
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
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com
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 Asperges aan het veld Nuenen
Omdat het zonde is een prachtig evenement gehouden ter ere van het ‘witte 
goud’ in Nuenen, verloren te laten gaan, hebben wij, Gewald Baremans en 
Martin Raaijmakers, besloten het nieuwe evenement ‘Asperges aan het Veld 
Nuenen’ te organiseren. Natuurlijk op de vertrouwde plek bij Martin en Bernie 
Raaijmakers aan de boord in Nuenen van 15 t/m 31 mei 2019.

seld met gastkoks, dagelijks een 
driegangen lunch voor € 34,50 en een 
viergangen diner voor € 48,50 ver-
zorgt. De reserveringen lopen prima, 
dus wees er op tijd bij als u een mooie 
tafel wilt aan het Aspergeveld van de 
Raaijmakers hoeve. 
www.aspergesaanhetveld.nl

De Raaijmakers hoeve faciliteert voor 
het 5e jaar de locatie voor dit pop-up 
restaurant. De organisatie is in handen 
van Gewald Baremans. Toen de vorige 
organisator besloot om naar een nieu-
we locatie op zoek te gaan, zijn Ge-
wald en Martin met elkaar in gesprek 
gegaan. Beiden zijn natuurlijk al zeer 
bekend met een dergelijk evenement: 
Martin en Bernie, die al jaren hun 
prachtige terrein ter beschikking stel-
len en Gewald Baremans, die als wijn-
leverancier al jaren het evenement 
van de mooiste wijnen voorzag en 
daarnaast dagelijks aanwezig was als 
sommelier en als aansturing van de 
bedieningsbrigade.

Bijna alles blijft bij het oude, zo ook 
een ‘eigen’ keukenteam dat, afgewis-

De update van Het Klooster
Door Gerrit van Ginkel

Sinds 1997 is er geen onderhoud gepleegd aan Het Klooster. Dat resulteert nu 
in een gevaarlijke situatie bij theaterbezoek. Dit blijkt uit een advies van het 
gerenommeerde bureau Koen Koch, dat gespecialiseerd is in onderhoud en 
renovaties van theaters. Over de gehele breedte van het theater constateerde 
het bureau gevaarlijk achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij de takel- en 
hijswerktuigen voor de decorstukken. Hopeloos verouderd en volgens de Ar-
beidsinspectie mogen die niet meer gebruikt worden, was de conclusie.

plan en het CDA zag wel iets in een 
Klooster nieuwe stijl dat een vervolg 
diende te krijgen.

Tijdens de raadsvergadering van 13 
maart ging het over een theaterreno-
vatie van € 1.400.000,-, een start van 
€ 250.000,- voor het wegwerken van 
achterstallig onderhoud en € 50.000,- 
voor planvorming bouwkundige 
voorzieningen en inruiming van de 
bibliotheek.
Vooral D66 roerde zich heftig en raads-
lid Anneke Coolen miste een business-
case onderbouwing en vroeg zich af of 
er wel behoefte was aan een theater.
De VVD wilde geen verdere investerin-
gen in Het Klooster. De PvdA was bang 
voor een jarenlange bijdrage van de Ge-
meente die kan oplopen tot € 450.000,- 
per jaar.
De Combinatie is nooit voorstander 
van een beheer op deze manier en 
wacht nog steeds op een exploitatie-

Pauselijke onderscheiding 
voor Mieke Bartholomeus
Op zondag 17 maart stond een bijzondere vrouw centraal in de H. Clemens-
kerk van Nuenen: Mieke Bartholomeus. Voor haar bijna 45 jaar lange inzet 
als vrijwilliger ontving zij een pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesia et 
Ponti� ce. 

Aan het begin van de eucharistievie-
ring sprak voorganger Hans Vossenaar 
tot de nog nietsvermoedende kerk-
gangers over de grote rol van twee bij-
belse vrouwen, Maria en Anna. En om-
dat dit twee van de vier voornamen 

Foto Cees van Keulen

 

 

zijn van Mieke Bartholomeus, zou 
gaandeweg duidelijk worden wie hier 
echt bedoeld werd. En toen viel haar 
naam als degene die nu ook in Rome 
bekend staat als degene die in de pa-
rochie-organisatie alles overziet en be-
stiert. Als erkentelijkheid voor deze ja-
renlange belangeloze inzet werd ze 
uitgenodigd om de pauselijke versier-
selen en de bijbehorende oorkonde in 
ontvangst te nemen. Hans Vossenaar 
las vervolgens een felicitatie van bis-
schop De Korte voor.
Vanaf 1975 heeft Mieke Bartholomeus 
een indrukwekkend groot aantal acti-
viteiten verricht voor de Nuenense pa-
rochiegemeenschap: werkgroep Eer-
ste Communie, vormselwerkgroep, 
kinderkoor en informatiebulletin Van 
Week tot Week. Ze was het eerste vrou-
welijk lid van de parochievergadering 
en van het parochiebestuur. Vanaf 
1990 werd haar belangrijkste taak de 

coördinatie van het parochiesecretari-
aat. Ze is lid van de pastoraatsgroep en 
geeft mede sturing aan het werkveld 
parochieopbouw en beheer van het 
parochiecentrum. Door haar kennis en 
ervaring in de parochie Heilig Kruis is 
zij de vraagbaak voor de talrijke vrijwil-
ligers en vele anderen binnen en bui-
ten de parochie.
 
De pauselijke penning is het hoogste 
ereteken dat een leek in de katholieke 
kerk van de paus kan ontvangen voor 
langdurig vrijwilligerswerk ten dienste 
van de kerk. Een onderscheiding die 
Mieke Bartholomeus ten volle heeft ver-
diend. Dat bleek ook uit de vele reacties 
en de felicitaties die zij na afloop van de 
viering ontving.

Een ingediende motie waarin het Col-
lege verzocht werd uit te kijken naar 
partnership met partijen die zelf be-
zoekers trekken en kapitaal ter be-
schikking stellen voor de duur van 10 
jaar, zoals in Waalre gebeurd is, werd 
aangenomen door alle fracties behal-
ve D66 die te weinig onderbouwing 
aantrof in het voorstel.

Tegen het vervolgens in stemming ge-
brachte  raadsvoorstel, stemden De 
Combinatie en D66. De rest van de 
fracties waren voor dus een update 
kan starten bij het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud. 



De 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. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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RONDLEIDINGEN STRUCTUURVISIE
‘De Wereld van Van Gogh’
Sinds 8 maart 2019 is de structuurvisie ’De Wereld van Van Gogh’ 
gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl. De structuurvisie be-
vat een beschrijving van de ruimtelijke ambitie voor het gebied tus-
sen het Park en molen De Roosdonck. Hoe willen we dat dit gebied 
er in de toekomst uit ziet? Om onze inwoners op een interactieve 
én gezonde manier kennis te laten maken met het gebied van De 
Wereld van Van Gogh, organiseren wij een aantal rondleidingen.

Rondleidingen
Verzamelen bij Het Klooster in Nuenen. De rondleiding duurt on-
geveer anderhalf uur.
 Zaterdag 30 maart:
• Van 13.00u tot 15.00u
• Van 15.00u tot 17.00u
 Woensdag 3 april:
• Van 15.00u tot 17.00u
• Van 17.00u tot 19.00u
 
Aanmelden
Wilt u graag deelnemen aan de rondleiding? Aanmelden kan tot 
uiterlijk maandag 25 maart door een e-mail te sturen naar:
dewereldvanvangogh@nuenen.nl
Vermeld daarbij a.u.b. uw volledige naam en het moment van uw 
voorkeur. Meer informatie leest u op onze website.

SUCCESVOLLE BOOMFEESTDAG 2019
Vorige week woensdag was het Nationale Boomfeestdag 2019. In 
weer en wind hebben leerlingen 
van twee Nuenense basisscholen 
(de Wentelwiek en de Crijns-
school) fl ink gewerkt om heel veel 
bomen te planten. Een onvergete-
lijke ervaring en een goede bij-
drage aan het thema 'ieder kind 
een boom'. Wethouder Hetty 
Tindemans plantte ook een boom, 
samen met jeugdburgemeester Joy 
en jeugdwethouder Floor.

DUURZAAMHEID: DE ‘KLIMAATJES’  
VOOR UW (KLEIN)KINDEREN 
Een leuk en duurzaam cadeau-idee? Vanaf zaterdag 23 maart start 
de boekenweek. Koop voor uw kind of kleinkind een boek uit de 
reeks ‘klimaatjes’ (vanaf 5 jaar). De Klimaatjes zijn zeven dieren-
vrienden die de hoofdrol spelen in deze vrolijk geïllustreerde pren-
tenboeken over duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverande-
ring. https://www.deklimaatjes.com/

Groepsgesprekken ondernemers
Wij organiseren ook groepsgesprekken voor ondernemers:
• Data ochtenden: 8.00-10.00uur: 25, 29 maart 3, 8, 10 april. 
• Data avonden: 18.00-20.00uur: 26 maart 2, 4 april. 
Deze sessies bestaan uit ongeveer 10 mensen die samen nadenken 
over de sterke/ zwakke punten van het dorp en waarmee Nuenen 
zich kan onderscheiden. Schrijf u in via bedrijfscontact@nuenen.nl 
onder vermelding van uw naam, voorkeursdatum en uw bedrijfs-
naam. U ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging van ons.

PROVINCIE: NUENEN SCOORT PRIMA
De Provincie houdt toezicht op de gemeenten als het gaat om hoe 
zij archief- en informatiebeheer, fi nancieel toezicht, de huisvesting 
van vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en 
ruimtelijke ordening geregeld hebben en uitvoeren. 
Uit de rapportage over dat toezicht in 2018 blijkt dat de gemeente 
Nuenen op deze vlakken goed scoort. Monumentenzorg is in 2018 
niet gemeten en de gemiddelde score voor de huisvesting vergun-
ninghouders is te wijten aan een achterstand, die we inmiddels ook 
alweer hebben ingelopen.

WETHOUDERS IN ACTIE TIJDENS NL DOET
De vier wethouders van Nuenen deden vrijdag 15 maart mee met 
NL doet. Bij dorpsboerderij Weverkeshof gingen zij de zolder witten. 
Ook al heeft De Weverkeshof zo’n 100 vrijwilligers, er is werk genoeg. 
NL doet bedankt alle vrijwilligers. Dankzij alle inzet is Nederland in 
het algemeen en dorpsboerderij Weverkeshof in het bijzonder weer 
een stuk mooier geworden.

OPROEP ORANJEFONDS COLLECTE
Kan jullie stichting of vereniging extra geld gebruiken? Doe mee met 
de Oranje Fonds Collecte van 11 t/m 15 juni. 50% van de opbrengst 
gaat rechtstreeks naar jullie. De andere 50% gaat naar sociale pro-
jecten in onze provincie.
Wees er op tijd bij, want er zijn nog maar 
4 collectegebieden beschikbaar in Nue-
nen.. Een collectegebied claimen kan via 
www.oranjefonds.nl/collecte Dit kan 
zolang er gebieden beschikbaar zijn of 
uiterlijk tot 1 april. Doe je mee?

JEUGDBURGEMEESTER 
Jeugdburgemeester Joy Bloos neemt 
haar taak heel serieus. Toen zij afgelo-
pen zaterdag 16 maart premier Mark 
Rutte tegen kwam in Eindhoven raakte 
zij met hem in gesprek. Joy zei tegen 
hem dat ze jeugdburgemeester is van 
Nuenen en dus eigenlijk een collega van 
Mark is. Dit vond hij erg leuk. Als aan-
denken van deze ontmoeting volgde 
natuurlijk nog even een foto. Zo is Joy 
een ware ambassadeur van Nuenen. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 11-03-2019 EN 18-03-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boord 25 Wijzigen gebruik voor evenement 
 Asperges aan het veld 
Nieuwe Dijk 1 Verbouwen woning 
Kersenbogerd 1 Plaatsen dakkapel 
De Vroente 58 Wijzigen gebruik tot kamerverhuur 
Steenakker 22 Uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rullen 3 Wijzigen achtergevel woonboerderij 
Bilderdijkstraat 8 Plaatsen dakopbouw 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Dwerspad 2 Plaatsen dakraam 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat, Parkhof, 
Vincent van Goghstraat Mode Event Nuenen 19 mei 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Geer 15 Ontheffi ng stookverbod 6 april
Nuenen c.a. Toertocht Klaver van Brabant 14 april

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
18-03-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  M. Sun, geboren 20 januari 1980

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende 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 man-
telzorg? 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! 

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

Textiel wordt in Nuenen opgehaald door Sympany.
Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERKEER
Afsluiting Soeterbeekseweg
In de periode 1 april tot en met 17 mei wordt de Soeterbeekseweg 
afgesloten voor autoverkeer in verband met herstelwerkzaamheden 
aan de rijbaan. De afsluiting vindt plaats tussen de Zandstraat en 
Boord. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.
Voor fi etsverkeer blijft de Soeterbeeksweg als doorgaande route 
beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden zullen fi etsers wel 
even te voet verder moeten.

Asfalteringwerkzaamheden CollseHoefdijk
Voor groot onderhoud wordt de asfalt deklaag van de CollseHoef-
dijk vervangen vanaf de A 270 tot en met de Rotonde Collseweg. 
Deze werkzaamheden starten op 1 april en zijn 7 april afgerond. 
Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaar-
heid en doorstroming van het verkeer worden de werkzaamheden 
in de avond/nacht tussen 21.00 en 06.00 uur uitgevoerd. In deze 
periode wordt het verkeer omgeleid. Overdag tussen 06.00 en 21.00 
uur zijn alle wegen inclusief de op- en afritten van de A270 volledig 
open voor verkeer. De informatie staat ook op www.nuenen.nl en 
u kunt ons ook bellen 040-2631631. 

RAADSVERGADERING 28 MAART 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

28 maart 2019 Raadsvergadering
 locatie: het Klooster, aanvang 18.00 uur 
 (let op: gewijzigd aanvangstijdstip)
 Onderwerpen o.a.
• Structuurvisie Nuenen Zuid
• Deelname in Van Gogh Vastgoed N.V.
• Onderzoek toekomstbestendig Nuenen
• Participatiehuis Nuenen c.a.
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 
of email griffi e@nuenen.nl

ENQUETE KERMIS NUENEN
De gemeente Nuenen vindt het belangrijk 
om te weten wat u vindt van de jaarlijkse 
kermis in het dorp Nuenen. We hebben hier 
een negental vragen over de kermis. Via 
www.nuenen.nl/onderzoek kunt u op eenvou-
dige en snelle wijze de vragen beantwoorden.

HELP DE GEMEENTE     
MET DE OMGEVINGSVISIE
Wij denken na over de toekomst van het dorp. Denkt u mee? 
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeen-
te moeten we één visie ontwikkelen voor het gehele dorp, inclusief 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. In die visie bepalen we de ontwik-
kelrichting voor Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons om 
het dorp te kunnen profi leren. In de Brainportregio, maar ook om 
nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi 
kans om te horen van onze inwoners en ondernemers wat zij fi jn 
vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aan-
dacht verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. 
We halen kwaliteiten, ambities en aandachtspunten op.

Enquêteren inwoners
Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U 
kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij de weekmarkt, de sport-
vereniging, het gemeenschapshuis, enzovoorts. We willen zoveel 
mogelijk mensen, jong en oud, vragen stellen over Nuenen. Wellicht 
krijgt u ook de vraag of zij u mogen interviewen. Doet u mee? De 
vragen staan ook op de website: www.nuenen.nl/omgevingsvisie 



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een verantwoord stukje vlees!

4 Roomschijven + 
500 gr. Rundergehakt  7,95
Lente Kriebels
100 gram ........................................................  1,85
Gebraden Rosbief
100 gram ........................................................  2,25
Runder Ribeye Reepjes
100 gram ........................................................  2,95
Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden ......................  7,45
Gegrilde Spare Ribs
“Uit eigen keuken, nieuw recept” 500 gram  .... 5,95
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
200 gram Eiersalade .................................GRATIS

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

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

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:
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Lenny Kuhr verrast met nieuwe cd

Het lied gaat door
Door Nannie van den Eijnden

Aan de oevers van de Kleine Dommel, heel toepasselijk precies op de grens 
van Nuenen en Eindhoven, gaf Lenny Kuhr zondag een concert. Het schil-
derachtige decor van de Watermolen van Opwetten op deze nostalgische 
plek beviel haar wel, ze zingt graag op intieme plekken. De beweging van 
het water re� ecteerde op het robuuste houten molengemaal - wat haar niet 
ontging - en de planken van de warme, sfeervolle zaal kraakten. Het con-
cert was uitverkocht.

Inloopspreekuur mensen met NAH
Het NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)Netwerk organiseert samen met 
ervaringsdeskundigen een inloopspreekuur voor mensen met hersenletsel 
en hun mantelzorgers/naasten. Hersenletsel komt veel voor. Het kan ont-
staan door een herseninfarct, ongeluk, hersentumor, operatie etcetera. Her-
senletsel kan invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks 
leven. Er kunnen allerlei vragen ontstaan over hoe om te gaan met de gevol-
gen van hersenletsel zoals vermoeidheid, overprikkeling, geheugenproble-
men, eenzaamheid, karakterveranderingen. 

Het inloopspreekuur is bedoeld voor 
mensen met hersenletsel, hun naas-
ten, vrienden en iedereen die betrok-
ken is bij mensen met NAH. U kunt zo 
binnenlopen, een afspraak maken is 
niet nodig. Voor vragen over het in-
loopspreekuur kunt u terecht bij het 
Informatie- & Adviespunt Hersenletsel, 
tel: 088-6330999, e-mail: informatie@
nahzobrabant.nl 
Het inloopspreekuur is elke dinsdag 
10.30-12.00 uur. Locatie : Libra Revali-
datie & Audiologie locatie Blixembosch, 
Toledolaan 2, 5629 CC Eindhoven.

Soms helpt een gesprek met erva-
ringsdeskundigen, mensen die zelf 
hersenletsel hebben opgelopen of 
mantelzorger zijn van iemand met her-
senletsel. Zij zijn getraind om anderen 
verder te helpen. 
U kunt naar het inloopspreekuur ko-
men als er behoefte is aan een luiste-
rend oor en om te praten met mensen 
die hebben meegemaakt hoe het is om 
te leven met de gevolgen van hersen-
letsel. U kunt er terecht voor (h)erken-
ning en steun maar ook voor informa-
tie en advies. Mochten de ervarings-
deskundigen geen antwoord hebben 
op uw vraag dan kunnen zij u in con-
tact brengen met professionals van het 
Informatie-& Adviespunt Hersenletsel. 

Neuzelmarkt weer bij de blokhut! 
De winter is nog niet voorbij. Maar af en toe is de zon volop aan het schijnen en 
de krokussen schieten op sommige plekken al uit de grond. Misschien voelt u 
ook al de lentekriebels. Het is daarom tijd voor een grote schoonmaak. 

De Neuzelmarkt wordt georganiseerd 
door scouting en voor scouting. Het 
geld dat de leden met steunbonnen 
en tijdens de verkoopdag ophalen 
wordt gebruikt voor activiteiten van 
de scoutingleden. 
De organisatie van de Neuzelmarkt 
hoopt dat de grote lente schoonmaak 
van alle Nuenenaren voor veel mooie 
spullen zorgt.

De verkoopdag zal plaatsvinden op 
Tweede Paasdag, maandag 22 april, 
Papenvoortse Heide 5B in Nuenen. 
 Voor meer informatie over de ophaal-
dagen en de verkoopdag kunt u kijken 
op www.neuzelmarkt.nl

Net zoals alle afgelopen jaren komen 
de leden van scouting Rudyard Kipling 
bij u neuzelwaar ophalen. De Neuzel-
markt zal dit jaar weer gaan plaatsvin-
den bij de blokhut zelf. Het is ons de af-
gelopen jaren zo goed bevallen dat we 
het dit jaar weer op onze eigen locatie 
gaan doen. U vindt de blokhut aan de 
Papenvoortse Heide 5B te Nuenen. 

Ophaaldagen
Op zaterdag 6 april en zaterdag 13 
april komen de leden van de scouting 
bij u aan de deur. Zij zullen u vragen 
naar spullen voor de Neuzelmarkt. 
Neuzelwaar is allerlei kleingoed wat 
niet kapot is, zoals elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. U kunt de scouting 
erg blij maken met al deze spullen. 
Grote meubelen zoals kasten, tafels, 
stoelen maar ook witgoed en matras-
sen zal de scouting niet meenemen, 
ook nemen wij dit jaar geen videoban-
den meer aan. Het zou fijn zijn als de 
spullen al bij elkaar zitten, dat scheelt 
de scouting veel uitzoekwerk!

KuBra presenteert: ‘In Harmonie’ Vernissage 

Zes Brabantse Kunstenaars  
te gast bij SHE-Art Gallery
In SHE-Art Gallery, gelegen aan De Huufkes 34 in het kunstdorp Nuenen, 
gaat op 31 maart de nieuwe expositie ‘KuBra presenteert: In Harmonie’ van 
start met om 14.30 uur de feestelijke vernissage met een optreden van sin-
ger-songwriter Robert Munning en de aanwezigheid van alle kunstenaars.

maart t/m 21 april 2019. Openingstij-
den: woensdag 13 tot 17 uur, vrijdag 
van 13 tot 20 uur en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. De toegang is vrij. Op de 
zondagen zijn twee kunstenaars aan-
wezig om te vertellen over hun werk. 
www.sheartgallery.com

Stichting KuBra 
Het kunstenaars collectief KuBra (Kun-
stenaars uit Brabant) kent ruim 135 
deelnemers die allemaal werken en 
wonen in Brabant (NL). De kunstenaars 
hebben onder andere als doel om hun 
werk gezamenlijk te exposeren in ver-
schillende samenstellingen, op diverse 
locaties in Nederland en België.
www.stichtingkubra.nl 

 

In de sfeervolle, inspirerende galerie 
exposeren van 31 maart t/m 21 april 
2019, naast de vaste kunstenaars, 6 
kunstenaars aangesloten bij stichting 
KuBra ‘Kunstenaars uit Brabant’. Tij-
dens de expositie ‘In Harmonie’ tonen 
de kunstenaars hun ziel, hun kwets-
baarheid en de harmonie die daaruit 
ontstaat. Blijdschap, weemoed, positi-
viteit, reflectie, schoonheid, kracht, 
stilte, spanning en meer, uitgedrukt in 
beelden en kleuren die je uitnodigen 
uitdagingen aan te gaan en de wereld 
een stukje mooier te maken.

In vogelvlucht: Marijke van Seters 
(olieverfschilderijen, natuur met span-
nende ruimtewerking), Mirjam Hop-
man (bronzen sculpturen, de klassieke 
schoonheid van de mens), Robert 
Munning (realistische olieverfschilde-
rijen, met de mens centraal in al haar 
aspecten), Theo van Dam (bronzen en 
kunststof sculpturen, met een span-
ning waarin ronde en meanderende 
onderdelen afwisselend en elegant 
overgaan in strakke contouren), Denis 
Young (unieke, experimentele combi-
naties van zeefdruk en schilderen op 
speciaal bewerkt aluminium) en Arma 
van Rijsbergen (aquarellen, waarne-
ming van de natuur).

De expositie wordt zondag 31 maart 
om 14.30 uur geopend. Tijdens deze 
expositie is SHE-Art Gallery, De Huuf-
kes 34, 5674 TM Nuenen, geopend op 
woensdag, vrijdag en zondag van 31 

Aan de oevers van de Kleine Dommel, heel toepasselijk precies op de grens 

Geflankeerd en fantastisch begeleid 
door haar geweldige gitaristen Mischa 
Kools en Reinier Voet liet ze een nieuw 
geluid horen. Mischa bespeelde een 
zaag met een strijkstok en toverde 
unieke klanken tevoorschijn, Reinier’s 
invloed uit de gypsy jazz vulde prach-
tig aan. Zijn gitaarspel was het geluid 
waar Lenny naar op zoek was. De cd 
‘Het lied gaat door’ was net op tijd 
klaar (want per abuis verkeerd gedrukt 
met sixties muziek van een andere 
band) en werd door haar persoonlijk 
gesigneerd. De cd is heel origineel ont-
worpen, als een vinyl langspeelplaat. 
Het boekje bevat de liedteksten en 
mooie foto’s uit het verleden en he-
den. Binnenin de cd-hoes staat de 
tekst van bewonderaar Jacques Klöters 
die Lenny omschrijft als een zangeres 
die “vrij en sterk zingt als onbewerkt 
hout”. Haar manager en man Rob had 
trouw als altijd de gastenlijst paraat en 
een tafel met cd’s ingericht. “Hij kan 
veel meer dan dit hoor” zei Lenny tus-
sen twee liedjes door, “hij schrijft 
prachtige teksten”.

“Het lied gaat altijd door
 in een andere taal, in een ander verhaal
steeds verandert het van zanger en decor”

Lenny gaat in haar nieuwe programma 
nog dieper dan in het vorige, ‘Gekust 
door de eeuwigheid’. Ze is het wande-
lende voorbeeld van de levengevende 

kracht die in ons allemaal aanwezig is, 
die ons jong van geest houdt. “De vrouw 
die ik was, is overleden” zingt ze sterk en 
energiek, met haar nog altijd melancho-
lieke stem. In haar muziek en liedjes zit 
de boodschap verweven dat we als 
mens een bewustwordingsproces door-
maken. Ze zingt over de liefde en de ein-
deloze, onuitputtelijke bron van ener-
gie die in ons is, als een onderstroom 
die we kunnen voelen en volgen. Lenny 
leeft dit voor en geeft het door, met 
haar persoonlijke verhaal vertolkt in 
mooie teksten die raken. Haar klanken 
reiken nog verder en gaan veel dieper 
dan haar woorden. Ze nodigt je uit om 
haar in die diepte, waar de stilte is, te 
ontmoeten. Non-verbaal. Het was een 
bijzondere en intieme ontmoeting met 
Lenny, die zondagmiddag. Ontroerend. 
Ze raakt de snaar in jou. 

Peellands theater op ‘t Nuenense Kloosterpodium

‘Nawdèwir’,
Ze scoorden vorige week in Helmond een zeer enthousiast publiek, net als 
eerder o.a. in Lieshout. Donderdag 21 maart zorgt het Peellandse trio Hans 
van Gorp, Toon Maas & Piet Snijders voor een avondje verrassend theater in 
‘t Klooster in Nuenen.

was. Je wilt laten horen wat je maakt en 
wat je bezighoudt. Het voelt goed om 
mensen op een theatrale manier mee 
te nemen in jouw gedachtewereld’

Hoe voelt het om in deze combinatie 
op het theaterpodium te staan?
Piet: ‘Heel verrijkend, al is dat tot op he-
den voornamelijk in overdrachtelijke 
zin in overeenstemming met de feiten.

Is jullie programma naar je eigen ge-
voel lichtvoetig of eerder zwaar?
Hans: ‘Een lichtvoetig programma dat 
zware onderwerpen niet schuwt maar 
ze ook niet dramatiseert.

Wat hoop je van de aanstaande voor-
stelling in ‘t Klooster in Nuenen?
Toon: ‘Net als vorige keer in dit theater: 
een leuk publiek.

Nawdèwir, Brabants literair entertain-
ment van Hans van Gorp, Toon Maas & 
Piet Snijders. Donderdag 21 maart, 
20.15 uur in cultuurcentrum ‘t Klooster, 
Park 1, Nuenen. Kaarten via de balie van 
‘t Klooster of via www.hansvangorp.nl

De ‘jonge senioren’ uit Asten en Some-
ren presenteren er hun nieuwe pro-
gramma Nawdèwir. Centraal thema: ‘t 
tragikomische gedoe rond het ouder 
worden. Speciaal voor Rond de Linde 
maakten de heren tijd om een paar 
vragen te beantwoorden.

Waarom zouden Nuenenaren per se naar 
jullie voorstelling moeten komen? 
Piet Snijders: ‘Dat moeten ze niet, maar 
wij stellen ook Nuenenaren graag in 
de gelegenheid om zichzelf en ande-
ren te trakteren op een gezellig avond-
je uit, waarop ze na afloop met volle te-
vredenheid kunnen terugkijken.

Waarin verschilt Nawdèwir van jullie vo-
rige programma Vruger waar alles bitter? 
Hans van Gorp: ‘Vruger’ was vooral een 
terugblik van de generatie van ‘68 op 
de voorbije jeugd. Ons huidige pro-
gramma is veel breder. Het palet geeft 
meer kleuren te zien dan alleen herin-
nering; het is tegelijk actueel én toe-
komstgericht.

Jullie hanteren de ondertitel Brabants 
Literair Entertainment. Is dat niet wat 
pretentieus? 
Toon Maas: ‘Vind ik niet. Het is nodig 
om duidelijk te zijn. We hebben al er-
varen dat - nu we van een zekere leef-
tijd zijn en ons in dialect uitdrukken - 
mensen automatisch denken dat we, 
gekleed in een blauwe kiel met een 
rode zakdoek liedjes zingen uit ‘de Ja-
ren Stillekens’. En dat is bij ons beslist 
niet het geval.

Wat drijft jullie om tussen je 60e en 65e 
nog op het theaterpodium te klimmen?
Hans: ‘Hetzelfde wat me dreef toen ik 18 

Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders
Foto door: Kees Martens

Eva van den Bosch     
met liedjes en live muziek  
van Deborah van der Velde.   
Organisatie: Daan Verbaan

Muziektheater 
‘Op het leven 
geschreven’ 
De muziektheatervoorstelling ‘Op het 
leven geschreven’ vertelt het verhaal 
van twee mensen die, overwoekerd 
met leven, terugkijken op een geza-
menlijk levenspad van 65 jaren. Een 
verhaal over de liefde. Een liefde die 
begon waar de oorlog stopte. Op basis 
van een prachtige, jarenlange brief-
wisseling tussen haar grootouders en 
gesprekken met haar inmiddels de-
menterende oma heeft Eva dit bijzon-
dere verhaal weten te vangen in een 
voorstelling vol grappige en ontroe-
rende bespiegelingen met schitteren-
de liedjes van Deborah van der Velde.

We ontmoeten Eva in oma’s Japanse 
achtertuin in Nuenen, tijdens hun laat-
ste gesprek. Als de mist in oma’s hoofd 
voor een laatste keer optrekt, komen 
herinneringen terug aan het bombar-
dement op Rotterdam, andere, meer 
persoonlijke oorlogen, het gerenom-
meerde Philips van de jaren ’60 en de 
liefde die zelfs een meedogenloze de-
mentie overwon.
‘Op het leven geschreven’ onthult de 
schoonheid van het samen opgaan, 
het vallen, dwalen, vangen en uitein-
delijk het vertroebelen van de herin-
nering.

Kaartjes (€ 12,50)  zijn tegen contante 
betaling te koop op 24 maart aan de 
balie van Het Klooster of via www.
kloosternuenen.nl. Zondag 24 maart 
om 15.00 uur. Het Klooster in Nuenen.

 Jong & Parkinson 
Op zaterdag 23 maart is er weer een 
bijeenkomst van Jong Parkinson-Inn 
Helmond in de kapel op het terrein 
van het Elkerliek ziekenhuis te Hel-
mond. Deze middag wordt speciaal 
georganiseerd voor jonge(re) men-
sen met de ziekte van Parkinson, hun 
naasten en overig geïnteresseerden.

Het doel is elkaar ontmoeten, ervarin-
gen uitwisselen en informatie ver-
strekken. Dit gebeurt in een informele 
en ontspannen sfeer. Het thema is 
deze keer: ‘Parkinson2Beat’. 

Initiatiefnemer en oprichter Ruud 
Overes heeft zelf de ziekte van Parkin-
son en vertelt over het eerste jaar van 
www.Parkinson2Beat.nl, zijn monster-
fietstocht van 10.000 kilometer in 95 
dagen door Europa, om geld op te ha-
len voor onderzoek naar Parkinson en 
de plannen voor 2019, waarin Parkins-
on2Beat zich wil ontwikkelen tot een 
sportportaal voor jonge(re) mensen 
met de ziekte van Parkinson. 

Voor wie: Mensen met de ziekte van 
Parkinson en hun introducé’s. Waar: 
Kapel Elkerliek Ziekenhuis Helmond, 
parkeren op terrein/parkeergarage 
aan de Warandelaan. Tijdstip: 13.00 tot 
16.30 uur (inloop van 13.00 tot 14.00 
uur). Versnapering: Voor koffie/thee/
koekje wordt gezorgd. Aanmelden: 
Vóór 22 maart via mailadres jong@par-
kinson-inn-helmond.nl 
Toegang: 3 euro p.p. (voor leden van 
(Jong) Parkinson-Inn is de toegang 
gratis). Informatie: 06-14636701 (Si-
mone Rensen).
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Succesvolle Nuenense ondernemer    
integreert mensen duurzaam
Door Nannie van den Eijnden

Peter van der Leegte woont al jaren met veel plezier in Nuenen en is lid van 
OCN. Hij is geboren als vijfde kind in een gezin met acht kinderen. Onderne-
men en sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid zit de Van der Leeg-
tes in het bloed. In Peter’s bedrijf krijgen mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt de kans om te leren werken en duurzaam uit te stromen 
naar een reguliere baan. Met succes!

--------------------------------------
“Hier wordt een beslissing 

in de deuropening genomen”.
--------------------------------------
“Wij bieden structuur en werkervaring 
zodat mensen kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt” vertelt Peter, sa-
men met twee teamleden: Margaret 
van den Boer, bedrijfsleider en Truus 
Verhoeven, financiële administratie. 
“Ze moeten zich daarvoor wel inspan-
nen. In de eerste plaats moeten ze zelf 
aangeven dat ze een traject willen. 
Vaak hebben de mensen die hier ko-
men al enkele reïntegratietrajecten 
achter de rug. Ze zijn meestal langdu-

rig thuis en moeten leren werken, le-
ren omgaan met een dagritme. Wij le-
ren ze bijvoorbeeld om op tijd te ko-
men. Lunchen doen we allemaal sa-
men, in de kantine. Mensen vinden 
hier een basis die ze thuis niet hebben. 
Ze vragen vaak of ze bij ons kunnen 
blijven werken, omdat ze zich hier 
goed voelen. Er zijn 14 medewerkers in 
dienst getreden, die uit een traject 
kwamen. We zijn één grote familie. Er is 
geen hiërarchie. Hier wordt een beslis-
sing in de deuropening genomen. 
Margaret en Truus nemen heel veel 
werk van mij uit handen, de participa-
tietrajecten brengen zeer intensieve 
begeleiding en veel administratie met 
zich mee” legt Peter uit.

Werkzaamheden
Een rondleiding door het bedrijf geeft 
een helder beeld van alle werkzaamhe-
den: montage en demontage, assem-
blage, in- en ompakken, oprollen en 
bestickeren, orderpikken met een 
vorkheftruck en distributie (wereld-
wijd). Voor een opdrachtgever worden 
houten broodplanken in de was gezet 
en leren kookschorten van een riem en 
logo voorzien. Voor het Nuenense be-
drijf Arbin Safety Products van Karel 
van der Grinten worden hoogwaardige 
adembeschermingsmaskers gemon-
teerd, op kwaliteit gecontroleerd en in-
gepakt. “We denken mee en hebben 
een instructie gemaakt voor de assem-
blage van het masker in duidelijke taal. 

Ook de inkoop en reparatie doen wij 
voor Karel” vertelt medewerker David 
trots. “Het masker is een persoonlijk 
veiligheidsproduct dat 100% goed en 
betrouwbaar moet zijn”. Een vrouw die 
is gedetacheerd via WSD-Groep weegt 
en verpakt met zichtbaar plezier acht 
miljoen cupcakes. “We gaan zonnepa-
nelen maken en richten nu een clean-
room in” vertelt Margaret tijdens de 
rondleiding. “De machine komt bin-
nenkort uit Italië en we hebben al twee 
mensen ingewerkt op de High Tech 
Campus, daar zijn we trots op”.

--------------------------------------
“Als ondernemer was ik 

allang gestopt, maar ik doe 
dit met mijn hart”.

--------------------------------------

Proces
Voordat mensen bij Van der Leegte 
Werkt in een participatietraject komen, 
vindt een intakegesprek plaats. Ze krij-
gen een rondleiding om kennis te ma-
ken met het bedrijf, de werkzaamhe-
den en het team. Dan worden afspra-
ken gemaakt over het aantal uren wer-
ken per week. De achtergronden van 
de kandidaten zijn zeer verschillend. 
Ze komen uit de bijstand, via een reïn-
tegratietraject 2e spoor of de reclasse-
ring, voor het vervullen van een taak-
straf. Een participatietraject duurt 12 
weken, daarna stromen mensen duur-
zaam uit naar de arbeidsmarkt. 

Er wordt intensief samengewerkt 
met UWV, Ergon, WSD-Groep en de 
gemeenten Nuenen en Eindhoven. 
Die samenwerking werpt zijn vruch-
ten af. “We hebben nu 59 mensen in 
traject” vertelt Truus. “Het blijft maat-
werk, ieder individu is anders”. Ook 
jonge mensen met een grote be-
hoefte aan ondersteuning krijgen 

van der leegte

WERKT BV

Peter van der Leegte 
algemeen directeur

Hofstraat 145a 
040 282 18 72
06 53 50 97 45

5641 TD Eindhoven
www.vanderleegtewerktbv.nl
p.vander.leegte@vanderleegtewerktbv.nl

Peter van der Leegte 

kansen en vinden hier een spring-
plank: twee docenten begeleiden 
leerlingen van VSO De Korenaar een 
paar dagdelen per week bij het voor-
bereiden op hun vervolgonderwijssi-
tuatie of een baan. “Soms zien we on-
begrijpelijke dingen gebeuren” ver-
telt Peter. “Een man kon voor 36 uur 
starten in vier of vijf banen. Hij ver-
knalde het, want hij had geen zin en 
is nu weer thuis met behoud van zijn 
bijstandsuitkering”.

Instroom
Van der Leegte Werkt heeft wel meer 
instroom nodig. Kandidaten druppelen 
mondjesmaat binnen, terwijl er in Eind-

hoven alleen al 7400 mensen aan-
spraak maken op een bijstandsuitke-
ring. Daar is een bedrag van 200 mil-
joen euro mee gemoeid. “We willen 
graag meer trajecten starten, omdat we 
hebben gezien dat de begeleiding die 
wij bieden werkt” vertelt Peter. “Als on-
dernemer was ik allang gestopt, maar ik 
doe dit met mijn hart. Alle Van der 
Leegtes hebben dat. Er is werk genoeg!”

Van der Leegte Werkt B.V. heeft het 
PSO30+ certificaat, dat is het hoogst 
haalbare certificaat in Nederland voor 
gekwalificeerde begeleiding van men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt.

Margaret en David met de beschermingsmaskers van Arbin Safety Products.

Steeds vaker uitvaartdiensten op alternatieve locaties

Uitvaarten worden door   
de jaren heen persoonlijker
In ieder dorp en in iedere stad zijn er vaak mogelijkheden om een persoon-
lijke uitvaart te organiseren. Veel mensen weten niet dat er naast kerken of 
crematoria nog vele andere mooie locaties mogelijk zijn. 

lijke Brabantse koffietafel. Het is te-
genwoordig niet meer raar wanneer 
de overledene hierbij zelf aanwezig is 
en er bijvoorbeeld nog een toost 
wordt uitgebracht rondom de kist. 
Ook een afscheidsbijeenkomst in de 
openlucht of avonduren is al lang 
geen uitzondering meer.”

Hoe mooi is het bijvoorbeeld wan-
neer iemand regelmatig in een be-
paald café of restaurant kwam en na-
bestaanden vervolgens juist op dié lo-
catie samenkomen om afscheid van 
hem of haar te nemen? 

Zo is het in Nuenen mogelijk om het 
afscheid plaats te laten vinden in bij-
voorbeeld Het Klooster of Boordhuys. 
In Geldrop kan men onder andere 
naar de Kasteelhoeve en in Eindhoven 
naar het Parktheater, Ketelhuis en zelfs 
het Evoluon. Of er nu 50 of 800 gasten 
verwacht worden, er is altijd wel een 
mooie, sfeervolle plek te vinden. Een 
bijkomend voordeel van dit soort lo-
caties is dat zij maar één afscheidsbij-
eenkomst per dag faciliteren. Mensen 
krijgen daardoor de tijd om in alle rust, 
goed afscheid te nemen. 

Leon Raaijmakers, uitvaartverzorger 
bij Uitvaartzorg Hans Raaijmakers: 
“Vaak wordt de overledene na zo’n 
bijeenkomst door het eigen gezin 
naar het crematorium of de begraaf-
plaats begeleid. Het komt echter ook 
voor dat na het officiële gedeelte een 
borrel volgt in plaats van de gebruike-

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Cultuur Overdag Boekenweek 

Zinderende  
� nale van de    
Verhalenwedstrijd
In samenwerking met Bibliotheek Dom-
meldal Nuenen organiseerde Cultuur 
Overdag een verhalenwedstrijd in het 
kader van de Boekenweek met als the-
ma ‘De moeder, de vrouw’. Tot 1 maart 
konden verhalen worden ingestuurd.
Dat het thema van de Boekenweek ve-
len inspireerden, bleek wel uit de grote 
hoeveelheid speciale en persoonlijke 
verhalen die werd ingezonden. Verras-
send waren ook de bijzondere verhalen 
van een aantal schrijvers die taalles vol-
gen bij ‘Taalkabaal’. 
Zondagmiddag 24 maart wordt in 
Dorpsboerderij Weverkeshof bekend 
gemaakt welke 5 verhalen genomi-
neerd zijn en wie zich uiteindelijk de 
winnaar mag noemen. De genomineer-
de verhalen worden door de schrijvers 
zelf voorgelezen. Tussen de verhalen 
door is er muziek van de ‘Heren van het 
Atelier’ , bestaande uit Kees van Cappel-
len, Kees Wijnen en Martin Bergmeijer. 
Ondersteund door trekzak, gitaar en 
dwarsfluit zingen en spelen zij muziek 
passend bij het thema van De Boeken-
week 2019 ‘De moeder, de vrouw’. 
De finale van de verhalenwedstrijd be-
gint om 14.00 uur; de toegang is gratis, 
maar kom op tijd: het zou zomaar druk 
kunnen worden!

Klassieke Landbouw 
Werktuigen Vereniging 
voorjaarsmarkt
De Nuenense leden van de KLW orga-
niseren op zondag 31 maart weer haar 
voorjaar ruilbeurs/rommelmarkt. Deze 
vindt plaats te Hei-eind 1 (een zijstraat 
van de Vresselseweg) 5491PM Sint-Oe-
denrode. De aanvang is 08.00 uur tot 
14.00 uur. Meer info Jos Heijmans Tel: 
0413-476619. 
Let op, dit is een nieuwe locatie, dus 
niet meer in Mariahout.
www.klw-vereniging.nl

Ontmoetingsavond 
ruilkring   
LETS-Nuenen 
Nuenen kent een actieve, florerende 
LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of 
goederen uitwisselen. Geld komt er 
niet aan te pas. Het idee is heel simpel: 
je doet iets voor een ander of je laat 
iets door een ander voor jou doen, bij-
voorbeeld je ramen wassen. Heb je in-
teresse, lees dan even verder….
LETS staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland zijn 
er ongeveer 100 van zulk soort ruil-
kringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). Eén uur dienstverlening komt 
overeen met 4 @. Alle diensten zijn 
daarbij gelijkwaardig. LETS is geen 
stichting of vereniging maar een groep 
van geregistreerde leden.

Een voorbeeld:
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan repa-
reert een fiets voor Inge, Inge geeft een 
voetmassage aan Jolanda, enzovoort. 
Om er enkele te noemen: onder de noe-
mer Bloem en Tuin hebben zich 15 per-
sonen aangemeld, onder Administratie 
11 mensen, onder Creatief 15 mensen, 
Eten en Drinken ook 15, ICT 11 perso-
nen enz. enz. Zo zijn er nog 16 andere 
categorieën. Teveel om op te noemen....

Open ontmoetingsavond 
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijkse komen de leden bij 
elkaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden bedoeld om het ruilen 
van diensten te bevorderen, om enige 
sociale samenhang te bewerkstelli-
gen, om ervaringen uit te wisselen en 
om nieuwe leden te introduceren. Wil 
je zo’n avond een keertje bijwonen om 
te kijken of LETS-Nuenen iets voor je 
is? Kom dan donderdag 21 maart 
rond19.30 uur naar De Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH 
Nuenen. info@letsnuenen.nl
www.letsnuenen.nl 
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Cultuur Overdag: Allebei klassiek!
De muziek van Ramses Sha� y is iconisch in de Nederlandse muziekgeschie-
denis. Hoewel hij inmiddels al bijna 10 jaar geleden is overleden zijn de on-
vergetelijke liedjes gelukkig nog regelmatig in velerlei uitvoeringen te ho-
ren. Niemand anders dan Guus Westdorp, die jarenlang omging met Ramses, 
weet echter beter de ziel te raken van de liedjes, nee: liederen, van de le-
venslustige bohemien van de Nederlandse muziek. Kom luisteren en besef 
opnieuw waarom deze muziek nooit  uit onze collectieve herinnering zal 
verdwijnen. 

op een stuk van André Caplet: ‘Viens! 
Une flûte invisible soupire’ (tekst van 
Victor Hugo).
Al eerder gaf dit ensemble een uitvoe-
ring (in de Catharinakerk in Eindho-
ven); speciaal voor Cultuur Overdag 
komen zij opnieuw naar Nederland!

Toegangskaarten voor de concerten 
zijn te koop aan de balie van Het 
Klooster, via de website van Cultuur 
Overdag en (indien beschikbaar) een 
half uur voor aanvang van het concert 
bij het Van Goghkerkje. Informatie 
over alle activiteiten van Cultuur 
Overdag is te vinden op: 
www.cultuuroverdag.nl 

Het concert ‘Ramses - de liederen’ 
vindt plaats op donderdagmiddag 21 
maart (aanvang: 14.30 uur) in het Van 
Goghkerkje.

Liefhebbers van kamermuziek uit de 
19e en 20e eeuw kunnen op zondag-
middag 24 maart (aanvang: 14.30 uur) 
in het Van Goghkerkje komen luiste-
ren naar een concert van het Meredí 
Ensemble. Dit Italiaanse ensemble be-
staat uit Ronja Weyhenmeyer (so-
praan), Andrea Salvi (fluit) en Ani Ter-
Martirosyan (piano). Als titel voor het 
concert hebben de musici gekozen 
voor de intrigerende titel ‘De zucht 
van een onzichtbare fluit’ gebaseerd 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Sunset Travelers
Op zondag 24 maart in Café Schafrath te Nuenen wederom een top band uit 
de Nederlandse Blues scene. De Sunset Travelers is een band rondom toet-
senman Roel Spanjers en gitarist Richard van Bergen. Beide heren behoren 
tot de beste Blues muzikanten op hun instrument. Zo heeft Roel zijn plaats 
op het podium tijdens de Keeping The Blues Alive theater tour van Johan 
Derksen en Richard staat met elke grote blues artiest uit binnen en buiten-
land op het podium.

optredens in Nuenen en deze zijn al-
tijd gratis te bezoeken. Interesse? Meld 
u dan aan voor de gratis nieuwsbrief 
via de website: www.sunnybluesnue-
nen.nl. Dan mist u nooit een optreden.

Datum: 24 maart.  15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Gevarieerde Southern Rhythm & Blues, 
of zoals ze zelf zeggen Roots & Roll van 
de bovenste plank. Passie en swingen 
deze middag. Dat is zeker.
En dat allemaal gratis te beluisteren in 
Nuenen. Ben er op tijd, want vol is vol.

Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath blues 

Open Dag bij Heesbeen Attractieverhuur

Alles voor een geslaagd feest
Door Caroline van Nes

Op zondag 31 maart zet Heesbeen Attractieverhuur in Nuenen zijn deuren 
open voor alle belangstellenden. Heesbeen laat op deze dag zien wat ze in 
het assortiment hebben en aanbieden voor de verhuur. Op de Kruisakker is 
een nieuw pand gebouwd, waarbij de allernieuwste attracties staan opge-
steld. Deze mogen gratis worden getest door de aanwezige kinderen. 

De gemeente was blij met de terug-
keer van toch wel een bekend bedrijf, 
dus die heeft alle medewerking ver-
leend. We konden dit huis kopen naast 
het nieuwe bedrijfpand, het plaatje 
was compleet. We zitten hier ook per-
fect gesitueerd tussen twee steden 
Helmond en Eindhoven en twee grote 
dorpen Nuenen en Geldrop. 

Open Dag
Inmiddels zijn we ook met het auto-
verhuurbedrijf begonnen, dat loopt 

Jeffrey Heesbeen vertelt: “Het bedrijf 
is opgericht door mijn vader, op 4 au-
gustus 1981. Hij is ermee begonnen 
als hobby, had voor de lol een suiker-
spinwagentje gekocht. Toen kwam er 
een springkussen bij en als snel ook 
wat grotere attracties. Ik werkte altijd 
mee in het bedrijf maar op mijn acht-
tiende kocht ik een rodeostier en be-
sloot ik voor mezelf te beginnen. 

Terug naar Nuenen
In 1995 hebben we beide bedrijven sa-
mengevoegd. Heesbeen was uit zijn 
jasje gegroeid in het bedrijfspand op 
Eeneind II en in Nuenen was geen 
bouwgrond beschikbaar. Toen zijn we 
zijn gaan bouwen op Esp in Eindho-
ven. 
 Dat ging heel goed, maar na enige tijd 
merkte ik dat ik toch een beetje mijn 
enthousiasme aan het verliezen was. 
We zaten daar op een bedrijventerrein, 
niet echt in een gezellige omgeving. 
Ook was het niet erg handig als een 
klant bijvoorbeeld last minute twee 
statafels nodig had, dan moest ik van-
uit huis daarheen rijden. Werken aan 
huis is gewoon erg makkelijk. Dus ik 
ben gaan kijken of ik niet terug kon 
naar Nuenen. 

 Memories with MEMORY
Onder deze titel verzorgt het bekende Nuenens/Geldropse amusementsor-
kest MEMORY op zondagmiddag 31 maart (over anderhalve week) weer een 
optreden met populaire muziek uit de jaren 60 en 70 in De Watermolen van 
Opwetten.

De band MEMORY bestaat al ca. 35 jaar 
en heeft in al die jaren veel optredens 
verzorgd in Nuenen en wijde omge-
ving. De 12 man sterke band, met zan-
ger en zangeres, brengt vooral bekende 
popmuziek uit de jaren 60 en 70 die nog 
steeds zeer gewaardeerd wordt door de 
baby-boomers en door vele anderen. 
Het is daarom een uitstekende gelegen-
heid om herinneringen op te halen aan 
die tijd! Er kan natuurlijk ook gedanst 
worden, daar is ruimte voor. Het optre-
den duurt van 13.30 tot 16.30 uur. De 
toegang is vrij. De Watermolen van Op-
wetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.

Guus Westdorp komt  
opnieuw naar Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

Deze keer brengt hij een solo-programma met muziek van Ramses Sha� y.
Ik had hem van de week nog aan de telefoon en vroeg hem naar zijn eerste 
ervaring met een optreden in Nuenen. Hij vertelde over zijn prettige erva-
ring met het Van Goghkerkje in Nuenen. “Het spelen onder de Bijbel, is me 
bijgebleven en heb ik als heel bijzonder ervaren”. “Waar vind je dat nog?”

cent van Gogh en Ramses Shaffy wa-
ren twee kleurrijke mensen”.
Het was een kort telefoongesprek 
maar aan het eind vertelde hij nog snel
“Ik verheug me op mijn tweede optre-
den in dat mooie kerkje. En de ont-
moeting met mijn tante van 90 met 
haar vriendin, zij hebben al kaartjes 
gekocht en komen zeker. Ik voel me 
thuis in Nuenen”. Heeft Van Gogh dat 
ook niet gezegd?
21 maart, 14.30 uur, Van Gogh kerkje. 
www.cultuuroverdag.nl 

“Een kerkje dat opengesteld wordt 
voor muziek en theater, met die intie-
me sfeer en een piano die prachtig 
klinkt. Het zal me altijd bijblijven”.
Wat hij ook zo bijzonder vond was de 
verwantschap tussen Vincent van 
Gogh en Ramses Shaffy. “Dat voel ik als 
ik in Nuenen ben.” Vertelde Guus. 
“Ramses schilderde veel en hield van 
kunst en kleur. Veel van zijn platenhoe-
zen zijn in kleur uitgebracht en zijn 
huis hing vol met kunst en aan de wan-
den hingen kleurrijke draperieën. Vin-

erg goed. Het maakt ons assortiment 
breder en het bedrijf veelzijdiger. 
Maar onze belangrijkste business is 
nog steeds de acttractieverhuur. We 
willen dit graag laten zien aan heel 
Nuenen en alle belangstellenden, dus 
we hebben een grandioze open dag 
georganiseerd op zondag 31 maart. 
Iedereen is welkom om te komen kij-
ken, voor de kinderen is er van alles te 
doen, er staan heel veel attracties op-
gesteld. Uiteraard is er ook iets lekkers 
te eten en te drinken. Ik wil de lezers 
van Rond de Linde dan ook van harte 
uitnodigen een kijkje te komen ne-
men volgende week zondag.”
Tot besluit deelt Jeffrey zijn motto: 
“Als organisator van een feest, groot 
of klein, moet u uiteraard bij Hees-
been zijn”.

Open Dag Heesbeen Attractiever-
huur, zondag 31 maart, van 12.00 tot 
16.00 uur, Kruisakker 7 in Nuenen. 
Voor meer informatie: 
www.heesbeen.nl 

 Opbrengst collecte 
Amnesty International 
De collecte van Amnesty Internatio-
nal, die van 11 t/m 16 maart  plaats-
vond in Nuenen c.a. heeft € 5182,60 
opgebracht. 45 Vrijwilligers collec-
teerden door weer en wind voor de 
mensenrechtenorganisatie. 

De organisatie dankt alle gevers voor 
hun bijdrage en alle collectanten voor 
hun geweldige inzet. 

Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organi-
satie en neemt voor haar onderzoek, 
lobby en actie geen geld aan van over-
heden of politieke groeperingen. Juist 
daarom is de opbrengst van de jaarlijk-
se collecte van onschatbare waarde. 

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte 
wordt opgehaald, kan Amnesty haar 
werk blijven doen. Bijvoorbeeld om 
mensen die alleen maar gevangen zit-
ten omdat ze kritiek hadden op hun re-
gering vrij te krijgen. Mensen als Azam 
Farmonov uit Oezbekistan. De men-
senrechtenverdediger kwam in okto-
ber 2017 vrij, nadat hij bijna twaalf jaar 
had vastgezeten en volgens zijn von-
nis nog drie jaar cel te gaan had. Tij-
dens zijn detentie werd Farmonov ge-
marteld, toch weigerde hij te beken-
nen dat hij zich schuldig had gemaakt 
aan afpersing - een verzonnen aan-
klacht. Amnesty voerde actie voor Far-
monovs vrijlating.
Kijk voor meer informatie over het 
werk van Amnesty International op 
www.amnesty.nl
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De ‘deal’ komt eigenlijk te laat 
De stadsregio Eindhoven-Helmond mag in de komende vijf jaar maar liefst 
27.000 woningen extra bouwen, waaronder ook een � ink aantal tijdelijke 
huizen. Dat was fantastisch nieuws. Deze ‘woondeal’ in verkiezingstijd werd 
onlangs ondertekend door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Wo-
nen), gedeputeerde Van Merrienboer (Brabant) en wethouder Torunoglu 
(Eindhoven). 

Je zult nu wel blij zijn, kreeg ik de afgelopen weken vaak te horen in mijn omge-
ving. En natuurlijk is deze ‘deal’ een positief antwoord op de veelvuldige oproe-
pen van mij en veel marktpartijen: meer bouwen, snel bouwen en vooral op 
plaatsen waar de vraag ligt (in de stad en in de groene randen rond de stad). De 
inwoners van deze regio schreeuwen erom en de economische groei en bloei van 
Brainport maakt de noodzaak - mede door de instroom van veel expats - alleen 
maar groter. 

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat deze deal eigenlijk te laat komt. Ruim-
te is schaars, ook in onze regio. Het verkorten van procedures en het versoepelen 
van voorwaarden is een heikel punt. De markt is minder stuurbaar dan politici 
vaak denken. Het duurt lang voor het aanbod zich kan aanpassen aan de vraag. 
En dat was allemaal bekend bij de Tweede Kamer. Want een Tweede Kamercom-

missie die parlementair onderzoek deed naar woningbouw en hui-
zenprijzen over een langere periode, heeft die conclusies al-

lemaal getrokken in een rapport dat in 2013 uitkwam. 

Helaas hebben zij er niet veel mee gedaan. Nu schreeu-
wen die landelijke politici vaak moord en brand en pro-
beren ze de markt te reguleren met ideetjes, bijvoor-
beeld over het weren van beleggers. Maar structureel is 
er weinig veranderd. Dus: ja, het is een hele mooie 
woondeal. Laten we hopen dat deze afspraken echt als 

stimulans gaan werken. Maar mijn inschatting is dat we er 
pas later de vruchten van kunnen plukken. Ik zie dat bouw-

plannen die voor 2018 als ‘extra’ werden gepland pas 
medio 2020 tot uitvoering komen. Zo schuift alles op 
en zal de uitdaging vooral zijn om in de toekomst 
ook in economisch mindere tijden door te bouwen.

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Structuurvisie gepresenteerd 
‘De wereld van Van Gogh’
Door Gerrit van Ginkel

Het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck is een bijzonder stuk 
van Nuenen. Het is bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van 
Nuenen. Het Park dat zo centraal in de Nuenense samenleving staat met al-
le evenementen, de Berg dat historisch als lint de verbinding maakt met het 
buitengebied. 

Door een structuurvisie kunnen we 
deze rijkdommen vastleggen en wen-
sen vastleggen. Het gaat om hoofdlij-
nen en nog niet om vaste plannen. Wij 
vinden dat we deze bijzonderheden 
moeten koesteren. In de toekomst zal 
deze visie dienen als richting voor hoe 
het gebied er in de toekomst uit gaat 
zien. Het doel is om de kwaliteiten van 
dit gebied te behouden en te verster-
ken. Daarmee ontstaat ook de kans om 
de wereld van Van Gogh beter beleef-
baar te maken. Nuenen kan zo nog 
mooier worden.

Wethouder Ralf Stultiëns en projectlei-
der Menno Moen verklaren beslist 
geen Volendam van het Zuiden voor 
ogen te hebben. “We willen geen trein-
tjes die rond rijden en geen kermis. We 
gaan voor een erfgoedconstructie 
voor de van Goghmonumenten”, aldus 
de Nuenense wethouder.

Er is twee miljoen gereserveerd voor 
de structuurvisie. Mogelijk toekomstbeeld Van Goghkerkje

Mogelijk toekomstbeeld Klooster en Park

#12 KWIEK hoofd kantelen

Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van 
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee? 

Deze oefentegel ligt in de Kerkstraat. 
Het gaat om een zijwaartse beweging 
met het hoofd voor de soepelheid van 
de nekspieren. U gaat rechtop staan 
met de kin ingetrokken alsof u ver-
baasd bent. Breng de schouders iets 
naar achteren en iets omlaag. Beweeg 
met uw linkeroor naar uw linkerschou-
der zonder het hoofd te draaien. Houd 
dit 10 seconden vast zodat u lichte rek 
voelt in uw nek. Doe dit ook voor de 
rechterzijde. Ook handig om thuis 
voor de spiegel een keer te oefenen.

fysiotherapie •

Opschoondag 
Nederwetten 
Opgeruimd staat netjes, doe je mee? 
Op zaterdag 30 maart gaat Nederwet-
ten zwerfafval opruimen, en daarvoor 
is de dorpsraad op zoek naar zoveel 
mogelijk vrijwilligers. Zwerfafval is een 
van de grootste ergernissen in Neder-
land, zo ook in de gemeente Nuenen. 
Aan het eind van 2010 (alweer even 
geleden) is een meting gedaan om te 
kijken hoeveel zwerfafval er te vinden 
is. Deze meting gaf aan dat de Nue-
nense kerkdorpen en wijken gemid-
deld een 8 scoren! Dit is natuurlijk een 
mooi cijfer waar we trots op kunnen 
zijn. Toch gaan we nog een opruimac-
tie organiseren, niet alleen omdat het 
schoner moet, maar het is natuurlijk 
ook erg gezellig om met elkaar aan de 
slag te gaan. 

 Wat en wanneer? Vanaf 13.30 uur gaan 
we van start vanaf dorpshuis De Kop-
pelaar. Het kost maar zo’n twee uur van 
je tijd. De deelnemers zullen zich in 
groepjes verspreiden in diverse wijken 
binnen en buiten Nederwetten. Prik-
kers, hesjes en vuilniszakken worden 
beschikbaar gesteld door de gemeen-
te, en de volle vuilniszakken worden 
door de gemeente afgevoerd. Deze 
ondersteuning is in het kader van ‘Sa-
men doen we meer’. Dit is een project 
waarbij gemeente Nuenen gaat kijken 
waarbij ze de inwoners kunnen onder-
steunen. Na afloop zullen er soep en 
worstenbroodjes klaar staan voor alle 
vrijwilligers. Deze wordt beschikbaar 
gesteld door de ‘Nederwetten-Gerwen 
Loop’. Dit gezellige jaarlijkse hardloop 
evenement vond afgelopen zaterdag 
plaats. 
Help jij mee om Nederwetten schoon 
te maken? Meld je dan aan bij de 
dorpsraad Nederwetten via info@ne-
derwetten.org of telefonisch bij Piet 
Renders, 06-23258848 

Actie-Platform 
Nuenen Zuid  in  
het Kernkwartier
Zaterdag 23 maart is het Actie-Plat-
form Nuenen Zuid van 10.00 tot 
16.00 uur aanwezig in het Kern-
kwartier. Wij zijn er om u persoonlijk 
bij te praten over de stand van za-
ken over de structuurvisie Nuenen 
Zuid. En ook als u vragen heeft, bent 
u van harte welkom.

In de afgelopen twee commissieverga-
deringen lijkt er het nodige bereikt te 
zijn. De commissieleden gaven aan 
voorstander te zijn van herbouw van 
de Hongerman op de huidige locatie. 
Verder willen ze geen hoogbouw 
(meer dan 4 bouwlagen) ter plaatse 
van de Vinkenhofjes, op het Kernkwar-
tier, en op de plaats waar nu de basis-
school De Mijlpaal staat. Maar daar-
mee is e.e.a. nog niet definitief. Het col-
lege van burgemeester en wethouders 
staat nog steeds een verplaatsing van 
De Hongerman voor en tevens een 
hoogte van 5 bouwlagen ter plaatse 
van de Vinkenhofjes. 
Waar wij als Actie-Platform voor staan 
kunt u uitgebreid lezen op onze web-
site www.actieplatformnuenenzuid.nl 
In het kort: wij zijn tegen een verstede-
lijking van de omgeving in Nuenen 
Zuid in welke vorm dan ook. Het ge-
bied rond de Vinkenlaan, De Honger-
man en het Kernkwartier willen wij 
niet zien als een sub-centrum met 5 
bouwlagen waarvan het college vindt 
dat dit stedenbouwkundig aanvaard-
baar is. Dan hadden we immers net zo 
goed meteen met Eindhoven kunnen 
fuseren.
Tot zaterdag 23 maart, tussen 10.00 en 
16.00 uur. Actie-Platform Nuenen Zuid
p/a Het Puyven 160, 5672 RJ Nuenen.
info@actieplatformnuenenzuid.nl
www.actieplatformnuenenzuid.nl 

 Drumfanfare Jong Leven 
brengt de laatste muzikale 
groet aan Tiny de Greef
Op 11 maart heeft ook Drumfanfare Jong Leven het droevige nieuws ont-
vangen dat Tiny de Greef is overleden.

mist op de wekelijkse repetitieavond. 
Ruim twee weken geleden, tijdens de 
carnavalsoptocht, stond hij nog aan de 
kant van de weg naar zijn trouwe club-
je te kijken. Helaas waren dit de laatste 
muzikale noten die Tiny van zijn gelief-
de korps hoorde. 

Lieve Tiny, zonder jou en je vrouw Nel-
ly was Jong-Leven niet de mooie 
vereniging die het nu is. Samen heb-
ben jullie er iets moois van gemaakt en 
welverdiend ben je op 15 februari 
2000 uitgeroepen tot erelid van Drum-
fanfare Jong Leven.
Afgelopen maandag hebben wij je af-
scheidsdienst muzikaal mogen opluis-
teren, waarna we je met de dodenmars 
naar je laatste rustplaats hebben mo-
gen begeleiden. We hebben allen op 
onze eigen manier van je genoten, en 
hebben zo onze eigen herinneringen 
aan je. Rust zacht Tiny. 

Drumfanfare Jong Leven wenst fami-
lie, vrienden en nabestaanden heel 
veel sterkte met dit grote verlies.

7 juni 1959: de dag dat Tiny samen met 
zijn mede oprichters Drumfanfare 
Jong Leven uit Gerwen heeft gesticht, 
tevens de dag dat Tiny lid is geworden 
van deze vereniging. Tiny was een man 
met een gouden hart voor de muziek 
en de club. Zijn geliefde Drumband, 
zijn kindje, zijn puber, zijn volwassen 
korps. Aan elke fase, groeistuip en ont-
wikkeling heeft hij bijgedragen. Het is 
bijna onmogelijk om zijn verdienste 
enkel in deze krant te verwoorden.

Tiny zijn motto luidde: ‘Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.’ Kinderen 
plezier laten beleven aan het samen 
muziek maken was zijn doel. Talloze 
keren stond Tiny aan hun zijde bij het 
praktijkexamen, en als je slaagde had 
hij een grote zak snoep voor je. Slaag-
de je niet, dan kreeg je dit ook van Tiny 
te horen. Geen een verjaardag sloeg 
hij over zonder even langs te komen of 
te bellen. Tot het laatst toe heeft Tiny 
zich bekommerd over de jeugdleden, 
en dat siert hem.

En dan de nevenactiviteiten niet te 
vergeten. Tiny is vanaf de oprichting 
ruim 40 jaar secretaris geweest, hierna 
heeft hij deze taak over mogen dragen 
aan zijn dochter Hanneke. Alles was tot 
in de puntjes verzorgd en het liep als 
een trein. Zo ook de jaarlijkse vlooien-
markt. In Tiny zijn busje, die hij liefko-
zend ‘bultje’ noemde, heeft hij veel af-
gesjouwd. Het meest in zijn element 
was hij bij de opbodwagen, want Tiny 
die verkocht het gelijk. 

Hij heeft gebouwd aan een mooi 
korps, een hechte club. Top jaren heb-
ben ze gehad, met klinkende resulta-
ten op diverse concoursen, maar ook 
diepe dalen, met een leegloop van le-
den. Tiny heeft er altijd mede voor ge-
zorgd dat ze uit die dalen kwamen. 
Tiny heeft de vereniging toekomst be-
stendig gemaakt, zijn Jong Leven Fa-
milie. 

De laatste jaren bezocht Tiny nog zo-
veel mogelijk optredens en hij sloeg 
geen repetitie of feestavond over. Eerst 
lekker in de zaal bij het korps zitten 
luisteren naar de muziek, en daarna sa-
men aan de bar een wit wijntje drin-
ken. Tiny was de allergrootste fan van 
de slagwerkgroep en om de passie van 
Tiny voor het slagwerk te onderstre-
pen, heeft de slagwerkgroep van 
Drumfanfare Jong Leven tijdens de af-
scheidsdienst het nummer ‘Preload’ 
aan hem opgedragen. Helaas ging zijn 
gezondheid achteruit en hij werd daar-
door de laatste weken ontzettend ge-

Solidariteitsmaaltijd…   
Eten voor het goede doel 
Op 12 april wordt het Kerkelijk Centrum De Regenboog omgetoverd tot een 
heel groot restaurant met live muziek, waar wel 160 mensen tegelijk kun-
nen eten en genieten. Heel gezellig, lekker en… voor een goed doel. Dat is 
de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd. Ook u bent hierbij welkom! 

nodig en daarom wordt deze solidari-
teitsmaaltijd georganiseerd. Met uw 
donatie wordt veel bereikt, want bij de 
Solidariteitsmaaltijd wordt enkel ge-
werkt met vrijwilligers en sponsoren. 
Op deze manier worden er zo weinig 
mogelijk kosten gemaakt. De hele net-
to-opbrengst is voor dit kleinschalige 
project. Overigens komt ook de helft 
van de collecte opbrengst van Samen 
Verder ten gunste van dit project. Wij 
rekenen op uw steun! 

U kunt zich aanmelden voor deze maal-
tijd via www.solidariteitsmaaltijd.nl of 
telefonisch bij Irene Beekmans 040-283 
5733. De kosten zijn slechts € 7,00 per 
persoon (extra donaties zijn welkom). 

Er zal op deze avond worden gekookt 
volgens recepten uit Namibië. De mu-
ziek komt van het in Nuenen bekende 
Wereldkoor Keskedee. Ook is er een 
korte powerpoint-presentatie over het 
goede doel, waarvoor dit jaar geld in-
gezameld wordt. Het goede doel is al-
tijd een ontwikkelingshulpproject dat 
vanuit Nuenen wordt gecoördineerd, 
deze keer de stichting Connected to 
Namibia, die wij ondersteunen voor 
een drinkwaterproject in Namibië. 
Connected to Namibia heeft in Ombya-
rundu, een school opgezet voor kinde-
ren met daarbij als extra een hostel dat 
als overnachtingsmogelijkheid dient 
voor kinderen die ver van de school 
wonen. Er is daar alleen een groot pro-
bleem: het ontbreken van schoon 
drinkwater. Nu haalt men water uit een 
bron waar ook het vee van drinkt (en 
ook bevuilt). Connected to Namibia wil 
graag bij die school en ook voor de ge-
meenschap een waterput laten boren 
met een installatie die functioneert op 
zonne-energie zodat iedereen schoon 
water kan krijgen. Dit doet deze stich-
ting in samenwerking met de Namibi-
sche overheid. 

Schoon drinkwater is van levensbe-
lang voor iedereen. Hiervoor is geld 

Vogelwerkgroep

Maandagavond-
wandelingen
Begin april start de vogelwerkgroep 
met de jaarlijkse maandagavondwan-
delingen. Op de volgende data wordt 
gewandeld door natuurgebieden in 
de naaste omgeving van Nuenen:
 8 april: Nuenens Broek
15 april: Eckartse Bos
22 april: De Ruweeuwsels
29 april: Collse Zegge
6 mei: Boktse Beemden
13 mei: De Mosbulten
Vertrek: 19.00 uur. Startpunt: Het 
Klooster.  Vervoer: Per fiets.

Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom. Meer informatie bij Roy van 
der Velden, coördinator van de VWG, 
telefoon 06-15 902 603 of mail roype-
ter40@hotmail.com.
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Gaat u  mee naar 
Lourdes!
De Lourdes-groep Bisdom ’s Hertogen-
bosch organiseert al bijna 25 jaar, in sa-
menwerking met het Huis voor de Pel-
grim bus en vliegreizen naar Lourdes. 
Busreis van 29 mei t/m 6 juni. Hier zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Opstapplaats is in Brabant en wordt na-
der bepaald. Dat kan zijn Den Bosch, 
Rosmalen en Oisterwijk.
Vliegreis van 31 mei t/m 5 juni en van 6 
t/m 11 september.

De reizen worden begeleid door een er-
varen reisleidster. Er gaan vrijwilligers 
en verzorgsters mee die voor u vele 
hand- en spandiensten verrichten tij-
dens de reis en in Lourdes. Bijvoorbeeld 
het dragen van de koffer en het duwen 
van de rolstoel. De bedevaartreis is 
daardoor geschikt voor jong en oud, 
ziek en gezond.
Deelnemers die extra zorg nodig heb-
ben kunnen in het zorghotel accueil No-
tre Dame verzorgd worden door onze 
eigen Nederlandse vrijwilligers van het 
‘Huis voor de Pelgrim’.
Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht 
Airport, maar er worden vanuit Brabant 
bussen ingezet naar Maastricht.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes 
wordt u een volledig verzorgd program-
ma aangeboden. U kunt deelnemen 
aan vieringen, processies, verdiepings-
momenten, wandelingen door Lourdes 
en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende informatie, brochure 
en opgave belt u met:
Joke Hoekman, tel. 013 - 5216701, 06-
42347729. Wilma Caiffa tel. 06-
12157507 (na 18.00 uur). Peter van den 
Brand, tel. 06-44340035. Bezoek ook 
onze website www.lourdes-groep.nl

Wat Tongelre niet lukte, kreeg Nuenen wel voor elkaar

Schuif even aan tafel bij..... 
Chris Dekkers
Het Schuifteam van Senergiek wil nog wel eens uitpakken met een mooi nos-
talgisch onderwerp. Maar deze maand haakt de Schui� ezing aan bij de hete 
actualiteit van Nuenen: de recent herbevestigde zelfstandigheid van ons dorp.

toen en welke nu? En vooral ook: Wat 
bepaalde dat de uitkomst van beide 
processen zo verschillend werd?
Het belooft opnieuw een interessante 
ochtend te worden.
Eenieder die geboeid is door dit the-
ma, lid van Senergiek of (nog) niet, is 
donderdag 28 maart van harte wel-
kom in Het Klooster. Noteert u alvast 
de datum in uw agenda.
 

Documentairemaker Chris Dekkers 
(68), geboren en opgegroeid in Ton-
gelre, maar inmiddels volledig verwe-
ven met Nuenen, maakte een boeiend 
kort beeldverhaal over het proces van 
annexatie van Tongelre in 1920.
Er bestaan frappante overeenkomsten 
tussen dit proces en het traject dat 
Nuenen onlangs heeft afgelegd. Met 
dit belangrijke verschil: Tongelre werd 
onderdeel van Eindhoven en Nuenen 
niet.
Chris maakt documentaires en repor-
tages, hanteert bij voorkeur zelf de ca-
mera, en werkt als ‘een ware Nuenense 
Brommet’ voor de Lokale Omroep 
Nuenen. Het Eindhovens Dagblad 
vond zijn werk zo belanghebbend dat 
men er vorige week een paginagroot 
artikel aan wijdde.
 
Op donderdag 28 maart tussen 09.30-
11.30 uur in de Trefpunt zaal van Het 
Klooster zal Chris zijn vijf minuten du-
rende documentaire vertonen en het 
publiek de mooie parallelle lijnen laten 
zien van twee gelijksoortige trajecten 
van annexatie. 

Hoe reageerden de Tongelrese men-
sen toen op de ‘dreiging’ van de stad, 
hoe handelden de raad en de burge-
meester, welke argumenten golden 

Tentoonstelling 300 jaar 
Brouwerij Bavaria 
In 2019 is het 300 jaar geleden dat de Brouwerij van Bavaria is opgericht. Ba-
varia viert dit voor familie, vrienden, klanten, medewerkers en buren. Onze 
Heemkundekring viert dit op geheel eigen wijze met een tentoonstelling in 
het Heemhuis en met foto’s in het Dorpshuis. Deze tentoonstelling in het 
Heemhuis aan de Dorpsstraat 13 in Lieshout zal worden geopend op zater-
dag 30 maart om 10.00 uur door een lid van de familie Swinkels. 

en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het 
daaropvolgende weekend van zater-
dag 6 en zondag 7 april is de tentoon-
stelling geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. U bent allen van harte welkom. De 
toegang is gratis. In het Dorpshuis zijn 
de foto’s te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren.

Op deze tentoonstelling is een deel 
van de enorme Bavaria-collectie te 
zien van Mari Berkvens, aangevuld 
met eigen archiefstukken van Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent. Even-
eens zal tijdens de opening het eerste 
exemplaar van een bijzonder boekje 
worden aangeboden aan de Swinkels 
nazaat. Door de schrijfgroep van Seni-
orenvereniging/KBO Lieshout is een 
boekje samengesteld met interviews 
met mensen die bij Bavaria werken of 
gewerkt hebben, of daar op een of an-
dere manier mee te maken hebben of 
gehad hebben. Er kwamen allerlei leu-
ke anekdotes en hilarische verhalen 
voor de dag. Het boekje heeft als titel: 
‘Over Bavaria gesproken …’, is rijk geïl-
lustreerd en bevat 100 pagina’s. Voor 
een klein prijsje van € 5,-  is dit boekje 
te koop tijdens de openingstijden van 
de tentoonstelling. Deze openingstij-
den zijn als volgt: 
Zaterdag en zondag 30 en 31 maart 
van 10.00 tot 17.00 uur. Op de doorde-
weekse dagen maandag 1 april tot en 
met vrijdag 5 april is de tentoonstel-
ling geopend van 14.00 tot 17.00 uur 

Op zoek naar uw 
voorouders
Op zaterdag 23 maart van 11.00 uur 
tot 14.00 uur organiseert heemkunde-
kring De Drijehornick samen met de 
afdeling Kempen & Peelland van de 
Nederlandse Genealogische Vereni-
ging (NGV) weer onze halfjaarlijkse in-
loop met extra aandacht voor genea-
logie ofwel familie- en stamboomon-
derzoek. Deze inloop is voor iedereen 
toegankelijk.
Het is een zeer oude hobby die door de 
toepassing van computer en internet 
een nieuwe impuls heeft gekregen. 
Vroeger moest men veel reizen naar ar-
chieven. Tegenwoordig kan men ook 
thuis met de computer op internet veel 
vinden uit het verleden over voorou-
ders. Wilt u daar meer over weten? Kom 
dan op 23 maart naar ons Heemhuis. 
Vrijwilligers van de NGV en de heem-
kundekring zijn dan aanwezig om u 
wegwijs te maken bij het zoeken naar 
informatie over uw voorouders. Er zijn 
voorbeelden hoe u gegevens kunt vin-
den en hoe die te ordenen met sche-
ma’s en computerprogramma’s. 
U vindt ons in het Heemhuis op Papen-
voort 15A, 5671 CP Nuenen.  

 Gratis concert van de Luchthappers
 
Zaterdag 23 maart treedt het in de regio bekendstaande Mondharmonica 
Orkest ‘De Luchthappers’ op voor de bewoners van de Akkers en voor alle an-
dere belangstellenden. Dit gratis toegankelijke concert, aangeboden en ge-
sponsord door de Vrienden van de Akkers, vindt plaats in Woonzorgcentrum 
Akkers, Margot Begemannstraat 9 in Nuenen van 14.30 tot 16.00 uur. 

spelen. Maar die middag brengen we u 
een mooie selectie van vooral meezin-
gers. De optredens roepen bij muzie-
kliefhebbers talrijke mooie herinnerin-
gen op. U bent van harte welkom! 

Het muziekgezelschap, voortkomend 
uit het hart van Seniorenvereniging 
Senergiek Nuenen, telt 22 leden en 
treedt op in stad en regio, in verzor-
gings- en verpleeghuizen en bij afde-
lingen van ouderen- en plattelands-
verenigingen. We hebben een reper-
toire opgebouwd voor jong en oud, 
dat herkenbare nummers bevat uit de 
vaderlandse populaire muziekhistorie. 
Ook buitenlandse nummers zoals 
evergreens en ballades kunnen we 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats Nuenen zondag 31 maart

Grote bordspellendag
Sinds juni vorig jaar is er bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats een bord-
spelgroep actief. De groep noemt zich The Meeple People en komt iedere 
vrijdagavond bij elkaar. Volgende week zondag, op 31 maart, organiseert 
de groep van 12.00 tot 18.00 uur een grote bordspelmiddag waar iedereen 
welkom is. De toegang is gratis. Adres: Park 93b Nuenen.

ve spellen zoals Chronicles of Crime, 
Pandemie of Hanabi en kennersspel-
len zoals Puerto Rico, Root of Terrafor-
ming Mars. We zijn van alle markten 
thuis en we willen je graag op weg hel-
pen om mee te komen spelen met 
onze groep.
De Nuenense bordspelgroep heeft 
zichzelf The Meeple People genoemd. 
Een ‘meeple’ is een fiche van een mo-
dern bordspel, zoals bijvoorbeeld ge-
bruikt wordt in Carcasonne, maar je 
hebt ze in allerlei vormen zoals bijvoor-
beeld schapen, dino’s of graanbalen.

De Nuenense bordspelgroep heeft 
een eigen facebookpagina. https://
www.facebook.com/The-Meeple-
People-1997671320523374/ 
Voor contact en meer informatie is er 
ook een e-mail adres: themeeplepeop-
lenuenen@gmail.com
Als je wilt dan kun je je via de face-
bookpagina of via het e-mailadres 
vooraf aanmelden voor de bordspel-
lendag op zondag 31 maart. Aanmel-
den is niet verplicht, maar het is wel 
handig voor de organisatie.

Uiteraard kun je ook op een vrijdag-
avond vrijblijvend binnenlopen bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, 
want dan hebben de spelers van bord-

spelgroep The Meeple People hun we-
kelijkse spellenavond. Het gaat op 
deze avond niet alleen om het spel, 
maar vooral ook om de gezelligheid!
Het adres: Park 93b in Nuenen, tussen 
restaurant Ratatouille en restaurant 
Goesting.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
heeft 19 activiteiten en 445 deelne-
mers.Alle informatie vind je op:
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

De praktijk, ook in onze regio, bewijst 
dat bordspelgroepen kunnen uitgroei-
en tot gezellige clubs met soms wel 
een paar honderd leden. Of je bij ASML 
werkt of bouwvakker bent, man of 
vrouw, het maakt allemaal niet uit. Ie-
dereen die wil, kan meedoen. Bord-
spellen zijn soms redelijk eenvoudig, 
maar soms ook heel gecompliceerd. 
Doorgaans is er een mix van durf, spe-
linzicht en gevoel voor strategie nodig 
om te kunnen winnen. Soms is er tij-
dens het spel intensieve en slimme sa-
menwerking tussen spelers vereist.

Er bestaan wereldwijd duizenden 
bordspellen en tijdens internationale 
bordspelbeurzen worden er steeds 
weer nieuwe geïntroduceerd. De groep 
in Nuenen beschikt (privé) over een 
paar honderd(!) bordspellen in allerlei 
varianten. Iedere week wordt er samen 
bepaald welk spel er gespeeld wordt.

We nodigen je graag uit om tijdens de 
bordspellendag vrijblijvend kennis te 
maken met de Nuenense bordspel-
groep. Wellicht wordt het die dag ge-
zellig druk in de grote zaal van het 
Nuenense hobbycentrum. Als je het 
leuk vindt spelletjes te spelen of spel-
len thuis hebt liggen waarvan je de 
spelregels niet echt goed kent dan ben 
je van harte welkom. Uiteraard ook 
wanneer je medespelers zoekt om sa-
men een keer jouw favoriete spel uit te 
proberen. Gezellig toch?

Spellen die we op zondag  31 maart 
graag zouden willen spelen zijn popu-
laire spellen zoals Ticket to Ride, Domi-
nion, Azul of Codenames, coöperatie-

Weerman NOS spreekt in Nuenen
Het veelbesproken thema ‘het klimaat’ komt binnenkort ter sprake op een le-
zing, georganiseerd door de Nuenense kerken. In de kerken hebben mensen 
zich uitgesproken voor een jaarthema: ‘Omzien naar elkaar’, dat betekent dus 
met belangstelling naar elkaar kijken, zorgen voor elkaar. In dat kader wordt 
nu een lezing georganiseerd, waaruit blijkt dat ook in de kerk met zorg geke-
ken wordt naar alles rondom de mogelijke veranderingen in het klimaat. 

U kunt kaartjes voor deze avond be-
stellen via pgn-nuenen.nl/lezing. De 
toegangsprijs is € 8,50 per persoon en 
de avond begint om 20.00 uur. Meer 
informatie via VenT@pgn-nuenen.nl

Daarvoor is een deskundige bena-
derd en wel Peter Kuipers Munneke, 
de bekende weerman van de NOS. Hij 
is meteoroloog en bovendien glacio-
loog: kenner van ijs en gletsjers.
Als ondertitel van deze lezing heeft hij 
gekozen voor: ‘Stijgt het water ons naar 
de lippen?’ Hij zal spreken over het 
smelten van het poolijs en de gletsjers 
op Groenland en Antarctica. Hij gaat in 
over oorzaken en gevolgen van de zee-
spiegelstijging, een van de grootste 
uitdagingen waar Nederland- Water-
land ooit voor heeft gestaan.

Heeft u belangstelling? De lezing 
vindt plaats op woensdag 27 maart 
a.s. en wordt gehouden in De Regen-
boog, Sportlaan 5 in Nuenen.  
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Donderdag 28 maart
09.30-11.30 uur Schuif even aan tafel bij 
...Chris Dekkers. Trefpunt zaal Het Klooster 

09.30 uur Digitaal op vakantie
Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Donderdag 28 maart
14.00 uur PVGE Veiligheid in huis 

voor senioren. Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 12 Nuenen

Vrijdag 29 maart
13.30 uur Senergiek historische lezingen: 
Adolf Eichmann. Trefpuntzaal Het Klooster
15.00 uur Cultuur Overdag: Deshima Trio

Het Klooster

Zondag 24 maart
14.00 uur Cultuur Overdag - 

Finale Verhalenwedstrijd. Weverkeshof 
14.30 uur Cultuur Overdag. Meredi Ensemble 

(kamermuziek). Van Goghkerkje

Maandag 25 maart
20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites’ met gita-
rist Robin Nolan. Café De Stam in Gerwen
20.00 uur KBO Lieshout Lezing kunstge-

schiedenis. Dorpshuis, Lieshout

Woensdag 27 maart
20.00 uur Weerman NOS, 
Peter Kuipers Munneke

‘Stijgt het water ons naar de lippen?’
 in De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen

Zaterdag 23 maart
11.00-14.00 uur Genealogische inloop

Heemkundekring Drijehornick
Papenvoort 15A Nuenen

Zaterdag 23 maart
13.00 uur Landelijke Opschoondag

Andre van de Maatdag. We maken Gerwen 
schoon.Verzamelen bij de Kiosk in Gerwen.

Aanmelden via a.adonkersderks@gmail.com

Zondag 24 maart 
15.00 uur Muziektheater ‘Op het leven 

geschreven’ door Eva vd Bosch. Het Klooster
15.30 uur Sunny Blues Nuenen

Café Schafrath

Donderdag 28 maart
14.30 uur KBO Lieshout Schrijfgroep

Zonnehof Franciscushof, Lieshout
20.00 uur Informatieavond over 

Herenboeren. Weverkeshof

Zaterdag 23 maart
14.30 -16.00 uur Concert De Luchthappers
De Akkers, Margot Begemannstr. 9 Nuenen

21.00 uur Livestock
café Schafrath

24 maart-28 april
Woensdag en zondag 13.00-17.00 uur 

vrijdag 13.00-20.00 uur
Expositie ‘LenteKunst’

SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Donderdag 21 maart
20.00 Drijehornick lezing 

over ‘Duuk’ van Hardenbroek
basisschool De Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat Nuenen

Donderdag 21 maart
20.15 uur Nawdèwir, 

Brabants literair entertainment 
‘t Klooster

t/m 27 maart
Woensdag en zondag 13.00-17.00 uur, 

vrijdag 13.00-20.00 uur
Expostie ‘Jong Talent’

SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Donderdag 21 maart
09.30 uur Computercafé Nuenen 

Casten en Streamen
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 21 maart
13.30 tot 15.30 uur Ontmoetingsmiddag 

mantelzorgers van de LEV groep Diensten-
centrum. Goudvinkhof 2a Nuenen

Donderdag 21 maart
14.30 uur Cultuur Overdag - 
Guus Westdorp met ‘Ramses’

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maand maart

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en dhr. J. Haan. 
Zondag 24 maart 11.00 uur: viering, 
Motettenkoor, voorganger dhr. J. 
Haan.

Misintenties
Zaterdag 23 maart 18.30 uur: Marie 
Kuijten - van Kuijk; Ad van de Rijt; Piet 
en Cathrien Wernaar; Marijn Zandboer.
Zondag 24 maart 11.00 uur: Loek en 
Herman Kappelhof - Lemmens ( vanwe-
ge verjaardag Herman); Tiny Matthijsse 
- Lemmens; Jet van Kronenburg - Smul-
ders; Annie van Kemenade; overleden 
familie Rooyakkers - Rooyakkers; Henk 
Donath; Jan de Haas;  Overleden familie 
Teunissen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Annie 
van der Heijden - van den Bosch, Mar-
got Begemanstr. 9. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 maart 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor W. Kalb.

Mintenties 
Sjef en Lena Saris Swinkels; Theo Don-
kers, vanwege verjaardag; Tiny de 
Greef; Piet Loonen, van Gezelschap 
van de Stille Omgang te Amsterdam, 
Kring Eindhoven en omgeving; Mies 
Bouw, vanwege verjaardag.
 
Mededeling
Vorige week is op 85-jarige leeftijd Tiny 
de Greef, van Mickersland 20, overle-
den. De uitvaart en begrafenis heeft af-
gelopen maandag plaatsgevonden. 

We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W. Kalb. 

Misintenties
Ouders Renders-Van Hoof; Gerrit en 
Miet Douven-Sanders en Harrie Douven; 
Piet Renders en Ilse Renders; Gerard van 
Mook en Riet van Mook-Van Gils.

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

Zondag 24 maart zal pastor Jos Dec-
kers voorgaan in de derde zondag in 
de 40 dagen tijd, aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
dienst met ons mee te vieren!
De collecte is deze keer voor Diaconaal 
inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven.
 
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn, ook zij zul-
len elke week een stap richting Pasen 
gaan zetten.
De eerste 2 stappen zijn gezet, met Je-
zus gaat naar Jeruzalem en Jezus jaagt 
handelaars uit de tempel. Komende 
zondag.
Deze keer deelt Jezus brood en wijn 
uit.
Donderdag 21 maart is er, zoals elke 
donderdag, tussen 10.00 - 12.00 uur 
Open Huis.
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
Voor meer informatie: zie onze website 
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 21 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis H. Benedictus. 
Vrijdag 22 maart. 07.15 uur H. Mis van 
de Vasten; 18.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 23 maart. 11.00 uur gezon-
gen H. Mis van de Vasten; bijeenkomst 
van de Derde Orde. 
Zondag 24 maart. Derde zondag van de 
Vasten. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 25 maart. Maria Boodschap. 
18.30 uur gezongen H. Mis; gedachte-
nis van de Vasten. Sterfdag van Mgr. 
Lefebvre in 1991. 
Dinsdag 26 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de vasten. 
Woensdag 27 april. 07.15 uur Mis van 
de vasten; gedachtenis H. Johannes 
van Damascus, belijder en kerkleraar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

Op 18 februari 2019 overleed onze liefste

 Boudewijn Wilmar
Wij hebben een stroom van kaarten, bloemen en e-mails ontvangen. 
Alle lieve, lovende en bemoedigende woorden, ook in de kranten, 
hebben onze harten verwarmd. Veel kaarten hebben we nog aan 
Boudewijn kunnen voorlezen. Het was voor hem een ontroerende golf 
van medeleven, erkenning en dank. Wij zijn blij dat Boudewijn bij zo 
velen een goede en bijzondere herinnering achterlaat. 
Door de overweldigende hoeveelheid reacties is het ons niet mogelijk 
iedereen persoonlijk te bedanken. 
Graag uiten wij hierbij onze welgemeende hartelijke dank aan u allen.

Namens de hele familie, Mieke Wilmar

 23 maart t/m 31 maart
Boekenweek 2019

t/m 23 maart 
Collecte ReumaNederland

Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Ingang van het tennispaviljoen op sportpark de Lissevoort
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

Maak uw huis de veiligste plek 
De overheid gaat ervan uit dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Wat betekent dat voor je veiligheid als je ouder wordt? Welke voor-
zorgmaatregelen kun jezelf nemen om zelfstandig, veilig en comfortabel te 
blijven wonen? Voorkom ongelukken bij uw dagelijkse handelingen. 

De PVGE organiseert een informatie-
middag voor alle senioren in Nuenen 
over veiligheid in huis. Deze middag 
wordt gehouden op donderdagmid-
dag 28 maart  in de Scarabeezaal naast 
De Hongerman, Mantelmeeuwlaan 12, 
Nuenen. Toegang is gratis. 
Een medewerker van de politie en van 
de brandweer komen vertellen over 
voorzorgsmaatregelen en geven vele 
tips over de (brand)veiligheid in huis. 
Een ergotherapeute van het geria-
trisch expertisecentrum Ananz en een 

medewerker van Medicura komen ver-
tellen over preventie en veiligheid in 
huis, met onderwerpen als: wat is er-
gotherapie, de meerwaarde van ergo-
therapie m.b.t. veiligheid in huis; prak-
tische toepassing, hulpmiddelen. Te-
vens wordt een aantal praktische hulp-
middelen gedemonstreerd. 
Zaal open om 13.30 uur; aanvang 
14.00 uur. Wees op tijd; we mogen niet 
meer dan 80 personen toelaten. In de 
pauze wordt koffie/thee geschonken 
tegen een kleine vergoeding. 

Lentedagen   
op D e Walburg
20 21 & 22 april: de Lentedagen vallen 
samen met de paasdagen. Je kunt dat 
weekeinde natuurlijk naar een van de 
vele in- en outdoorevenementen die 
het voorjaar in spetterende kleuren en 
klanken omzetten of je neemt een re-
tourtje zon naar stranden waar de 
Paashaas nooit komt! Dit jaar kun je 
met de Paasdagen ook een fijne wan-
deling maken in de Walburg Tuinen, 
een stukje Paascake proeven in het 
Tuincafé of een Paasmandje meene-
men op de wandeling en dan onder-
weg - op een bankje of zo- genieten 
van de heerlijke rust, een vogelconcert 
en/of bijengezoem; een soort hemel 
op aarde! En neem vooral de (klein)
kinderen mee! Voor believers en non-
believers tot 12 jaar organiseert de 
groene Paashaas een leuke Paasspeur-
tocht! DE LENTEDAGEN: zondag 21 en 
maandag 22 april.
Lentedagen: 20, 21 en 22 april van 
11.00-17.00 uur, De Walburg Tuinen, 
Boord 64 Nuenen.
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Verhuizing en uitbreiding van de 
huisartsenpraktijken in Nuenen is 
hard nodig. Naast een toename van 
de zorgvraag, is er ook een grote toe-
stroom van nieuwe inwoners door on-
der andere de nieuwbouw in Nuenen-
West. Alle huisartsenpraktijken in het 
dorp zijn hierdoor genoodzaakt nieu-
we patiënten aan te nemen, terwijl 
een deel van deze praktijken hiervoor 
eigenlijk geen ruimte en tijd heeft. Dit 
gaat ten koste van de tijd en aandacht 
voor u als patiënt. De bouw van een 
nieuw gezondheidscentrum is daar-
om van groot belang.

De gemeente heeft het plan voor de 
bouw van een nieuw gezondheidscen-
trum meegenomen in een grootschali-
ge structuurvisie voor Nuenen-Zuid. 
Hierin worden ingewikkelde vraag-
stukken zoals een nieuwe sporthal, een 
particulier wooninitiatief, uitbreiding 
van het Kernkwartier en de herontwik-
keling van woningen van woning-
bouwverenigingen, gekoppeld aan de 
locatie van het nieuwe gezondheids-
centrum. Hierdoor is er nog steeds 
geen besluit genomen over de locatie 
van het gezondheidscentrum.

De herbouw / verplaatsing / renovatie 
van sporthal de Hongerman heeft voor 
de gemeente op dit moment de priori-
teit. Hierdoor wordt er geen uitspraak 
gedaan over een tijdelijke en/of blij-
vende huisvestingslocatie van de huis-
artsen en de apotheek. Wij doen er al-
les aan om duidelijk te maken dat de 
locatie van het nieuwe gezondheids-
centrum in de planning van structuur-
visie geen eindpunt moet zijn, maar 
juist een startpunt. Naar onze mening 
moet de gemeente met spoed de pro-
cedures rond de vestiging van het ge-
zondheidscentrum doorlopen, als een 
separate ontwikkeling, zodat bezwa-
ren en problemen bij de andere projec-
ten niet leiden tot vertraging van dit al 
jaren gewenste gezondheidscentrum.

 U kunt ons helpen
We willen u graag laten weten dat wij er 
gezamenlijk alles aan doen om in Nue-
nen-Zuid een gezondheidscentrum te 
vestigen. We vertrouwen erop hiermee 
tegemoet te komen aan de wensen van 
u als bewoner van Nuenen. In de raads-
vergadering van 28 maart vindt verdere 
besluitvorming rond de structuurvisie 
Nuenen-Zuid plaats. Bent u ook een 
voorstander van een gezondheidscen-
trum in Nuenen-Zuid? Laat dan uw 
stem horen bij een raadslid, de ge-
meente of bij een van ons.

Wandelclub ‘Stapvoirt’ iets voor u?
De wandelclub is een onderdeel van de PVGE Nuenen. Recentelijk hebben 
we ons 15-jarig bestaan gevierd. Momenteel zijn er 20 leden. Uitgangspunt 
is maximaal 25 leden.

rond drie uur is iedereen weer thuis.
Belangstellenden kunnen vrijblijvend 
een keer meelopen. Het lidmaatschap 
van de wandelclub is gratis. 
Voorwaarde is wel dat, wanneer u defi-
nitief wandel lid wilt worden, u ook lid 
moet zijn van de PVGE Nuenen. 
Registratie kan dan eenvoudig via het 
emailadres: ledenadministratie@pv-
ge-nuenen.nl

Informatie: Voorzitter: Piet Deckers - 
telefoon: 040-283 49 13 - E-mail: piet.
deckers@ziggo.nl. Secretaris: Rikie de 
Moor -telefoon: 040-283 41 60 - E-mail: 
rikiedemoor@onsnet.nu
  

Leden van de wandelclub Stapvoirt 
maken eenmaal per maand een wan-
deling van 15 km. De wandelingen 
worden gelopen op de tweede don-
derdag van de maand. Vanuit Nuenen 
of binnen een straal van circa 30-35 km 
rondom Nuenen begint dan een wan-
deling. De wandelingen worden uitge-
zet en voorgelopen door de leden. Dit 
gebeurt bij toerbeurt. 
Onderweg wordt een koffie/thee- en 
lunchstop gehouden waar de zelf mee-
gebrachte boterhammen en drank wor-
den genuttigd. Na afloop van de wan-
deling wordt nog wat gedronken op de 
locatie van het vertrekpunt. Meestal 

Wandelclub S tapvoirt zoekt leden 

Succes hangt aan een stalen draadje
Afgelopen vrijdag en zaterdag werd op de wegen rondom Emmeloord de 
Zuiderzeerally verreden. Aan de start stonden in totaal 86 deelnemers. 
Daartoe behoorde ook de equipe Antoine van Ballegooijen en Johan Find-
hammer. In de Mitsubishi Lancer Evo X, van het Rookie Rally Team, stonden 
zij met startnummer elf aan de start.

Ondanks dat de Nuenense  Antoine 
een lange tijd niet heeft kunnen rijden, 
is gebleken dat hij zijn snelheid niet 
kwijt is geraakt. Na de eerste klasse-
mentsproef stond de equipe op een 
zesde plaats, direct achter het geweld 
van de auto’s uit de R5 klasse, de ko-
ningsklasse van de Nederlandse ral-
lysport. Achter hem had hij diverse 
medestrijders weten te houden met 
eveneens een Mitsubishi Lancer Evo X.

Met dit bemoedigende gegeven pre-
pareert het team zich voor de volgen-
de wedstrijd op de kalender: de Cen-
traal Nederland Rally, welke op 13 april 
rondom Barneveld wordt verreden.

De equipe kwam niet geheel onge-
schonden uit deze klassementsproef. 
De Mitsubishi raakte een stoeprand en 
daarbij raakte de velg beschadigd. On-
derweg naar de tweede klassements-
proef werd deze dan ook gewisseld. 
Ook de tweede klassementsproef, bij 
het nabijgelegen Vollenhove, bracht 
het team geen geluk. De versnellings-
bak bleef in de vierde versnelling ste-
ken. Daarop besloot Antoine de klas-
sementsproef te verlaten om terug te 
keren naar het serviceterrein. Hier zou 
de auto weer in orde gemaakt kunnen 
worden zodat op zaterdag weer ge-
start zou kunnen worden.

In eerste instantie werd door het bijna 
geheel vernieuwde serviceteam ge-
dacht dat de versnellingsbak kapot 
zou zijn. Een nadere inspectie bracht 
echter aan het licht dat de schakelka-
bels gebroken waren. Juist dit onder-
deel had het team niet bij zich. Een 
rondje langs andere teams met een-
zelfde auto leerde dat ook zij dit onder-
deel niet bij zich hadden. Dit beteken-
de dat het team de strijd voortijdig 
moest staken.

Uw eigen gezondheidscentrum 
in Nuenen-Zuid?
Artikel namens de huisartsen Daniëlle van den Top en Jesse van de Sande, 
apothekers Wessel en Camiel Wammes en fysiotherapeut Raymond Hurks.

In Nuenen-Zuid is al jaren geen toereikende gezondheidszorg meer voor-
handen, sinds het vertrek van een aantal huisartspraktijken en later ook de 
apotheek. Inwoners van Nuenen-Zuid willen al geruime tijd gezondheids-
zorg in de buurt. Een terechte én, naar ons idee, ook haalbare wens, waar-
over wij al vijf jaar met de gemeente in gesprek zijn.

woners geen gezondheidszorgvoorzie-
ning heeft in de buurt. 
Huisartsen Daniëlle van den Top en 
Jesse van de Sande zijn, samen met 
apothekers Wessel en Camiel Wammes 
en fysiotherapeut Raymond Hurks, al 
vijf jaar met de gemeente in gesprek 
om toestemming te verkrijgen voor de 
bouw van een gezondheidscentrum in 
Nuenen-Zuid. Helaas is er nog steeds 
geen zicht op een locatie. 

Twee van de drie huisartsenpraktijken 
in Nuenen-Oost zoeken op korte ter-
mijn andere huisvesting. Ook de apo-
theek aan de Parkstraat is op zoek naar 
een nieuwe locatie. Samen willen wij in 
Nuenen-Zuid een nieuw multidiscipli-
nair gezondheidscentrum bouwen, 
waarin onder andere huisartsenzorg, 
fysiotherapie en een apotheek zijn ge-
vestigd. Een passend aanbod voor Nue-
nen-Zuid, dat met haar ruim 7.000 in-

Veel steun voor openhouden 
Gasterij Jo van Dijkhof
Door Gerrit van Ginkel

De verwachting van een groot aantal bezoekers en insprekers rechtvaardig-
de een andere locatiekeuze, voor de commissievergadering Samenleving. 
De raadszaal in Het Klooster was daarom overvol op woensdag 13 maart.

hun bijeenkomsten houden zien zich 
voor het blok geplaatst. Ook voor de 
vele verenigingen, die onderdak gevon-
den hebben, ligt de hoop bij de Ge-
meente. Volgens de informatie waar-
over Bep van de Broek beschikte, zou 
Archipel € 50,- ontvangen van de socia-
le huur van € 732,-. Dezelfde instantie 
heeft een huurovereenkomst tot 2021. 

Bep van de Broek van de bewonerscom-
missie Jo van Dijkhof, vertelde als in-
spreker dat de bewoners van het Jo van 
Dijkhof de belofte hadden gekregen 
dat De Gasterij hun huiskamer zou zijn. 
Het centrum van Nuenen is voor veel 
bewoners te ver. De beloofde zorgvoor-
zieningen zijn nooit verwezenlijkt. Ook 
voor de verenigingen die in de Gasterij 

WOZ-beschikking     
en aanslag OZB 2019
Huiseigenaren opgelet! Recent viel bij u in de bus het aanslagbiljet gemeen-
telijke belastingen gedateerd 28.2.2019. Bezwaren indienen binnen 6 we-
ken na 28 februari derhalve voor 12 april 2019. Uw huis wordt vergeleken 
met 2 andere gelijkwaardige woningen. Taxatieverslag kunt u opvragen bij 
de gemeente. Wordt het weer appels met peren vergelijken? Nuenen zit nog 
steeds in de top van gemeenten in Nederland met de hoogste woonlasten. 
Daar doet de 2 procent verlaging dit jaar van het belastingtarief voor ozb 
niets aan af. Hoe komt dat? 

De gemeente heeft veel geld nodig 
voor de uitvoering van de plannen uit 
het coalitieakkoord van W70, Groen 
Links, CDA en SP. Bijvoorbeeld ruim 1 
miljoen voor renovatie van de theater-
zaal van Het Klooster, een half miljoen 
voor het Vincentre, etc. Allemaal leuke 
dingen. Het Klooster blijft een bodem-
loze put. Maar wie betaalt uiteindelijk 
de rekening? Juist de huiseigenaar die 
weer elk jaar met een torenhoge ozb 
belasting wordt opgezadeld. Wie de 
WOZ beschikkingen van 2015 tot en 
met 2019 langs elkaar legt constateert 
over die periode gemiddeld een stij-
ging van de WOZ van 18%. De ge-
meente bepaalt de WOZ door vergelij-
king met 2 andere panden. Zij noemt 
die ‘gelijkwaardig’. Maar waar is dat op 
gebaseerd? Heeft bezwaren indienen 
nog zin? Het huidige WOZ- waardebe-
palings- en WOZ-waardevergelijkings-
beleid roept steeds meer vragen op bij 
huiseigenaren. Zij willen meer inzicht 

De Roosdonck in mineur
Windmolen de Roosdonck aan de Gerwenseweg in Nuenen heeft met een te-
genvaller te maken. De 135 jaar oude windmolen (anno 1884) staat er prima 
bij, werk van molenaar Mario, vrijwilligers en mede met ondersteuning van 
de Vrienden van De Roosdonck.

kortom in gebruik zijn, is toch de beste 
manier van onderhoud en Mario gaat 
verder totdat de veiligheid dit niet 
toelaat.
Iedereen blijft welkom op De Roos-
donck en het winkeltje is elke zaterdag 
geopend vanaf 10.00 uur.

Molenaar Mario Collombon heeft af-
gelopen zaterdag echter niet kunnen 
draaien en malen omdat na keuring 
gevraagd is rustig aan te doen in ver-
band met een op handen zijnde repa-
ratie. Voor kinderen, bezoekers uit Iran, 
India, Engeland en Polen gisteren een 
tegenvaller.

De laatste tijd was er een erg vlagerige 
en onregelmatige wind en dat is op dit 
moment een risico.
Door gebouwen en bomen heeft er 25 
jaar een onregelmatige wind op het 
wiekenkruis gestaan en dit heeft het 
staartwerk moeten corrigeren. Dit 
zorgt nu dus voor een probleem. De 
offerte van een gespecialiseerd mo-
lenbouwbedrijf geeft aan dat het 
staartwerk vervangen dient te wor-
den, kosten: € 45.000,00. Gemeentelij-
ke en Provinciale subsidies zijn nog 
nooit aan De Roosdonck verstrekt, dus 
zullen er ook nu andere wegen be-
wandeld moet worden. Volgens de ei-
genaar komt dit goed en gaat hij gere-
pareerd worden. Draaien en malen, 

Foto Cees van Keulen

 

hebben hoe de WOZ-waarde van hun 
huis is opgebouwd en hebben behoef-
te om wijzigingen aan te brengen als 
bepaalde gegevens niet kloppen. De 
gemeente Tilburg heeft in 2014 een 
systeem ingevoerd dat huiseigenaren 
in staat stelt via internet zelf de WOZ 
waarde van hun huis te controleren en 
te wijzigen als bepaalde gegevens niet 
kloppen. In de raadsvergadering van 7 
november 2013 heeft de gemeente-
raad van Nuenen een motie van Nue-
nens Belang aangenomen om te on-
derzoeken of zo’n systeem ook in Nue-
nen ingevoerd kon worden. Voor de 
motie stemden NB, fractie Pijs, De 
Combinatie, VVD, W70 en de PvdA. 
Door coalitie veranderingen is toen de 
motie niet tot uitvoering gekomen. 
Veel onvrede bij huiseigenaren kan bij 
invoering van zo’n systeem worden 
weggenomen.

 Jacques Leemans, 
voorzitter Nuenens Belang.

WOZ-beschikking     

De Klaprooshof aan de kook
Door Karin Aarts-Janssen

Een van de insprekers verklaarde dat 
zijn Bridgeclub De Overslag bijna al-
leen bestond uit alleenstaanden.
Hein Donkers betoogde dat de gemid-
delde leeftijd bij zijn bridgeclub 75 jaar 
is. Deze mensen kan en moet je niet 
meer verplaatsen, vond hij.
Wethouder Tindemans verklaarde dat 
ze nog steeds in gesprek is met Helpt 
Elkander en Archipel. Ze ging voor een 
oplossing voor de langere termijn. 
Maar ook na 1 april moet de ruimte 
open, wellicht in een andere vorm met 
meer zelfwerkzaamheid. Het moet voor 
veel verenigingen toch mogelijk zijn 
zelf voor hun kopje koffie te zorgen.
Jan W ezenbeek van de PvdA vulde 
nog aan dat de Gemeente ook moet 
bijdragen als het nodig is.

Op zaterdagavond 15 maart trokken veel mensen door de straten omgeving 
Klaprooshof om bij (on)bekende buurtbewoners aan tafel te schuiven voor 
een voor, hoofd of nagerecht. Na ieder gerecht kreeg je een nieuw adres, 
waar je je mocht melden voor het volgende gerecht.

Uit bijna alle straten deden mensen 
mee. Vooral jonge mensen hebben dit 
initiatief opgepikt om kennis te maken 
met de buurt waarin ze zijn komen wo-
nen. Daarnaast hebben mensen die 
hier al lang wonen enthousiast gerea-
geerd en zijn ze blij dat er wat gebeurt 
in de buurt. 
Gezellig samen tafelen was het uit-
gangspunt van deze avond, culinaire 
hoogstandjes werden niet verwacht. 
Maar die waren er wel. Bij een gezamen-
lijk afzakkertje op het eind van de avond 
werd uitvoerig gesproken over de lek-
kerste gerechten die op tafel kwamen. 
En over het succes van dit initiatief.
Het was duidelijk: De Klaprooshof aan 
de kook moet blijven.
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SPORT
Programma
VOETBAL 
EMK
Vrijdag 22 maart 
EMK 1 (zaal) - Botafogo 2  . . . . . . 20.55
EMK 2 (zaal)- FC Skiete Willie 1 . 20.00
Zaterdag 23 maart 
EMK VE1 - Nuenen VE1  . . . . . . . . 15.30
EMK G1G - Bladella G1  . . . . . . . . 10.00
Zondag 24 maart 
ZSC 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
SCG’18 3 - EMK 2 . . . . . . . . . . . . . . 09.45
PSV 2 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30
Geldrop 3 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . 10.30
EMK 5 - Nieuw Woensel 4  . . . . . 13.00
EMK 7 - Brabantia 12  . . . . . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 23 maart
Best Vooruit VE - Nederw. VE  . . 16.45
Zondag 24 maart
WHV 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.30
Braakhuizen 5 - Nederw. 2  . . . . 13.00
SV Valkensw. 7 - Nederw. 3  . . . . 10.00
Nederw. 4 - Oirsch. Vooruit 12 . 11.00
Nederw. VR1 - De Valk VR1 . . . . . 12.15
Nederw. VR2 - SV Valkensw.VR1 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 24 maart 
Mariahout 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . 14.00
Nieuw Woensel 5 - RKGSV 2  . . . 10.00
RKGSV 3 - SV Unitas’59 12  . . . . . 11.00
RKSV Heeze 6 - RKGSV 4  . . . . . . . 10.00
RKGSV VR 1 - RPC VR1  . . . . . . . . . 11. 00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 23 maart
NKV 4 - OEC 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 13.25
NKV 1 - Attila 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.35
Zondag 24 maart
NKV 2 - DKB 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.15

NKV wint met monsterscore 
van hekken sluiter
Door Robin Messerschmidt 

Zondag 17 maart stond de wedstrijd De Hazenkamp 1 - NKV 1 in Nijmegen 
op het programma. De hekkensluiter tegen de koploper. Op papier moest 
dit een makkelijke wedstrijd worden. Tijdens de voorbespreking werd dan 
ook benadrukt door coach Beemsterboer dat het vooral een leuke en plezie-
rige wedstrijd moest worden. Door de spelers zelf werd het doel gesteld om 
eindelijk eens 30 goals te maken in een wedstrijd. 

van 7-30 op het scoreboard. Coach 
Beemsterboer vroeg een time-out aan 
en feliciteerde het team, maar gaf aan 
dat er nog meer in het vat zat. NKV 
ging hier mee verder. Met scherpe aan-
vallen, negen goals van Dennis van Ke-
menade, veel plezier en een debuut 
voor Jochem Loos en Liza van Loo uit 
de A1, kon er een monsterscore van 
8-45 worden genoteerd. 

Op zaterdag 23 maart, om 14.35 uur 
zal NKV 1 in de Hongerman haar kam-
pioenswedstrijd spelen tegen de num-
mer 2, Attila 1. Op zondag 24 maart, 
om 13.15 uur zal NKV 2 aantreden te-
gen DKB 2. Een belangrijke wedstrijd 
voor klassebehoud. Voor beide wed-
strijden is alle support welkom!

De wedstrijd begon dan zoals ver-
wacht. Na 18 minuten, veel gevarieer-
de aanvallen, stond er al een score op 
het scorebord van 1-11. Het was dui-
delijk dat NKV de bovenliggende partij 
was en werd er een ruststand geno-
teerd van 4-16. In de rust werden de 
belangrijkste zaken nog even op 
scherp gesteld door coach Beemster-
boer. Daarbij was de doelstelling van 
30 goals maken nog steeds haalbaar.

Vanaf het fluitsignaal voor de tweede 
helft was het NKV dat meteen scherp 
begon. Na tien minuten gespeeld te 
hebben in de tweede helft stond er 
een score van 6-23 op het scorebord. 
Acht minuten later werd het doel van 
30 goals behaald en stond er een score 

 

Hockey Club Nuenen op weg 
naar een rookvrije toekomst
Hockey Club Nuenen (HCN) is afgelopen zaterdag 16 maart het nieuwe hockey 
seizoen begonnen met een rookvrijsportveld. Sporten is gezond, terwijl (mee)
roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. 

Zien roken, doet roken
Als kinderen anderen zien roken lijkt dat 
normaal en misschien zelfs aantrekke-
lijk. Zeker als zij mensen zien roken naar 
wie zij opkijken zoals andere sporters, 
trainers en ouders. Initiatiefneemster 
Giny Clappers: “Het was fijn om te mer-
ken dat deze verandering afgelopen za-
terdag meteen goed werd ontvangen. 
We zijn succesvol gestart en kregen veel 
positieve reacties, zowel van de mensen 
langs de lijn als van de kinderen zelf. Ie-
dereen weet dat sporten en roken niet 
bij elkaar passen.” 
www.rookvrijegeneratie.nl 

Veel kinderen brengen een groot deel 
van hun vrije tijd door bij een sportver-
eniging. Al meer dan 100 mensen heb-
ben hun steun gegeven door actief te 
tekenen voor een rookvrije Hockey-
club Nuenen op de site rookvrij.nl. 
De eerste aanzet tot een volledige 
rookvrije club is afgelopen zaterdag 
gemaakt.
De entree en plekken binnen ons 
sportterrein, zoals langs de lijn en het 
terras zijn rookvrij. Deze afspraak geldt 
op alle momenten dat de jeugd traint 
of wedstrijden speelt (maandag t/m 
zaterdag tot 20.00 uur).
 

Vierde editie 
van Gerwen - 
Nederwetten  
loop groot succes
Afgelopen zaterdag 16 maart ging 
om precies 15.00 uur de 4e editie 
van de Gerwen - Nederwetten loop 
van start. Zo’n 150 hardlopers en 
hardloopsters vertrokken voor hun 
afstand van precies 10 of 15km door 
het buitengebied van Gerwen en 
Nederwetten. 

De weergoden waren ons goedgezind; 
droog en een aangename tempera-
tuur van zo’n 12 graden, er waaide wel 
een stevige westenwind maar dat 
mocht de pret niet drukken. Als extra-
tje was een lusje door het Trollenbos 
op Stad van Gerwen toegevoegd waar 
ook een drankpost was ingericht. Van 
daaruit ging het parcours verder langs 
het kanaal, via Hooidonk, langs de 
Oude Toren, door Nederwetten terug 
naar start en Finish aan het einde van 
de Heerendonk. Daar werden alle lo-
pers verwelkomd met een medaille en 
later in de feesttent was er voor ieder-
een een lekker Brabants worsten-
broodje en een kom soep.

Alle deelnemers zijn natuurlijk win-
naars maar dit waren de snelste:
15 kilometer heren : 1. Kevin Sleegers 
2. Stephan Haans 3. Murat Tagluk 15 Ki-
lometer dames : 1. Jolanda Wijnen 2. 
Judith Toonen 3. Sedek Ozcelik 10 Kilo-
meter heren : 1. Marco Tramontina 2. 
Mark Jurgens 3. Karel Hageman 10 Ki-
lometer Dames : 1. Doris Mayrhofer 2. 
Evonne van der Pol 3. Myrna de Win 
Voor de tijden, overige uitslagen en fo-
to’s op de website :  https://sites.goog-
le.com/view/gerwennederwettenloop 

Ook wordt er elk jaar een deel van het 
inschrijfgeld gedoneerd aan een goed 
doel. Dit jaar is gekozen voor de vrijwil-
ligers die beide dorpen schoonhou-
den, in Gerwen tijdens de André van 
de Maat dag en in Nederwetten tijdens 
de Opschoondag. Na de wedstrijd wer-
den aan de afgevaardigde van beide 
dorpsraden, Piet Renders van Neder-
wetten en Ad Donkers van Gerwen de 
cheques uitgereikt door organisator 
Gerard van Heugten.
Mede dankzij de vele vrijwilligers en 
sponsor kunnen we terugkijken op 
een succesvolle editie van de Gerwen - 
Nederwetten loop. Hopelijk zien we ie-
dereen volgend jaar weer terug voor 
de 5e editie, het 1e lustrum van de 
Gerwen - Nederwettenloop.

Floris Sonneveld slaat dubbelslag
Door Martin de Wildt

Tijdens de Junioren Jeugd en Senioren wedstrijd in Eindhoven heeft Floris 
Sonneveld van Z&PV Nuenen een dubbelslag geslagen. In de voorronde 
wedstrijd 400m wisselslag dook hij met 5.16.79 onder de limiet voor de NK 
van komende juni en in de � nale 200m wisselslag deed hij dat 2 uur later ook 
op die afstand. Met 2.26.96 bleef hij keurig onder de gevraagde 2.27.59.

Op dezelfde afstanden wist Marloes 
ook dergelijke verbeteringen te laten 
zien met een PR van 7 seconden op de 
100m en 6 seconden op de 50m. Diede 
deed het met 2,5 en 1 seconde iets be-
scheidener, maar de 4 seconden op de 
50m schoolslag voor Liselot was wel 
weer groot.
Daarnaast tekenden Kayley McAteer 
(50vrij), Flore Meulendijks (100/200vlin-
der), Kyra Spiering (200school), Marit 
Verspaget (100/200school) en Richen-
ne Zeebregts (50vrij) ook voor persoon-
lijke toptijden. Voor Richenne kwam er 
27.75 op de klok, slechts 0,01 boven de 
limiet voor de Nederlandse Kampioen-
schappen.

Ook Tim van Nispen wist weer een li-
miet aan zijn lijst toe te voegen. Hij 
mag in mei bij de Brabantse kam-
pioenschappen nu ook de 200m vrije-
slag gaan zwemmen. 
Ook Koen Woestenborghs stelde zijn 
deelname aan de BZK weer veilig door 
op de 50vlinder een tijd van 30.05 te 
zwemmen.
 Naast de genoemde limieten was er 
grote progressie te noteren voor Char-
lotte Hoogendoorn, Marloes van Op-
stal, Diede Struijk en Liselot van der 
Velden. Zo bracht Charlotte haar per-
soonlijk record op de 100vrij omlaag 
van 1.21.06 nar 1.14.71 en op de 50vrij 
van 37.72 naar 33.36.

Peter de Louw winnaar    
in spannende � nale
Vrijdag 15 maart was de afsluitende avond rikken bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Hadden wij al eerder gemeld dat alles een prima en vlot verloop had, 
na de afsluitende wedstrijd vrijdag kan de organisatie met een tevreden blik 
terug zien op een zeer geslaagd seizoen rikken bij de RKSV Nuenen.

Voorafgaand aan de grote finale werd 
er nog een ronde gespeeld om de re-
guliere dagprijzen om zo in vorm te 
komen voor de finale. Het was de win-
naar van de grote finale van vorig jaar 
Rinus van Hoof die met een goede sco-
re van 75 punten de overwinning voor 
zich opeiste voor Harold van Bree met 
70 punten.
Na een korte pauze en een lekkere ver-
snapering werd na de nieuwe tafel in-
deling gestart met de finale over 20 
partijen. De finale werd gespeeld met 
41 deelnemers en al meteen bij aan-
vang was er volop strijd en werd de 
jury regelmatig om advies gevraagd. 
Lang zag het er naar uit dat wij einde-
lijk een vrouwelijke winnaar zouden 
krijgen. Het was Fientje van Eijk die ge-
durfd van zich afbeet en een mooie 
score van 116 punten wist te verzame-
len. Bij de opmaak van de eindstand 
was dit uiteindelijk niet voldoende zijn. 
Het was Peter de Louw die met een 
kleine voorsprong van twee punten de 
overwinning naar zich toe trok. Ook 
spannend was het om plaats drie en 
vier met Ludo van den Berg en Bernard 

de Louw die met 104 punten gelijk ein-
digden. Wij willen de sponsoren be-
danken die het weer mogelijk maakten 
om deze rik avonden te organiseren. 

Uitslag reguliere ronde:
1 Rinus van Hoof 75 punten
2 Harold van Bree 70 punten
3 Peter de Louw 69 punten
4 Ludo van den Berg 68 punten
5 Toine Raaijmakers 60 punten
6 Frits Roijakkers 50 punten
7 Willy van den Heuvel 48 punten 
8 Hans van de Reek 43 punten
9 Jan Bertelink 41 punten
10 Adriaan Schepers 35 punten
Winnaar loterij Piet van Genugten.

Uitslag grote � nale ronde ‘18 -’19
1 Peter de Louw 118 punten
2 Fientje van Eijk 116 punten
3 Ludo van den Berg 104 punten
4 Bernard de Louw 104 punten
5 Harold van Bree  84 punten
6 Mia Marquenie  58 punten
7 Toine Raaijmakers  48 punten
8 Antoon Hurkmans  39 punten
9 Hub Marquenie  33 punten

Winnaars finale ronde (L) Peter de Louw, Fientje van Eijk (m) en Ludo van den Berg

Prima tweede plaats voor BCL
Met een hele dikke overwinning op het tweede herenteam van BC Veer-
kracht heeft BCL-H1 alsnog de sprong gemaakt naar de tweede plaats. In de 
enige/eerste afdeling van de ‘mannen-2-klasse’ beëindigden de Lieshoutse 
heren het competitie-seizoen 2018/2019 nét achter het ijzersterke (volle-
dig-Indiase) team van BC Eindhoven.

BCL-H1- BC Veerkracht-H2: 8-0
Op de allerlaatste wedstrijddag van het 
competitieseizoen mocht het eerste 
herenteam van Badminton Club Lies-
hout zich eens lekker uitleven op de be-
zoekers uit Oeffelt. Vanwege afwezig-
heid van de ‘eerste heer’ was de wed-
strijd voor de bezoekers een ware lij-
densweg. In de startende singlepartijen 
wonnen broers Ruud en Wouter van 

Vijfeijken met 21-15 en 21-15. Ook Bert 
Manders en Jeroen van der Heiden be-
gonnen sterk. Zij wonnen hun dubbel-
partij ook in twee sets: 21-17 en 21-12. 
In de daaropvolgende singlepartijen 
ging het crescendo. Wouter van Vijfeij-
ken gaf, als eerst-spelende heer, Freddy 
Maassen geen schijn van kans. Met 21-8 
en 21-15 won hij eenvoudig in twee 
sets. Ook tweede heer Bert Manders 
deed het goed. Hij won met 21-8 en 
21-9 van Mathieu Hooijmaijers. Ruud 
van Vijfeijken boekte, als derde heer, 
ook een overwinning. Hij won met 21-
13 en 21-8. Als vierde heer won ook 
Laurence Roijackers met duidelijke cij-
fers. Hij liet 21-13 en 21-11 noteren. De 
afsluitende dubbelpartijen gaven geen 
ander beeld. Ruud van Vijfeijken en Je-
roen van der Heiden wonnen met 21-
18 en 21-14 en in de allerlaatste wed-
strijd wonnen Laurence Roijackers en 
Bert Manders ook met duidelijke cijfers: 
21-14, 21-19. Door deze dikke overwin-
ning konden nog eens acht wedstrijd-
punten worden bijgeschreven.

Tweede plaats
Door deze duidelijke overwinning is 
BCL-H1 gestegen naar de tweede plaats 
in de eerste afdeling van de ‘mannen-
2-klasse’. Het Lieshoutse team eindigt 
daardoor op 73 punten uit 14 wedstrij-
den: dat zijn 5 punten minder dan de 
kampioen uit Eindhoven. 

Laurence Roijackers (voor) en Bert Man-
ders hebben met hun team een prima 
competitie achter de rug, resulterend in 
een keurige tweede plaats.

RKGSV zakt af richting    
de gevarenzone
Door Bram Daams/Tim van Berlo

Op zondag 17 maart stond de wedstrijd RKGSV - Olympia Boys op het pro-
gramma. Op een zeer zwaar veld op de polder was het voor beide ploegen 
in het begin zoeken naar niveau. Dit bleef de gehele wedstrijd lastig zeker 
voor de mannen van trainer Jeroen Vermaas. RKGSV mist natuurlijk nog 
steeds een paar basisspelers maar desondanks stond er een goed elftal om 
de aftrap om 14.30 uur te verrichten. 

kanten. In de 75 min was het opnieuw 
de uitploeg die het net wist te vinden 
door Brent Vulders. 
Tegen de verhoudingen in stond er 1-3 
op het scorebord, maar toch bleef 
RKGSV werken en zoeken en dat resul-
teerde in de 2-3 door  Sander de Waal. 
Een aantal flinke kansen werden door 
RKGSV om zeep geholpen, wat ervoor 
zorgde dat er niets meer veranderde 
aan de tussenstand. Een zeer zure ne-
derlaag voor RKGSV, dat na de winter-
stop zoekende is. RKGSV kan alleen 
maar blijven werken om het niveau te-
rug te vinden. Punten die ze hard no-
dig hebben om erin te blijven. Volgen-
de week gaan we op bezoek bij Maria-
hout, waar nieuwe kansen liggen. 

In de beginfase was het onrustig aan 
beide kanten. RKGSV was zoekende en 
liet Olympia Boys beter in de wedstrijd 
komen. Dit resulteerde in de 37 min in 
de 0-1 door Dirceo Kroes, dit was te-
vens ook de ruststand. De 2e helft was 
in het begin beter en RKGSV begon fel-
ler. De Gerwense formatie ging op weg 
naar de gelijkmaker, die werd in de 49 
min gevonden door Rico Hendriks. 
RKGSV begon te geloven maar kon 
maar kort genieten van de gelijkma-
ker. In de 55 min was het Olympia Boys 
dat opnieuw de touwen vond 1-2, 
door Rick Gooren. De wedstrijd werd 
meer open en de gaten op het mid-
denveld werden te groot, wat resul-
teerde in wat meer kansjes aan beide 

Korfbal Rikken

RKGSV zakt af richting    

NKV wint met monsterscore 



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.

PUZZELHOEKWeek 12

Horizontaal: 1 musicus 7 grote boor 12 lui 13 mager 15 uitdrukking 17 betoger 21 imiteren 
23 staat in Amerika 25 onder andere 26 voegwoord 27 pasvorm 29 of dergelijke 30 voorbij 
31 mengsel 34 plaats in Zeeland 37 logement 42 plant 46 aartsbisschop 47 anno domini 
48 Noorse godheid 50 Frans lidwoord 51 namiddag 52 muziekterm 55 Europese hoofdstad 
57 koppig 60 speelgoed 61 Japanse gordel 62 inwendig orgaan 64 plaats in Italië 
65 spierkramp

Verticaal: Verticaal: 2 reeds 3 reinigingsmiddel 4 lenig 5 onmetelijk 6 metaal 7 zangstem 
8 standaardmaat 9standaardmaat 9 erbarmen 10 dokter 11 voormiddag 14 rivier in Spanje 
16 vreemde snuiter 18vreemde snuiter 18 voorvoegsel 19 rondhout 20 beroep 22 oude vochtmaat 
24 Grieks eiland 27Grieks eiland 27 persoonlijk voornaamwoord 28persoonlijk voornaamwoord 28 lage rivierstand 32 tijdstip 33 Europeaan 
35 voorloper van de euro 36voorloper van de euro 36 noodsein 38 plechtige gelofte 39 reisgoed 40 uitvinder 41 bevel 
42 ijzer 43 klant 44 rugaandoening 45rugaandoening 45 rivier in Oostenrijk 49 parvenu 53 nakomeling 
54 deel van de bijbel 55 tijdelijk 56tijdelijk 56 plaats in Jemen 58 vragend voornaamwoord 
59 voorzetsel 60 bergplaats 63bergplaats 63 rijksuniversiteitrijksuniversiteit

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

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

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

Oplossingen wk 11
E I G R E N E N R E K M O P S

M S N O O D B R U G K O L A G

S A I E U K R P E H E L D E N

I A R R L D A A T G R E U J I

L K A A E R A S C N K N I G D

A N V L A C K J U I S A K A E

I E R D E Y W E D P T A P A O

R T E O B G I I N R O R L R L

E A O O O O E H O E E S A P B

P G X U H H K K C W L K N R G

M H G O T C S R N R E N K E A

I U O R K C A U I E N E E S A

I T E Z N A A M E D I C U S M

M L K U E R P S R N G H Z I T

A R E N A N E I T O N T E E E

OPSLAGRUIMTEOPSLAGRUIMTE

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

BEROOID
BLESSURE
CIRCA
CREME
CREPE
DISKWALIFICATIE
FLAIR
FRONS
FUNCTIE
KALKGROND
KARVEEL
KEIZERSPINGUIN
KIKVORS
KOOPVAART
KORAALKORAAL
KWIEKKWIEK
LEUNINGLEUNING
LICHTEFFECTLICHTEFFECT
LIEFDELOOSLIEFDELOOS
NAGALMNAGALM
ONGEINONGEIN
OORKONDEOORKONDE
OPNAME
OUBLIE
OVERDREVENOVERDREVEN
PATAT
PERNIS
POORT
RADON
RITME
ROBOT
ROCOCO
SALDO
SPROKKELAAR
TENTDOEK
TIMBRE
TONIC
TRUCK
TUCHTHUIS
VUREN
WELDOENER

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59

60 61 62 63

64 65

2 5 8
4 8

1 5 7
2 8 9

5 1 8 7
9 4 3

8 7 4
6 4

7 9 2

Sudoku

wk10, Mw. M. Scheerens-Heijmans, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, 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 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
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.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

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

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,00 per stuk. ± 50 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

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

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

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

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

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

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK zoekt vrijwil-
ligers  om vluchtelingen te 
begeleiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

PEDICURE: ALTA GRACE 
voor diabetes en reuma! 
LEKKER MAKKELIJK IK KOM 
AAN HUIS. Tel: 06-50571183.

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

Voorjaar cursus 
natuurfotogra� e
Wegens het enorme succes en belangstelling van de 
cursus natuurfotogra� e in Nuenen hebben wij deze cur-
sus voor de 19e keer georganiseerd en hiervoor kunnen 
IVN-leden maar ook niet IVN leden zich opgeven.

Fotografie heeft de afgelopen jaren een vogelvlucht ge-
nomen. Steeds meer mensen houden zich hier mee bezig 
en mogelijkheden zijn er legio. Iedereen kan dit op zijn ei-
gen niveau en behoefte invullen. Ook binnen het IVN 
heeft de fotografie zijn plaats veroverd en de combinatie 
met onze prachtige natuur is natuurlijk een extra dimensie 
die we hierbij kunnen betrekken. We hebben daarom een 
cursus georganiseerd die is opgezet en wordt gegeven 
door Frans van den Boom.

De cursus ziet er als volgt uit:
• Maandagavond 25 maart: basistechniek van de foto-

grafie. Mogelijkheden camera’s, diafragma, sluitertijd 
enz.

• Maandagavond 1 april: creatief aan de slag. Techniek, 
scherptediepte, compositie enz.

• Zaterdagochtend 6 april: praktijk in een van de natuur-
gebieden van Nuenen c.a..

• Maandagavond 15 april: napraten over de praktijk en 
het bespreken van de ingezonden foto’s door middel 
van de computer en beamer.

De theorielessen zijn van 20.00 tot 22.15 uur met een korte 
pauze. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De praktijkoch-
tend is van 9.00 tot 12.00 uur. De lessen worden gegeven in 
de IVN -ruimte van Het Klooster, Park 1 te Nuenen. Het mee-
nemen van de eigen digitale camera met handleiding is bij 
alle theorielessen en praktijk dag nodig.
Aanmelding voor de cursus kan met een mailreactie naar 
ivn-natuurfotografie@outlook.com Met vermelding van 
uw naam, volledig adres en telefoonnummer. De kosten 
van de cursus inclusief cursusmateriaal, bedragen € 40,00 

Gelieve het bedrag te voldoen vóór aanvang van de cursus 
op rekening nummer: NL97 RABO 01091.20.108 t.n.v. pen-
ningmeester IVN Nuenen o.v.v. cursus natuurfotografie 
voorjaar 2019.
Het maximaal aantal cursisten is 12 personen. Overige aan-
meldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Aanmel-
dingen gelden op volgorde van binnenkomst en zijn pas 
definitief als de betaling is voldaan. Voor info: 06-22754367.
https://www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca/fotowerkgroep

Schafrath presenteert:  Livestock LIVE ! 
Komende zaterdag 23 maart staat de band Livestock op het podium in café Schafrath. Deze band van Nuenense 
oorsprong, is begin 2018 opgericht, toen een aantal ervaren muzikanten elkaar vonden. Bijzonder daarbij is dat 3 
van de 5 leden in deze band afwijken van hun oorspronkelijke roots en hun 2e passie gevonden hebben bij een an-
der instrument. Livestock maakt muziek die iedereen eigenlijk wel kent, maar die je toch niet zo vaak door de ge-
middelde band gespeeld ziet worden. Het zijn vooral de mooiere nummers met veel meerstemmige zang en bij-
behorende karakteristieke soundjes. Dus heel lekker om naar te luisteren, maar ook weer bekend en herkenbaar 
genoeg om een flink aantal nummers luidkeels mee te kunnen zingen. Een feest der herkenning en toch net even 
anders. Aanvang 21.00 uur, toegang gratis.
Meer info vind je op facebook pagina: www.facebook.com/pg/Livestock2018 of op https://livestock.webnode.nl
 

LON-TV
Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt voortaan 
drie keer per week ververst met 
nieuwe onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn 
in de loop van week 12 en 13 
(onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien :
• Interview Jim de Koning 
 over boek Ronald V.
• NLDoet bij de Dorpswerkplaats
• Blazerij de Molshoop 40 jaar
• De Old Stars spelen walking 
 football
• Nuenense voorleeskampioene
• Uit de serie ‘in Het Klooster 
 geboren’ : Toos de Groot

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te 
zien in de Herhaling.
De gemeenteraadsvergadering 
van donderdag 28 maart wordt 
rechtstreeks door LON TV uitge-
zonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Face-
book en via www.youtube.com/
lokaleomroepnuenen

Portretten en beelden van elf regionale kunstenaars   

Wij zien je zo!
In Kunstzaal Dommeldal aan de Dorpsstraat 113 in Mierlo opent zondag-
middag 7 april om 15.30 uur de tentoonstelling ‘Wij zien je zo’. De titel ver-
wijst naar het schilderscollectief, dat bestaat uit Annette Elsen, Caroline Rof-
felsen, Lambert de Haas, Bert Kruidering, Marij Spaapen, Martin Geerts, 
Mecheline Groenendal, Piet Jentjens, Theo van Lieshout en Très Oerlemans.

Leonhard Schrofer heeft dus letter-
lijk de kunst met de ‘paplepel’ inge-
goten gekregen en is nu een groot 
liefhebber.

Openingstijden:
De tentoonstelling is te zien t/m 5 ju-
ni, tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek: maandag van 14.00-
20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 
14.00-17.00 uur en op zaterdag van 
11.00-14.00 uur. De bibliotheek is 
gesloten op Tweede paasdag 22 
april, Koningsdag 27 april, Hemel-
vaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei.

Opening:
De tentoonstelling wordt op zondag-
middag 7 april geopend door Leon-
hard Schrofer, voormalig stadseco-
loog van Eindhoven. Hij is de zoon 
van het Haags kunstenaarsduo Wil-
lem Schrofer en Hannie Bal, die in de 
50er jaren meermalen hun vakanties 
doorbrachten in zuidoost Brabant. 
Dat inspireerde hen tot het schilde-
ren van de Opwettense en Collse wa-
termolen, maar ook het Van Gogh-
kerkje en enkele boerderijen in het 
mooie landschap rondom Nuenen.
Verder schilderden zij veel portretten.


	VP 12
	Gemeente RdL wk12 2019 pag1
	Adv Evert wk12 RdL 2019
	Tekst Lenny wk12 RdL 2019
	Tekst Leegte wk12 RdL 2019
	Tekst Heesbeen wk12 RdL 2019
	Tekst Structuur wk12 RdL 2019
	Tekst Bordspel wk12 RdL 2019
	Tekst Kerk wk12 RdL 2019
	Tekst Steun wk12 RdL 2019
	Tekst Sport wk12 RdL 2019
	Adv Lindeblaadjes wk12 RdL 2019



