN
Remmende voorsprong

DO 12 MRT  20:15 u SHOW

PEPIJN GUNNEWEG
The Great Wonder

VR 13 MRT  20:15 u TONEEL

VINCENT CROISET, 
TIJN DOCTER E.A.TIJN DOCTER E.A.
Cocktails 

BINNENKORT:
ZA 14 MRT  20:15 u MUZIEKTHEATER

MARISKA VAN KOLCK 
EN TONY NEEF
Haal het doek maar op, de musical

DI 17 MRT  20:15 u CABARET

SANNE WALLIS DE VRIES
Kom

ZA 21 MRT  20:15 u DANS

THE ROYAL MOSCOW BALLET
Romeo & Juliet 

VR 27 MRT  20:15 u TONEEL

DE AANSLAG 
Naar de klassieker van Harry Mulisch
Door Peter Bolhuis, Victor Löw e.a.

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Pepijn Gunneweg
Pepijn Gunneweg, voormalig lid van de Ashton Brothers, is terug in de thea-
ters. Dit keer staat hij alleen op de planken. ‘The Great Wonder’ is een ode aan 
de verwondering. Een magisch schouwspel waarin een kleine man op zoek 
gaat naar het Grote Wonder. Dat doet Pepijn in een vierdimensionale show die 
zich voor, boven en tussen het publiek afspeelt. Samen met zijn Troupe muzi-
kale Freaks gaat hij verder waar hij ooit is gestopt. Acts en trucs die zijn hoofd 
al jaren op hol brachten, maar nooit eerder het toneel bereikten. Kortweg om-
dat ze te ruw, te bizar of gewoon te gevaarlijk waren. Maar na twee jaar van 
training en diverse blessures is het dan zover! Pas op voor gelanceerde kippen, 
vliegende vissen, bizarre illusies en kleine poëtische nummers. Geloof weer 
even in wonderen tijdens deze prachtige variétéshow. Komt dat zien!
Donderdag 12 maart | 20.15 uur. www.theaterspeelhuis.nl

Jazz in Mierlo
Het onlangs gestarte Jazz Café Mierlo biedt een podium aan kwalitatieve, 
toegankelijke jazzmuzikanten en een brede programmering aan concer-
ten voor een groot publiek in Mierlo en omstreken. 

Voor meer informatie kunt u een mail 
sturen naar: info@jazzcafemierlo.nl. 
Kaarten à € 8,- zijn in de voorverkoop 
alleen verkrijgbaar in Mierlo bij De 
Bottelarij, Margrietstraat 43 en Ta-
bAktief Dreverman, Wilhelminastraat 
91 (bij voorkeur contante en gepaste 
betaling). Reserveren en betalen kan 
eveneens via de website www.jazz-
cafemierlo.nl 

Woensdag 4 maart 20.00 uur
Het Patronaat, Heer van Scherpen-
zeelweg 14-16, Mierlo

Kwintet Gipsy Mood weet al 30 jaar 
de gevoelige snaar te raken. In het 
theater - waar het verhaal achter de 
muziek centraal staat - voelen zij zich 
thuis. Maar ook op feesten en partij-
en - waar ze zowel sfeervolle achter-
grondmuziek als swingende, dansba-
re muziek spelen - zorgen ze voor de 
juiste sfeer. Verwacht een cocktail 
van feestelijke zigeunermuziek, prik-
kelende klezmer, traditionele Oost-
Europese muziek, invloeden uit Zuid-
Amerika en Kaapverdië en de swing 
van de Hot Club de France.

Zondagmiddagconcert café De Stam

Zangeres-liedjesschrijfster 
Saranne met band op podium
De succesvolle concertreeks ‘Gerwen verrast met…’ wordt zondag 8 maart 
afgesloten door Saranne. Saranne is een zangeres en liedjesschrijver met 
al een paar CD’s op haar naam. Haar nieuwste album heet ‘Dagen dat het 
anders gaat’ en staat vol met Nederlandstalige nummers. 

WLG-reeks concerten
De reeks ‘Gerwen verrast met..’ is een 
activiteit van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen (WLG). Dit is het vijfde 
en laatste optreden in deze reeks. 
Zondag 8 maart in De Stam, van 
14.00 - 16.00 uur. Bezoekers betalen 
bij binnenkomst € 7,50 en voor kin-
deren tot 16 jaar is de toegang gratis. 
Iedereen is welkom. 
Voor meer informatie: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com of 
06 41102625.

Saranne treedt al ruim tien jaar op en 
wisselt de muziekstijlen americana 
en folk hier en daar af door invloeden 
uit blues en gipsyfolk. Zij zal de con-
certgangers in het intieme muziekca-
fé De Stam zeker verrassen met haar 
optreden. Zij brengt ook begeleiden-
de muzikanten mee. 

Album ‘Dagen dat het anders gaat…’
Op haar nieuwe album zoomt Saran-
ne in op diverse herkenbare en alle-
daagse emoties en situaties. Denk 
aan de opdringerige hectiek van het 
leven, de keerzijde van te veel willen, 
het krijgen van kinderen, het verlies 
van dierbaren. De nummers samen 
vertellen een verhaal over een leven 
op dagen dat het anders gaat: over 
balanceren, vallen en opstaan. Door 
de krachtige verwoording en een na-
druk op Sarannes persoonlijke vertol-
king, komen de nummers snoeihard 
binnen. Saranne wordt wel een 
woordkunstenaar en eerlijke verha-
lenverteller genoemd. De zangeres 
treedt zondagmiddag 8 maart vanaf 
twee uur op in muziekcafé De Stam 
in Gerwen, samen met een aantal be-
geleidende muzikanten. 

anders gaat’ en staat vol met Nederlandstalige nummers. 

Saranne treedt met haar band op in mu-
ziekcafé De Stam…

Koorzang

Is Teamsport in optima forma
In dit artikel willen wij graag het licht laten schijnen over koorzang in het 
algemeen en koorzang binnen het Nuenens Mannenkoor in het bijzon-
der. Wij willen dit graag doen aan de hand van een interview met de diri-
gent van het Nuenens Mannenkoor, Ton van de Weem.

Je hoeft niet persé notenschrift te kun-
nen lezen, je moet wel goed kunnen 
luisteren en het is ook handig om een 
behoorlijk ritmegevoel te hebben.

Hoe kijk je aan tegen het Nuenens 
Mannenkoor in het bijzonder?
Mijn start bij het Nuenens Mannen-
koor was wat moeizaam, door een 
groot aantal optredens en een korte 
voorbereidingstijd. Nu er wat meer 
tijd en ruimte is voor de voorberei-
ding, ben ik tevreden over de ontwik-
keling van de koorklank en de muzi-
kaliteit van het koor. Ik hoop deze 
ontwikkeling verder door te zetten.
Verder constateer ik een goede on-
derlinge sfeer, er staat een goede or-
ganisatie en mensen vullen elkaar 
prima aan. De bereidheid van de le-
den om zich naast het zingen voor 
het koor in te zetten is groot evenals 
de sociale cohesie. 
Het Nuenens Mannenkoor maakt ge-
bruik van het computerprogramma 
MusicTime, dat leden in staat stelt 
om thuis op een laptop de eigen par-
tijen te oefenen. Voor nieuwe leden is 
dat extra gemakkelijk, omdat men 
daardoor sneller een partij met het 
koor kan meezingen.

Welk repertoire zingt het Nuenens 
Mannenkoor ?
Wie bij het Nuenens Mannekoor wil 
zingen, hoeft niet bang te zijn om in 
een keurslijf van een bepaald mu-
ziekgenre geperst te worden. Het re-
pertoire is heel erg divers. Van opera, 
zoals het Slavenkoor, Soldatenkoor 
en Parelvissers, andere klassieke 
nummers zoals Pelgrimskoor en 
Monnikenkoor, maar ook het Brabant 
van Guus Meeuwis, het Hermenieke 
van Bergeijk, gezellige drinkliederen, 
gospelmuziek, teveel om op te noe-
men. Maar vast staat dat er voor ie-
dereen wel iets van zijn gading bij is. 
En het Nuenens Mannenkoor draait 
zijn hand niet om voor vreemde ta-
len. Frans, Duits, Engels, Nederlands, 
Russisch, Pools, Noors, Italiaans, we 
zingen het allemaal of het onze moe-
dertaal is.
Degenen die al iets meer van het re-
pertoire willen weten kunnen terecht 
op de site www.nuenensmannen-
koor.nl. Een aantal van onze liederen 
zijn daar ook te beluisteren, zodat je 
een goede indruk krijgt van de klank-
kleur van het koor.

Begint het al te kriebelen ?
Dat is een goed teken en nog meer 
goed nieuws is, dat je binnenkort ge-
heel vrijblijvend kennis kunt maken 
met deze koorzang in een muzikale 
workshop/ledenwerfactie van het 
Nuenens Mannenkoor. Je kunt dan 
even proeven of het zingen in een 
koor iets voor jou is. 
Over 2 weken volgt nadere informa-
tie over deze workshop in dit blad. 
Maar als jouw belangstelling inmid-
dels gewekt is, kun je nu alvast de da-
tum noteren: zondag, 15 maart a.s. in 
de Watermolen van Opwetten.
Hou de verdere informatie hierover 
dus in de gaten en laat deze kans niet 
aan je voorbij gaan.

Wie is Ton van de Weem?
Ton van de Weem werd in 1968 gebo-
ren in Eindhoven. Als jongen was het 
zijn grote passie om (bijna dagelijks) 
te zingen in een jongenskoor. Niet 
verwonderlijk dat hij na het gymna-
sium orgel, schoolmuziek en koordi-
rectie uitvoerend musicus ging stude-
ren aan het conservatorium in Tilburg.
Hij was medeoprichter van verschil-
lende koren, werkte als repetitor en 
muziekdocent en nam met onder zijn 
leiding staande koren tientallen ke-
ren deel aan nationale en internatio-
nale concoursen en won vele eerste 
prijzen, vaak met lof van de jury. Naast 
het Nuenens Mannenkoor is Ton te-
vens de vaste dirigent van 4 andere 
koren en 2 kinderkoren in oprichting 
aan de basisscholen Crijns en de Das-
senburcht in Nuenen. Met hem pra-
ten we over zingen in een koor.

Wat is er leuk en goed aan zingen 
in het algemeen?
De hersenen bestaan uit twee helf-
ten met een eigen functie. De linker-
hersenhelft is praktisch en analytisch, 
terwijl intuïtie, emotie en creativiteit 
functies zijn van de rechterhersen-
helft. Ofwel: de linkerhersenhelft 
staat in verbinding met de mannelij-
ke en de rechterhelft met de vrouwe-
lijke energie.
Bij zingen worden beide helften ge-
activeerd. Door het zingen worden 
endorfine stoffen aangemaakt, een 
zogenaamd ‘blij’ hormoon. Zingen 
maakt mensen dus blij.
Bovendien is zingen een uitstekend 
middel om emoties te uiten, zingen 
werkt bevrijdend en is daarom ook 
een uitstekend middel om depressies 
te bestrijden of te voorkomen.

Wat is er daarnaast leuk aan zin-
gen in een koor ?
Zingen verenigt. Je bent samen ver-
antwoordelijk om een koornummer 
zo goed mogelijk uit te voeren. Dat 
saamhorigheidsgevoel is belangrijk 
voor een koor. Het leert je ook om je 
aan te passen en om compromissen 
te sluiten. Het leert je om bewust 
naar elkaar te luisteren. Je krijgt in 
een koor ook meteen reflectie en dat 
is een directe vorm van communice-
ren. Zingen in een koor is dus team-
sport in optima forma.

Zingen in een koor bevordert daar-
naast jouw sociaal gevoel en je 
bouwt met en binnen het koor de no-
dige sociale contacten op. Daarmee 
verrijkt zingen in een koor jouw so-
ciale leven.

Wat is er specifiek aan zingen in 
een koor met uitsluitend mannen?
De muziek van een mannenkoor is 
voller van klank, een octaaf lager dan 
bij een vrouwenkoor. Mannen willen 
zich over het algemeen graag laten 
horen en als je er als dirigent in slaagt 
om die power wat te temperen, ont-
staat er een prachtige koorklank.
Vaak zijn mannenkoren redelijk ge-
disciplineerd en zijn er over het alge-
meen vrij weinig fricties. 

Wat moet je kunnen om in een 
koor te zingen?
Belangrijkste voorwaarde om in een 
koor te zingen is, dat je beschikt over 
een goed sociaal gevoel. Soms hoor 
je mensen zeggen, dat ze helemaal 
niet kunnen zingen maar dat is onzin. 
De een heeft een wat mooiere stem 
dan een ander, maar iedereen kan 
zingen of kan dat leren. Ook zuiver 
zingen kan men leren.

Lazy Sonnie Afternoon 
Tom Mank & Sera Smolen (USA) brengen deze maand tijdens hun Europese 
tournee door België en Nederland hun nieuwste cd ‘We Still Know How to Love’ 
uit. Ze zijn te zien en te horen tijdens Lazy Sonnie Afternoon op zondag 1 
maart. Het voorprogramma wordt verzorgd door Aaron Asbury (NL) . 
Lazy Sonnie Afternoon begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. 
De zaal is vanaf +/-15.00 uur open. Om een kwalitatief hoogstaand program-
ma voor Lazy Sonnie Afternoon mogelijk te kunnen blijven maken vragen wij 
na afloop een minimale bijdrage in de hoed van € 5,- /pp. Kijk op onze website 
www.lazysonnieafternoon.nl voor de jaaragenda en/ of meld je aan voor onze 
Nieuwsbrief. Ook vrienden en sponsoren kunnen zich op onze website aan-
melden. De muzikale optredens vinden plaats in een luisterambiance en zijn 
geschikt voor alle leeftijden. Overige data Lazy Sonnie Afternoon: 5 april, 9 mei 
(Lazy Song Night) , 7 juni (BBQ-event) en 5 juli Lazy Sonnie Festival. 
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SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 29 februari
Nederwetten VE - Nuenen VE A 16.30
Zondag 1 maart
RKVV Keldonk 1 - Nederw. 1  ......14.30

RKGSV GERWEN
Zondag 1 maart
RKGSV 1 - Rood Wit’62 1  ...............14.00
RKGSV 2 - SV Unitas’59 4  ...............11.00
RKGSV 4 - Wilhelmina Boys 9  .....11.00
RKGSV 3 en VR1  ...................................... vrij

EMK
Zaterdag 29 februari
EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 15.30
Zondag 1 maart
ASV’33 1 - EMK 1  ...............................14.30
EMK 2 - Tivoli 2 ....................................11.00
EMK 3 - RKSV Heeze 4  ....................11.00
EMK 4 - Woenselse Boys 11  ........11.00
SBC 13 - EMK 5 ....................................10.00

Nieuwe toertocht voor moun-
tainbikers bij de Bosduvels
Een nieuwe naam, een nieuwe datum, een nieuwe startlocatie en dit alles 
omlijst met de kwaliteit die men gewend is. Fietsclub BZET de Bosduvels 
uit Mariahout organiseert op zondag 15 maart een splinternieuwe toer-
tocht speciaal voor mountainbikers: De Bosduvels MTB Ride.

één of twee goed verzorgde pauze-
plaatsen waar men even kan bijko-
men onder het genot van een drank-
je en een versnapering. Na afloop kan 
er bij een lekker warm kampvuur 
worden nagepraat en is er een gratis 
broodje hamburger voor elke deel-
nemer.
Het evenement start vanaf het scou-
tingterrein aan de Herendijk 7 in Lies-
hout waar de deelnemers zich kun-
nen inschrijven van 08.00 tot 10.00 
uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- 
en op vertoon van een NTFU-pas 
krijgt u €1,- korting. Jeugd tot en met 
12 jaar kan gratis deelnemen. 
Voor nadere informatie kunt u te-
recht op de website of stuur uw vraag 
per mail aan info@debosduvels.nl. 
www.debosduvels.nl

Na 10 jaar verdwijnt het Fietsspekta-
kel van BZET de Bosduvels van de 
fietskalender. In plaats daarvan wor-
den er dit jaar 2 nieuwe toertochten 
georganiseerd. De wielrenners kun-
nen zich alvast voorbereiden op een 
mooie toertocht in de maand mei. 
Maar eerst is het zondag 15 maart de 
beurt aan de mountainbikers tijdens 
de nieuwe Bosduvels MTB Ride. 
Bij deze tocht kunnen de deelnemers 
kiezen voor een route van 35, 45, 55 
of 70 kilometer. Heerlijk slingerend 
over de vele single tracks en onver-
harde paden kunnen zowel begin-
ners als gevorderde fietsers deelne-
men aan deze mooie tocht in de veel-
zijdige bossen van Lieshout, Maria-
hout en omstreken. Onderweg zijn er 
afhankelijk van de gekozen afstand 

Succesvol NK voor    
Danique de Groot 
Zaterdag 8 februari was het eindelijk zo ver: het Nederlands Kampioenschap 
showrijden in Almere. RC de Oude Molen deed met 41 rijdsters mee aan dit 
kampioenschap, verdeeld over 6 categorieën. Danique de Groot reed mee in 
3 van de categorieën en behaalde hiermee geweldige resultaten. 

Met een klein verschil van slechts 0,2 
punt ging de 2e plaats aan hen voor-
bij. Een prachtige bronzen medaille! 
De dag begon super.

De volgende categorie van Danique: 
Het cadet kwartet, met rijdsters on-
der de 15 jaar. Het viertal reed, als 
Spaanse stierenvechters, het num-
mer ‘Temporada Grande’. Ze reden 
heel mooi en hadden goed geoefend 
op de mimiek. Ondanks een kleine 
val, viel nu het kwartje de goede kant 
op. Met slechts 0,1 punt verschil pak-
ten ze de 2e prijs! Weer een prachtig 
resultaat.

Tenslotte kwam de categorie ‘Grote 
Groep’ van minimaal 16 rijdsters, ook 
hier deed Danique aan mee. Pas op 
het laatste moment was besloten om 
ook voor deze categorie in te schrij-
ven. Na de deelname aan de World-
rollergames (WK) afgelopen zomer 
hadden veel ervaren rijdsters de 
groep verlaten. Nu moest er worden 
opgebouwd, maar na 3 goede uit-
voeringen tijdens de KerstROLLER-

Het eerste nummer waar Danique 
aan meedeed was de juniorengroep 
(met rijdsters tot en met 17 jaar) Ze 
reden met het, op Mary Poppins ge-
inspireerde, nummer ‘It’s supercali-
fragilisticexpialidocious!!’ erg netjes. 

Drukke tijden bij BCL
Het zijn drukke tijden bij Badminton Club Lieshout. Niet zozeer vanwege 
de invulling van de wekelijkse speelavond, maar ook vanwege de activi-
teiten die de vereniging rondom het badmintonnen organiseert. Op de 
woensdagavond vóór Carnaval heeft de jeugd nog ‘verkleed gebadmin-
tond’. Als volgende activiteit staat de deelname aan de Mariahoutse 
dorps-quiz ‘kweet Ut’ op het programma en vlak daarna starten de club-
kampioenschappen bij de senioren. Drukke tijden dus, voor de Lieshout-

met een lokaal karakter, geen groot-
schalig gebeuren. De quiz bestaat 
uit vragen verdeeld over 10 catego-
rieën, een geheime (individuele) op-
dracht en denk-doe opdrachten. Ie-
der team heeft van tevoren een 
goed doel opgegeven waaraan het 
(eventuele) prijzengeld wordt ge-
schonken. De badmintonners spe-
len voor het ‘kamp van de jeugd’ dat 
in juni plaatsvindt. BCL heeft zich in-
middels onder onze teamnaam 
‘team Clier’ ingeschreven. Wil je bij 
de badmintonners aansluiten of ze 
helpen ? Meld je dan aan bij de orga-
nisatie: Ria Donkers en Jos Kluijt-
mans of mail naar: secretariaat@
badmintonclublieshout.nl 

se badmintonners.

Verkleed badminton
Ook dit jaar is de jeugd van BCL weer 
verkleed naar de speelavond geko-
men. Samen met de begeleiding 
hebben ze er een extra leuke speel-
avond van gemaakt, die deze keer 
werd ingevuld met leuke spellen en 
natuurlijk carnavalsmuziek. Zowel bij 
de jongste groep als bij de tweede 
groep was de animo er volop en was 
het een leuke afwisseling.

Team Clier bij ‘Kweet ut’ 
Dit jaar gaat BCL -voor de eerste 
keer- deelnemen aan de Mariahout-
se (oMase) dorps-quiz ‘Kweet ut’. 
Deze dorps-quiz vindt plaats op vrij-
dag 6 maart. ‘Kweet ut’ is een quiz 

Verkleed badminton bij de jeugd van BCL

Leuke Valentijnsdag    
voor jeugd TV Wettenseind
Sinds eind vorig jaar is er een samenwerking tussen TV Wettenseind en 
Street Jump in Mierlo. Onderdeel van deze samenwerking is de organisa-
tie van een leuk uitje voor de jeugdleden van TV Wettenseind.

van TV Wettenseind was aanwezig en 
bedankt de organisatie Fadile en haar 
team voor de geweldige avond die 
onze jeugdleden hebben gehad.

Meer over de samenwerking is te le-
zen op de website van TV Wet-
tenseind.

Valentijnsdag
Op Valentijnsdag hebben ruim 50 
jeugdleden van TV Wettenseind een 
erg leuke avond gehad waarbij ze 
twee uur lang mochten jumpen op 
de trampolines en spelen op alle toe-
stellen bij Street Jump Mierlo. Ook 
kregen alle kids een lekker glaasje 
ranja en een zakje chips tijdens de 
pauze. Alle kinderen hebben een su-
per leuke avond gehad.

Ondersteuning
Naast de organisatie van dit uitje on-
dersteunt Street Jump de clubkampi-
oenschappen voor de jeugd bij TV 
Wettenseind die op maandag 16 maart 
van start gaan. De Jeugdcommissie 

Inloopavond      
bordspellenvereniging 
Komende vrijdag 28 februari organiseert The Meeple People, de nieuwe 
bordspellenvereniging van Nuenen, een inloopavond. Iedereen die geïn-
teresseerd is in het spelen van bordspellen is om 20.00 welkom in de Sca-
rabee (naast Sporthal de Hongerman) om een avondje gratis mee te 
spelen.

The Meeple People staat nu een 
maand op eigen benen en is nog op 
zoek naar nieuwe leden. De vereni-
ging biedt twee soorten lidmaat-
schappen aan, voor de frequente en 
voor de minder frequente deelne-
mers, maar het is ook mogelijk om ge-
woon gezellig af en toe mee te spelen 
zonder lid te worden. Meer informatie 
hierover is te vinden op de website: 
www.themeeplepeople.nl. Speel je 
mee? Dan zien we je op de 28e! 

Wijziging start-
plaats bij WSV
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand maart de ingang van het ten-
nispaviljoen op sportpark de Lisse-
voort. Op zondagmorgen om 09.00 
uur vertrekken 2 groepen, ieder in 
een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsv-
nuenen.nl. Ook kunt u mailen naar 
het secretariaat, secretariaat-wsv@
outlook.com

Wielersport

BadmintonRolschaatsen

show werd de knoop doorgehakt. 
‘The spirit of Africa’ met prachtige 
muziek, pakken en choreografie, 
werd heel netjes gereden. En leverde 
het team een bronzen medaille op.

Overige uitslagen: Kwartet 1e, Espoir-
groep 1e, Kleine groep 2e. Wat een 
super resultaten voor Danique en 
haar teamgenoten. Ieder team een 
plek op het blok! 

Kienavond   
Lieshout
Vrijdag 28 februari organiseert de Se-
niorenvereniging/KBO Lieshout in 
het Dorpshuis Grotenhof 2 haar kien-
avond. Wij nodigen u allen uit op 
deze avond. Er wordt gekiend om 
goed gevulde levensmiddelentas-
sen, koffiepakketten, enveloppen 
met inhoud en u maakt kans om de 
Jackpot te winnen. Kienen begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 19.00 
uur. U bent van harte welkom.
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ZONDAG 8 MAART SPIRI-
TUELE BEURS 11.00-17.00 
uur. 4 Gratis lezingen, eerste 
om 11.30 uur door M. Huis-
man, G. Jansen en P. Dier-
king. Den Tref, Alexanderhof 
7 Hapert. deva-dierking.nl
entree € 5,-.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

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. ZonweringD.L.C. Zonwering

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB


