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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.

Bar Van 
Gogh 
veertig 
jaar

De solida- 
riteitsmaaltijd

Jubilarissen 
badmintonclub 
Nuenen

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlageals bijlage

ARTIEST, GITARIST, DOCENT, ORGANISATOR ERIK VERHOEF

BOUWEN IN ZUID-AFRIKA 
BOUWTEAM NUENEN IN GESPREK MET ENERGIECOACH 

HANS HENDRIKS

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten
zonuenen.nl   FEB. 2023-088   GRATIS

WONING
VERKOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

Discozwemmen 
carnaval Feel Fit 
Center Nuenen
Vrijdagavond 24 februari gaan we 
weer feesten in het zwembad van 
Feel Fit Center Nuenen. Het zwem-
bad is carnavalesk versierd en we 
hossen het water in! 

Je bent welkom tot en met maximaal 
12 jaar oud en als je tenminste in het 
bezit bent van Diploma A, vanaf 
19.00 uur en het feestje eindigt om 
20.30 uur. De entreeprijs is € 8,50.

Let op! 
Wij zijn cashless. Er kan dus alleen via 
pin betaald worden bij de receptie 
van het zwembad. Kaartjes zijn vanaf 
maandag 20 februari om 8 uur te ver-
krijgen bij de receptie van het sport-
centrum. De oplage is beperkt. Zien 
we jullie vrijdag 24 februari?

FEEL FIT CENTER NUENEN
SPORTLAAN 4-6, 5671 GR NUENEN
T: 040 283 2970. E: NUENEN@FEELFITCENTER.NL

24 FEBRUARI
19:00-21:30 UUR
ENTREE: €8,50

T/M 12 JAAR! 
ZWEMDIPLOMA A VERPLICHT

DISCOZWEMMEN
CARNAVAL 

DISCOZWEMMEN

Benefietdiner voor Alpe d’HuZes 

Samen met Anja naar de top
Op zaterdag 22 april vindt er in Nuenen een bijzonder bene� etdiner 
plaats. Mét een 5-gangen diner, drankjes én live entertainment. De gehe-
le opbrengst ervan gaat naar onze actie voor het KWF: Alpe d’HuZes Sa-
men met Anja naar de top.

Waarom en wie?
In mei 2022 overleed onze lieve 
(schoon)mama, (schoon)zus, doch-
ter, tante, echtgenote, vriendin en 
(oud-)collega Anja Schoenmakers 
aan de gevolgen van uitgezaaide 
darmkanker. Ze werd helaas maar 56 
jaar. In haar nagedachtenis gaan we 
met familie en vrienden van Anja op 
1 juni dit jaar in twee teams fietsend 
en wandelend de Alpe d’Huzes be-
klimmen. 

Wij geloven dat wij samen kunnen 
werken aan een wereld waarin je niet 
meer doodgaat aan kanker en willen 
zoveel mogelijk geld ophalen voor 
onderzoek. Daarvoor hebben we di-
verse acties, waaronder dit exclusief 
benefietdiner.

Culinair genieten voor een goed doel
Wil jij een hele leuke avond met culi-
nair diner, drankjes en live muziek én 
tegelijkertijd het KWF steunen? Dan 
is dit je kans! Kom naar ons Benefiet-
diner op 22 april in de voormalige 
John Geven Studio aan Spegelt 45. Je 
kunt met je eigen familie of vrienden-
groep een tafel voor 8 personen re-
serveren. Of je koopt individuele 
kaarten en schuift met z’n tweetjes 
gezellig aan een tafel met anderen. 
Kosten zijn € 150,- p.p. Daarvoor ben 
je een hele avond onder de pannen. 
Je krijgt een heerlijk culinair 5-gan-
gen diner, met bijpassende drankjes 
én live entertainment van Brassband 
Nuenen, slagwerkgroep Nuenen en 
Duo Two For You. 
Heb je interesse, wil je reserveren of 
wil je meer informatie? Mail dan naar 
benefietdineranja@gmail.com. 

Kijk voor al onze acties op: 
www.samenmetanjanaardetop.nl

Club111 versie  2.0
Aankomende zaterdagmiddag vindt bij Ons Dorp weer de jaarlijkse soos-
middag plaats. “Eén van de gezelligste middagen van Carnaval”, horen we 
regelmatig. Om 13.30 uur gaan de deuren open voor onze donateurs om 
er samen weer een mooi feest van te maken. En dit jaar hebben we niet al-
leen onszelf maar ook een aantal andere herkenbare Club111 zaken in 
een nieuw jasje gestoken. 

Wat doet Club111?
De doelstelling van Club111 Nuenen is het steunen van de Carnaval voor 
kinderen, gehandicapten, ouderen en het algemeen belang in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Een groter publiek betekent automatisch meer 
betrokkenheid bij de Carnaval van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
daardoor nog meer carnavalsvierders die het feest willen meemaken. Een 
uitkomst die Club111 als geen ander stimuleert!

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

Het bestuur van Club111 Nuenen vertegenwoordigt ruim 350 leden, die 
jaarlijks een bedrag overmaken van € 55,55 voor dit mooie doel. Om de le-
den te bedanken, organiseert het bestuur van Club111 voor hen een ge-
zellige exclusieve Soosmiddag, die ieder jaar op zaterdagmiddag tijdens 
de Carnaval plaatsvindt in Café Ons Dorp. 

Donateur worden?
Wil je ook donateur worden en bijdrage aan de mooie initiatieven van de 
Carnaval in Nuenen, Gerwen en Nederwetten? Stuur een mail naar club-
111nuenen@gmail.com en stort jouw bijdrage van € 55,55 op NL29ABNA 
044 44 75 087 t.n.v. Club111 in Nuenen.

Nieuw pekske
Vanaf 2009 droeg het bestuur van 
Club111 een zwart zilveren slipjas en 
hoge zwarte hoed. Na 13 jaar werd 
het tijd om onszelf in een nieuw Car-
navalsjasje te steken. Het zijn prachti-
ge jassen geworden, al zeggen we het 
zelf. Mooi, opvallend koningsblauw 
met goud en zwart. We hebben geko-
zen voor een wat kleinere hoed. 

Nieuw bestuurslid
Remco van den Bogaard heeft afge-
lopen jaar laten weten te stoppen 
met zijn rol als bestuurslid van 
Club111 Nuenen. We hebben intus-
sen een vervanger gevonden. Zijn 
naam is Ronald Buijs. Remco bedan-
ken we voor zijn jarenlange inzet! En 
Ronald heten we natuurlijk van harte 
welkom. Donateurs zullen tijdens de 
Soosmiddag kennis met hem maken. 

Nieuw Club111-liedje
Niet alleen onszelf maar ook ons 

Club111-lied hebben we vernieuwd. 
Na vele jaren opkomen met ons lied 
vonden we dat het tijd werd om er 
een 2.0 versie van te maken. 
Dat is gelukt! Tijdens de Soosmiddag 
onthullen we de nieuwe, hippere ver-
sie. 

Betaling introducee
Kom jij naar onze Soosmiddag en 
neem je een introducee mee? Leuk en 
gezellig! We vragen aan hem of haar 
vanaf dit jaar een bijdrage van € 11,-. 
Introducees genieten mee van een 
gezellige verzorgde Carnavalsmiddag 
en vanwege de hogere kosten, waar 
ook wij mee te maken hebben, zijn we 
genoodzaakt een kleinere bijdrage bij 
binnenkomst aan hen te vragen. 

Namens het bestuur van Club 111 kij-
ken we extra uit naar deze Carnaval, 
bedanken wij al onze donateurs en 
wensen wij iedereen een geweldig 
carnavalsfeest toe.

Helpt Elkander blij met 
uitspraak Raad van State  
over plan Wederikdreef
De Raad van State heeft op 1 februari uitspraak gedaan in de zaak Wede-
rikdreef. De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dit bete-
kent dat het bestemmingsplan de� nitief is. 

Helpt Elkander kan nu de volgende 
stap zetten richting voorbereiding en 
realisatie van dit project.
De woningstichting gaat op de loca-

tie waar voorheen de school stond, 
18 sociale huurappartementen en 23 
zorgwoningen voor Lunet zorg reali-
seren. Directeur-bestuurder Sylvester 
Putters is blij met deze uitspraak: “We 
streven ernaar nog dit jaar met de 
bouw te starten en hopen dan voor 
het einde van 2024 de appartemen-
ten en de zorgwoningen op te leve-
ren. 

Helpt Elkander heeft een groot aan-
tal nieuwbouwprojecten in voorbe-
reiding. Dit is het eerste project dat in 
uitvoering gaat komen. We verwach-
ten dat er op korte termijn nog meer 
projecten zullen volgen. 
Dit is belangrijk om tegemoet te ko-
men aan de grote vraag naar sociale 
huurwoningen in Nuenen.

Langdurig traject
Na goedkeuring van het bestem-
mingsplan door de gemeenteraad 
van Nuenen op 16 december 2021, 
heeft het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken opnieuw ter inzage 
gelegen. 

In die periode was het mogelijk om 
bij de Raad van State bezwaar te ma-
ken tegen het bestemmingsplan. Een 
aantal omwonenden van de bouwlo-
catie heeft gebruik gemaakt van dat 
recht. Op 12 december 2022 heeft de 
Raad van State de bezwaren van de 
appelanten behandeld. De uitspraak 
volgde op 1 februari 2023.

Sylvester Putters, directeur-bestuurder
Helpt Elkander, is blij met de uitspraak
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. U kunt niet 
zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.
Maak telefonisch een afspraak via 040 2631631 of ga 
naar www.nuenen.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-2837383 

Openingstijden:  
di. woe. en vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Het adres voor al uw vragen over wonen, zorg, geld-
zaken, vrijwilligerswerk en opvoeden. U kunt bellen, 
mailen of binnenlopen.

Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 dinsdagavond 18.00-20.00 uur.
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ZOMERAFSPRAAK  ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN 
 

• In Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering van 13 augustus) 
Ø op za van 11:00 – 13:00 uur à Bibliotheek Dommeldal  

• In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus  
Ø op wo-do-vrij van 13:00 – 17:00 uur à EnergieHuis, Torenstraat 3  

 
Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl : 

ü Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan 
ü  Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw woning 
ü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte 
ü Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort  
ü Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie Slim starten 

 

    
 
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN? 
Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt deze grond buiten uw erf*? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor aanleg en beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d. 
U maakt dan gebruikt van de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een provinciale 
regeling waaraan de provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen.  

      
ONTMOETINGSRUIMTE  
JO VAN DIJKHOF BLIJFT 
WIJKONTMOETINGSCENTRUM
De ontmoetingsruimte in de Jo van Dijkhof, ook wel be-
kend als de Gasterij, behoudt de functie van ontmoetings-
ruimte voor de senioren in Nuenen-Zuid. Wethouder 
Sandor Löwik en directeur-bestuurder Sylvester Putters 
van woningstichting Helpt Elkander hebben hiervoor dins-
dag 14 februari een overeenkomst ondertekend. 

Op dit moment maken diverse clubs en verenigingen nog 
gebruik van het Steunpunt aan de Goudvinkhof 12A. Het 
is de bedoeling dat deze verenigingen verhuizen naar de 
voormalige Gasterij. De Goudvinkhof gaat tijdelijk onder-
dak bieden aan het schilderscollectief Atelier Nuenen. 
Deze kunstenaars maken nu gebruik van lokalen in het 
voormalige schoolgebouw aan de Vrouwkensakker, die 
geschikt worden gemaakt voor de opvang van nieuwe 
Oekraïense Vluchtelingen.

U ONTVANGT 
DEZE WEEK UW 
STEMPAS
Op woensdag 15 maart zijn de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en voor de Waterschap-
pen. Deze week ontvangt u uw 
stempas in de brievenbus. Indien 
u voor beide verkiezingen mag 
stemmen, krijgt u twee persoon-
lijke stempassen thuisgestuurd: één voor de provinciale 
statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U 
ontvangt een stempas op het adres waar u op de dag van 
de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staat.

Meer lezen over de verkiezingen? 
Bezoek onze website verkiezingen.nuenen.nl

OPENING 
CARNAVAL    
MET D’N AFTRAP!
Op zaterdag 18 februari trappen 
we gezamenlijk de carnaval af in 
Nederwetten met muziek en gezelligheid. Dit is de start 
van de carnaval in onze gemeente. De carnavalsvereni-
gingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten organiseren 
dit jaarlijkse event. Dit jaar vindt D’n Aftrap plaats in de 
carnavalsresidentie te Nederwetten: Lokaal Royaal (MFA, 
De Koppel 7)! U bent welkom vanaf 9.30 uur. Ook dit jaar 
zal burgemeester Maarten Houben de sleutels van ons 
mooie dorp weer o¦  cieel overdragen aan de vier Hoog-
heden van dit jaar. De dansmariekes treden op, er komen 
diverse hofkapellen en er is een DJ. Om 12.00 uur eindigt 
het o¦  ciële programma, daarna gaan we nog even door 
voor een dansje, drankje, of een lekkere hap bij de friet-
wagen. Carnaval vieren we samen, dus komt u ook? De 
toegang is gratis en bij binnenkomst krijgt u ook een con-
sumptiebon aangeboden.

RAADSINFORMATIE
Inloop spreekhalfuur met de raad
De beeldvormende avond van 16 februari
is verplaatst naar 9 maart.
Op 9 maart vindt het raadspreekuur plaats. U bent welkom 
om in gesprek te gaan met raads- en burgerleden. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden en kunt zo binnenlopen. 
De inloop vindt plaats op 9 maart van 19.30 uur tot 19.55 
uur vóór de beeldvormende avond, in de raadzaal van Het 
Klooster. Dit onder het genot van een kopje ko¦  e of thee.

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 9 maart om 20.00 uur een beeldvor-
mende avond in de raadzaal van Het Klooster. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Renovatie De Hongerman
• Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

Nuenen

Tijdens de beeldvormende avond staat het delen van in-
formatie centraal. Het uiten van standpunten is niet aan 
de orde.

De vergaderingen zijn ook live te volgen via 
nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV.

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
• slim energie besparen en gratis voorlichting
• voor huiseigenaren, huurders en klein MKB
• onafhankelijke- en deskundige voorlichting
• van, voor en door bewoners in deze regio

Themabijeenkomsten en workshops:
• Helmond: 30 januari + 6 maart: Slim isoleren en ven-

tilatie in EnergieHuis Slim Wonen. 
• Helmond:  6 februari + 13 maart: Zonnepanelen in 

EnergieHuis Slim Wonen.
• Helmond: 13 februari + 20 maart: Warmtepomp in 

EnergieHuis Slim Wonen. 
• Helmond: 27 feb en 27 maart: Workshop ‘Maak je eigen 

verbeterplan met de WoningQuickScan.

Aanmelden via website: www.energiehuisslimwonen.nl
 ‘Agenda’, Locatie Torenstraat 3, Tijdstip 19.30-22.00 uur.

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)
•        Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de biblio-

theek, J.H. Hugo van Berckellaan 18. 

Serviceloket voor een korte vraag bel of email   
Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: elke dinsdag 
en donderdag 13.00-17.00.
E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@ener-
giehuisslimwonen.nl

POP-UP LOCATIES VOOR EEN 
HERHAALPRIK TEGEN CORONA
GGD Brabant-Zuidoost blijft in februari de herhaalprik 
tegen corona aanbieden op pop-uplocaties in Best, Eind-
hoven, Valkenswaard en Deurne. Per 1 februari sluiten we 
de pop-uplocatie in Bladel en openen we een nieuwe 
pop-uplocatie in Budel. Op alle pop-uplocaties is de her-
haalprik tegen corona zonder afspraak verkrijgbaar.

Overzicht pop-up vaccinatielocatie in de buurt 
• Eindhoven – De Toeloop Dinsdag 31 januari, 7, 14 en 

28 februari, 14.00 – 16.30 uur. 
• Adres: Jozef Israëlslaan 2F, 5642 KA Eindhoven 

1 enkele herhaalprik tegen corona 
Heb je na 18 september 2022 al een herhaalprik gehad? 
Dan kan je niet een 2e herhaalprik halen bij de GGD. Je 
bent voldoende beschermd.

Praktische informatie pop-uplocaties 
• Alleen de herhaalprik tegen corona is verkrijgbaar op 

pop-uplocaties 
• Een afspraak is niet nodig 
• Neem je ID en mondkapje mee (het dragen van een 

mondkapje is verplicht)
• Houd rekening met enige wachttijd 
• We bieden de herhaalprik op de pop-uplocaties aan op 

basis van beschikbaarheid, op = op. Het kan gebeuren 
dat we je vragen een andere keer terug te komen. 

Vaste vaccinatielocaties 
Eindhoven vaccinatielocatie Antoon Coolenlaan 
• Zowel de basisserie als de herhaalprik tegen corona 
• Coronavaccinaties op maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag, vrije inloop 9.00 – 16.30 uur.    
* Coronavaccinatie voor kinderen alleen op afspraak 

• Vanaf 31 januari kunnen 19 t/m 26-jarigen hier op af-
spraak een HPV-vaccinatie halen op woensdag, vrijdag 
of zaterdag. 

• Adres: Parking A. Coolenlaan 5, 5644 RX Eindhoven.

Helmond vaccinatielocatie Haverdijk
• Zowel de herhaalprik als de basisserie (kindervaccina-

tie alleen in Eindhoven)
• Coronavaccinaties op donderdag, vrije inloop van 9.00 

– 16.30 uur.
• Vanaf 31 januari kunnen 19 t/m 26-jarigen hier op af-

spraak een HPV-vaccinatie halen op dinsdag, donder-
dag of zaterdag.

• Adres: Haverdijk 11 (parkeren Sojadijk), 5704 RC Helmond

Meer informatie en de overige pop-up locaties kunt u vin-
den op de website van GGD BZO: www.ggdbzo.nl/coro-
navirus/coronavaccinatie/ 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 07-02-2023 EN 13-02-2023

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

    Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Van Ruusbroecstraat 12 Uitbreiden van een woning 
Herikhof 38 Verbouwen van een woonhuis 

    Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Vonderrijt 21 Uitbreiden en renoveren van een  
 woonhuis 
Mauritsgaarde 7 Veranderen van de dakkapel 
Hooidonkse Beek, C4281 Aanleggen van een brug 

    Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Park Standplaats 

    Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park Oranjemarkt 
De Huufkes 33P Oprichten van een meubel-
 makerij 
Johan Frisostraat  Vooraankondiging, ontwerp be-
ongenummerd stemmingsplan ‘Nuenen-Noord
 west, herziening 
Nuenen c.a. Buitenactiviteiten carnaval 
Nuenen c.a. Carnaval Nederwetten 
Park Ameezing carnaval 
Nuenen c.a. Carnaval Gerwen 
Park Carnaval Nuenen 
Nuenen c.a. Reglement van orde voor ver-  
 gaderingen en andere werkzaam- 
 heden van de gemeenteraad 

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

AFVALWEETJE

De gratis brenghoek is alleen toegankelijk   
met uw milieupas

1

.

1

.
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- Verbouw  - Aanbouw
- Timmerwerken/montage

Tel: +316-38018300
E-mail: info@vanbusseltimmerwerken.nl
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Stuur uw schets, bestek of wensen per e-mail of 
bel voor een vrijblijvende prijsindicatie. U bent 
welkom om ons te bezoeken. Alle bouwmaterialen 
liggen op voorraad en kunt u bij ons bekijken
www.vanderputtentuinhout.nl

Papenhoef 15  Lieshout        info@vanderputten.nl        040 2 839 839
Open van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

gezocht: medewerker werkplaats student of scholier

gezocht: bedrijfsgebouw van circa 1.000m2 met buitenterrein van circa 1.000m2 alleen koop

Wij importeren ons douglas hout 
rechtstreeks uit Frankrijk en 
ons vurenhout rechtstreeks uit 
Zweden voor onze houthandel. 

Daardoor kunnen wij scherp 
geprijsd en uit voorraad leveren.

Overkappingen, Veranda’s, Tuinkamers, Garages,
Carports etc. op maat gebouwd en geleverd.

Stuur uw schets, bestek of wensen per e-mail of 
bel voor een vrijblijvende prijsindicatie. U bent 

Wij werken 
al sinds 1982 

met ervaren en 
vakkundige 
timmerlui.

www.vanderputtentuinhout.nl

Onze Hazenpeper is Top!
   

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wij wensen iedereen
een fi jne Carnaval!

Gebraden Rosbief  .......... 100 gr. 2,95
Del Pierro  .................................. 100 gr. 2,85
"Tartaar rolletje met mozzarella, rode ui, bacon"

4 Gebraden Gehaktballen
met jus ............................................................ 6,95

Shoarma Pakket
"500 gr. vlees, 5 broodjes, 1 bakje saus"  ......... 8,95

Zakje V haas sate + saus
"Kant en Klaar" ................................... p/stuk 2,95

Hachee met rode kool en puree
"Maaltijd van de week" ................................... 6,50
Carnavals Maandag zijn wij gesloten!

KOOPJE

SPECIAL

TOP

GEMAK

GEMAK

GEMAK

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)

16/02 CONNY JANSSEN DANST - FRAMED

24/02 SARTRE & DE BEAUVOIR - HET ZUIDELIJK TONEEL

01/03 JACK WOUTERSE - KEEFMAN

07/03 JON VAN EERD - ZO VADER, ZO ZOON

10/03 SOY KROON - NU IK JE ZIE

11/03 BRAINPOWER - THE STORY OF HIP HOP

NIET GEHINDERD DOOR ENIGE KENNISNIET GEHINDERD DOOR ENIGE KENNIS
JASPER VAN DER VEEN

03/03

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

03/03

IN HET SPEELHUIS!IN HET SPEELHUIS!
BINNENKORT
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Always Forever, 
het Wedding Event 
in de regio
Kom op 26 februari kijken, proe-
ven en inspiratie opdoen bij de 
leukste trouwbeurs in de regio van 
Always Forever. De locatie is De 
Watermolen van Opwetten in Nue-
nen. Een mix van de leukste bedrij-
ven uit de trouwsector staan klaar 
en geven vrijblijvend informatie 
aan toekomstige bruidsparen.

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

Jullie mooiste dag
De aanloopperiode naar een bruiloft 
is een feest. Always Forever hecht er 
veel waarde aan dat dit ook uitge-
straald wordt op de trouwbeurzen 
die ze organiseren, op een sfeervolle 
locatie. Enthousiaste ondernemers 
met passie voor hun vak staan de be-
zoekers graag te woord.

Elke bezoeker ontvangt na afloop 
een goed gevulde goodiebag met 
leuke producten.

Het Always Forever Wedding Event 
vindt plaats op 26 februari van 11.00 
uur tot 16.00 uur bij De Watermolen 
van Opwetten. Toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.al-
waysforever.nu en op Facebook, In-
stagram of Pinterest.

Bar Van Gogh veertig jaar
Door Janneke Mes

Op 16 februari is het veertig jaar geleden dat Eric Hendrix zijn Bar van 
Gogh begon, gelegen aan het Park in Nuenen. Deze mijlpaal is reden voor 
een feestje.

Foto’s: Liesbeth Wessel

Na jaren als portier te hebben ge-
werkt bij enkele discotheken, is Eric 
in 1983 op zijn 25e zelf een disco-
theek begonnen aan Park 63a. Dit 
historische pand (uit 1879) was oor-
spronkelijk een deel van een bier-
brouwerij en nu een prachtige blik-
vanger van het dorp. Na een paar jaar 
verbouwde Eric de discotheek naar 
een rustig café. 

Gezellig buurten
Zijn café is al sinds lange tijd een vas-
te plek voor een dartclub, biljartclub 
en een paar kaartclubs. Ook zijn er 
jaarlijkse Ierse sessies en soms nodigt 
Eric een band uit. Verder organiseert 
hij bier- en whiskyproeverijen. 
De bar is een bruin café, waar men-

sen een borreltje kunnen drinken, 
hapje kunnen eten, kaartje kunnen 
leggen en gezellig kunnen kletsen. 
Dit laatste is wat Eric het belangrijk-
ste vindt in zijn werk; het ontmoeten 
van de mensen en samen babbelen 
en lachen. De muziek staat aan, vaak 
afgestemd op de jaren 70/80. "Maar 
niet te hard, gewoon rustig, zodat 
mensen kunnen buurten," zegt Eric. 
Vrijdag- en zaterdagavond kan er ook 
gegeten worden. Zijn vriendin Lies-
beth speelt hierin een grote rol; zij 
staat dan in de keuken en maakt een 
eenvoudige pot zoals spaghetti en 
stamppot, alles vers. Op deze uitno-
digingen komen veel vaste Nuenena-
ren af. Ook met carnaval versiert hij 
de zaak en komen mensen een hapje 

eten. Zie ook www.barvangogh.nl 
voor meer informatie.

Oudste bar in Nuenen 
Met veertig jaren is Bar van Gogh ver-
uit het oudste café van Nuenen met 
eenzelfde eigenaar. Sinds enkele ja-
ren, na de herinrichting van de stra-
ten rondom het Park, heeft hij buiten 
een terras. Hij merkt dat dit zijn café 
wat toegankelijker heeft gemaakt. 
Meer jongere mensen ontdekken zijn 
café, wat hij heel leuk vindt. De bar is 
voor Eric precies zoals hij het graag 
ziet. "Goed is goed, ondanks dat het 
hard werken is", vindt hij. Hij maakt 
lange dagen, vaak ruim veertien uur 
per dag. Zijn vriendin houdt de web-
site bij en regelt zaken op de achter-

grond. Verder doet hij alles alleen. Va-
kanties zijn er niet bij, maar dit mist 
hij niet. Liever is hij in de bossen waar 
hij met de honden vaak gaat wande-
len. Zijn twee honden vergezellen 
hem ook altijd in het café en zijn goe-
de bekenden van zijn vaste gasten.
 
Aanstaande donderdag viert Eric dus 
het jubileum in de zaak. Hij is zicht-
baar trots op de zaak en hoopt nog 
vele jaren op deze manier zijn gasten 
te ontvangen.

En de winnaars zijn…
Vrijdag 10 februari vond bij Veldsink Advies, die een aantal prijzen spon-
sorde, de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd met kleurplaat en rebus. 
Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Lindespelers in het kader 
van de familievoorstelling ‘De Heksen’, gebaseerd op het boek van Roald 
Dahl. 

De kleurplaten en rebussen waren op de Nuenense scholen met enthousiasme 
ontvangen, en de jury had best moeite om een keuze te maken uit de inzen-
dingen. Bij de rebus was dat natuurlijk makkelijk, want iedereen die de juiste 
oplossing had gevonden kon meedingen naar de prijzen. De prijswinnaars 
vonden de uitreiking best leuk, hoewel ze ook een beetje zenuwachtig waren.  
De vier prijswinnaars werden vergezeld door trotse ouders en grootouders, zij 
kregen natuurlijk ook vrijkaartjes voor ‘De Heksen’. Voor een volgende keer wil-
len we overigens wel de Nuenense jongens uitdagen om meer hun best te 
doen, want nu hebben de meisjes alle prijzen gewonnen. 
Kom ook kijken naar de familievoorstelling ‘De Heksen’ op 24, 25 of 26 februari 
in Het Klooster. Kaartjes (€ 6,-) te bestellen op www.lindespelers.nl

brabant
Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 

o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de 
 vijverzijde bij het gemeentehuis
Elke maandag:  13.30-15.30 uur  WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve   
 inloop WLG, D’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick
 13.15-14.45 uur Taalcafé, Bibliotheek Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag:  13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag:  11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen, Bibliotheek, 
 J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl.

WOENSDAG 15 FEBRUARI
13.30-16.00 uur Repair Cafe Laarbeek, Dorpshuis, Grotehof 2, Lieshout
15.00-17.00 uur Jeugd Pinsentreffen CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie
17.30-19.00 uur Receptie Jeugdprins en jeugdprinses CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie

DONDERDAG 16 FEBRUARI                           
09:30-11.30 uur Computercafé Nuenen,Arduino en het Internet of Things, bibliotheek
 Dommeldal
10.30-11.30 uur Boekjes & Babbels voor kids 0 - 4 jaar bibliotheek Dommeldal
13.30-15.30 uur Mantelzorgcafe, de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
15.00-16.30 uur Parkinsoncafé Vitalis Peppelrode, ds. Flietnerstraat 5 Eindhoven
20.00 uur  Concert Triotique, Van Gogh kerkje Nuenen

VRIJDAG 17 FEBRUARI
14.00 uur  Senergiek/SeniorWeb voorlichtingsmiddag, ‘belastingaangifte op de 
 computer’, Trefpuntzaal, Het Klooster 
14.00-18.00 uur Seniorencarnaval CV De Dwèrsklippels ResiTENTie V. van Goghplein
19.11-00.11 uur Bonte Avond CV De Wetters, de Koppel 1 te Nederwetten
19.30 uur Kienavond KBO Lieshout. Dorpshuis Lieshout
20.11 uur Schon Vrouwkesavond, ’t Klooster  

ZATERDAG 18 FEBRUARI
09.30-12.00 uur D'n Aftrap Carnaval, Lokaal Royaal (MFA) De Koppel 7, Nederwetten
14.11 uur Carnavalsoptocht Gerwen, Start Gerwenseweg/Heuvelplein Gerwen
11.00-17.00 uur Helleborusweekend Walburg Tuinen

ZONDAG 19 FEBRUARI
13.30 uur  Carnavalsoptocht Nuenen
10.00 uur Carnavalsmis in de Regenboogkerk
11.00-17.00 uur  Helleborusweekend Walburg Tuinen
15.11-17.00 uur Kindercarnaval Gerwen in 'De NarreBar’ (via het Kosterspad naast D’n
 Heuvel).

MAANDAG 20 FEBRUARI
14.11 uur Carnavalsoptocht Nederwetten

DINSDAG 21 FEBRUARI
14.11-17.30 uur Kindercarnaval Gerwen in 'De NarreBar’ (via het Kosterspad naast D’n  
 Heuvel).

VRIJDAG 24 FEBRUARI
13.30 uur Senergieklezing fascisme in Ned., Trefpuntzaal Het Klooster
19.00 uur Lindespelers: ‘De Heksen’ van Roald Dahl, Het Klooster
19.00-20.30 uur Discozwemmen carnaval Feel Fit Center Nuenen
20.00 uur Rikken SupportersClub RKSV Nuenen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

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

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes en Janneke 
Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangeleverde 
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Zo blij en trots op Gerwen…..
Gerwenaren zijn trots op hun dorp. Met De Boontuijn, Den Dooie Hoek en 
De Tip.   Vooruit, vooruit Groen-Wit! Dat is de plaatselijke voetbalclub 
RKGSV die dit jaar het 75-jarig bestaan viert. Je kunt er darten en jeu-de-
boulen. Genieten van Yumi-friet in het Heuvelplein. Naar de 3 Gebroeders 
en naar het toffe café De Stam. Voldoende onderwerpen voor een lied?

Fotografie en tekst: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Zanger Jeffrey Maas (midden) met links 
zijn moeder Rietje en rechts de 94-jarige 
Kato Sander Yumi-friet in cafetaria Heuvelplein

President Harold Hendriks….

President Harold Hendriks van de 
Narre-Kappen trok de plaatselijke 
muziekartiest Jeffrey Maas aan zijn 
jasje en de zanger durfde geen Nee 
te zeggen. Zaterdag 11 februari is de 
seniorenmiddag in de NarreBar met 
optredens van plaatselijke artiesten.

Jeffrey dicht een mooi tekst op pa-
pier. ‘Thuis heb ik nog un ansicht-
kaart..’ luidt de eerste zin. ‘Waarop un 
kerk met trekpaard staat..’. Op de mu-
ziek van ‘Het Dorp’ van Wim Son-
neveld brengt Jeffrey Maas een Ger-
wense meezinger uit.

De senioren zingen uit volle borst 
mee. Jeffrey zingt die middag in de 
spiksplinternieuwe residentie van 
carnavalsvereniging De Narre-Kap-
pen het lied ‘Ons Dorp Gerwen’ ook 
nog een tweede keer. Met toepasse-
lijke foto’s op tv-schermen.  

Jeffrey’s moeder Rietje zit in de zaal 
en geniet met volle teugen. Ook de 
oudste inwoner van Gerwen, de 
94-jarige Kato Sanders, zingt mee en 
geniet van de gezellige middag. 
Jeugdprinses Glow en haar hofda-
mes Glitter en Glamour ontvangen 
de senioren met koffie en vlaai. Een 
programma compleet met Bingo, 
muziek en dansmariekes. Ter afslui-
ting genieten de Gerwense senioren 
van een heerlijke koffietafel en van 
het optreden van de Gerwense 
Dorpsmuzikanten.

En zaterdag op de zwamavond komt 
Jeffrey voor de derde keer op het po-
dium. In de uitverkochte NarreBar 
gaat het dak er af… Prins Jogadero 
en zijn adjudanten Pérola en Aven-
tura spelden de zanger een prachtige 
onderscheiding op voor de muzikale 
hattrick.   

Jeffrey Maas (1962, Detroit-USA) is 
met zijn gezin in 1995 in Gerwen ko-
men wonen. Hij verhuisde toen van 
de textielstad Tilburg naar het kerk-
dorpje Gerwen. Hij voelt zich hier 
meer dan thuis en wil er ook niet 
meer weg. In het refrein zingt hij dat 
zo:

“En als ik ons dorpke in kom rijden…
Zie ik de mensen allemoal stoan…
Ze zijn zo blij en trots op Gerwen
Hier wil ik nooit nie-mir vandoan.”

Geschiedenislezing Senergiek

Fascisme in Nederland
Voor de eerstvolgende lezing tekent Nuenenaar Jan van der Wielen (72). 
Hij is voor de regelmatige bezoekers van de Senergiek lezingen al een 
oude bekende.

Van der Wielen studeerde geschiede-
nis aan de Tilburgse universiteit en 
verzorgde al eerder lezingen over on-
der meer onze koloniale tijd in Indië, 
over Willem van Oranje en de Joden-
vervolging.
Dit keer komt zijn thema uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Hij gaat 
vertellen over welke enorme rol de 
opkomst van het fascisme in Europa 
heeft gespeeld. Deze stroming kreeg 
vooral in de dertiger jaren een sterk 
groeiende aanhang in heel veel lan-
den in Europa, waaronder ook in Ne-
derland. Met name de Nationaalsoci-
alistische Beweging (NSB) was een 
factor van belang in het Nederlandse 
politieke landschap.

Jan van der Wielen zal deze politieke 
bewegingen binnen Europese lan-
den vergelijken. In hoeverre leek het 
Nederlands fascisme op dat van Italië 
en Duitsland?
 
In de presentatie zal  hij uitgebreid in-
gaan op de leider van de Nederland-
se NSB Anton Mussert en aandacht 
besteden aan diens levensloop. Daar-
bij komt ook de tegenstelling aan 
bod tussen Mussert en een ander 
vooraanstaand NSB’er Rost van Ton-
ningen. Nederland kende voor en tij-

dens de Tweede Wereldoorlog naast 
de NSB ook nog andere fascistische 
groeperingen, zoals de Nederlandse 
Unie en het Zwart Front. Ook op hun 
rol binnen Nederland tijdens de oor-
log zal de inleider ingaan.

De lezing vindt plaats op vrijdag 24 
februari om 13.30 uur in de Trefpunt 
zaal van Het Klooster in Nuenen aan 
het Park. Geïnteresseerd? Zowel le-
den als niet leden van Senergiek zijn 
zonder vooraanmeling van harte 
welkom op deze middag.
De entree bedraagt € 2,-. Voor leden 
van Senergiek geldt € 1,- korting. De 
pauzeconsumptie is in de prijs inbe-
grepen.

Grasveld op terrein gesloopte 
panden Parkstraat-Voirt
Projectontwikkelaar Van Wanrooij B.V. is maandag 7 november gestart 
met de sloopwerkzaamheden van een aantal panden, gelegen op de 
hoek van Parkstraat-Voirt. Het sloopwerk zou ongeveer vijf weken duren. 
In de loop van deze week is alles gesloopt en komt er ook een einde aan 
de geluidhinder voor omwonenden. Het sloopwerk heeft ruim drie maan-
den in beslag genomen.

Tijdens de sloop gooide asbest roet in 
het eten. Het verwijderen van asbest 
veroorzaakte vertraging van de sloop. 
Na de complete afronding van de 
sloop wordt het vrijkomende terrein 
met gras ingezaaid. De Voirt-parkeer-
plaats tegenover Elektronicawinkel 
Expert blijft voorlopig in gebruik als 
parkeervoorziening.

Supermarkt en woningen
Bouwbedrijf Van Wanrooij heeft zo’n 
vijf jaar geleden een aantal panden 
aan de Voirt en aan de Parkstraat ge-
kocht van woningbouwvereniging 
Helpt Elkander. De bedoeling is dat 
hier woningen komen die gebouwd 
worden in combinatie met een su-
permarkt. Van Wanrooij heeft met het 

oog op deze invulling ook de voor-
malige apotheek aan de Parkstraat 
gekocht. De halfgesloopte apotheek 
(zie foto) werd in de Nuenense wan-
delgangen Oekraïne-apotheek ge-
noemd. Zodra het gemeentebestuur 
de Nuenense centrumvisie heeft af-
gerond kan Van Wanrooij zijn plan-
nen voor de invulling van de locatie 
gaan uitwerken. Dan vindt de toet-
sing van de ruimtelijke inpassing in 
het Nuenense centrum plaats. Het 
terrein dat momenteel in gebruik is 
als parkeervoorziening behoort ook 
tot die locatie. Het parkeerterrein 
blijft die functie voorlopig nog be-
houden. 

 foto Cees van Keulen

Eet u ook mee voor het goede doel?!

De solidariteitsmaaltijd
Op 10 maart is het eindelijk weer zover. We houden dan weer de bekende 
en altijd gewaardeerde solidariteitsmaaltijd. Eten voor het goede doel! Op 
die dag wordt het kerkelijk centrum de Regenboog omgetoverd tot een 
grote eetgelegenheid waar zo’n 150 mensen vanaf 18.00 uur kunnen ge-
nieten van een heerlijke, eenvoudige, Afrikaans georiënteerde maaltijd. 

De maaltijd wordt georganiseerd 
door de werkgroepen ontwikkelings-
samenwerking van de kerken in Nue-
nen in samenwerking met onze 
dorpsgenoot Greet de Bruijn. Zij is 
verbonden aan de stichting MOV 
Eindhoven.
Voor deze stichting halen we geld op 
met als doel om vrouwen in Kenya de 
mogelijkheid te geven om zelf hun 
inkomen te genereren door hen te 
ondersteunen bij landbouwprojec-
ten. De stichting werkt samen met 
een partnerorganisatie ter plaatse.

Wat wordt er bereikt met uw geld
Kenya heeft veel last van de droogte. 
Maar met uw geld hopen wij te zor-
gen voor een waterpomp en bijbe-
horende watertank om de droogte-
periode beter te kunnen overbrug-
gen. Er wordt gezorgd voor zaaigoed 
van allerlei gewassen. Ook worden er 
trainingen gegeven, zodat er vol-
doende kennis is om zelfstandig ver-
der te kunnen boeren.

Vanwege de temperatuur kan er wel 
3 of 4 keer per jaar worden geoogst. 
Dus hiermee zijn heel veel mensen 
geholpen. De vrouwen kunnen een 
zelfstandig bestaan opbouwen, voor 
hun zelf en hun familie. Van de extra 
opbrengsten, die verkocht worden, 
kunnen ze hun kinderen naar school 
laten gaan en dit is ook weer een 
mooie basis voor de toekomst.

Uitnodiging en aanmelding
U kunt dit fantastische project onder-
steunen door mee te doen aan deze 
maaltijd. U bent van harte welkom in 
de Regenboog aan de Sportlaan 5 te 
Nuenen om 18.00 uur. U moet u op-
geven via de website www.solidari-
teitsmaaltijd.nl en/of via e-mail info@
solidariteitsmaaltijd.nl. De kosten zijn 
slechts een tientje per persoon. Een 
aanvullende donatie wordt zeer ge-
waardeerd. Betaling op de avond zelf. 
Nadat u zich hebt opgegeven, ont-
vangt u een bevestiging van uw deel-
name per e-mail.
U komt toch ook op 10 maart?

Speciale carnavalsdienst in 
Regenboogkerk met spreker 
Huub Schumacher
Het is toch onvoorstelbaar dat je, 
gemaskerd en wel, gearmd met de 
vrouw van de burgemeester en 
met dominee over straat zwalkt 
zonder dat je weet dat zij dat zijn. 
Had je het geweten, dan zou je dat 
wel uit je hoofd laten!

Maar dat is nou net het eigenlijke van 
carnaval en tegelijk het superleuke: 
alle standsverschillen voor een paar 
dagen over de schutting gooien. Weg 
met die krankzinnige scheidsmuren, 
die je klein houden en die je een 
hoop aan narigheid bezorgen. Weet 
je dat we het zondagmorgen in de 
Regenboogkerk over iemand gaan 
hebben op wie alle Raden van 11 en 
alle carnavalsvierders jaloers kunnen 

zijn? Ik bedoel hier iemand die de be-
nen van onder z’n lijf liep om scheids-
muren tussen mensen af te breken, 
en niet zomaar voor ’n ‘long-week-
end’, maar voor altijd! De vraag alleen 
is of hij bij jou mag inbreken? Is hij 
een welkome inbreker?

Huub Schumacher 
Huub Schumacher (1945) is theoloog, 
priester en publicist. Hij schreef onder 
andere, samen met Bas Rentmeester 
het boek 'Elke dag één rozijn. Voedsel 
voor de geest', Het boek bevat voor 
elke dag een moderne meditatie. 
Schumacher staat bekend als een ver-
halende man met zijn eigen vertel-
lende stijl. Ook treedt hij soms een 
beetje buiten de gebaande banen. Hij 
heeft vaak verrassende wendingen in 
zijn uitleg. Hij is al een paar keer als 
voorganger geweest. Ook verzorgt hij 
(samen met Paul Weijmans) oecume-
nische avonden. 

Kom zondag 19 februari om 10.00 uur 
naar de Regenboogkerk! Het zal je 
carnavalshartje goed doen!
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Hartelijk weerzien bij sterke 40ste Pronkzitting

Carnaval
Vecteezy.com

Door Edwin Coolen

Veel Nuenense straten, buurtschappen en vriendenclubs waren zaterdag 
in de ResiTentie aanwezig bij de 40ste editie van de Pronkzitting van cv 
De Dwèrsklippels. Na een pauze van twee jaar door corona voelde het als 
een aangenaam weerzien van oude bekenden op deze uitverkochte 
avond.

Na haar welkomstwoord liet presen-
tatrice Mirte Peters eerst weten dat 
Ria Wesenbeek, Barones van de 
Dwèrsklippels, door omstandighe-
den afwezig zal zijn. Achter Mirte za-
ten Prins Vino en zijn adjudanten Bi-
anco en Rosso in de banken net als 
de muzikanten van de Blaospoepers, 
al 55 jaar hofkapel. Verder bedankte 
ze Tonnie Muskens, die na 25 jaar 
stopt bij de organisatie van de Pronk-
zittingen.
Alle acts werden door de Suisse stijl-
vol naar binnen en buiten geleid. Er 
waren drie tonpraters die hun buut 
brachten, toch hét kenmerk van zo’n 
avond. De eerste was van Erik Mulder 
als opa van Epscheuten, met zijn 85 
jaar de grootste vlegel van het be-
jaardenhuis. Hij besprak het wel en 
wee van ouderdom (incontinentie, 
Alzheimer). Een buut zoals het hoort, 
compleet met afsluitende rijm.
 De tweede tonprater had op het 
laatste moment afgemeld. Gelukkig 
was er een vervanger gevonden: Nik 
Sanders (Arian Compen), als professio-
neel Invaller die geen ‘nee’ kan zeggen. 
Hij heeft zelfs ooit een lintje ontvan-
gen, al was dat voor iemand anders 

die ziek was. Een originele buut met 
droge humor en woordspelingen. 
Jammer dat er steeds meer rumoer in 
de zaal klonk.
 De laatste en sterkste buut was 
van de ervaren en meervoudig kam-
pioen Andy Marcelissen. Als wielren-
ner Bram Fetamine was hij op de fiets 
door Nederwetten gekomen. Er volg-
de een spervuur aan grappen en 
woordspelingen. Aan het einde van 
zijn buut werd de zaal nog even op 
het verkeerde been gezet. Begon hij 
nou opnieuw?

Muzikaal cabaret kwam er van Sten-
zel en Kivits, voor het eerst op de 
Pronkzitting. Ze vermengden klassie-
ke muziek met comedy, Kivits als 
meesterpianist, Stenzel als tenor met 
een bijzondere mimiek. André Rieu 
was niet ver weg bij dit duo.
 Een ander soort piano, de accor-
deon, werd bespeeld door Applaus, 
een jong trio oit Hellemond. En dè 
konde goed horen, maat! Ze nodig-
den iedereen uit om te komen hel-
pen met plantjes knippen in hun ga-
rage. ‘Naait oe handen op mekaar’, 
riep de zanger van Applaus.

 De vier mannen van het Van Bins-
bergen Trio uit Nuenen speelden ook 
met een invaller maar dan een echte, 
de pianist. Hun studentikoze cantus 
is altijd goed. Bij de uitvoering van 
het nummer ‘Liefde voor muziek’ 
(geef me vuur) leek het in de tent wel 
een swingende gospeldienst in het 
zuiden van de Verenigde Staten.

En toen gingen de podiumgordijnen 
dicht voor die andere act uit Nuenen: 
de Oud-Prinsen. Onder artistieke 
aanvoering van Hans Kuijten zorg-
den zij weer voor een waar spektakel-
stuk. Tijd en ruimte leken niet te be-
staan bij deze tocht van WOW-gevoel 
waarbij onder meer Star Wars, smart-
lappen, Disney, Dj La Fuente, Sinatra 
en de Alpenzusjes voorbij kwamen.

Vaste afsluiter van de Pronkzitting is 
‘Ik heb u lief mijn Nuenen Dwèrs’ en 
werd door iedereen staand meege-
zongen. Zoals het hoort.

Foto’s: Alexander van der Dussen

KinderCarnaval op dinsdag-
middag in de ResiTentie
Op dinsdagmiddag 21 februari gaan de deuren van deze Tent op het Vin-
cent van Goghplein om 13.00 uur voor de 25ste keer weer open voor het 
kindercarnaval. Alle kinderen zijn welkom en mogen natuurlijk ook hun 
ouders of grootouders meebrengen. En je zorgt ervoor dat je erbij bent in 
je mooiste of gekste carnavalskleding. Per slot van rekening ziet iedereen 
er met carnaval een beetje gek uit. 

 

Het feest der feesten begint om 
20.11uur. De eerste 100 Schôn 
Vrouwkes die zich melden, krijgen 
naast de felbegeerde jaarlijkse but-
ton een superleuk en handig cadeau-
tje voor tijdens de Carnavalsdagen. 
Wees er dus op tijd bij want op is op.
De toegang is gratis. En tijdens dit 
Pittig Partijtje in ’t Klooster word je 

Carnaval voor alle 
kids in Gerwen
 
Speciaal voor de kinderen in het Nar-
regat zijn er twee wonderlijke kin-
dermiddagen georganiseerd! Beide 
middagen zijn er spellen, een spring-
kussen, knutselhoek, bouwhoek en 
de polonaise ontbreekt zeker niet.

Zondag: Heb jij een talent? Zingen, 
dansen, moppen tappen, goochelen 
of iets anders…?  Meld je aan en dan 
sta jij zondagmiddag op het podium! 
Aanmelden talentenjacht: stuur een 
appje met je naam en talent naar Kel-
ly Schoenmakers (06-53339822) of 
Kitty Engelen (06-40075554).
Dinsdag: Spelen we héél veel spellen! 
Zoals: gooi jij de soesjes raak? Wie 
raadt het woord? Hoe vaak ga jij door 
het sleutelgat wonderland in? Met 
z’n allen zetten we het jeugdtrio in 
het middelpunt! Zouden ze schoon 
blijven…? De ingang van residentie 
‘De NarreBar’ is te vinden via het Kos-
terspad naast D’n Heuvel.

Met trots stellen we aan jullie voor: 

Jeugdprins Quinn en jeugd-
prinses Mila van CV de Wetters
Afgelopen maandag zijn ze door middel van een loting op basisschool 
Sint Jozef bekroond met deze mooie titels. Zij mogen tijdens de carnaval 
de jeugdscepter zwaaien.

Quinn Verhoeven is 11 jaar geleden 
geboren op zaterdag tijdens de car-
naval en aankomende zaterdag 
wordt hij 11 jaar. Quinn is de zoon 
van oud-Prins Pukkie, hij voetbalt bij 
Juventud JO11-1 en zit in groep 7 van 
basisschool Sint Jozef.
Mila Rovers is 11 jaar, dochter van 
oud-adjudant Mukkie, rijdt pony bij 
PSV de Bosrakkers, korfbalt bij de 
Corrridor C1 en danst bij de Spetters 
van de Wetters.

Wilt u jeugdprins Quinn en jeugd-
prinses Mila komen feliciteren? Kom 
dan langs op de jeugdreceptie tij-
dens onze kindermiddag. De recep-
tie voor ons jeugdduo vindt plaats op 
dinsdag 21 februari om 14.11 uur. 
Daarna volgt de prijsuitreiking van 
de kinderoptocht. Het belooft zoals 
altijd een gezellige kindermiddag te 
worden voor jong en oud, waar alle 
kinderen eindeloos kunnen dansen, 
hossen, spelen, knutselen, zingen, 
springen, tekenen en bouwen met 
megablokken. Ook zullen de kleine 
en de grote dansmariekes optreden. 
Graag tot dinsdag in Lokaal Royaal, 
de Koppel 7 in Nederwetten.

getrakteerd op een optreden van Jan 
Biggel, word de muziek verzorgd 
door DJ Martin en komt er een Pittige 
verrassingsact.

Dit wil je niet missen! Alle vrouwkes 
van harte welkom vanaf 20.11 uur, de 
mannekes zijn welkom vanaf 00.00 
uur.

De werkgroep, die dit allemaal or-
ganiseert, is al druk bezig geweest 
met het verdelen van de taken. Wie 
doet de inkoop, wie zorgt voor de be-
stellingen en wie doet de communi-
catie en nog veel meer. Maar als alles 
goed is verlopen, zijn we er op dins-
dagmiddag weer helemaal klaar 
voor.

De kinderen kunnen dan lekker hos-
sen en springen, dansen en zingen 
op de beats van onze DJ Tuur. Bij de 
kinderkassa kun je bonnetjes kopen 
waarmee je snoep, chips, popcorn, 
suikerspin enzovoorts kunt kopen. 

We hebben ook weer voldoende gra-
tis limonade op voorraad in de kleu-
ren oranje, rood en groen.
Als je vroeg genoeg aanwezig bent, 
kun je ook de jeugdprins Morris en 
jeugdprinses Floor zien. Ook de ‘gro-
te mensen’ prins Vino met de adju-
danten Bianco en Rosso komen een 
kijkje nemen. Zij brengen ook weer 
een dansgarde mee die jullie laten 
zien welk mooi dansje ze dit jaar heb-
ben ingestudeerd. Dit wil je toch niet 
missen? Zorg er dan voor dat je uiter-
lijk om 13.30 uur binnen bent. Daarna 
mag je zelf gaan dansen en hossen. 
Misschien doen papa, mama, oma of 
opa ook wel even mee.
En mocht je gevallen zijn dan is er 
EHBO aanwezig om, indien nodig, 
een pleister te plakken. De toegang 
tot dit feestje is ook dit jaar weer he-
lemaal gratis.
Trek dus je mooiste carnavalspak aan 
en kom met broertjes en/of zusjes en 
vriendjes of vriendinnetjes op dins-
dagmiddag 21 februari naar de tent 
voor dit grote kinderfeest. Om onge-
veer 17:30 uur is het afgelopen.

De werkgroep kan dit uiteraard niet 
alleen, en kan nog steeds hulp ge-
bruiken. Met name voor het schmin-
ken, de knutselhoek en de garderobe 
zoeken we nog mensen. Als je ons 
wilt helpen, dan graag z.s.m. aanmel-
den via email: kindercarnaval@ons-
net.nu. Tot dinsdag 21 februari!
Werkgroep KinderCarnaval, Agneta, 
Geert, Jan, Lena en Patricia

 Een Pittig Partijtje tijdens 
Schôn Vrouwkesavond
Ronkende naaimachines, geheime bijeenkomsten en gefluister onder-
ling. En ook heel wat speculaties over alle verrassingen die we voor jullie 
in petto hebben, gaan onze drie dorpen rond. Met alle vrouwen van Nue-
nen en omgeving gaan we er een fantastisch feestje van maken, aan-
staande vrijdagavond in ’t Klooster.  Deze avond zit vol verrassingen en 
gezelligheid, zoals je van de Schôn Vrouwkesavond gewend bent.



ROND DE LINDE week 7 Donderdag 16 februari 2023

Carnavalskalender 2019Carnavalskalender 2023
Vecteezy.comVecteezy.com

VRIJDAG 17 FEBRUARI

 Schoolcarnaval CV de Narre-Kappen - De NarreBar
14.00 uur  Seniorencarnaval - ResiTentie Vincent van Goghplein
19.11 uur Bonte Avond CV De Wetters - MFA 
20.00 uur  3e Zwamavond CV De Narre-Kappen - De NarreBar
20.11 uur  Schôn Vrouwkes Avond - Het Klooster
20.11 uur Skon Begin - Iedereen is welkom - Café Ons Dorp
20.30 uur  DolDwèrs - ResiTentie Vincent van Goghplein

ZATERDAG 18 FEBRUARI

10.00 uur  D’n Aftrap - Sleuteluitreiking - De Koppel 7 Nederwetten
12.00 uur  Carnavalsmiddag groep 3/5 - Theaterzaal Het Klooster
13.30 uur  Soos Club111 Ons Dorp - alleen voor genodigden 
14.11 uur  Optocht CV De Narre-Kappen Gerwen
 Aansluitend optochtbal met de Nünentaler Schürzenjäger - De NarreBar
15.00 uur  Carnavalsmiddag groep 6/8 - Theaterzaal Het Klooster
18.30 uur  Carnavalsmis - H. Clemenskerk Nuenen
20.00 uur  Tienercarnaval - ResiTentie - Vincent van Goghplein
20.11 uur  Pulle Vulle - CV De Wetters - MFA 
20.11 uur Gezellig Dorpsfeest - Café Ons Dorp

ZONDAG 19 FEBRUARI

09.30 uur  Carnavalsmis Nederwetten met ontbijt - H. Lambertus
11.00 uur  Carnavalsmis Gerwen - Nieuwe St. Clemenskerk
11.11 uur  Brunch - ResiTentie - Vincent van Goghplein
13.00 uur  Ameezing Carnaval - Het Park
13.11 uur D’n Optocht dwèrs dûr Ons Dorp - Café Ons Dorp
13.30 uur  Optocht - Centrum Nuenen 
15.11 uur  Jeugdmiddag CV De Narre-Kappen
20.00 uur  Tienercarnaval - ResiTentie Vincent van Goghplein
20.11 uur  Knotsgekke Play-back avond - CV De Narre-Kappen - De NarreBar

MAANDAG 20 FEBRUARI

10.33 uur  Brunch CV de Narre-Kappen - De NarreBar 
12.00 uur  Kindermiddag groep 1, 2, 3 - Theaterzaal Het Klooster
13.11 uur Een Meter Smaakt Beter - Café Ons Dorp
13.30 uur  Concert Carnavalesk - ResiTentie Vincent van Goghplein
14.11 uur  Optocht door Nederwetten
 Aansluitend Afterparty - MFA
15.30 uur  Carnavalsmiddag groep 4/8 -  Theaterzaal Het Klooster
20.00 uur  Tienercarnaval - ResiTentie Vincent van Goghplein
20.11 uur  Dweilen met de Narre-Kappen -  verzamelen bij - De NarreBar 
22.11 uur Prinsentreffen - Café Ons Dorp

DINSDAG 21 FEBRUARI

11.11 uur  Bovenste Beste Bingo Brunch jeugd -  Het Klooster
13.00 uur  Kindercarnaval -  ResiTentie Vincent van Goghplein
13.11 uur Dweilen met de kraan open! - Café Ons Dorp
rond 14.00 uur  Uitbloazen in het Park - Het Park
14.11 uur  Jeugdmiddag De Narre- Kappen - De NarreBar
14.11 uur  Kindermatinée CV De Wetters  
20.00 uur  Tienercarnaval -  ResiTentie Vincent van Goghplein
20.11 uur  Sluitingsbal CV de Narre-Kappen -  De NarreBar 
20.30 - 00.00 uur  Zotte dinsdagavondschow CV De Wetters -  MFA
24.00 uur  Klippelverbranding - Plein Clemenskerk

JE JAS VEILIG, WARM EN 

DROOG OPHANGEN TIJDENS CARNAVAL?

Dat kan dit jaar in Nuenen nabij de Kiosk. De garderobe is een 

samenwerking tussen CV de Dwèrsklippels & lokale scoutinggroepen.

WEES WELKOM EN HANG UW JAS OP VOOR € 2,-   

OPENINGSTIJDEN

VRIJDAG  19.00 UUR TOT 02.15 UUR 

ZATERDAG  13.00 UUR TOT 02.15 UUR 

ZONDAG  13.00 UUR TOT 02.15 UUR 

MAANDAG  13.00 UUR TOT 02.15 UUR 

DINSDAG  13.00 UUR TOT 00.00 UUR

WEES WELKOM EN HANG UW JAS OP VOOR € 2,-   
WEES WELKOM EN HANG UW JAS OP VOOR € 2,-   samenwerking tussen CV de Dwèrsklippels & lokale scoutinggroepen.

samenwerking tussen CV de Dwèrsklippels & lokale scoutinggroepen.

www.dwersklippels.nl

JASSEN CONTAINER

HANG UW 

JAS OP VOOR 

€ 2,-
HANG UW 

JAS OP VOOR 

€ 2,-

PRINSENTREFFEN

www.dwersklippels.nlwww.dwersklippels.nlwww.dwersklippels.nl

Zes munten, één betaalmiddel!
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”Carnaval vier je samen”
”Carnaval vier je samen”
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SPORTSPORTEMK - Knegselse Boys 2 - 2
Zondag stond de returnwedstrijd tegen Knegselse Boys op 
het programma. Ook tijdens de heenwedstrijd waren bei-
de teams al aan elkaar gewaagd (nipte 2-3 overwinning 
voor EMK) en ook vanmiddag was het niet anders. 

Nederwetten - Keldonk 4-3

Dit keer valt het kwartje 
de goede kant op
Door Louis Staals

Het was weer gezellig druk op sportpark de Koppel in Nederwetten. De 
overwinning van afgelopen week indachtig, was een goede reden om de 
prestatie van het vaandelteam van Nederwetten te bezoeken. 

Keldonk, het team, dat op de ranglijst 
ruim boven de thuisclub staat en op 
papier dus favoriet, was een mooie 
uitdaging voor het team van trainer 
Mario Pluggers. Het begon allemaal 
niet geheel volgens plan want reeds 
na 8 minuten kreeg het team uit 
Keldonk al een penalty die door Duan 
Villanueve onberispelijk achter doel-

man Jordy van den Boogaard werd 
geschoten 0-1. Nederwetten bleef 
rustig en creëerde enkele mooie sco-
ringskansen. In de 33e minuut gaf 
Bram de Jonge een prachtige pass op 
Dennis van Es die deze pass prima 
aannam. Hoewel de Keldonk keeper 
zijn inzet nog pareerde kwam de bal 
voor de voeten van Ahmet Klet Illias 
die de bal binnen schoot: 1-1. Dit was 
tevens de ruststand.

Vol goede moed probeerde Neder-
wetten in de 2e helft de druk erop te 
houden maar slecht ingrijpen van 
aanvoerder Tim Bunthof leidde door 
Sami Elmeliani tot de 1-2 in de 59e 
minuut. Amper 3 minuten later was 
het echter weer raak. Attent storend 
en goed doorgaand van opnieuw 
Klet Ilias zorgde voor de gelijkmaker: 
2-2. Nederwetten leek door te pak-
ken want het spel van Keldonk werd 
minder. Het leek toch weer mis te 
gaan want in de 67e minuut was er 
een communicatie fout tussen de 
verdediging en keeper Jordy van den 
Boogaard en good old Rene van den 
Akker kon de 2-3 aan tekenen. In de 
71e minuut kreeg Nederwetten een 
penalty nadat Dennis van Es voor de 
zoveelste keer, een halve salto ma-
kend getorpedeerd werd in de zes-
tien. 

Hij ging zelf achter de bal staan en 
scoorde beheerst de gelijkmaker 3-3. 
De apotheose was echter voor Krasi-
mir Nakov die zich prachtig vrijspeel-
de en loeihard de Keldonk keeper het 
nakijken gaf: 4-3. 

Vreugde en trots, veel plezier en 
blijdschap in de kantine waar Neder-
wetten onder leiding van trainer Ma-
rio Pluggers de derde helft ook met 
glans heeft gewonnen. Nu twee we-
ken rust en dan vol goede moed naar 
Elsendorp om deze flow te continue-
ren.

In de openingsfase was het initiatief 
voor Knegselse Boys, maar was de 
eerste de beste doelkans voor EMK, 
welke door de keeper van Knegselse 
Boys tot hoekschop werd verwerkt. 
Ook in de fase hierna was het betere 
veldspel voor Knegselse Boys en had 
EMK grote moeite met het vinden 
van de juiste veldbezetting. Na een 
klein half uur spelen was er sprake 
van een doorgebroken veldspeler 
van Knegseselse Boys die door EMK 
onreglementair  werd gestopt (over-
treding van achter) maar deze werd 
slechts bestraft met een gele kaart 
waardoor de strijd (tot verrassing en 
verbazing van iedereen) elf tegen elf 
bleef. Toch was er enigszins sprake 
van gerechtigheid toen de toegeken-
de vrije trap van richting werd veran-
derd en de terechte 0-1 voorsprong 
voor Knegselse Boys betekende. Vrij-
wel in de eerstvolgende aanval van 
EMK was het Sjef Sanders die aan de 
rechterkant ontsnapte aan de verde-
diging van Knegseselse Boys en Tay-
fun Yilmaz de gelijkmaker noteerde; 
1-1. Dit was tevens de ruststand.
Al snel in de tweede helft moest EMK 
toch met tien man verder nadat een 
overtreding van EMK werd bestraft 
met een directe rode kaart. Vanaf dat 
moment speelde EMK een moeilijke 
en wellicht verloren wedstrijd en was 
het Knegselse Boys dat steeds meer 
het overwicht in de wedstrijd naar 
zich toetrok en de situatie van tien te-
gen elf goed in haar voordeel ge-
bruikte. Een klein kwartier voor het 
einde van de wedstrijd leek de wed-
strijd beslist toen Knegselse Boys een 
goed uitgevoerde aanval tot een 
doelpunt omzette: 1-2. Nadat Kevin 

Wil Marquenie winnaar rikavond
Op een drukbezochte en gezellige rikavond bij de plaatselijke RKSV Nue-
nen was het Wil Marquenie die iedereen te vlug af was. Met een score van 
94 punten was ze door niemand van haar troon te stoten. Ook de rentree 
van Joop Wouters kon hier geen verschil in maken.

Links: Winnaar Wil Marquenie
Rechts : Ted Warmerdam (organisatie)

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond:
Wil Marquenie 94 punten
Hans van de Reek 72 punten
Hub Marquenie 69 punten
Henk Vrijaldenhoven 65 punten
Cor Reniers 58 punten
Ruud Vogels 56 punten
Ria Hurkmans 52 punten
Peter Stultiens 52 punten
Hennie van de Velden 51 punten
Peter de Louw 48 punten

Komende vrijdag is er GEEN rikken in 
verband met carnaval maar de vrij-
dag daarop weer wel. We starten elke 
vrijdag om 20.00 uur en iedereen die 
een beetje kan rikken is welkom.

Nuenen onderuit in Malden
Door Wilbert Ketelaars

Het had een mooie dag kunnen zijn om op de ranglijst nog een stukje te 
stijgen. In de uitwedstrijd naar Juliana’31 in Malden (gemeente Malden- 
Heumen) bij Nijmegen, moest Nuenen proberen om Juliana onder zich te 
houden in de stand op de ranglijst. Gezien de vorm van de laatste weken, 
zat er dat zeker in. Ook de tegenstander had dat begrepen en startte 
voorzichtig in deze wedstrijd. Toni Cuenca was helaas afwezig vanwege 
een schorsing.

Het eerste half uur speelde zich voor-
namelijk af op het middenveld, waar-
bij men voorzichtig probeerde af te 
tasten waar de mogelijkheden lagen. 
Beide ploegen zakten iedere keer wat 
in, om de tegenstander te laten ko-
men, een soort ‘Stratego’ werd op het 
veld uitgevoerd. Nuenen ging toen 
wat meer de lange bal hanteren en 
probeerde zo de diepte te zoeken. De 
uitvoering werd steeds beter, waarbij 
Ed Craenen op links goed doorging 
met een prima doelpoging. Roy Olisla-
gers schoot daarna uit een corner ge-
vaarlijk op goal. De druk van Nuenen 
werd groter, een mooie combinatie 
met Roy, Jasper en Matt tot gevolg. De 
ruststand was echter 0-0.

In de 2e helft ging Juliana over op be-
ter combinatievoetbal, wat leidde tot 
een aantal doelpogingen. Een lob 
over Jeroen Keeris pakte verkeerd uit 
en miste het doel. Beide ploegen kre-
gen steeds meer mogelijkheden, 
Matt Bolhuis kon Tim Ketelaars berei-
ken, maar helaas werd de score nog 
niet geopend. Ook Juliana had een 
paar gevaarlijke aanvallen, maar ook 
hier bleef het doel leeg. Even later 
ging Juliana goed door op links, een 
mooie hoge voorzet buiten bereik 
van Jeroen Keeris, werd vakkundig 
met het hoofd afgerond, 1-0. Een te-
genvaller voor Nuenen, dus moest 

Nuenen aan de bak. Janic Teunissen 
schoot even later goed op doel, maar 
de keeper was alert. Dylano Adriana 
kopte uit een goed genomen vrije 
trap maar net naast. De laatste 10 mi-
nuten werd aanvoerder Max Verkuijl 
naar de spitspositie gestuurd, wat 
leidde tot meer mogelijkheden. Na 
een goede kopbal van Max ging 
Jasper van Oosterhout alleen door, 
een speler van Juliana kon hem al-
leen nog maar onderuit halen. Hij 
werd met rood van het veld gestuurd. 
De gemoederen liepen toen wat op. 
Niet veel later maakte Tim Ketelaars 
een overtreding op het middenveld, 
waar hij geel voor kreeg. De grens-
rechter ging (mede door ondersteu-
ning van de trainers bank en publiek) 
overleggen met scheidsrechter, die 
daarna alsnog rood trok!! Nuenen 
probeerde toen nog een goal te for-
ceren, maar dat lukte niet meer. Julia-
na kreeg nog een vrije trap buiten 
het strafschopgebied, die goed uit de 
hoek werd gehaald door Jeroen Kee-
ris, maar de tegenstander was net 
wat alerter en kon uit de rebound de 
bal binnen schieten, 2-0.

Na deze teleurstelling volgde de te-
rugreis naar Nuenen (voor een win-
terse kost met worst!) Nu maar even 
Carnaval vieren en dan wacht de uit-
wedstrijd bij Orion in Nijmegen.

Een stichting voor bijzondere kinderen 

Rikken voor het Nuenens 
goede doel AllstarZ
Op donderdag 26 januari werd de jaarlijkse rikmarathon gehouden in 
Het Klooster. De Rikclub van Senergiek, en met name het organisatie-
team Henny van Eggelen, Peter de Louw en Ted Warmerdam waren heel 
erg trots dat het allemaal zo goed was verlopen en dat de resultaten er 
mochten zijn.

Na aanmelding van de deelnemers 
en de koffie hield Henny een praatje 
over de huishoudelijke regels, de 
lunch, de sponsoren en het rikregle-
ment. Nadat zij de juryleden (Peter 
en Ted) had voorgesteld konden we 
na de loting met rikken beginnen (16 
tafels met 64 deelnemers). Uiteinde-
lijk was om 16.30 uur de prijsuitrei-
king.

Met Rikken behaalde de volgende 
deelnemers de prijzen:
1e Rinus Rooijakkers 232 punten 
2e Joke Bunthof 136 punten
3e Tinie Willems 107 punten 
4e Ria Rooijakkers 106 punten
5e Jo Verhagen 104 punten
6e Jan Bertelink 101 punten
7e Thea Elbers 100 punten
8e Geert Bons   99 punten
9e Jan Renders   98 punten
10e Huub Leuken   96 punten

Wij bedanken het bestuur van Sener-
giek voor hun enthousiaste en posi-
tieve medewerking en de vrijwilli-
gers in de keuken, die koffie en de 
lunch hebben klaargemaakt en uit-

geserveerd. Zij waren het ook die de 
Rikkers elke keer hebben voorzien 
van de nodige consumpties.
Tevens bedanken wij de vele ‘spon-
sors’ en de rikkers die aan deze rikma-
rathon mee wilden doen. Zonder hen 
zou het niet gelukt zijn om zo’n mooi 
bedrag bijeen te krijgen. 

Uiteindelijk hebben we de rikmara-
thon afgesloten met een positief sal-
do van € 1.880,- dit is inclusief de em-
ballagezuilen van de JUMBO en AH, 
die we een maand lang mochten ge-
bruiken voor het Nuenens goede 
doel ‘AllstarZ’ (een stichting voor bij-
zondere kinderen).
Het bedrag werd door middel van 
een cheque op zaterdag 11 februari 
overhandigt aan Mark Deckers van 
AllstarZ in het bijzijn van de kinderen. 
Hij bedankte ons, maar ook iedereen, 
die eraan hebben meegewerkt, heel 
hartelijk.

Jubilarissen badmintonclub 
Nuenen
Onlangs heeft badmintonclub Nuenen drie jubilarissen in het zonnetje 
mogen zetten. Annemieke Pham-Coolen en Joop Swinkels zijn respectie-
velijk al 12,5 en 25 jaar actief lid van onze club. Pieter Struik  spant de 
kroon met 40 jaar lidmaatschap. Alle drie hebben zij een mooie bos bloe-
men ontvangen tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering.

Kienavond 
Vrijdag 17 februari organiseren wij 
(seniorenvereniging/KBO Lieshout) 
voor jong en oud weer een kien-
avond, deze keer staat het kienen in 
het teken van de carnaval. 

De prijzen die u kunt winnen zijn 
goedgevulde levensmiddelentassen 
inclusief enkele verrassingspakket-
ten met allerlei artikelen wat te ma-
ken heeft met de carnaval. 

De Kienavond vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur. Wij nodigen u en of 
buurtgenoten van harte uit, en zien u 
graag op onze kienavond.

Tot vrijdag de 24 februari!
SupportersClub RKSV Nuenen

Aarts (EMK), met een hamstringbles-
sure uitviel,   moest EMK zich steeds 
meer beperken tot een meer en meer 
opportunistische speelwijze waarbij 
er nadrukkelijk naar een actie van 
één van de spitsen werd gezocht. 
Juist in deze fase leek het alsof de 
wedstrijd gespeeld was en Knegselse 
Boys zich de terechte winnaar van 
het duel waande. EMK zette nog één 
keer aan en het was Rick van den Bo-
gaard die in de absolute slotfase een 
assist van Daan de Jong nog kon om-
zetten tot een zwaarbevochten ge-
lijkmaker: 2-2. Voor Knegselse Boys 
voelde het alsof het vanmiddag twee 
punten had verspeeld, terwijl voor 
EMK het punt als maximaal haalbaar 
voelde.

Wil je ook graag ontdekken hoe leuk 
het is om onderdeel uit te maken van 
een club en elke week samen te spor-
ten kom dan een keer meedoen, als 
recreant of in de competitie. Elke vrij-
dag starten wij om 20.00 uur in sport-
zaal de Hongerman. Je bent van har-
te welkom.
Onze jeugdige spelers starten om 
19.00 uur en worden begeleid in hun 

speltechniek door een professionele 
trainer. Inschrijven kan op elk mo-
ment.  
In maart komen wij langs op basis-
school de Nieuwe Linde om een bad-
mintonclinic te verzorgen voor de 
leerlingen van de bovenbouw. Wij 
hopen daarmee veel jonge mensen 
te enthousiasmeren voor deze ener-
gieke sport.

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. 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.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Parochie Heilig Kruis 
www.parochienuenen.nl
Wij heten u van harte welkom bij een 
van de vieringen in onze parochie. 

Vieringen:
H. Clemenskerk Nuenen
Zaterdag 18 februari 18.30 uur (in te-
genstelling tot wat afgeroepen is in 
de kerk): Carnavalsmis, met het Car-
navalskoor. Voorganger pastor Hans 
Vossenaar.
Zondag 19 februari 11.00 uur: vie-
ring met het Gregoriaans Koor. Voor-
ganger pastor Jos Deckers.
Na de viering van zondag is er gele-
genheid om elkaar achter in de kerk 
te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

Misintenties
Zaterdag 18 februari 18.30 uur: Wil 
Verhagen; Nellie van Hoppe; Piet en 
Jo Verhees; Piet van der Meulen; Tini 
Martens – Wullems; Dick Evers; Han 
van Gils; Paul Dorrestein; Sjef van der 
Linden; Wim Messerschmidt; Will 
Messerschmidt; Tinus van Gils; Lenie 
van Gils; Dini Rooijakkers.
Zondag 19 februari 11.00 uur: over-
leden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem – Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij – van de Kam.

St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 19 februari 11.00 uur viering.
Voorganger pastor Rita van Eck.

Misintenties
Frits Roijakkers; Ben Lijten, vanwege 
sterfdag. 

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 19 februari 9.30 uur een Car-
navalsviering met orgelspel. Voor-
ganger pastor Hans Vossenaar.

Misintenties
Leden en overleden leden van de 
carnavalsvereniging; Overleden le-
den van de oude garde.

Overleden in de 
parochie Heilig Kruis
In onze parochie is overleden Jan 
van den Tillaart. Wij wensen de fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Mededelingen
Aanstaande maandag en dinsdag is 
het secretariaat en het parochiecen-
trum in verband met carnaval geslo-
ten.

Aswoensdag
Na de uitbundige en feestelijke car-
navalsdagen bent u van harte wel-
kom in de gezamenlijke viering op 
woensdag 22 februari om 19.00 uur 
in de H. Clemenskerk in Nuenen om 
de veertigdagentijd in te luiden.
Voorgangers zijn Pastor Rita van Eck 
en kerkelijk werker Pieter Flach. Or-
gelspel door Ton Toirkens.

Innerlijke omkeer
Uit het feit dat de eerste dag van de 
veertigdagentijd de naam Aswoens-
dag gekregen heeft, blijkt hoe diep 
‘het halen van het askruisje’ is door-
gedrongen in onze geloofsbeleving. 
Het uiterlijk teken van het askruisje 
is bedoeld als een oproep om te ko-
men tot een innerlijke omkeer, zoals 
naar voren komt in de woorden die 
gesproken worden bij het opleggen 
van de as: “Bekeert u en geloof in de 
Blijde Boodschap” ofwel “Bedenk 
wel, stof zijt gij en tot stof zult gij we-
derkeren”. Dat klinkt ook door in de 
schriftlezingen die aan de zegening 
van de as voorafgaan. Het is daarom 
niet onterecht dat Aswoensdag nog 
altijd geldt als een vastendag.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 19 februari   zal pastor 
Huub Schumacher in de dienst voor-
gaan. Hij zal spreken over het thema 
‘een welkome inbreker’. De collecte 
is voor Noodhulp aan de aardbe-
vingsslachtoffers. Er is geen kinder-
nevendienst. Na afloop van de 
dienst kunnen we elkaar ontmoeten 
voor een gesprek bij een kop koffie 
of thee. Wilt u de dienst thuis vol-
gen? Ga dan naar  www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding  of rechtstreeks 
naar  kerkdienstgemist.nl    Op don-
derdagochtend is er Open Huis in De 
Regenboog. U bent daar van harte 
welkom.

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 16 februari. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur.

Vrijdag 17 februari. 7.15 uur H. Mis.
Zaterdag 18 februari. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Simeon, bisschop en 
martelaar.

Zondag 19 februari. Zondag Quinqua-
gesima. 10.30 gezongen Hoogmis.
Maandag 20 februari. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 21 februari. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 22 februari. Aswoensdag. 
19.00 uur H. Mis, aswijding en askruis-
je.

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').

Een veteraan is pas verslagen, als hij zelf opgeeft. 

Ons pap, opa Piet was een echte veteraan.
Hij gaf niet op, maar met al zijn levenslust, wilskracht en positiviteit en bovenal met 

liefde en aandacht voor zijn omgeving, heeft hij het leven los moeten laten.

Piet Teunisse
Petrus Johannes Arnoldus

is overleden in de leeftijd van 96 jaar.

*  16 april 1926                                             ✝ 8 februari 2023

echtgenoot van Zus Teunisse-Rooyackers ✝

Henny en John
Iene en Toon ✝
Rosé en Peter
Monique en Robbert
Patrick en Christel

Klein- en achterkleinkinderen

We hebben afscheid genomen van Piet op dinsdag 14 februari.

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle en warme zorg van het personeel 
van woonzorgcentrum Akkers.

Correspondentieadres: 
Dennenlaan 18
5671 BX  Nuenen

Wette Weurt Wijs
Dat is het thema van de carnavals-
viering op zondagmorgen in de 
kerk van Nederwetten. Een thema 
dat aansluit bij het motto van Prins 
Lassie van Oranje: Wette Weurt 
Wijs.

Pastoor Vossenaar zal voorgaan in 
deze viering met assistentie van de 
prins en zijn adjudanten, de drie Wij-
zen die dit jaar als wegwijzers voorop 
zullen gaan tijdens de carnavalsda-
gen. De viering, die begint om 09.30 
uur, zal muzikaal worden opgeluis-
terd door de Koekwouzenband. 

U bent van harte uitgenodigd bij de 
feestelijke start van de carnavalszon-
dag in onze mooie kerk van Neder-
wetten.
 

Unne mooie mens, een echt mensenmens heeft ons verlaten.

Rinus van Gastel

Wij hebben Rinus ervaren als oprecht geïnteresseerd in iedereen om hem 
heen. Behept met een vurig bewaakt groot rechtvaardigheidsgevoel. 

Wars van welke vorm van opsmuk dan ook. 
Grote tegenslagen heeft hij gekend in het leven. Deze heeft hij op een zeer 

bewonderingswaardige manier een plek weten te geven, wat niet altijd
even makkelijk was. 

Rinus was voorzien van een meer dan goed verstand en had daarbij ook nog 
een haast fotografisch geheugen. Daarbij bedachtzaam, erg eerlijk, 

recht door zee en prima in staat om mensen van allerlei pluimage mee te 
nemen in zijn gedachtegoed. Ook bij het voor hen maken van soms erg 

moeilijke beslissingen. Dit alles op een bijzonder natuurlijke wijze en zonder 
op enig moment dwingend over te komen. Menig belastingambtenaar heeft 

hij daarbij in grote verwarring achtergelaten. Hij kon fantastisch luisteren, 
"ge kent nie terug-uit praten" een dogma en uiteraard een waarheid 

als een koe. Met deze benadering wist hij partijen die elkaar onderling
de tent uitvochten tevreden te houden, sterker nog, ze bleven 

na het uit elkaar gaan allemaal klant. 
“Geen dubbele agenda” nog zo’n motto. 

Rinus was betrokken en actief in de Nuenense gemeenschap. Waar hij als 
geïnteresseerd lid of bestuurlijk zijn bijdrage heeft geleverd aan onder meer 
de wielerclub, de motorclub, de Akkers en het FNO. Zo maakte hij Nuenen 

een nog mooiere plek om te mogen wonen.

Voor Van Gastel en Neijnens was hij oprichter en naamgever, lichtend 
voorbeeld als luisteraar, inspirator, sparringpartner en baken van rust. Met 

zijn oprechte interesse voor iedereen. Al net iets meer dan 40 jaar de spil en 
kern van ons kantoor. Wij gaan in zijn gedachtegoed verder en hopen daarbij 

een paar van zijn kwaliteiten te kunnen voortzetten binnen ons kantoor. 
Rinus bedankt voor alles. 

Wij zijn dankbaar dat we je hebben mogen ontmoeten. 
We gaan je eerst en vooral heel erg missen.

22 juli 1948                                                                      14 februari 2023Nuenen     

Owen Wessels  nieuwe Voorleeskampioen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Dat was weer een spannende voor-
leeswedstrijd! Op uitnodiging van 
de bibliotheek namen de kinderen 
in de groepen 7 en 8 van de vol-
gende zes basisscholen deel aan 
de Nationale Voorleeswedstrijd 
2023: Brede School Heuvelrijk, De 
Nieuwe Linde, De Wentelwiek, De 
Rietpluim, Kindcentrum De Das-
senburcht en Het Mooiste Blauw.

Gelukkig kon het Voorleesfeest weer 
als vanouds fysiek plaatsvinden; heel 
gezellig met 200 kinderen, leerkrach-
ten, papa's en mama's en de juryle-
den bij elkaar in de theaterzaal van 
Het Klooster in Nuenen.

De kampioenen van de bovenstaan-
de basisscholen zijn: Kian Kraak van 
Brede School Heuvelrijk, Cas van 
Stiphout van De Nieuwe Linde, Noor 
van der Helm van De Wentelwiek, 
Owen Wessels van OBS De Rietpluim, 
Noa Griffioen van Kindcentrum De 
Dassenburcht en Safira Thunnissen 
van Het Mooiste Blauw. Wat een su-

per prestatie, voorleeskampioen van 
de hele school zijn! Bovenstaande zes 
schoolkampioenen lazen allen een 
fragment voor uit een zelfgekozen 
boek tijdens deze spannende voor-
leeswedstrijd, om zo de winnaar van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten te 
kunnen bepalen.

De jury bestond uit Burgemeester 
Maarten Houben (juryvoorzitter), 
Annette Stevens, die 40 jaar werk-
zaam is geweest bij Bibliotheek Dom-
meldal  en Karin Aarts, eigenaresse 
van boekhandel van de Moosdijk 
Nuenen. Zij waren unaniem in de be-
slissing over de winnaar: Owen Wes-
sels uit groep 7 van OBS de Rietpluim 
werd uitgeroepen tot Voorleeskam-
pioen 2023. Hij las voor uit Mag ik 
naast je zitten? van Gita Varadarajan 
& Sarah Weeks. Dit stond er in het ju-

ryrapport: “Spannend, opbouwend, 
publiek aankijken, mooie mimiek, ac-
tueel thema van het gekozen boek”.

Bruna Nuenen heeft ervoor gezorgd 
dat alle schoolkampioenen een boe-
kenbon kregen, om hen te feliciteren 
met deze knappe prestatie.

Owen zal namens de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten wor-
den afgevaardigd voor de Brabantse 
halve finale van de Nationale Voor-
leeswedstrijd, die op zaterdag 11 
maart plaats vindt. En vervolgens 
misschien wel naar de Brabantse fi-
nale en de landelijke finale door 
gaan. We wensen hem heel veel suc-
ces. Voorlopig is Owen in ieder geval, 
dit hele jaar: Voorleeskampioen 2023 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten.

Foto's: Frank van Welie / LON
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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
VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 30,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

040 - 209 72 41

PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 7

Oplossingen wk 6

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.

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER 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.

Kruiswoord

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

W A U R A P A R T A

O B E L I S K S A L A R I S

D A S S A B N K O O I

K R A B D A V I D Z O N E

A R E G E L T R O E P L

K E U O N S

S L A N G S S N E D E N

T E E F D I L L E E C H O

A C E K R O E K H O R

R O M A N C E E R U P T I E

T T R U I E I R E N

V E E L A L I M P O R T

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 8
9 8 6 2

6 8 9
3 6 1

1 6
7 4 9

5 7 6
9 5 4 3

3 4

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

Z I N E P O H S L O M V E R N

E J E U G D K R E P P O H C E

S L E T E R R A J K Y L G S S

R U E D G N A G Z E T O E I S

E L H J G N I L A P H Z W N U

I R I A T I R O T U A E A R K

V E B E R I S P I N G N S E C

U N R B V E P H D R O U K E A

O F I P L E M G O T R E N D B

B R O E S A R N E P A H C S H

X E N N A O D L L E S J E N S

K A T J E Z S V E D O C H A A

P K B V E D R A A D N A G E L

E T E E F J E G A L E M U J F

E J S A K E U Z E H E R E N D

Z I E K E N H U I S B E D

AFSTOOT
AMANT
AMBTSKETEN
AUDIO
BERGRUIMTE
BRAND
BUIIG
CRESCENDO
EDICT
EMBRYO
EOCEEN
FETISJ
FIETSTASJE
HECHT
HEVEL
HOLOGRAM
HORDEN
ISOLEERCEL
KATHEDER
KEIZERSNEE
KOEPELGRAF
KOKEND
KUDDE
LEBMAAG
LEGIOEN
LIMOEN
METAALSLAK
NEGOTIE
OKAPI
ONTWENNING
OPGEVEN
ORAAL
PASTA
PETTEN
PRAAT
RENET
SLIMMERIK
SPOOR
STEUR
VLIER
VREDE
WHISKY

Horizontaal:
1 balspel 6 net zo min 12 rode veldvrucht 13 moment 14 in casu 16 frêle 18 plaats 19 Technische 
Universiteit 20 Ned. rivier 22 bladgroente 24 bepaald lidwoord 25 beweging met de tong 27 godin 
v.d. jacht 29 persoon 30 jongstleden 31 honingdrank 33 indien 35 Noord-Brabant 37 deel v.e. 
naald 38 werklust 39 grasland 40 laagfrequent 41 sportartikel 42 boom 44 stoomschip 45 wilde 
haver 47 bedoelen 50 viervoeter 52 vruchtennat 54 deel v.h. oor 56 gestremde melk 58 annexus 
59 hondachtig roofdier 61 ongewenste mail 64 errore excepto 65 gemalin 66 Arabische vorst
68 vitrine 69 de zeebodem afzoeken.

Verticaal: 
1 centrale fi guur 2 als boven 3 zwarte delfstof 4 lichaamsdeel 5 onheilsgodin 7 blad papier 8 wild 
varken 9 achterkant v.d. hals 10 met name 11 alcoholisch drankje 15 verpakkingsmateriaal 
17 muisarm 18 kookgerei 19 staat in Amerika 21 kunstmatige inseminatie 23 veldtoilet 24 hectare 
26 kilometer 27 katoenen stof 28 liefkozen 29 motorschip 30 kleine roeiboot 32 eikenschors 34 
grijs gesteente 36 nogmaals 41 heilige 43 kroon 46 a priori 48 soort fee 49 loofboom 
51 oosterlengte 52 Japanse rijstwijn 53 reinigingszout 55 deftige vrouw 57 hoofdstad van 
Zwitserland 59 oever 60 vogeleigenschap 62 via 63 Russische straaljager 65 bevel 67 rijksgrens.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
NIEUW EXTRA: texen ap-
partement/woonhuis voor 
senioren. Afvoeren vloerbe-
dekking. Tel: 06-28832682
www.ando-verhuisservice.nl

PEDICURE  ALTA  GRACE
ook voor de diabetes en reu-
ma voet (medisch). Lekker 
makkelijk, ik kom aan huis! 
Tel: 06-50571183.

RIJBEWIJSKEURING
aan huis, snel geregeld! 
Tel. 040-2834241.

TE HUUR Mooie kantoor-
ruimte van ± 25 m2 aan de 
Papenhoef te Lieshout. 
Tel. 06 51 22 16 15.

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfietsen en 
opknapfietsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 214,-
200 cm hoog p.m. € 224,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

MEGAVLOOIENMARKT 
26 FEBRUARI Tennishal-
len Eindhoven Noord, Vijf-
kamplaan. 2 hallen bomvol 
9-16u. Entree 2.50 p.p.
www.timmermansevene-
menten.nl

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Winnaar: week 5, Mw. M. Daverveld, Nuenen

TE HUUR Opslagboxen 
5/13 m2. Tel. 06 51 22 16 15.

ICT-ER AAN HUIS
helpt graag met uw: KPN 
/ Ziggo (TV/Audio) instell.; 
installatie en versnellen 
(nieuwe) computer en aan-
koop advies en of levering. 
Tel. 06-23854915.

FYSIORUIMTE BESCHIKBAAR
Wij bieden een ruime, nette en laagdrempelige oefenruimte met de meest 
moderne fitnessapparaten en eGym. Gebruik van zwembad mogelijk. Feel Fit 
Center Nuenen biedt tal van mogelijkheden en faciliteiten in hartje Nuenen.

Zeer goed bereikbaar, behandelruimte aanwezig. Intern vestigen bespreekbaar.

Bij interesse of vragen over de mogelijkeheden kunt u contact opnemen via:
r.maters@laco.eu of 0402832970

feelfitcenter.nl/nuenen

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
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Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

De Bruna in Nuenen is op korte termijn
op zoek naar een

ENTHOUSIASTE MEDEWERK(ST)ER
voor 17-24 uur.

Ben jij degene die:
- Affiniteit heeft met boeken
- Het leuk vindt met klanten om te gaan
- Flexibel is
- Kan meedenken
- Het leuk vindt om in een gezellig team te werken
- Gedreven is

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden een goed salaris met opname in pensioenfonds.

Is je interesse gewekt? Kom gerust naar onze winkel voor vragen 
of om een afspraak te maken.

Ook bereikbaar per mail of telefonisch:
Bruna8263@brunawinkel.nl 040-2831290
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 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
De best bezorgde krant van NuenenDe best bezorgde krant van Nuenen


