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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Jeugdgroep 
Lindespelers 
komt terug 
met 
succesformule!

Nuenen 
Bedankt!

Solidariteits-
maaltijd 
voor Lesbos

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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

Quik Service biedt hulp 
bij pech onderweg
vanaf € 3150 per jaar.
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Taakstraf oud-prinsen levert 
indrukwekkende hoeveelheid zwerfvuil op
Door Mariët Jonkhout

Dinsdag 10 maart is de o�  ciële dag, dan viert Intratuin Nuenen haar 
10-jarig bestaan op de locatie aan de Collse Hoefdijk in Nuenen. “Dat is 
beslist een goede reden voor een feestje” lacht bedrijfsleider Hans van 
der Vleuten. “En dat gaan we ook uitgebreid vieren, niet met één dag, 
maar met een hele week, een heuse feestweek.

Het was vroeg afgelopen maandagochtend; half 8 om precies te zijn en 
het miezerde behoorlijk, maar alle oud-prinsen meldden zich keurig op 
tijd bij burgemeester Maarten Houben voor de uitvoering van de taak-
straf die hij hen had opgelegd.

Een taakstraf die zij aan hun broek 
hadden gekregen vanwege het op 28 
december 2019, precies 25 jaar naar 
het afzagen van de kroon van de lin-
deboom, zonder vergunning plaat-
sen van een nieuwe lindeboom in de 
oude. Er volgenden protesten op de-
ze ludieke actie en de burgemeester 
besloot over te gaan tot een passen-
de straf. Zo werd per proclamatie aan-
gekondigd dat op maandag 2 maart 
om 07.30 uur de bermen aan weers-
kanten van de Europalaan vanaf de 

rotonde bij de Kapperdoesweg tot 
aan de gemeentegrens bij de Smits 
van Oyenbrug ontdaan moest wor-
den van al het aanwezige vuil. Dit on-
der, zoals de burgemeester het in zijn 
korte speech verwoordde “toeziend 
oog van alle Nuenenaren die vanmor-
gen via de Europalaan Eindhoven 
proberen binnen te komen.“ De bur-
gemeester vond de weersomstandig-
heden ideaal: “een beetje regen geeft 
een extra dimensie aan de zwaarte 
van deze straf.”

Nuenen schoon
En zo togen ze, goed zichtbaar in niet 
altijd even goed passende oranje 
vestjes met op de achterkant ‘Nuenen 
schoon’ met grijpstokken en speciale 
vuilniszakken op weg: 35 oud-prin-
sen, 34 mannen en 1 vrouw. De oud-
ste van het stel is prins Willem III, Wim 
van den Berg (prins in 1977). Hij is 87 
en loopt met een wandelstok, maar 
doet niet onder voor de rest. In colon-
ne wordt de Europalaan overgestoken 
en daarna gaat men aan de slag. De 
hoeveelheid opgehaald zwerfvuil is 
zeer indrukwekkend te noemen. Hele-
maal als je beseft dat de Europalaan 
vorige week nog schoongemaakt is.

Bij terugkomst op de parkeerplaats 
prijst de burgemeester de oud-prin-
sen voor de sportieve manier waarop 
de taakstraf is opgepakt. Het eerste 
deel is volbracht. Het tweede deel 
van de straf kan pas uitgevoerd wor-
den in december. Dan wordt een 
jaarlijks terugkerende plechtigheid 
gevierd bij de oude/nieuwe linde-

hartverwarmertje trotseert hij de kou 
en de regen. Hopelijk krijgt hij van ie-
mand een kopje warme koffie.

boom. De organisatie van de eerste 
zal in handen zijn van de twee oud-
prinsen die vandaag helaas verstek 
moesten laten gaan.

Zwerver
Opvallend was dat naast een hele 
hoop zwerfvuil ook een zwerver was 
neergestreken langs de Europalaan. 
Bij navraag blijkt deze zwerver een 
aan lager wal geraakte broer van 
Fons Linders te zijn, die al jaren op de 
wachtlijst staat voor een klein huisje 
in Nuenen, maar deze niet krijgt. Met 
een ‘sit-in’ vraagt hij aandacht voor 
zijn situatie. Met langs de weg gevon-
den oud brood en een alcoholisch 

Wie jarig is trakteert en dat doe je 
met gebak, iedereen die deze week 
een kopje koffie komt drinken in ons 
tuincafé, krijgt een heerlijk stuk - gra-
tis - uiteraard. En koop je deze week 
een margriet dan krijg je van ons de 
pot of mand cadeau. Maar dat is nog 
niet alles, we pakken de hele week uit 
met leuke acties voor jong en oud. Zo 
hebben we op zaterdag 14 maart van 
08.00 tot 10.00 uur gratis ontbijt. We 
gaan er een uur eerder voor open en 
iedereen is welkom, het wordt onge-
twijfeld ontzettend gezellig.

Leuke activiteiten 
en acties in de feestweek 
De vrijdag ervoor is ‘Rad van Fortuin 
dag. Elke klant die iets koopt, mag 
een keer aan het rad draaien en er 
zijn geweldige prijzen te winnen. Zo 
geven we iedere honderdste klant 
een volledig met planten en aanver-
wante artikelen gevulde winkelwa-

gen cadeau. Het hele weekend den-
ken we natuurlijk ook aan de kinderen. 
Ballonnenclown  Milko komt op zowel 
de zaterdag als de zondag zijn kun-
sten vertonen en kinderen kunnen 
deelnemen aan zijn clinics ‘bordjes 
draaien’. Wie houdt de bordjes het 
langst in de lucht? Als klap op de 
vuurpijl zijn er op zondag de 15e 
twee tuinarchitecten aanwezig die in 
een ‘speeddate’ van twintig minuten 
een ruwe schets van je tuin maken. 
Hier moet men zich overigens van   
tevoren wel voor inschrijven, want         
er zijn maar een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Inschrijven kan via 
www.intratuin.nl/nuenen
O ja, lever je op zaterdag en zondag 
in de feestweek de kanskaart voor-
zien van naam en telefoonnummer, 
in dan maak je ook nog kans op an-
dere prijzen, zoals een tuinset of een 
barbecue ter waarde van € 1000,-. “

1947
Voordat Intratuin Nuenen tien jaar 
gelden neerstreek aan de Collse 
Hoefdijk, was het meer dan zestig 
jaar gevestigd aan de Berg. Hier richt-
te Jan van Maasakkers bij zijn kweke-
rij in 1947 Bloemsierkunst Marjolein 
op. En hier is het fundament gelegd 
van het huidige bedrijf, een bedrijf 
met meer dan tachtig man perso-
neel. “Ons personeel maakt onze win-
kel” zegt Hans. “We hebben echt fan-
tastische mensen in dienst, waarvan 
sommigen al meer dan veertig jaar 
bij ons werken. We hebben ons suc-
ces echt aan hen te danken. 

Intratuin Nuenen is een franchise-on-
derneming met drie vestigingen on-
der de koepel van Boomkwekerij Eb-
ben uit Cuijk, een van de grootste 
kwekerijen van Europa. We delen een 
gezamenlijke visie op de toekomst: 
“We zijn allen tijdelijke kapiteins op 
een varend schip en iedereen die 
aanmonstert helpt mee het schip op 
koers te houden”. En dat lukt en daar 
ben ik ongelooflijk trots op! Hadden 
we ons personeel niet gehad, dan 
waren de afgelopen tien jaar niet zo 
succesvol geweest. Nog een reden 
voor een feestje dus! 
De komende week vindt iedereen de 
uitnodiging in de bus om ons feestje 
mee te vieren, we hebben er zin in, u 
ook?”

Het is feest
Intratuin Nuenen 10 jaar 
gevestigd aan de Collse Hoefdijk
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 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Het textiel uit de textielcontainers 

gaat naar Kringloopwinkel HET GOED.

aan handhavers. De middelen die in deze actie worden 
aangemeld, worden dus niet beboet. De partners in het 
project willen het voor onder meer agrariërs en glastuinders 
gemakkelijker maken om hun overtollige gewasbescher-
mingsmiddelen op een verantwoorde manier af te voeren.

Milieuwinst
Het veilig afvoeren van (niet meer toegelaten) gewas-
bestrijdingsmiddelen levert veel milieuwinst op. Er worden 
nog steeds middelen die de norm overschrijden gevonden 
in het opervlaktewater en het grondwater, de bron voor 
ons drinkwater. Hierdoor kan de waterkwaliteit vaak nau-
welijks verbeteren. 
Ter bescherming van grond- en oppervlaktewater, kunnen 
de middelen worden aangemeld om kosteloos afgevoerd 
te worden. De actie is bedoeld voor alle land- en tuin-
bouwbedrijven die mogelijk nog gewasbeschermingsmid-
delen in hun middelenkast hebben staan. Het bedrijf CLM 
coördineert de actie. Bij de meeste deelnemende gemeen-
ten kunnen de bedrijven de aangemelde spullen inleveren 
bij de plaatselijke milieustraat. In enkele gevallen komt een 
gecertifi ceerd bedrijf de aangemelde spullen ophalen.

Aanmelden
Bedrijven kunnen zich aanmelden via www.bezemdoor-
demiddelenkast.nl via de knop ‘Brabant’onder ‘lopende 
acties’. Bellen kan ook: 0345-470 770.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 25-02-2020 EN 02-03-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vroente 158 Plaatsen dakopbouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 16 Vestigen yogastudio 
Dubbestraat 18 Oprichten woonhuis 
Europalaan 104 Uitbreiden woonhuis 
Spegelt 92 Wijzigen gevels 

Binnengekomen aanvraag/melding APV en Bijzondere 
wetten
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat Nederwetten Standplaats Frietje Brabant  
 2020 elke woensdag 
Vincent van Goghplein Standplaats De Kaastent 2020
 elke zaterdag 
Vincent van Goghplein Standplaats Zin in Kip 2020 
 elke vrijdag 
Heuvelplein Gerwen Standplaats Brood en Koek 2020  
 elke donderdag 
Nuenen c.a. Doorkomst fi etssport Klaver  
 van Brabant 19 april

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
02-03-2020 Nuenen c.a. Beleidsplan civiele kunstwerken
   2020-2040 (bruggen, tunnels,
   duikers en beschoeiingen) 
26-02-2020 Nuenen c.a. Concept Programma Wonen
  gemeente Nuenen 
26-02-2020 Nuenen c.a. Strategie handhaving Drank- en
  Horecawet 
26-02-2020 Nuenen c.a. Kennisgeving ontwerp sanerings-
  programma wegverkeerslawaai  
  ‘Mulakkers 25 en 27’

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

EnergyParty te houden. Een EnergyParty is een gezellige 
en succesvolle manier om samen met buurtgenoten ener-
gie te besparen. Bijna alle deelnemers vinden naderhand 
de weg naar een veel lagere energierekening, via kleine 
en grote maatregelen, van een deurdranger of tochtstrips 
tot zonnepanelen of isolatie. 

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

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

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de EnergyParty’s is te vinden op 
buurkracht.nl/energyparty. Inwoners van Nuenen die in-
teresse hebben in de rol van gastheer/-vrouw kunnen zich 
hier ook aanmelden. De provincie Noord-Brabant en 
Buurkracht ondersteunen de EnergyParty’s.

BIJEENKOMST 
ENERGIETRANSITIE 11 MAART
Korter douchen, zonnepa-
nelen op mijn dak en min-
der vlees eten? Het zijn 
keuzes om de stap naar een 
duurzamere wereld te zet-
ten. Maar voor een “fossiel-
vrije wereld” is er meer no-
dig. Gemeenten denken 
samen met onder meer 
agrariërs, ondernemers en energieleveranciers na over 
hoe we in de Metropoolregio Eindhoven samen energie 
duurzamer kunnen opwekken en meer energie kunnen 
besparen. We nodigen iedereen uit om hierover in gesprek 
te gaan. Laat je inspireren over de mogelijkheden van 
duurzame energie. Denk mee, doe mee en bezoek op 11 
maart het Energiecafé in Evoluon Eindhoven. Meld u aan 
via www.metropoolregioeindhoven.nl/kalender. Aanvang 
vanaf 18.30 uur.

BEZEM DOOR DE MIDDELENKAST 
Nog twee weken gratis inleveren 
gewasbeschermingsmiddelen
De actie ‘Bezem door de middelenkast’ wordt met twee 
weken verlengd. Tot 16 maart kunnen landbouwbedrijven 
in Zuid-Oost Brabant zich aanmelden om gewasbescher-
mingsmiddelen waarvan de toelating is vervallen, te laten 
afvoeren. In totaal hebben zich tot nu toe ruim 350 be-
drijven aangemeld in deze regio, waarvan één aanmelding 
vanuit de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Onder de vlag van het project Schoon Water voor Brabant 
is de actie opgezet door de provincie Noord-Brabant, de 
Brabantse Waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Wa-
ter, ZLTO, brancheorganisatie Cumela en RIWA.

Geen boete
Het aanmelden van niet-toegelaten gewasbeschermings-
middelen wordt gedurende deze actie niet doorgegeven 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd voor Amnesty In-
ternational.

VERGADERING 
DORPSRAAD NEDERWETTEN
Graag nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van 
Dorpsraad Nederwetten op maandag 9 maart 19.30 uur 
in het dorpshuis de Koppelaar te Nederwetten.
Onderwerpen: rijwielkampioenschappen, huisvesting, kli-
maat, spelen en bewegen, de MFA, groenbakken, op-
schoondag, mezen en 200 jarig bestaan gemeente Nuenen.

NIEUW: DE 
ENERGYPARTY
In Nuenen is energie 
besparen met je buren 
een feestje 
De gemeente Nuenen zoekt 
25 inwoners die het leuk 
vinden om bij hen thuis een 
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Jongerenkoor  
Jocanto  
We zien verschillende ideeën over 
wat naastenliefde is in de wereld. 
Jongerenkoor Jocanto werpt hier 
een blik op in de dienst die het koor 
samen met het Parochiekoor zingt op 
8 maart om 11.00 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. Aansluitend 
vindt Take Care 2 plaats, een jonge-
renactiviteit georganiseerd i.s.m. 
Jong Bisdom Den Bosch en Parochie 
Heilig Kuis. Kijk op de Facebook van 
Jocanto voor meer informatie.

Lente cursusaanbod bij EHBO Nuenen
De lente breekt alweer aan! EHBO-vereniging Nuenen c.a. verzorgt ook in 
de lentemaanden cursussen voor iedereen die niet met lege handen wil 
staan als er wat gebeurt. U kunt kiezen uit:

EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact 
komt met kinderen. Dus oma’s en 
opa’s, papa’s en mama’s, maar ook 
professionals. U gaat o.a. aan de slag 
met voorbeelden uit de praktijk, zo-
dat u vol vertrouwen voor kinderen 
kunt (blijven) zorgen. Deze vierdelige 
cursus start op donderdagavond 9 
april om 19.30 uur. Vervolgens elke 

donderdagavond t/m 30 april. Slaagt 
u voor de toets, dan krijgt u een lan-
delijk erkend certificaat van het Oran-
je Kruis.
U kunt zich inschrijven tot 20 maart.
Cursus Reanimatie en AED-bediening 
voor iedereen! Leer deze betrekkelijk 
eenvoudige vaardigheden in slechts 
1 avond, met theorie maar vooral 
praktijk. U beheerst de reanimatie-

techniek en kunt met een gerust hart 
een AED van de muur halen én bedie-
nen. De cursus wordt gegeven op 
woensdagavond 13 mei om 19.00 
uur. De training duurt tot 23.00 uur. 
Heeft u reeds een certificaat Reani-
matie of EHBO aan Kinderen? Om dat 
geldig te houden en uw kennis actu-
eel te houden, kunt u deelnemen aan 
de herhalingscursussen.
Voor Reanimatie en AED-bediening 
kan dat op: 15 april of 21 april, aan-
vang 19.00 uur.
Voor EHBO aan Kinderen kan dat op: 
donderdag 19 maart, aanvang 19.00 

uur. Laat uw certificaat niet verlopen!
Prijzen: EHBO aan kinderen € 100,-. 
Reanimatie € 40,-. Herhalingen € 30,-. 
Cursussen worden mogelijk (voor 
een deel) vergoed door uw zorgver-
zekeraar. Wij adviseren u dit na te vra-
gen. 
Bovenstaande opleidingen worden 
gegeven in dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
De Koppel 1 te Nederwetten. 

Wilt u meer informatie of inschrijven? 
Kijk op de website of stuur een be-
richt naar: ehbo.nuenen@onsnet.nu. 
www.ehbonuenen.nl
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Aanmelden
Bedrijven kunnen zich aanmelden via www.bezemdoor-
demiddelenkast.nl via de knop ‘Brabant’onder ‘lopende 
acties’. Bellen kan ook: 0345-470 770.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 25-02-2020 EN 02-03-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vroente 158 Plaatsen dakopbouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 16 Vestigen yogastudio 
Dubbestraat 18 Oprichten woonhuis 
Europalaan 104 Uitbreiden woonhuis 
Spegelt 92 Wijzigen gevels 

Binnengekomen aanvraag/melding APV en Bijzondere 
wetten
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat Nederwetten Standplaats Frietje Brabant  
 2020 elke woensdag 
Vincent van Goghplein Standplaats De Kaastent 2020
 elke zaterdag 
Vincent van Goghplein Standplaats Zin in Kip 2020 
 elke vrijdag 
Heuvelplein Gerwen Standplaats Brood en Koek 2020  
 elke donderdag 
Nuenen c.a. Doorkomst fi etssport Klaver  
 van Brabant 19 april

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
02-03-2020 Nuenen c.a. Beleidsplan civiele kunstwerken
   2020-2040 (bruggen, tunnels,
   duikers en beschoeiingen) 
26-02-2020 Nuenen c.a. Concept Programma Wonen
  gemeente Nuenen 
26-02-2020 Nuenen c.a. Strategie handhaving Drank- en
  Horecawet 
26-02-2020 Nuenen c.a. Kennisgeving ontwerp sanerings-
  programma wegverkeerslawaai  
  ‘Mulakkers 25 en 27’

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

EnergyParty te houden. Een EnergyParty is een gezellige 
en succesvolle manier om samen met buurtgenoten ener-
gie te besparen. Bijna alle deelnemers vinden naderhand 
de weg naar een veel lagere energierekening, via kleine 
en grote maatregelen, van een deurdranger of tochtstrips 
tot zonnepanelen of isolatie. 

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

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

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de EnergyParty’s is te vinden op 
buurkracht.nl/energyparty. Inwoners van Nuenen die in-
teresse hebben in de rol van gastheer/-vrouw kunnen zich 
hier ook aanmelden. De provincie Noord-Brabant en 
Buurkracht ondersteunen de EnergyParty’s.

BIJEENKOMST 
ENERGIETRANSITIE 11 MAART
Korter douchen, zonnepa-
nelen op mijn dak en min-
der vlees eten? Het zijn 
keuzes om de stap naar een 
duurzamere wereld te zet-
ten. Maar voor een “fossiel-
vrije wereld” is er meer no-
dig. Gemeenten denken 
samen met onder meer 
agrariërs, ondernemers en energieleveranciers na over 
hoe we in de Metropoolregio Eindhoven samen energie 
duurzamer kunnen opwekken en meer energie kunnen 
besparen. We nodigen iedereen uit om hierover in gesprek 
te gaan. Laat je inspireren over de mogelijkheden van 
duurzame energie. Denk mee, doe mee en bezoek op 11 
maart het Energiecafé in Evoluon Eindhoven. Meld u aan 
via www.metropoolregioeindhoven.nl/kalender. Aanvang 
vanaf 18.30 uur.

BEZEM DOOR DE MIDDELENKAST 
Nog twee weken gratis inleveren 
gewasbeschermingsmiddelen
De actie ‘Bezem door de middelenkast’ wordt met twee 
weken verlengd. Tot 16 maart kunnen landbouwbedrijven 
in Zuid-Oost Brabant zich aanmelden om gewasbescher-
mingsmiddelen waarvan de toelating is vervallen, te laten 
afvoeren. In totaal hebben zich tot nu toe ruim 350 be-
drijven aangemeld in deze regio, waarvan één aanmelding 
vanuit de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Onder de vlag van het project Schoon Water voor Brabant 
is de actie opgezet door de provincie Noord-Brabant, de 
Brabantse Waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Wa-
ter, ZLTO, brancheorganisatie Cumela en RIWA.

Geen boete
Het aanmelden van niet-toegelaten gewasbeschermings-
middelen wordt gedurende deze actie niet doorgegeven 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd voor Amnesty In-
ternational.

VERGADERING 
DORPSRAAD NEDERWETTEN
Graag nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van 
Dorpsraad Nederwetten op maandag 9 maart 19.30 uur 
in het dorpshuis de Koppelaar te Nederwetten.
Onderwerpen: rijwielkampioenschappen, huisvesting, kli-
maat, spelen en bewegen, de MFA, groenbakken, op-
schoondag, mezen en 200 jarig bestaan gemeente Nuenen.

NIEUW: DE 
ENERGYPARTY
In Nuenen is energie 
besparen met je buren 
een feestje 
De gemeente Nuenen zoekt 
25 inwoners die het leuk 
vinden om bij hen thuis een 

 1 

   
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 1 

   
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 1 

   
 
 
 
  

 

 
 
 
 

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 heerlijke recepten, kijk eens op
www.tebak.keurslager.nl

4 Sla Vinken
......................................................................... 5,00
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Porc” 100 gram 1,95
Runder Stoofl apjes
..............................................................4 stuks 7,45
Boterham Worst
.......................................................... 100 gram 1,25
Entre Côte
“Naturel of gemarineerd”  ................ 100 gram 2,60
Tok en Surf
“Kipfi let gevuld met gamba’s en spinazie”
 ......................................................... 100 gram 1,95

Ook voor de Beste Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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gaat zaterdag 7 maart
weer open!

Op vertoon van deze advertentie-bon 
ontvangt u op zaterdag 7 maart 2020 

van 14.00 - 16.00 uur 

GRATIS*

HANDIJS
*1 Bon per persoon

Vincent van Goghstraat 9 • Nuenen
040 - 283 68 79 • www.ijssalonitalia.nl

Kortmann Adviesgroep is een onafhankelijk en professioneel 
advieskantoor, opgericht in 1993.
Vanuit ons nieuwe pand in het centrum van Nuenen zijn wij 
actief op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen 
en hypotheken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Samen met ons gemotiveerde en professionele team 
onderscheiden wij ons door te streven naar optimale service, 
klantgerichtheid en deskundigheid.
Onze dienstverlening krijgt niet voor niets een hoge waardering. 

Vanwege groei van onze zakelijke portefeuille zoeken wij een

Adviseur Zakelijke Verzekeringen Binnendienst 
(Mbo/Hbo)

Functieomschrijving:
Als onze nieuwe collega beheer je samen met de Senior Adviseur Zakelijk 
(directeur) onze zakelijke portefeuille en ben je hét aanspreekpunt voor onze 
zakelijke klanten. Je begeleidt onze klanten bij het wijzigen en sluiten van zakelijke 
verzekeringen. Je analyseert de verzoeken en vertaalt deze naar adviezen en 
offertes. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de administratieve verwerking 
ervan in ons systeem. Je zet je commerciële, proactieve talent en netwerk in om 
verdere groei van de zakelijke portefeuille te realiseren. 

Wat bieden wij jou?
• een parttime dienstverband o.b.v. 24 uur per week. Mogelijk meer uren in de 

toekomst
• werken op een persoonlijk, klein assurantie- en hypotheekkantoor met 

gemotiveerde collegae
• een marktconform salaris met aanvullende voorzieningen
• volop ruimte voor het volgen van opleidingen, eigen inzicht en 

verantwoordelijkheid
• een gedegen inwerkperiode 
• een uitstekende werksfeer  met ruimte voor initiatief: bij ons word jij gehoord!
• we vertellen je graag meer tijdens een kennismakingsgesprek

Geïnteresseerd en meer weten over deze uitdagende baan?
Kijk dan op www.kortmann-adviesgroep.nl voor de uitgebreide advertentie en 
wat wij van je verwachten of stuur je C.V. met pasfoto naar: 
Corinne Kortmann, ckortmann@kortmann-adviesgroep.nl
Bellen kan ook naar 040-2951080 (Corinne of Marcel Kortmann).

Word jij onze nieuwe collega?

Vincent van Goghstraat 46 • 5671 GZ Nuenen • 040-2951080 • www.kortmann-adviesgroep.nl

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV

O
O R  K I K A

HA
LVLVL E TRIATLONV

O
O R K I K A

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020
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“Eind vorig jaar hebben wij samen 
met een marketingbureau onder-
zocht waar Slaapstudio Stijn voor 
staat. We hebben onder andere 
geanalyseerd wie wij zijn en wat wij 
voor de klant belangrijk vinden. Uit-
eindelijk hebben we vastgesteld dat 
onze naamsbekendheid in de regio 
groot is en dat kwaliteit en hele goe-
de service ons het beste typeren. 
Hierbij zijn wij in tegenstelling tot an-
dere beddenleveranciers niet afhan-
kelijk van een merk. Wij beginnen bij 
de klant, inventariseren de wensen 
en onderzoeken zijn of haar slaappa-
troon. Daarna kunnen wij dankzij 
onze kennis en ervaring een ideaal 
product samenstellen.”

Ruime openingstijden
Slaapstudio Stijn heeft ruime ope-
ningstijden en is 7 dagen per week 
geopend. Onze showroom is open 
van dinsdag t/m zaterdag van 9.30 
tot 17.30 uur. Zondag en maandag is 
de showroom open na afspraak.
Stijn, Sandra en Henny, de drie slaap-
specialisten van Slaapstudio Stijn, 
staan voor jou klaar en ontvangen je 
graag in hun winkel aan de Opwet-
tenseweg 81 te Nuenen. Al ruim 20 
jaar een vertrouwd adres als het gaat 
om een goede nachtrust.

Voor meer informatie kun je bellen 
met 040-2840013 of zie op de website 
www.slaapstudiostijn.nl

Persoonlijke aandacht
“Er wordt tegenwoordig steeds meer 
online gewinkeld en ook bedden 
worden soms op die manier aange-
schaft. Omdat je gemiddeld een der-
de deel van je leven slapend door-
brengt is je bed een van de belang-
rijkste meubelstukken in huis. Maar 
een bed kopen is zoals het aan laten 
meten van een maatpak, je kunt dat 
niet zelf. Onze slaapspecialisten ge-
ven jou en je partner, op basis van 
slaap- en lighouding een passend ad-
vies. Door proef te liggen beleef je het 
comfort van jouw persoonlijke slaap-
oplossing en krijg je er meer gevoel 
bij. Naast deze beleving - die internet 
niet kan bieden - mis je online het es-
sentiële pasvorm-advies dat zorgt 
voor een perfecte nachtrust. Wij kun-
nen ook alleen een slaapgarantie ge-
ven als wij onze klant ook daadwerke-
lijk gezien hebben.” De slaapgarantie 
zorgt ervoor dat je drie maanden na 
aankoop de mogelijkheid hebt om 
eenmalig van slaapsysteem te ruilen 
met verrekening van de nieuwprijs. 
Naast diverse slaapsystemen - dat va-
rieert van de boxspring, het ledikant, 
het deelbare bed, het waterbed tot 
het lucht geveerde matras - beschikt 
Slaapstudio Stijn over een uitgebrei-
de matrassenstudio met 45 verschil-
lende matrassen. Dus ook voor het 
vervangen van jouw matras en/of bo-
dem in je bestaande ombouw ben je 
bij Slaapstudio Stijn op de juiste plek.

Slaapstudio Stijn

De oplettende lezer heeft het al ge-
zien: de naam Stijn’s Slaapstudio is 
vanaf 1 mei 2019 gewijzigd in Slaap-
studio Stijn. “Ja, de naam is wel veran-
derd, maar de service niet, die blijft!” 
aldus Stijn van Bree.

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

“Onze klanten persoonlijk 
helpen hun slaap te pakken”
Het belang van een goede slaap wordt door veel mensen onderschat 
maar slaaponderzoekers zijn het erover eens; een goede nachtrust is es-
sentieel voor de gezondheid. Genoeg goede slaap houdt je hersenen ge-
zond en zorgt voor herstel van je lichaam. Een comfortabel, bij jou pas-
send bed is hierbij essentieel en zorgt ervoor dat je elke dag uitgerust 
wakker wordt. Je bent meer geconcentreerd, maakt makkelijker beslis-
singen en bent minder snel prikkelbaar. Slaapstudio Stijn zorgt er al ruim 
20 jaar voor dat hun klanten vol energie aan hun dag beginnen. 

Ierse sessie    
in De Stam
Na de concerten die in het afgelopen 
seizoen in café De Stam in Gerwen zijn 
georganiseerd volgt nu een Ierse ses-
sie op dinsdag 10 maart om 20.00 uur. 
Kees van de Sande organiseert een 
besloten sessie met zijn ‘maten’. Dat 
zijn de muzikanten waarmee hij in 
verschillende formaties samenspeelt.
Zoals: 
• Cairn ‘O Mhor, al meer dan 25 jaar de 
band waar hij deel van uitmaakt; 
• en Seanma, waar hij zo’n 15 jaar mee 
samenspeelt; 
• en B’tween Cases, die geen doel 
hebben als band op te treden, maar 
om vooral samen nieuwe muziek te 
spelen. 
Al met al een groep muzikanten die 
voor een sessie in Ierland niet veel 
onder doen. Muzikanten zijn er dus 
genoeg. Luisteraars zijn van harte 
welkom op de eerste Ierse sessie in 
Gerwen! Gratis entree.

Jeugdgroep Lindespelers  
komt terug met succesformule!
21, 27 en 28 maart speelt de jeugdgroep van de Lindespelers de voorstel-
ling ‘De Fabriek’ in Het Klooster.

Als startpunt kregen de spelers het 
volgende mee:

Aan de rand van de gemeente staat 
een oude vervallen fabriek. Het staat 
al vele jaren leeg. Een doorn in het 
oog van de burgemeester en de poli-
tie. Een aannemer weet op slinkse 
wijze de fabriek te kopen en presen-
teert een fantastisch plan.
Maar voor de kinderen is de fabriek 
een thuisbasis waar je kunt chillen, 
vrienden ontmoeten en zelfs nieuwe 
liefdes opbloeien.
De plannen rond de fabriek zetten de 
verhoudingen op scherp. Niet alleen 
tussen de jongeren en hun ouders, 
maar ook tussen vriendengroepen 
onderling en binnen hun families.
Hoe sterk zijn die vriendschappen? 
Wie kiest voor de groep, voor familie 
of voor zichzelf? Hoever ben je bereid 
te gaan om je doel te bereiken? Chan-
tage? Verraad?

Ook benieuwd hoe dit afloopt? Kom 
dan kijken! 

Kaartjes: www.lindespelers.nl

Deze jeugdgroep bestaat uit 14 en-
thousiaste jongeren die samen, on-
der begeleiding van een regisseur, 
een complete theatervoorstelling 
maken. Echt samen. Ze beginnen 
vanuit een globaal idee voor een 
stuk. Ze bedenken daarbij hun eigen 
rollen. Via improvisaties ontstaan 
tientallen ideeën voor teksten. De re-
gisseur maakt daarvan theatertek-
sten en vormt het tot een compleet 
verhaal. Daarnaast geven de deelne-
mers samen vorm aan het decor, kle-
ding, rekwisieten, flyers en posters. 
Ze worden daarbij ondersteund door 
ervaren Lindespelers.
Twee jaar geleden won de jeugd-
groep met deze aanpak het Brabants 
toneelfestival KABRA. Ze kregen zo-
wel de Jury- als de Publieksprijs!
Vorig jaar hebben ze een vooraf door 
regisseur Karlijn Vlug geschreven 
stuk gespeeld. Die voorstelling, ‘Oa-
sis’ was ook een waar visueel spekta-
kelstuk!
Dit jaar gaat de jeugdgroep weer te-
rug naar het oorspronkelijk concept 
waarbij de spelers zelf vormgeven 
aan het stuk.

Saranne    
geeft concert in  
De Stam Gerwen
De WLG-concertreeks ‘Gerwen verrast 
met…’ wordt zondag 8 maart afgeslo-
ten door zangeres-liedjesschrijver Sa-
ranne uit Nijmegen. Saranne wordt 
begeleid door Gerard Kwak op cello 
en door zangeres Hanneke Vonk.

Saranne is geboren in het dorp Tien-
ray en woont in Nijmegen. Ze brengt 
nummers van haar nieuwste album 
‘Dagen dat het anders gaat’ dat Ne-
derlandstalig is en ze zingt ook En-
gelse liedjes. Saranne wisselt de mu-
ziekstijlen americana en folk hier en 
daar af door invloeden uit blues en 
gipsyfolk. Haar roots liggen in Lim-
burg en dat onderstreept Saranne in 
de cover van het nummer ‘Peel in 
brand’ van Rowwen Hèze. Ze zal de 
concertgangers in het intieme mu-
ziekcafé De Stam in Gerwen zeker 
verrassen met haar optreden.
Gerwen verrast met….Saranne, zon-
dag 8 maart vanaf 14 uur in De Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen.

Kom ook naar de première 
van Cultuur Avonduur!
Zin in een mooie film, maar geen tijd of zin om naar ‘de grote stad’ te 
gaan? Kom dan vrijdagavond 13 maart in de theaterzaal van Het Klooster 
kijken naar de film ‘A Star Is Born’, een Amerikaanse muzikale romanti-
sche film uit 2018 met Lady Gaga in de hoofdrol. Aanvang van de film: 
20.00 uur; einde: ongeveer 22.15 uur.

Om te horen of daarvoor belangstel-
ling is, staan de vrijwilligers van Cul-
tuur Avonduur op 13 maart vanaf 
19.00 uur met een luisterend oor 
voor u klaar in Het Klooster. Zij zijn 
nieuwsgierig naar uw wensen met 
betrekking tot films toneel, lichte 
muziek, klassieke muziek, dans, etc.

Om geen nieuws van Cultuur Avond-
uur te missen, is het mogelijk om zich 
als belangstellende aan te melden op 
de website: www.cultuuravonduur.nl 
Al het nieuws komt dan automatisch 
in de mailbox. Het nieuws ook te vol-
gen via Facebook: facebook.com/cul-
tuuravonduur En natuurlijk via be-
richten in deze krant!

De film is geregisseerd door Bradley 
Cooper en de derde remake van de ge-
lijknamige film uit 1937. Sommigen 
kennen misschien nog de versie uit 
1976 waarin Barbra Streisand en Kris 
Kristofferson de hoofdrollen speelden.
De film vertelt het verhaal van coun-
tryzanger Jackson Maine (Bradley 
Cooper) en beginnend zangeres Ally 
(Layd Gaga). Jackson is onder de in-
druk als hij op een avond Ally hoort 
zingen in een bar. Hun liefde groeit 
en hij helpt haar op weg in haar muzi-
kale carrière, terwijl zijn eigen leven 
langzaam uit elkaar valt door zijn al-
cohol- en drugsverslaving.

Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee voorafgaand 
aan de film) zijn op werkdagen tij-
dens kantooruren te koop aan de ba-
lie van Het Klooster. In verband met 
de kosten zijn voorlopig geen kaar-
ten te koop via een webshop.
Hoe mooi zou het zijn als blijkt dat er 
zoveel belangstelling is dat de vrijwil-
ligersgroep van Cultuur Avonduur 
maandelijks een film in de avond-
uren kan vertonen? Zodat u bijvoor-
beeld eerst lekker uit gaat eten in een 
van de vele restaurants die ons dorp 
rijk is en daarna heerlijk ontspant bij 
een boeiende, mooie film. En wie 
weet komen er ook nog andere cultu-
rele activiteiten in de avonduren?

Aukje, Guus en Milou: nieuwe 
inwoners in onze gemeente
Weer drie geboortekaartjes in voortuinen in onze gemeente en deze keer 
alle drie in het groene dorp Gerwen. 

Ziet u een geboorteaankondiging op 
een bord in de tuin of aan de voor-
deur, laat het de redactie weten: re-
dactie@ronddelinde.nl. Dan kunnen 
wij onze fotograaf op pad sturen om 
het tafereel te vereeuwigen. Zelf een 
plaatje schieten mag natuurlijk ook. 
Graag de foto met toelichting mailen 
naar de redactie. 

Deze drie borden zijn vastgelegd 
door fotograaf Cees van Keulen uit 
Gerwen.

Aan Kerkakkers 14 is 19 februari een 
meisje geboren met de naam: AUKJE. 
De trotse ouders zijn Ilona en Jan 
Smulders. GUUS is 23 februari gebo-
ren en hij is de zoon van Renee 
Lentjes en Frans van der Wijst, Do-
venslaan 1. De naam MILOU staat in 
diverse talen (ook in het Chinees) op 
het bord in de tuin van de trotse ou-
ders Carlyn Stabel en Andy Slaets, 
Van Kemenadelaan 12, ook in Ger-
wen dus. Aukje, Guus en Milou: wel-
kom in onze gemeente! 

Het coronavirus 2
in een prachtig gewaad
zweeft ze mijn blikveld binnen
stiefmoeder van alle kwalen
wie haar ademt, bederft
haar schimmels trekken draden
door continenten

waar mensen zich verbinden
rukt zij hen uiteen
mondigheid gesmoord
in mondkapjes
elke chinees vangt een
scheve blik

de oorsprong
een klaterende bron van 
ongenoegen
ze is de tante die haar gal spuwt
op de mat

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

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

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

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Bel-actie voor Vriendenloterij 
Showkorps O&V | Nuenen
Op donderdagavond 12 maart zal Showkorps O&V | Nuenen een bel-actie 
voeren om loten te verkopen voor de VriendenLoterij. Met uw deelname 
aan de VriendenLoterij kunt u maandelijks onze vereniging steunen en 
zelf kans maken op leuke prijzen.

Hoe doe ik mee?
Wilt u onze vereniging steunen en op 
donderdag 12 maart tussen 19.00 en 
22.00 gebeld worden door een van 
onze leden? Geef dan uw naam en te-
lefoonnummer op via onze penning-
meester: hans.sondagh@onsnet.nu 
of via info@showkorpsov.nl. 
Uiteraard gaan we zorgvuldig om 
met uw gegevens en zullen deze al-
leen voor deze eenmalige actie ge-
bruikt worden.

Iedereen die zich tijdens de bel-actie 
aanmeldt en onze vereniging gaat steu-
nen ontvangt van de VriendenLoterij 
een cadeaubon naar keuze t.w.v. €20,-.

Wat levert het op voor de korps?
Van elk verkocht lot, een lot kost 14 
euro, ontvangen wij maandelijks 45% 
in onze clubkas. Bovendien maken 
we kans op een eenmalig groter be-
drag als we een bepaald aantal loten 
weten te verkopen tijdens de belac-
tie. Het ontvangen geld wordt be-
steed aan onder andere instrumen-
ten en uniformen, maar ook aan onze 
jeugdopleiding en projecten zoals 
Music Kids. Hiermee steunt u dus niet 
alleen ons mooie Nuenense korps, 
maar u steunt ook muziekonderwijs 
voor de Nuenense jeugd.

Brabant, kom in actie!
Het woningtekort in Nederland bedraagt 350.000 woningen en dat aantal 
loopt verder op. Makelaarsvereniging NVM heeft minister Van Veldhoven (Wo-
nen) opgeroepen nu echt regie over de woningbouw te nemen. En de Neder-
landse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) heeft gevraagd met 
spoed extra weilanden aan te wijzen waar snel gebouwd kan worden. Volgens 
Neprom zijn tot 2030 een miljoen nieuwe woningen nodig. De helft daarvan 
zou in weilanden moeten komen, maar de bestaande bouwplannen in het 
groen zijn goed voor slechts 127.000 woningen. De minister gelooft nog 
steeds in de regionale woondeals die het rijk her en der in het land heeft geslo-
ten, ook in Stedelijk Gebied Eindhoven, al vindt ze versnelling wel nodig. Ze re-
kent erop dat de provincies zorgen voor ‘robuuste plancapaciteit’.

De provincie Noord-Brabant heeft op dit punt tot nu toe niet echt hard gelo-
pen. Ik riep al in 2017 op niet langer alleen te kijken naar binnenstedelijke 
nieuwbouw, maar ook naar bouwen in het groen aan de randen van de stad. 
Daar kan sneller en goedkoper gebouwd worden. Dat kwam me destijds op 
veel kritiek te staan. Inmiddels vindt bijna iedereen wel dat we die weilanden 
nodig hebben. Toch lopen de provincie en de Brabantse regio’s ook nu niet 
voorop in het initiëren van nieuwe locaties. In de Randstad is men actiever. 
Daar is al gepleit voor de megawijk Almere Pampus: 25.000 extra huizen en 
een tunnel-metroverbinding met Amsterdam (kosten €2,5 miljard). 

We hoeven in Brabant niet direct naar zulke aantallen en 
kostenposten te streven, maar we mogen wel groter 

denken. Je hoort weinig reactie op ideeën over bou-
wen boven het spoor, bijvoorbeeld in Eindhoven en 
Best. Het Stedelijk Gebied Eindhoven (een club 9 ge-
meenten) heeft in het verleden enkele bouwplannen 
in de regio in omvang teruggebracht. Moeten die re-
ducties niet ongedaan worden gemaakt? En moet de 

regio niet snel op zoek naar extra locaties en innovatie 
voor sneller en betaalbaar bouwen. Ik hoor er weinig 

over. Vandaar mijn oproep: Brabant, kom - samen met 
marktpartijen - in actie voor meer en sneller bou-
wen! Economisch lopen we voorop in Nederland, 
waarom bouwend niet?

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Geschiedenislezing Senergiek 

De dekolonisatie     
van Indonesië
Voor de lezingen in de maand maart en april van de Senergiek Geschiede-
nisgroep tekent een inmiddels oude bekende in deze reeks presentaties: 
Jan van der Wielen.

hierover van de Nederlandse kant, 
met als gevolg een verandering in het 
koloniaal beleid, de zogenaamde Ethi-
sche Politiek. 
Als onmiskenbaar belangrijkste voor-
trekker in deze strijd kennen we Soe-
karno. Wat waren zijn ideeën en hoe 
probeerde hij die in zijn politieke acti-
viteiten, buiten zijn periodes van ge-
vangenschap, te realiseren? 
Alle geïnteresseerden in dit mooie ge-
schiedenisthema zijn van harte wel-
kom deel te nemen aan deze middag(-
en). Entreeprijs € 2,-, en op vertoon 
van het Senergiek/KBO Pasje € 1,- kor-
ting. De pauzekoffie of -thee is bij de 
entreeprijs inbegrepen.

In twee middagen gaat hij uitgebreid 
in op het proces en het tijdverloop 
van de dekolonisatie van ‘ons Neder-
lands Indië’, zoals we dit overzeese ge-
biedsdeel van het koninkrijk toen zo 
graag aanduidden.
De eerste lezing vindt plaats op vrij-
dagmiddag 6 maart van 13.30 tot 
15.30 uur in de Trefpuntzaal van Het 
Klooster. De tweede op vrijdag 3 april.
We herdenken op allerlei manieren in 
2019/2020 de bevrijding van ons land 
aan het einde van WOII. Iedereen 
heeft er wel een beeld bij wat dat voor 
ons land heeft betekend. Maar wat 
zijn de gevolgen geweest voor ons 
overzeese Indië? Het lijkt er vaak op 
dat dat slechts een kleine groep raakt: 
oud-strijders, Molukkers en de men-
sen die moesten zien te overleven in 
de Jappenkampen.
In de eerste lezing start Jan van der 
Wielen met iets te vertellen over het 
land Indonesië en over haar koloniaal 
verleden. Hij schetst de opbouw en 
uitbouw van het koloniale rijk met 
daarin aandacht voor de uitbuiting 
van de lokale bevolking en, gaande-
weg, de veranderingen in opvatting 

SENIORENVERENIGING NUENEN

Vrijdag 6 maart

PvdA bespreekt 
Mobiliteit   
bij Schafrath 
Vrijdag zijn we er weer. Vanaf 20.00 
uur (in plaats van 21.00 uur) kunt u 
voortaan aanschuiven aan de PvdA-
tafel bij Schafrath. We willen dan tot 
21.00 uur een actueel onderwerp be-
spreken en deze keer is dat Mobiliteit 
(o.a. problematiek Opwettenseweg). 
Hoe regelen we de bereikbaarheid 
van Nuenen c.a. samen met de om-
liggende gemeenten? En hoe hou-
den wij tegelijkertijd Nuenen leef-
baar? U hebt daar ongetwijfeld ook 
ideeën over. Die horen wij graag. 
Verder viel ons op dat de commissie-
vergaderingen deze maand niet 
doorgaan. Waarom eigenlijk niet, de 
raad had het toch zo druk? Staat er in-
eens niets meer op de agenda? We 
gaan het erover hebben.
Op onze maandelijkse PvdA-inloop 
op de eerste vrijdag van de maand is 
vanuit fractie, bestuur en ombuds-
team steeds iemand aanwezig. Hebt 
u ideeën, vragen of klachten, wij ho-
ren ze graag. Naast PvdA-leden zijn 
ook andere geïnteresseerden van 
harte welkom. Breng gerust je familie 
of je buren mee. Wij ontmoeten u 
graag op vrijdagavond 6 maart vanaf 
20.00 uur bij Café Schafrath.
Voor informatie zie onze website 
www.nuenen.pvda.nl 

Van 9 t/m 14 maart

Collecteweek     
Amnesty International
Het lijkt de normaalste zaak van de wereld: gelijke rechten voor mannen 
en vrouwen, trouwen met de liefde van je leven en uitkomen voor je me-
ning. In Nederland vinden we dat zo gewoon, dat we bijna vergeten dat 
veel mensen die vrijheid niet hebben. Amnesty International komt op 
voor mensen die worden vervolgd, gemarteld of onderdrukt voor wat ze 
zeggen of wie ze zijn.

wetten worden aangepast, marteling 
stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?
Amnesty wil altijd en overal kunnen 
zeggen wat ze wil. Tegen welke auto-
riteit of machthebber dan ook. Daar-
om neemt de organisatie voor onder-
zoek en actie geen geld aan van over-
heden of politieke groeperingen. 
Juist daarom is de opbrengst van de 
jaarlijkse collecte voor Amnesty van 
onschatbare waarde. 

‘Ik heb me in mijn leven nog nooit zo 
gesteund gevoeld,’ vertelde Vitalina 
Koval nadat Amnesty voor haar in ac-
tie kwam. Koval is het boegbeeld van 
de Oekraïense LHBTI-gemeenschap. 
Ze werd bedreigd en aangevallen. In-
ternationale druk zorgde ervoor dat 
de politie haar beschermde.
www.amnesty.nl

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International houdt in 2020 voor de 
achttiende keer haar landelijke col-
lecte. In Nuenen c.a. zullen van 9 tot 
en met 14 maart onze collectanten 
de straat op gaan. 
In 2019 gingen in heel Nederland 12,5 
duizend collectanten langs de deu-
ren. Ze haalden daarbij ruim € 1,2 mil-
joen op voor het werk van Amnesty. 

Wat wil Amnesty? 
Amnesty streeft naar een rechtvaar-
dige wereld waarin iedereen gelijke 
rechten heeft en in vrijheid kan leven. 
Met acties, lobby, campagnes en rap-
porten oefent de organisatie druk uit 
op machthebbers die de rechten van 
mensen schenden. Dat blijkt een ef-
fectieve methode. Gewetensgevan-
genen komen vrij, doodvonnissen 
worden omgezet, discriminerende 

WOZ-beschikking     
en aanslag OZB 2020
Huiseigenaren opgelet!. Recent viel bij u in de bus het aanslagbiljet gemeentelij-
ke belastingen gedateerd 29 februari 2020. Bezwaren indienen binnen 6 weken 
na 29 februari derhalve voor 12 april 2020. Uw huis wordt vergeleken met 2 an-
dere gelijkwaardige woningen. Taxatieverslag kunt u opvragen bij de gemeen-
te. Wat is gelijk-waardig? Zijn het weer appels met peren vergelijken? Eigen Huis 
wees er onlangs op dat steeds meer huiseigenaren bezwaren indienen. Dien 
daarom tijdig een bezwaar in. Op de site van Nuenens Belang vindt u een voor-
beeld van een bezwaarschrift. Vooral huiseigenaren gaan het merken dat dit 
jaar de woonlasten nog hoger zijn dan vorig jaar. En dat was al een top jaar in 
Nuenen aan woonlasten. Daarmee is Nuenen in Zuid-Oost Brabant de gemeen-
te met de hoogste woonlasten en behoort in heel Nederland tot de top van ge-
meenten met de hoogste woonlasten. Niet iets om trots op te zijn. Hoe komt 
dat? De gemeente heeft steeds meer geld nodig en wil substantieel niet bezui-
nigen. Ooit gedacht aan de miljoenen plannen van Het Klooster? Of aan de mil-
joenen verslindende transactie met een bekend garagebedrijf uit Gerwen? En 
nu weer aan de miljoenenstrop die dreigt met de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein Eeneind-West? Waarom legt de gemeente voor al deze zaken in 
hoofdzaak de rekening bij de huiseigenaren? Het dagelijks bestuur van de ge-
meente onder leiding en met medewerking van W70 heeft daarom alle tarieven 
van de totale woonkosten fors verhoogd bestaande uit de onroerend zaakbelas-
ting, afvalstoffenheffingen en rioolheffing. Kennelijk moet het uit de lengte of 
breedte komen is de redenering. Hoe heeft het zo ver moeten komen! Waarom 
zijn de huiseigenaren weer de klos en worden ze wederom gebruikt als melk-
koe? Heeft W70 de recente waarschuwingen van de Rekenkamercommissie 
Nuenen inzake onvoldoende professioneel risicomanagement van de grondex-
ploitaties Nuenen-West en Eeneind-West niet serieus genomen met als mogelij-
ke consequentie dat voor Eeneind-West de gronden voor ca € 21 miljoen als ver-
lies moeten worden afgeboekt. Het 27 hectare industrieterrein Eeneind-West 
staat in de boeken voor een totale opbrengst van circa 21 miljoen euro. Omdat - 
ondanks overeenkomsten uit 2015 dat de drie projectontwikkelaars uiterlijk 
1.1.2020 alle gronden zouden afnemen, hebben zij tot heden nog geen meter 
grond gekocht, en heeft de gemeente hen een boeterente van ruim 1 miljoen 
euro opgelegd. Ook die is tot heden niet betaald door de projectontwikkelaars.
Tot overmaat van ramp ging 1 van de 3 ontwikkelaars in 2018 failliet. De Reken-
kamercommissie stelt vast dat de gemeente met de ontwikkelaars onvoldoende 
harde afspraken heeft gemaakt om de financiele risicos van de gemeente af te 
dekken. Anders gezegd: de gemeente heeft slechte en niet waterdichte contrac-
ten gemaakt met alle gevolgen vandien. Nuenens Belang is benieuwd hoe de 
totale grond opbrengsten van Eeneind-West er in de jaarrekening 2020 uit gaan 
zien. Transparantie voorop. De burger heeft recht op het inzichtelijk maken hoe 
de zaak precies in elkaar zit en waarom de woonlasten en risicos zo hoog zijn res-
pectievelijk het allemaal zover is gekomen. Lees verder op de site van Nuenens 
Belang en twitter. www.nuenensbelang.nl

Jacques Leemans,
Voorzitter Nuenens Belang

WOZ-beschikking     
advertorial

Gezinsviering  
‘Zorgen    
voor de dieren’
Als thema van dit jaar zijn we bezig om 
‘zorgen voor’ te ontdekken. We zorgen 
voor elkaar en voor onszelf en voor 
onze omgeving. Ook zorgen we voor 
de wereld en voor de dieren, zoals onze 
huisdieren. Er zijn heel veel verschillen-
de dieren en daar willen we graag meer 
van weten. Soms mogen we voor ze 
zorgen, zoals Noach ook voor de dieren 
zorgde op zijn Ark, waar hij de dieren 
mocht beschermen tijdens de lange 
vloed en tijdens de viering wordt dit 
verhaal verteld. Dieren horen bij ons en 
door te zorgen, kunnen we iets goeds 
doen voor hen, door b.v. eten te geven 
en met hen te spelen en te zorgen, dat 
ze veilig zijn en een goed tehuis heb-
ben. Soms kunnen dieren je helpen, 
b.v. als je een hulphond nodig hebt, die 
je bij alles helpt. Of ook de bijen: zij zor-
gen voor honing en voor de bestuiving 
van bloemen. Hier staan we bij stil en 
zeggen we onze gebeden. 
U wordt van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn tijdens deze gezinsvie-
ring. Zaterdag 7 maart om 18.30 uur in 
de St. Clemenskerk, Heuvel 15 Gerwen.
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Wat willen 
we meer of 

anders?

Hoe 
denken 
we over 

Nuenen?

Welke 
dilemma’s 

zijn er? 

Wat willen 
we behouden? 

Wat moet 
beter? En hoe 

dan? Welke keuzes 
maken we 
voor welke 
gebieden? 

Toekomstbeeld leefomgeving
Omgevingsvisie
Februari 2021

Opgaven en uitgangspunten
Omgevingsagenda
Februari 2020

Omgevingspalet
Kwaliteiten en wensen

Juni 2019
Hoe zien Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind er in de 
toekomst uit? Dit leggen we vast in de omgevingsvisie. Hét 
toekomstbeeld van de omgeving waarin u woont, werkt en uw vrije 
tijd doorbrengt. Het gaat ons dus allemaal aan! Daarom maken we 
de visie samen met u. 

Een belangrijke stap naar de omgevingsvisie is de 
omgevingsagenda. Hiervoor spraken we met meer dan 500 
Nuenenaren tijdens interviews, enquêtes en bijeenkomsten. In 
de agenda staat wat de visie in ieder geval moet bevatten; de 
belangrijke wensen, kwaliteiten en ontwikkelingen. En wat zijn 
de opgaven en uitgangspunten? Met deze punten kunnen we de 
volgende stap zetten op weg naar het perfecte toekomstplaatje. 

Blijft u meedenken? Graag! Want we hebben u hard nodig. 

Opgaven en uitgangspunten

 Dorpse woongemeente.

 Groene ruimte tussen de 

steden.

 Goed bereikbaar en toch een 

gezonde omgeving.

 Geen uitbreiding 

bedrijventerrein.

Nuenen in Brainport

 Gemeente stimuleert het 

sociale leven en zorgt voor 

goede voorzieningen.

 Woningen voor jong en oud.

 Ruimte voor evenementen.

Vitale samenleving

 Behouden en verbeteren van 

groen.

 Zuinig zijn op erfgoed, ook 

voor de beleving van Nuenen.

 Dorps én duurzaam bouwen.

Hoogwaardige
woon- en leefomgeving

Robuust landschap

 Natuur behouden en ver-

sterken met ruimte voor 

recreatie en klimaatadaptatie.

 Grondgebonden 

landbouw als drager van 

het buitengebied met een 

verbreding van functies.

 Energietransitie samen met 

de regio.

Gezondheid als 
verbindende factor

Dit is de omgevingsagenda 

Het vertrekpunt

 Bevolkingsgroei

 Vergrijzing

 Klimaatverandering

 Energietransitie

 Mobiliteitstransitie

 Digitale transitie

 Landbouwtransitie 

Ontwikkelingen

Kwaliteiten

 Dorps

 Groen

 Rustig

 Levendig

 De stad dich

 Goede voorzieningen

Uw wensen

 ‘Houden zoals het is’

 Groen in én om onze dorpen

 Samen sporten en leuke 

dingen doen

 Nog mooier en gezelliger 

centrum

 Jongeren trekken en zorgen 

voor ouderen

 Niet meer in de fi le

 Buiten spelen en bewegen

Lees de volledige omgevingsagenda op 
www.nuenen.nl/omgevingsvisie

tbijtbij
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Cursus    
natuurfotografi e 
in het voorjaar   
bij IVN Nuenen
Wegens het enorme succes en be-
langstelling van de cursus natuurfoto-
grafie in Nuenen hebben wij deze cur-
sus voor de 20e keer georganiseerd 
en hiervoor kunnen IVN-leden maar 
ook niet IVN leden zich opgeven. 
Fotografie heeft de afgelopen jaren 
een vogelvlucht genomen. Steeds 
meer mensen houden zich hier mee 
bezig en mogelijkheden zijn er legio. 
Iedereen kan dit op zijn eigen niveau 
en behoefte invullen. Ook binnen het 
IVN heeft de fotografie zijn plaats ver-
overd en de combinatie met onze 
prachtige natuur is natuurlijk een ex-
tra dimensie die we hierbij kunnen 
betrekken. 
We hebben daarom een cursus geor-
ganiseerd die is opgezet en wordt 
gegeven door Frans van den Boom. 

Het cursus programma kunt u op de 
website bekijken.

Aanmelding voor de cursus kan met 
een mailreactie naar ivn-natuurfoto-
grafie@outlook.com
De kosten van de cursus inclusief cur-
susmateriaal, bedraagt € 40,-. 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. cur-
sus natuurfotografie voorjaar 2020. 
Het maximaal aantal cursisten is 12 
personen. Overige aanmeldingen 
worden op een wachtlijst geplaatst. 
Aanmeldingen gelden op volgorde 
van binnenkomst en zijn pas defini-
tief als de betaling is voldaan. 

Voor info: 06 2275 4367. Zie ook: 
https://www.ivn.nl/afdeling/nuenen-
ca/fotowerkgroep

De Zonnebloem     
bedankt haar jubilarissen
De jubilarissen hebben met hun hartverwarmende inzet de afgelopen ja-
ren vele mensen geholpen met een gesprek, een luisterend oor, mooie ac-
tiviteiten en vooral met heel veel warmte en betrokkenheid. Onmisbaar 
werk dat misschien niet altijd even zichtbaar is, omdat veel zich ongezien 
achter de voordeur afspeelt, maar dat des te belangrijk is. Want vrijwilli-
gers zijn de oren en ogen van onze samenleving. 

De andere 4 vrijwilligers werden dra-
ger van de zilveren speld die staat 
voor 10 jaar trouwe dienst. Yvonne 
Onstenk voorzitter van afdeling 
Nuenen en Regiovertegenwoordi-
ger, Germiek van Rens bestuurslid 
bezoekwerk, vakanties en verpleeg-
kundige, Henk van Rens gastbezoe-
ker en hand en -spandiensten en As-
trid Vermeulen als gastbezoekster, 
zij bezoekt 2 gasten. 

Op deze bijzondere dag (de leden-
jaarvergadering) willen we even stil-
staan bij de betekenis van wat ze 
doen voor mensen met beperkingen 
en bij de niet te onderschatte rol die 
onze vrijwilligers daar in spelen. Jubi-
larissen van harte gefeliciteerd en be-
dankt voor jullie hartverwarmende 
inzet. 

In de Leden-jaarvergadering van vrij-
dag 28 februari in het steunpunt te 
Nuenen werden 5 Zonnebloem vrij-
willigers gehuldigd. Zij ontvangen uit 
handen van Ria Hoefnagels een oor-
konde met een gouden of zilveren 
speld vergezeld met een mooie bos 
bloemen en voor de mannen geen 
bloemen maar iets lekkers onder de 
kurk. Dat gebeurde tijdens de jaar-
vergadering waar bij het vijftal ge-
huldigd werd voor hun inzet bij de 
Zonnebloem. 

Voor iedereen was er een persoonlijk 
woordje. András Dévény als lotenver-
koper en gastbezoeker die op bezoek 
gaat bij gasten met heel veel zorg, hij 
werd gehuldigd en drager van de 
gouden speld die staat voor 25 jaar 
trouwe dienst. Mieke Peters was niet 
aanwezig zij wordt op een ander tijd-
stip bezocht. Mieke was in het verle-
den secretaris en nu nog steeds gast-
bezoeker. Zij heeft zich verdienstelijk 
gemaakt voor onze verenging. Zij 
ontvangt haar gouden speld nog 
voor haar 25 jarig jubileum. 

De jubilerende vrijwilligers op de foto zijn, vlnr. Astrid Vermeulen, András Dévény, 
Germiek van Rens, Henk van Rens en Yvonne Onstenk. (Foto: Petra van Laarhoven)

Nieuws van Cultuur Overdag
Toegangskaarten zijn op werkdagen 
tijdens kantooruren, of voor aanvang 
op 8 maart, te koop aan de balie van 
Het Klooster of via de webshop van 
bibliotheek Dommeldal; de link voor 
de webshop staat vermeld op de 
website.
Keuze film maart geïnspireerd door 
Internationale Vrouwendag 

Cultuur Overdag vertoont ‘On the 
Basis of Seks’
Op donderdag 12 maart (aanvang: 
10.30 uur) wordt in Het Klooster de film 
‘On the Basis of Sex‘ vertoond. De film 
vertelt het waargebeurde en inspire-
rende verhaal over Ruth Bader Gins-
burg. Zij staat in 1971 na haar rechten-
studie aan het begin van haar carrière. 
Als Amerikaanse juriste overwint zij, in 
haar strijd voor gelijke rechten tussen 
mannen en vrouwen, vele obstakels en 
bestrijdt zij vooroordelen.
Met de onvoorwaardelijke steun van 
haar gezin probeert zij een zaak in 
hoger beroep te winnen. Een zaak die 
haar carrière en het rechtssysteem 
voorgoed zou kunnen veranderen.
Uiteindelijk weet ze de functie te be-
kleden als een van de negen rechters 
van het Hooggerechtshof van de Ver-
enigde Staten. Zij groeide uit tot één 
van de grootste vrouwelijke iconen 
ter wereld, heeft enorm veel bete-
kent voor vrouwenrechten en eman-
cipatie wereldwijd. Meer informatie 
over de film is te vinden op de site.

Als u nog geen lid bent van de biblio-
theek is er een mooi aanbod: word 6 
maanden gratis lid van de biblio-
theek via hun Estafette-actie en kom 
gratis naar de literaire middag! Infor-
matie over deze actie is te vinden op 
de websites van Bibliotheek Dom-
meldal én Cultuur Overdag, en na-
tuurlijk in de bibliotheek (Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18, Nuenen).
Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee) zijn te koop op 
werkdagen tijdens kantooruren aan 
de balie van Het Klooster.
www.cultuuroverdag.nl

Boekenweek: schrijfster 
Hanna Bervoets te gast in Nuenen
De Boekenweek 2020 staat in het te-
ken van hen die ons voorstellingsver-
mogen vergroten: de rebellen en 
dwarsdenkers. Een thema dat bij uit-
stek past bij het ‘dwèrse’ imago van 
Nuenen. Cultuur Overdag en biblio-
theek Dommeldal hebben gezocht 
naar een passende, literaire invulling 
van dit thema en kwamen uit bij Han-
na Bervoets.
Ook zij durft dwars te zijn en schuwt 
het niet om actuele thema’s aan te 
snijden. Zij is geïnteresseerd in wat 
de moderne mens drijft en teistert: 
Q-koorts, vereenzaming, en een le-
ven waarin iedereen zijn best doet zo 
gelukkig mogelijk en fit voor de dag 
te komen.
8 maart is het ook Internationale 
Vrouwendag met als thema in 2020: 
‘Vrijheid’. Reden te meer om een 
strijdlustig schrijfster uit te nodigen.

Hanna Bervoets is schrijver, essayist 
en scenarist. Ze schreef acht romans, 
verschillende scenario’s, toneelstuk-
ken, korte verhalen en essays. Op 
zondagmiddag 8 maart gaat ze in ge-
sprek met Joop Dirksen; aanvang: 
14.00 uur.

Na afloop van het interview, waarbij 
ook vragen door het publiek mogen 
worden gesteld, is er gelegenheid 
om boeken te kopen en deze te laten 
signeren. Bezoekers die een boek ko-
pen krijgen bovendien het Boeken-
weekgeschenk ‘Leon en Juliette’ van 
Annejet van der Zijl cadeau. Het boek 
beschrijft zij een waargebeurde ne-
gentiende-eeuwse liefdesgeschiede-
nis die alles trotseerde, tot de verge-
telheid aan toe.

Met dit Boekenweekgeschenk kan 
op zondag 15 maart de hele dag vrij 
gereisd worden met NS.

Hannah Bervoets

Kom naar de muzikale workshop van het Nuenens Mannenkoor

Zin in zingen? 
Altijd al veel zin in zingen gehad? Maar altijd gedacht dat zingen in een 
koor niet voor jou was weggelegd? Dat je stem onvoldoende ontwikkeld 
was? Dat je niet de goede toon kunt houden? Dat je op zijn minst noten 
moet kunnen lezen?

Het repertoire van het Nuenens Man-
nenkoor is heel divers en internatio-
naal. Je hoeft dus niet bang te zijn in 
een eng muzikaal jasje geperst te 
worden, er is altijd wel iets van je ga-
ding bij. Op onze website www.nue-
nensmannenkoor.nl kun je een aan-
tal nummers beluisteren, zodat je 
een indruk krijgt van de klankkleur 
van het koor.

Uiteraard is deelname aan de muzika-
le workshop geheel vrijblijvend en 
gratis en het verplicht je tot niets. 
Mocht jouw interesse gewekt zijn, 
dan zou het wel fijn zijn als je vooraf 
even laat weten dat je komt. Dat kan 
via ons emailadres nuenensmannen-
koor@onsnet.nu of bij Ronald Daniëls 
(06-52364930) en/of bij Pieter Loeffen 
(06-51582894). Bij hen kun je ook na-
dere informatie verkrijgen over deze 
workshop.

Niets van dat alles is waar. Iedereen, 
maar dan ook iedereen kan zingen of 
kan het leren. Als je wilt zingen in een 
koor is het belangrijk dat je een goed 
sociaal gevoel hebt, plezier hebt in 
zingen en bereid bent hier enige 
energie in te steken. Het Nuenens 
Mannenkoor biedt jou de mogelijk-
heid om op een leuke manier te erva-
ren of zingen in een koor iets voor jou 
is. Dat doen we door middel van een 
muzikale workshop, die plaats vindt 
op zondag, 15 maart om 10.30 uur in 
de Watermolen van Opwetten, Op-
wettenseweg 203 in Nuenen. 

De workshop wordt verzorgd zoor 
onze vaste dirigent Ton van de Weem. 
Begonnen wordt met het onthullen 
en inschatten van jouw zangkwalitei-
ten en die van andere adspirantle-
den, waarbij je door het oefenen van 
enige nummers zult ervaren, dat ook 
jij kunt zingen. Na de sessie met de 
adspirantleden sluiten de leden van 
het Nuenens Mannenkoor aan, waar-
na gezamenlijk nog een aantal liede-
ren ten gehore zullen worden ge-
bracht. Om daarmee ook het gevoel 
op jou over te brengen hoe het is om 
in een mannenkoor van zo’n 40 á 45 
mannen je steentje bij te dragen.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 10 en 11 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien :

• Deel 1 van de serie over de toe-
komst van de Opwettenseweg

• Berg 44 vernieuwd
• Muziekconcours Jongeren in de 

Akkers
• Taakstraf voor de oud-prinsen 
• Kindcentrum de Dassenburcht
• In memoriam moeder Schäfer.
• Een gesprek met moeder Schäfer 

(in Nuenen Nú Extra)
• Noah Hurks voorleeskampioe-

ne van Nuenen
• Verduurzaming 
 woningen Helpt Elkander

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 programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; 
met CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Is landbouw goed voor de natuur?
De problemen van de boeren zijn al maanden volop in het nieuws. Er 
wordt allereerst naar hen gekeken als het gaat om maatregelen waarmee 
de stikstofcrisis kan worden beteugeld. Maar zij zitten klem in het econo-
mische systeem van banken, grote agro-bedrijven, supermarkten en con-
sumenten. Daardoor hebben boeren maar weinig ruimte om de bedrijfs-
voering ingrijpend te veranderen. En daarmee hebben ze het niet 
gemakkelijk!

maar ook in de veeteelt. Er ontstond 
een overproductie met een geweldi-
ge uitstoot van ammoniak en nitra-
ten. Daardoor werd de landbouw de 
grootste veroorzaker van stikstofe-
missie. Maar ook wordt vanuit onze 
omringende landen veel vervuiling 
hierheen gebracht (32% van de stik-
stofemissie, naast 46% vanuit de 
landbouw en het wegverkeer 6%).
Het gevolg van dit ‘teveel’ is verzu-
ring van de bodem, uitsterven van 
b.v. slakken en een grote algengroei 
in het oppervlaktewater.
De biodiversiteit neemt af en lucht, 
water en bodem raken verontreinigd. 
Een oplossing voor het stikstofpro-
bleem ziet Erisman in het terugdrin-
gen van de uitstoot in alle sectoren, 
dus ook de industrie en het wegver-
keer. Vanuit het Louis Bolk instituut 
wordt gewerkt aan zg. natuurinclu-
sieve landbouw. Dat betekent o.a. dat 
landschapselementen als bosranden 
en bermen weer moeten worden te-
ruggebracht. De natuur moet meer 
kansen krijgen, maar de landbouw 
blijft belangrijk.

Deze thema-avond is een initiatief 
van de Nuenense kerken. Een vol-
gende avond over dit onderwerp zal 
worden gehouden op woensdag 25 
maart, waar de filosoof Michiel Kort-
hals zal spreken over landbouw en 
voeding: ‘van boer naar bord’. De 
avond wordt gehouden in De Regen-
boog aan de Sportlaan.

Aldus prof. Jan Willem Erisman bij zijn 
lezing op woensdag 26 februari in De 
Regenboog. Hij is al tientallen jaren 
bezig met de problematiek rondom 
stikstof en werkzaam bij het Louis 
Bolk instituut in Bunnik. Dit is een 
kennisinstituut voor duurzame land-
bouw, voeding en gezondheid.

Stikstof is een scheikundig element, 
dat in grote mate voorkomt in de 
aardatmosfeer. Nadat aan het begin 
van de 20e eeuw kunstmest werd uit-
gevonden en toegepast, was produc-
tie in de landbouw ook mogelijk op 
gronden, waar dat voorheen niet 
kon. Hierdoor ontstond een enorme 
toename in landbouwgewassen, 
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De Dassenburcht:  
een school   
vol hoogheden 
deze carnaval
Op Kindcentrum De Dassenburcht 
was het dit jaar wel een heel bijzon-
der carnavalsfeest. Met het jeugd-
kwartet van de Dwèrsklippels in ons 
midden en de schoolprins en -prin-
ses van de Dasklippels was de Das-
senburcht vol hoogheden deze car-
naval.

Het jeugdkwartet van de Dwèrsklip-
pels kwam onder toeziend oog van 
de hele school aan met een politie-
wagen met sirene. Daarna barstte het 
feest los met een spellencircuit, de 
jaarlijkse verkiezing van de leukst 
verkleden en last but not least, brach-
ten prinses Femme en haar 3 man-
nen ook een bezoek aan onze school. 
We hosten in de hal met alle kinderen 
en ouders om het feest af te sluiten 
en de carnavalsvakantie in te luiden.

De teleurstelling was groot toen de 
optocht werd afgelast. Maar de her-
kansing klinkt de Dassenburcht als 
muziek in de oren. Daarom zijn we 
natuurlijk op 22 maart om 12.11 uur 
van de partij. Komt dat zien! 
Retteket! Daar komt het Dassen-
burcht kwartet.

Carnavalsoptocht Nuenen verplaatst naar halfvasten

Van uitstel komt gelukkig geen afstel
Schrijf het maar vast in je agenda: op zondag 22 maart om 12.11 uur start 
de carnavalsoptocht in Nuenen! Carnavalsvereniging de Dwèrsklippels 
wil hiermee iedereen die zo hard heeft gewerkt voor de optocht alsnog 
een podium bieden om te pronken met wagens en loopgroepen.

fect tussen, vindt Roel Kuijpers, voor-
zitter van carnavalsvereniging de 
Dwèrsklippels.

Nadat het bestuur de optocht moest 
afgelasten, klonk al snel de wens om 
de parade te verplaatsen naar een 
andere datum. “We vonden het zo 
jammer voor alle mensen die zo hard 
hebben gewerkt voor de optocht, 
maar vanwege de veiligheid konden 
we niet anders. Maar gelukkig heb-
ben we, in overleg met de gemeente, 
de parochie, oud-prinsen en de Raod 
van Zatterdag toch een dag gevon-
den waarop de optocht kan door-
gaan. De gemeente helpt ons met 
een versnelde vergunningaanvraag 
voor de optocht. We vertrouwen 
erop dat ieder evenement goed tot 
zijn recht zal komen.”

Kuijpers hoopt dat het publiek in gro-
ten getale komt kijken op zondag 22 
maart zodat de bouwers, loopgroe-
pen en eenlingen voor een enthou-
siast publiek hun werk kunnen sho-
wen. Dan doen we carnaval gewoon 
nog eens dunnetjes over: Let’s pronk!

Vanwege het slechte weer op de afge-
lopen carnavalszondag moest het be-
stuur van de Dwèrsklippels met pijn in 
het carnavalshart de optocht afgelas-
ten. In overleg met de gemeente, de 
parochie, de oud-prinsen en de Raod 
van Zatterdag is nu deze datum vast-
gesteld, tijdens halfvasten. 

Op zondag 22 maart staan er al diver-
se carnavaleske activiteiten gepland 
rondom het Park, zoals het ringste-
ken dat de Raod van Zatterdag or-
ganiseert. En de oud-prinsen reiken 
die dag het Witvoetje uit aan iemand 
die zich dwèrs onderscheiden heeft. 
De carnavalsoptocht past hier per-

Optocht 2019 foto: de hoffotograaf

Heerboer te gast in het Steunpunt
Op maandagmorgen 24 februari hebben een delegatie van de Senioren 
Carnavalsvereniging ‘De Dwèrsklippels’ het huiskamerproject bezocht in 
Het Steunpunt.

zoek. Alles was mooi en kleurrijk ver-
siert, Heerboer Ton werd met open 
armen ontvangen, hij had zich goed 
voorbereid, met een speech om zich 
bekend te maken. Dat viel bij de se-
nioren goed in de smaak. Hij nam 
meteen het heft in handen en stelde 
voor te beginnen met een polonaise 
waar spontaan op gereageerd werd. 
Deze morgen zat de gymnastiek van 
de dag er weer op. 
Ook dit jaar krijgen de senioren een 
quiz en deze keer met extra moeilijke 
vragen. Voor de eerste drie senioren 
die de meeste antwoorden goed 
hadden was er een doos bonbons als 
beloning. Er werd carnavalsmuziek 
gedraaid en de sfeer zat er goed in. 
De vrijwilligers waren heel behulp-
zaam en zorgden fantastisch voor de 
groep senioren die geholpen en ver-
wend werden met een advocaatje 
met slagroom. Ook Heerboer Ton en 
zijn vrouw Marian genoten van dit 
lekkers bovendien had hij voor ie-
dereen een onderscheiding mee ge-
bracht. We kunnen stellen dat hij zijn 
rol als Heerboer voortreffelijk ver-
tolkt heeft. Nog even een groepsfoto 
als afsluiting van deze carnavals och-
tend waar de senioren veel plezier 
aan beleefd hebben. 

Doordat Prinses Femme het zo druk 
heeft met de carnaval in het alge-
meen en niet overal tegelijk kan zijn 
is afgelopen maandagmorgen om 
10.00 uur een delegatie van de senio-
ren Carnavalsvereniging ‘De Dwèrs-
klippels’ naar het huiskamerproject 
geweest in het Steunpunt om carna-
val te vieren. o.l.v. Ria Hoefnagels en 
Riky Foederer als afgevaardigden 
met klein gevolg, samen met Heer-
boer Ton Smeets en zijn vrouw Mari-
an. Ze gaan gezellig mee koffie/thee 
drinken en natuurlijk was er voor het 
gebak gezorgd. 
De ontvangst was heel hartelijk de 
senioren waren blij met het hoge be-

Prinsenschieten groeit uit     
tot spontane happening
Het Prinsenschieten georganiseerd door de St. Antoniusschut van het 
Eeneind is uitgegroeid, zeker door de toevoeging van een brunch, tot  
een volwaardige carnavalsactiviteit.

Er werd ook nog fanatiek geschoten 
om het laatste restje van het blokje 
hout naar beneden te halen.

Bij de Prinsen was het Prins Consilium 
van de Karrenarren en bij de Adju-
danten was het Venti van de Road 
van Zatterdag die als winnaar uit de 
strijd kwamen.

Alle carnavalsverenigingen met groot 
of klein gevolg waren present op car-
navalsdinsdag en maakten dankbaar 
van de gelegenheid gebruik om op 
een ongedwongen manier onderling 
hun ervaringen uit te wisselen. 
De burgemeester met de drie wet-
houders voelden zich zichtbaar goed 
thuis in het carnavaleske gezelschap.

Vlnr Prins Beanchadier van de Road van Zatterdag, Prinses Rizada van de Wetters, Prins 
en ook koning Consilium van de Karrenarren en Prinses Femme van de Dwèrsklippels

Nuenen Bedankt!
Voor ons als kartrekkers van De 
Dwèrsklippels is carnaval 2020 in 
Nuenen een fantastisch feest en een 
onvergetelijke ervaring geweest. 
Niet in de laatste plaats vanwege de 
ongelooflijke inzet van alle vrijwilli-
gers en de steun van alle lieve men-
sen om ons heen. Zonder jullie en-
thousiasme is deze taak gewoon-
weg niet te volbrengen.
Samen met alle prinsen en prinses-
sen van onze Nuenense verenigin-
gen hebben we laten zien dat carna-
val verbindt en verbroedert! Wat zijn 
wij trots op jullie allemaal! Wij willen 
iedereen bedanken voor jullie liefde, 
alle overweldigende reacties en ca-
deaus!

Veel liefs, 
Prinses Femme en de 3 mannen

Coronavirus in deze regio
Hostie op de tong in Narregat,    
ook in halfvastenoptocht?
Door Cees van Keulen

De hostie mag niet op de tong worden uitgereikt. Dat heeft de Neder-
landse Bisschoppenconferentie besloten en in een brief medegedeeld 
aan alle parochies in ons land. “De communie kan allen op de hand wor-
den ontvangen…”. En niet op de tong, zoal gebruikelijk bij de traditionele 
rooms-katholieken. De hostie onteren door er met de hand of vingers aan 
te zitten is bijna een doodzonde. 

Of zou de optocht in Dwersklippelgat 
weer worden afgelast? Eerder gooide 
de stormverwachting al roet in het 
eten, nu gaat het coronavirus toch niet 
weer roet in het carnavaleske eten 
strooien. Doe normaal man, alles komt 
goed. Dat zei een kassajuffrouw bij 
Jumbo. Gebruik je gezonde boeren-
verstand. Dat is in Nuenen geen pro-
bleem met al die aardappeleters…. 

Corona-brief aan gemeenteraad 
Ook de Nuenense gemeenteraad 
heeft een brief ontvangen over 
de dreiging van het coronavirus. 
De Eindhovense burgemeester 
John Jorritsma laat weten dat 
een regionaal beleidsteam het 
gemeentebestuur van Nuenen 
c.a. gaat helpen ‘de situatie rond-
om het virus te monitoren en 
snel de benodigde besluiten te 
nemen’. Dat schrijft Jorritsma als 
voorzitter van de Veiligheidsre-
gio Brabant-Zuidoost. De brief is 
gericht aan alle 21 gemeentera-
den in deze regio. 

Ik ben gedoopt en als kerkganger in 
mijn parochiekerk - de r-k Sint Cle-
menskerk in Gerwen - wist ik niet be-
ter. De hostie is het lichaam van Chris-
tus en het witte schijfje wordt door 
de priester op de tong gelegd. Mocht 
het per ongeluk vallen, of aan je ge-
hemelte vastplakken, dan mag je de 
hostie niet met je vingers aanraken. 
Een gevallen hostie werd van de 
grond opgeraapt door de priester en 
het plakkerige schijfje kwam vroeg of 
laat wel los van je gehemelte. Niet 
aanraken dus! En het wijwater was 
plots ook verdampt.
In Gerwen, het enige dorp in ons bis-
dom met twee kerken en één dorps-
café, werden tijdens de carnavalsop-
tocht ook hosties uitgedeeld. Geluk-
kig op de tong, dus geheel volgens 
de traditie. In de Hemel is er nog wel 
een plaatsje te vinden voor deze car-
navaleske kerkgangers. 

Coronavirushysterie
Gaat de coronavirushysterie zo ver 
dat bij de halfvastenoptocht in Nue-
nen een verbod gaat gelden op het 
uitdelen van de hostie op de tong? 
Het Gerwense trio pausen staat in de 
startblokken om mee te doen op 22 
maart in Nuenen. Wie een hostie op 
de tong wil ontvangen kan daar dus 
terecht (zie foto’s). 

Catweazle, wie kent hem niet, ontvangt de hostie op de tong in de optocht in Narregat…

Het trio pausen staat in de startblokken 
voor de halfvastenoptocht in Nuenen.....
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Solidariteitsmaaltijd   
voor Lesbos
Op het Griekse eiland Lesbos heerst een niet houd-
bare en onmenselijke situatie door de enorme hoe-
veelheid vluchtelingen. Regelmatig komen de beel-
den in de huiskamers en velen van u zullen zich dan 
onmachtig voelen bij deze ellende en die omvang. 

voelen zich nutteloos en opgesloten 
tussen het hoge prikkeldraad. Door de 
spanning gaan mensen zich misdra-
gen. Er zijn rellen en opstootjes. 

De kinderen rennen rond in het afval 
zonder schoenen. De was hangt aan 
het prikkeldraad. Gevlucht en dan 
vervolgens jarenlang verblijven in een 
onveilige en niet hygiënische gevan-

In de eerste plaats is de politiek ui-
teraard aan zet. Maar ondertussen zijn 
er vele vrijwilligers actief, die probe-
ren daar te helpen, van bekende Ne-
derlanders tot gewoon een paar men-
sen uit ons eigen Nuenen, zoals Anne-
ke en Lianne Geerts, moeder en doch-
ter. Zij zagen met eigen ogen hoe de 
situatie daar is. Lianne was zo gegre-
pen, dat zij daarna zelf nog een paar 
maanden is teruggegaan om samen 
met anderen te helpen waar mogelijk. 
Zij heeft gezien dat elke maand hon-
derden mensen aankomen in gam-
mele bootjes. Na een vreselijke tocht 
op zee gaan ze op het eiland Lesbos 
naar het vluchtelingenkamp Moria, 
waar ze soms jaren moeten wachten. 

Lianne geeft aan dat zij zich realiseert 
dat zij daar ook had kunnen zitten als 
zij ergens anders was geboren. Deze 
mensen hadden een gewone baan, 
zoals u, jij en ik, bijvoorbeeld verpleeg-
kundige, schooljuffrouw, kapper. Dat 
zijn ze nu niet meer, ze worden alleen 
gezien als vluchteling. De mensen 

Solidariteitsmaaltijd   Coaching met Paard en Hart
Mijn naam is Caroline, ik ben 57 jaar en woon met mijn man in het mooie 
dorpje Nederwetten. Samen hebben we vier prachtige kinderen die in-
middels allemaal op eigen benen staan. Ik werk met veel passie bijna 20 
jaar op een basisschool in Eindhoven als ondersteuner van onder andere 
kinderen met speciale behoeften.

In de buitenlucht gaan we met onze 
pony’s aan de slag om te werken aan 
de persoonlijke doelen.
Het is prachtig om te zien wat volwas-
senen en kinderen in korte tijd (over 
zichzelf ) leren van en met de pony’s. 
Deze kennis en vaardigheden rijken 
vervolgens verder dan de wei.

Mocht je meer willen weten dan ver-
wijs ik je graag naar mijn facebook pa-
gina: ‘Coaching met Paard en Hart’.

Groeten, Caroline

Coaching met Paard en Hart
Hoekstraat 1 Nuenen, 06-28846978
caroline_rovers@hotmail.com

Het is drie jaar geleden dat ik voor het 
eerst in contact kwam met paarden-
coaching. Het heeft mij persoonlijk 
veel gebracht. Heldere inzichten, zelf-
kennis en vertrouwen. Gedurende 
deze periode ben ik ook mezelf gaan 
ontwikkelen op het gebied van coa-
ching, zodat ik anderen kan helpen.

Paarden en pony’s zijn van nature 
hoog sensitieve dieren. Ze bezitten de 
gave om gevoelens en energie te spie-
gelen van en naar elkaar, maar ook 
naar mensen. Hun reacties zijn puur, 
zonder oordeel en komen voort uit de 
energie die ze ontvangen van dege-
nen die bij hen in de buurt komen.

Als coach vertaal ik voor jou wat de 
paarden laten zien. Hierdoor krijg je 
inzicht in jouw denken en doen, je 
krachten, belemmeringen, kwalitei-
ten en emoties.

genis zonder uitzicht op de droom 
van een veilig bestaan.

Solidariteitsmaaltijd
Niets doen voor deze mensen is geen 
optie, daarom organiseert ZWO, de 
werkgroep ontwikkelingssamenwer-
king van de Protestantse Gemeente 
Nuenen samen met de gelijksoortige 
werkgroep van de Parochie, MOV, dit 
jaar op vrijdag 20 maart de Solidari-
teitsmaaltijd voor dit goede doel.

Het geld dat hierdoor beschikbaar 
komt, zal goed worden besteed bij de 
stichting Because We Carry, met name 
voor de kleinste kinderen en voor 
voorlichting aan hun moeders. Becau-
se We Carry heeft daarvoor naast Mo-
ria een container geplaatst, de ‘I Carry 
container’.

Volgende week gaan Anneke en Lian-
ne terug naar Lesbos om met eigen 
ogen te bekijken hoe het geld be-
steed gaat worden. Bij de Solidari-
teitsmaaltijd zullen zij daar alles over 
vertellen. U kunt uw steentje bijdra-
gen door mee te doen met de maal-
tijd. Komt u ook genieten van een 
eenvoudige Arabische maaltijd, luis-
teren en bovendien luisteren naar 
Griekse live muziek van de groep Mo-
nopatia. De entreeprijs is maar 7 euro.

Vrijdag 20 maart 18.00 De Regen-
boog, Sportlaan. Aanmelden kan via 
de website of 040 - 283 57 33.
www.solidariteitsmaaltijd.nl
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LEKKER WEER 
OP KOMST!
Zorg dat u er 
klaar voor bent

nu vanaf

1699.-

KATARGA C8
ELEKTRISCHE FIETS
Bosch Active middenmotor
300wh accu
Verende voorvork en zadelpen
8 versnellingen Shimano
Magura oliedruk remmen
gesloten kettingkast

(meerprijs 400wh accu is € 150.-, meerprijs 500wh accu is € 350.-)

Prijsdoorbraak

1699.-

LEKKER WEER 
OP KOMST!
Zorg dat u er 
klaar voor bent

1699.-

KATARGA C8
ELEKTRISCHE FIETS
Bosch Active middenmotor
300wh accu
Verende voorvork en zadelpen
8 versnellingen Shimano
Magura oliedruk remmen
gesloten kettingkast

(meerprijs 400wh accu is € 150.-, 

PrijsdoorbraakPrijsdoorbraak

1699.-
www.henkvanrooijfietsen.nl

overtuigd?

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.30. za t/m zo: 13.00-22.00. feestdagen: 13.00-22.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
MAART

Kom gezellig bij ons in het restaurant genieten van meer 
dan 50 aziatische tapas gerechten. Zonder tijdslimiet.

Volwassenen: ma t/m do € 22,95 en vr t/m zo € 24,95 pp
Senioren 65+: ma t/m do € 18,95 en vr t/m zo € 20,95 pp
Kinderen t/m 11 jaar € 14,95

All You Can Asian menu

Voor 2 personen

€1895

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

ElpidaElpida

15% KORTING
OP DE TOTAALPRIJS

Geldig t/m eind juni 2020. m.u.v. feestdagen. 
Tegen inlevering van deze advertentie.

Lente Actie!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Verjaardag vieren, de jarige eet gratis! 

minimaal 2 personen / legitimatie verplicht
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UITVERKOOP
parasols & partytenten

iedere vrijdag 
10:00-16:00 uur

Duivendijk 5 Nuenen

www.sorara.eu

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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De Magie    
van Tuineren
Door Wim Paul van der Ploeg

Bibliotheek Dommeldal organiseert 
samen met Groei en Bloei Helmond 
op 17 maart een lezing over tuinieren 
in de Bibliotheek in Mierlo, Dorps-
straat 113.
In deze lezing neemt Wim Paul van 
der Ploeg de bezoekers mee op een 
reis door de tuin en tegelijkertijd een 
reis door het leven. Het is een uitno-
diging om je eigen tuin, de planten in 
je tuin en het werken in de tuin eens 
door een andere bril te bekijken.

Meer magie in je tuin
Aan de hand van zijn ervaringen en 
foto’s vertelt Wim Paul over tuinen en 
planten in binnen- en buitenland. 
Met speciale aandacht voor energe-
tisch tuinieren, vormgeving, sfeer, 
creativiteit en een filosofische bena-
dering. De tuin en het tuinieren als 
spiegel voor het leven. Maar hij be-
licht ook de praktische kant van het 
tuinieren. Met veel voorbeelden. Be-
zoekers gaan naar huis met veel idee-
en om in eigen tuin toe te passen. Er 
is altijd wel iets te doen om nog meer 
van je eigen tuin te kunnen genieten. 
Zo creëer je meer ‘magie’ in je eigen 
tuin en verrijk je de beleving.

Een leuke lezing voor mensen met 
een hart voor hun tuin. Er is voldoen-
de gelegenheid voor interactie.

Wim Paul van der Ploeg 
Wim Paul is hovenier en woont in 
Arnhem. Hij is gespecialiseerd in 
energetisch tuinieren. Zijn werk is 
zijn hobby en het geeft hem veel vol-
doening om het plezier in tuinieren 
aan andere liefhebbers over te dra-
gen. In 2017 verscheen zijn eerste 
boek, De magie van tuinieren.

Kaartjes
De lezing op dinsdag 17 maart duurt 
van 20.00-22.00uur. Kaartjes zijn on-
line te bestellen via biblliotheekdom-
meldal.nl/activiteiten. Een kaartje 
kost €5,00. Leden van Groei en Bloei 
èn van Bibliotheek Dommeldal krij-
gen € 2,00 korting.

Vox Humana presenteert 
twaalfde koorproject
Als afsluiting van het twaalfde koorproject geeft het Regionaal Project-
koor Vox Humana onder leiding van zijn dirigent Frans van Houten drie 
concerten in de regio: op zondagmiddag 15 maart (14.00 uur) in het Audi-
torium (Kapel) van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond in het kader van 
de Lambertusconcerten. De andere twee concerten vinden plaats in Deur-
ne, in de kapel van het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe op zater-
dagavond 21 maart (20.00 uur) en zondagmiddag 22 maart (14.00 uur). 

Kaartverkoop
De kaarten kosten € 10,00 (volwas-
senen) en € 6,00 (jongeren tot 18 
jaar) incl. een pauzedrankje en pro-
grammaboekje. Vooraf reserveren is 
noodzakelijk. Mail naar info@pro-
jectkoorvoxhumana.nl of bel naar 
0493-314162. Alleen indien voorra-
dig zijn er nog kaarten te krijgen aan 
de kassa voor aanvang van elk con-
cert. 

Voor alle info: zie onze website: 
www.projectkoorvoxhumana.nl 

Presentatie
Alle koorwerken worden op piano 
begeleid door onze vaste pianist 
Evert Mostert en een klein symfo-
nisch ensemble bestaande uit 8 strij-
kers en 5 houtblazers (concertmees-
ter Chika Fujie). Ook zal er het blok-
fluittrio Amaretto meespelen bij de 
werken uit de Renaissance en Barok. 
Tijdens het concert worden weer 
beelden op een groot scherm boven 
het koor geprojecteerd. Daarnaast 
wordt een uitvoerig programmaboek 
gratis aan het publiek uitgedeeld. 

Neuzelmarkt van    
Scouting Rudyard Kipling 
De neuzelmarkt van Scouting Rudyard Kipling is al decennia lang bekend 
in de wijde omgeving. Ook dit jaar zal de neuzelmarkt weer plaatsvinden 
op tweede paasdag maandag 13 april. Dit jaar zullen er een paar dingen 
veranderen waaronder het ophalen van de spullen, maar wees niet bang, 
de Neuzelmarkt blijft als vanouds. De komende weken nemen wij u mee 
tijdens de voorbereidingen en krijgt u een kijkje achter de schermen.

we niet kunnen verkopen op een mi-
lieuvriendelijke manier worden afge-
voerd. Zo hebben we altijd een con-
tainer staan voor oud papier en een 
voor oud ijzer. Ook het wit- en bruin-
goed en het plastic wordt apart inge-
leverd. Gelukkig is het merendeel van 
de spullen wel verkoopbaar. Van 
speelgoed tot spellen, van prachtige 
schilderijen tot mooie serviezen of 
net dat ene stukje van de verzame-
ling die iemand nog mist. Er is echt 
voor iedereen wel iets te vinden, 
want de keuze is reuze. 

Wat gaat er dit jaar veranderen bij 
het ophalen van de spullen?
Ieder jaar wordt de hoeveelheid spul-
len groter. Dat betekent ook dat er 
meer vrijwilligers nodig zijn om al die 
spullen uit te zoeken en op de juiste 
plek te krijgen. Om te voorkomen dat 
er spullen blijven liggen die door tijd-
gebrek niet uitgezocht kunnen wor-
den hebben we besloten om dit jaar 
niet twee ophaaldagen te organise-
ren maar één. Dit jaar komen Nuenen 
Noord en Nuenen Oost (ten Noorden 
van de Europalaan en ten Oosten van 
de Smits van Oijenlaan) aan bod. In 
2021 komt Nuenen Zuid weer aan de 
beurt. Natuurlijk blijft de mogelijk-
heid bestaan om spullen langs te 
brengen bij de blokhut. Te zijner tijd 
maken we bekend op welke momen-
ten er mensen aanwezig zijn om 
spullen aan te nemen. U kunt dus al-
tijd uw spullen bij ons kwijt. Houd de 
kranten in de gaten. We houden u op 
de hoogte. 

Vandaag beginnen we met een inter-
view met de voorzitter van de Neu-
zelmarkt commissie Eric Jacobs.

Waarom organiseert scouting Ru-
dyard Kipling de neuzelmarkt 
eigenlijk?
Natuurlijk is de neuzelmarkt een hele 
belangrijke inkomstenbron voor Ru-
dyard Kipling. Zonder deze inkom-
sten zouden we veel minder mooie 
dingen kunnen organiseren voor 
onze speltakken. Maar het draait niet 
alleen om geld. Het geeft ook ge-
woon een geweldig gevoel om met 
zoveel mensen zoiets groots neer te 
zetten. Van de kleinste bevers tot de 
Explorers, maar ook de leiding en de 
ouders, iedereen zet zich urenlang, 
soms dagenlang in om er weer een 
prachtige neuzelmarkt van te maken. 
Het kost veel tijd en energie maar 
achteraf laat de neuzelmarkt bij ie-
dereen een goed gevoel achter. We 
hebben het toch maar weer mooi ge-
flikt.

Wat voor spullen halen jullie zoal op?
Het is altijd weer een verrassing om 
te zien wat er allemaal opgehaald of 
gebracht wordt. De meeste spullen 
zijn heel goed te verkopen, maar er 
komen ook altijd spullen binnen die 
we niet kunnen verkopen. Zo kregen 
we ooit een zak met krulspelden vol 
met haren, die wil natuurlijk niemand 
kopen. Maar ook spullen die kapot 
zijn of boeken die te veel beschadigd 
zijn om nog te lezen. Natuurlijk zor-
gen wij er voor dat ook de spullen die 

Infomiddag   
Wonen, Zorg   
en Welzijn   
bij KBO Lieshout
‘Wonen Zorg en Welzijn’ is het 
jaarthema van KBO-Brabant. In aller-
lei publicaties, ook van het ministerie 
VWS (Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport), lezen we steeds maar weer 
over dit onderwerp. Er komt zoveel 
informatie op ons af dat we soms 
door de bomen het bos niet meer 
zien, terwijl het onderwerp steeds 
nijpender en dreigender wordt.

Onze Activiteitengroep Educatie or-
ganiseert voor u, samen met de ge-
meente Laarbeek, op woensdag 11 
maart om 13.30 uur in de Grote Zaal 
van het Dorpshuis een middag waar-
op u uitgebreid bijgepraat wordt 
over de laatste ontwikkelingen. Spre-
ker is de heer Henk Geene. Hij is spe-
cialist op het terrein van de ouderen-
zorg met een scherpe visie op de mo-
gelijke ontwikkelingen in de toe-
komst. Hij is auteur van het boek ‘Her-
ziening van het stelsel van ouderen-
zorg’, dat nogal wat stof heeft doen 
opwaaien.

Het is bijzonder dat hij bereid is ons 
in Lieshout te komen bijpraten. Naast 
o.a. wethouders en medewerkers van 
de gemeente Laarbeek zullen ook 
medewerkers van woCom en van 
Zorginstellingen (De Zorgboog, Sa-
vant en Tot uw Dienst) hun bijdrage 
aan het programma leveren.
.
Aanmelden voor de middag kan bij 
de Inloop op dinsdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
of per e-mail naar kbolieshout@
gmail.com

St. Vrijwilligerszorg Thuis  info@vrijwilligerszorgthuis.nl
• vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. ____________________________________________________________________________

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groententuin 
• projectleider boekenteam zomermarkt (vindt plaats in de zomer, periode van 3 weken)____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen), 1-2 x p. wk 1 ochtend i.o.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wijksteunpunt Lunetzorg  wijkpuntnuenen@lunetzorg.nl
• vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten in het wijksteunpunt, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

De SOOS  info: soos_2012@live.nl
• begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking, do 18.45-21.45 uur. ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste: o.a. winkelmedewerker, secretaris en PR-medewerker. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Senioren Kiengroep in Steunpunt de Goudvink Info: thea.alting@onsnet.nu
•  vraagt een vrijw. voor o.a. prijzen kopen en inpakken, donderdag, even weken van 14.00-16.00 uur.____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers meer info: dhr. P. Verbraak, T: 06 29043905
• vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad, ca. 4-6 u./mnd ____________________________________________________________________________

Club Sam meer info: www.clubsam.nl
•  dringend! vrijw. begeleiders gevraagd voor activiteiten voor kinderen met meervoudige beperkingen, 
 za 13.00-16.30 uur.____________________________________________________________________________

Stg. Leergeld info: hr. Hendrickx (voorz.) T: tel. 06 - 13938146
• coördinator voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij spreekuur op maandag van 10.00-12.00 u____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

VacaturebankVacaturebank vrijwilligersvrijwilligers 1010

Scouting Rudyard Kipling 
Monuta uitvaartmuziek top 10: 

Nuenen kiest vaak    
Gerard van Maasakkers
Het populaire afscheidsnummer ‘Waarheen, Waarvoor’ van Mieke Tel-
kamp is na jaren dan toch echt verdwenen uit de uitvaartmuziek Top 10 
die Monuta elk jaar samenstelt. In Nuenen kiezen mensen vaak ‘Hee Gao-
de Mee’ van Gerard van Maasakkers. 

kers klinken in Nuenen. We geven 
meestal aan dat het niet uitmaakt 
welk genre het is, van metal tot een 
live optreden, het is allemaal moge-
lijk” zegt Jolande de Kruyf van Monu-
ta. De uitvaartonderneming biedt 
ondersteuning en geeft tips die hel-
pen bij het kiezen van persoonlijke 
uitvaartmuziek.

Stijgers en dalers
Het vorig jaar binnengekomen num-
mer ‘Hallelujah’ is drie plekken geste-
gen naar nummer 7. De grootste stij-
ger van 2018 ‘My way’ zakte zes plaat-
sen van nummer 4 naar 10. De Top 3 ar-
tiesten waarvan nabestaanden de 
nummers kozen zijn in chronologische 
volgorde André Rieu, Marco Borsato en 
Andrea Bocelli & Sarah Brightman.

Om de Monuta uitvaartmuziek Top 
10 samen te stellen zijn bijna 7.000 
nummers geanalyseerd die in 2019 
zijn afgespeeld bij afscheidsdiensten 
van Monuta. De keuze voor muziek 
op een uitvaart is in de loop der jaren 
weinig veranderd. Sinds het interne 
onderzoek voor het eerst is uitge-
voerd in 2015, zijn er zeven nummers 
gelijk gebleven in de Top 10.
www.monuta.nl

Hoewel Nederlanders nog steeds kie-
zen voor klassiekers tijdens een af-
scheid, zit er dit jaar veel beweging in 
de Top 10. Dat bewijst het nummer 
‘En de vogels zongen’ dat na een jaar 
te zijn weggeweest terug is als groot-
ste stijger. 

De Monuta Uitvaartmuziek Top 10:
1. Ave Maria - diverse uitvoeringen (-)
2. Time to say goodbye - Andrea Bocelli 
& Sarah Brightman (-)
3. Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij (-)
4. ’n Trein naar niemandsland - Frans 
Bauer (+1)
5. Afscheid nemen bestaat niet - Marco 
Borsato (+1)
6. En de vogels zongen - diverse uitvoe-
ringen (+5)
7. Hallelujah - diverse uitvoeringen (+3)
8. We’ll meet again - Vera Lynn (-1)
9. The Rose - André Rieu (-1)
10. My Way - Frank Sinatra (-6)

Hulp bij keuze uitvaartmuziek
Muziek is heel persoonlijk. Nabe-
staanden willen bij een afscheid de 
muziek die past bij het leven van hun 
overleden dierbare. “De keuze voor 
muziek kan lokaal heel anders zijn 
dan landelijk. Wij horen vaak ‘Hee 
Gaode Mee’ van Gerard van Maasak-

Filmavond ‘t Hof van Liessent: 

Wederopbouw van de Lourdesgrot
Heemkundekring ́ t Hof van Liessent heeft een unieke film over de weder-
opbouw van de Lourdesgrot in Mariahout in haar bezit en toont deze één-
malig in het Buurthuis Mariahout. 

In 1932 werd de parochie, gewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op-
gericht. De eerste pastoor J.R.A. van 
Eijndhoven liet er in 1935 een replica 
van de bekende Franse Grot van Mas-
sabielle, zoals in Lourdes bouwen. In 
de jaren dertig en veertig werd Ma-
riahout een ‘Lourdes in het klein’ ge-
noemd, maar in de jaren daarna ver-
slapte de belangstelling.
Beelden van deze wederopbouw 
toont de Heemkundekring op don-

derdag 26 maart in het Buurthuis Ma-
riahout. De deuren zijn geopend van 
19.00 uur. Om 19.30 uur start de inlei-
ding en het eerste deel van de film. 
Met een pauze tussendoor verwach-
ten wij rond 21.30 uur af te ronden. 
Natuurlijk mag iedereen na de film 
nog gezellig nakletsen. 

Deze filmavond is toegankelijk voor 
leden en niet-leden. Consumpties 
deze avond zijn voor eigen rekening. 
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LINDEBLAADJES

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

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

Tweedehands  speel-
goed en kinderkle-
dingbeurs. 150 marktkra-
men! 22 maart: Bongerd in 
Breugel en 29 maart: Dreef 
in Aarle-rixtel. 11.00-14.00 
uur. www.kinderkleding-
beurs.net

Medisch pedicure:
Alta Grace Lekker mak-
kelijk, ik kom ook aan huis!
Tel: 06-50571183.

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit” al 
25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dog-
proof professioneel om-
heind bos! 06-1250 8487 
www.snuffelendesnuit.nl

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
WWW.PAULVANDERVELDEN.NL  |   Tel. (040) 283 5252

RUIM
40 JAAR
ERVARING

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.

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

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

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

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

‘We wisten niet dat er 
 zóveel mogelijk is.’

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

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

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Kerkberichten

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke vrijdag

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

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

Nuenenaren gratis toegang in Vincentre 
(neem geldig legitimatiebewijs mee)

 Met carnaval gesloten. 

t/m 27 maart
Maand-Expositie ‘ Ritme & Kleur’

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

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

Donderdag 5 maart
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Navigatie Mobiel. Bibliotheek Nuenen
10.30-12.00 uur PVGE Nuenen Inloop 

Koffi eochtend. Het Kwetternest

Donderdag 5 maart
20.00 uur Natuurfi lms 

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

Vrijdag 6 maart 
13.30 uur Senergiek Geschiedenislezing: 
Jan van der Wielen, deel 1. Het Klooster

14.30 uur Wereldgebedsdag
 de Kapel van de Akkers

Vrijdag 6 maart 
20.00 uur PvdA bespreekt Mobiliteit

 Café Schafrath 
20.00 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Vrijdag 6 maart
 20.00 uur Kienavond cv de Raopers. 

Dorpshuis Lieshout

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

Café De Stam, Gerwen
14.00-17.00 uur Ierse Muziek

Weverkeshof, Nuenen

Zondag 8 maart
14.00 uur Literaire middag 

met Hanna Bervoets
Het Klooster Nuenen

9 t/m 14 maart
Collecteweek Amnesty International

Maandag 9 maart
19.30 uur Openbare dorpsraadvergadering

Dorpshuis de Koppelaar, Nederwetten

Dinsdag 10 maart 
20.00 uur. Ierse sessie 
Café De Stam, Gerwen

Woensdag 11 maart
09.30-11.30 uur Open coffee Dommeldal

Stralend 040, Voirt 2a Nuenen 
 13.30 uur Infomiddag wonen, zorg & wel-
zijn bij KBO Lieshout. Dorpshuis Lieshout

Donderdag 12 maart
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

WhatsApp Gevorderden. Bibliotheek Nuenen
10.30 fi lm Cultuur Overdag 

‘On the Basis of Sex’. Het Klooster Nuenen

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 
NL Doet

Vrijdag 13 maart
19.00 uur Cultuur Avonduur

Het Klooster
20.00 uur Film Cultuur Avonduur 

‘A star is Born’. Het Klooster Nuenen

Zaterdag 14 maart
Intratuin 10 jaar

Zaterdag 14 maart
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk. Dorpshuis Lieshout
20.00 uur A Tribute To ABBA by ABBA 

Experience. Het Klooster Nuenen

Zondag 15 maart 
08.00 uur De Bosduvels MTB Ride

scoutingterrein Herendijk 7 Lieshout 
10.30 uur Muzikale workshop Nuenens 

Mannenkoor. Opwettenseweg 203 Nuenen

Zondag 15 maart
14.00-17.00 uur Muziek

Weverkeshof, Nuenen
15.30 uur Sunny Blues presenteert

Kees Dusink Blues band. Café Schafrath

Huil niet omdat ik er niet meer ben,  
maar glimlach omdat ik er was.

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor al het goede dat mama 
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
echtgenote Meike, van onze Mama en van onze trotse Meike.

Wij hebben haar tot haar 81e jaar in ons midden mogen hebben. 

Mama zei altijd: “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”.

Poepa Schäfer - Houssodin
28 mei 1938 * - 19 februari 2020 †

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 23 februari en 
Meike is begraven op het parochiekerkhof aan De Huikert in Gerwen.

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven na het overlijden 
van Meike. De vele kaarten, prachtige bloemen, fi jne brieven, mooie 
woorden, blijken van medeleven op Facebook en uw persoonlijke 
belangstelling bij het afscheid hebben op ons een diepe indruk 
gemaakt.

Speciale dank aan buurtbewoners, de Gerwense verkeersregelaars, 
parochie Heilig Kruis, Bloemers Rouwservice, carnavalsvereniging 
De Narre-Kappen en de stamgasten van Café De Stam.

 Fettela Schäfer, 
 kinderen, kleinkinderen
Bosweg 36, 5674 RB Gerwen en achterkleinkinderen

Dank voor alle liefde en vriendschap 
In het bijzonder, mijn straatje 

Mien 

In de laatste fase door liefde omgeven. 
Met een laatste adem en een laatste traan liet ze het leven.  
Omringd door haar gezin is ze rustig weggegleden.

Mien Matheusen-van de Ven 
echtgenote van 

Cor Matheusen †

Ossendrecht, 28 november 1926           Nuenen, 23 februari 2020

Luc †

Ronald en Sanny 
   Tycho en Maud ♡♡, Juna
   Ivar en Janneke

   Chi-chi 5, Cato 5

Correspondentieadres:
Arendhof 15
5672 VT Nuenen 

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 maart een gezinsviering 
in Gerwen, niet in Nuenen.
Zondag 8 maart 11.00 uur: viering, 
Jocanto en parochiekoor, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties:
Zondag 8 maart 11.00 uur: Rieky 
Raessens - van de Ven; Jeanne Cup-
pers - van der Kooij; Jeanne Straathof 
- Scholtes; Theo Kuijpers; Hendrika 
Kleve; Henk Rooswinkel.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte in de 
Carnavalsmis voor Homeplan be-
droeg € 454,70.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 7 maart 18.30 uur: gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers 

Pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 8 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties: 
Mien van Hoof - Brugmans vanwege 
sterfdag; Harrie van Hoof; Sjef en Lena 
Saris - Swinkels; ouders Piet en Adria-
na van den Hurk - Hoeks en familie.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 8 maart 9.30 uur viering, 
volkszang, voorganger pastoraal 
werker J. Deckers.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 8 maart zal om 10.00 uur 

onze kerkelijk werker Pietrer Flach 
voorgaan in de 2e zondag in deze 40 
dagen tijd. De collecte is deze keer 
bestemd voor Missionair binnen-
land. Voor de kinderen van de basis-
school is er kindernevendienst. U 
bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.

Donderdag 5 maart is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er 
de mogelijkheid elkaar te ontmoe-
ten, een praatje te maken of gewoon 
gezellig bij elkaar te zijn.

Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 5 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 6 maart. Eerste vrijdag van de 
maand; quatertemperdag in de Vas-
ten 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Perpetua en Felicitas, martelaren.
Zaterdag 7 maart. Eerste zaterdag 
van de maand; quatertemperdag in 
de Vasten. 09.00 uur H. Mis van de 
Vasten; gedachtenis van H. Thomas 
van Aquino, belijder en kerkleraar. 
Daarna uitstelling tot 13.00 uur. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 8 maart. Tweede zondag van 
de Vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Vastenconferentie door pater K. 
Stehlin. 
Maandag 9 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Francisca Romana, weduwe. 
Dinsdag 10 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Martelaren van Sebaste.
Gedachtenis van H. Gregorius de 
Grote, paus en kerkleraar.
Woensdag 11 maart 7.15 uur H. Mis 
van de Vasten.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook (‘Kerken in Peelland’) en op 
YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

Maand maart
Elke zondag:
•  09.00 uur WSV-wandeling. De ingang van het tennispaviljoen 
 op sportpark de Lissevoort.
•  Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. 
 Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
•  Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, 
 Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
•  13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek
 Vincent van Goghstraat 139, Nuenen.
•  13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke woensdag:
• 20.00 uur Kienen. Dorpshuis Lieshout

Elke donderdag:
•  09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen
•  Eerste donderdag van de maand: 10.30-12.00 uur Inloopochtend Het 

Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10-12 Nuenen

Elke vrijdag:
•  Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal 

Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
•  20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
•  13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville
 Berg 24 Nuenen. www.salonnuneville.nl
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PUZZELHOEKWeek 10

Horizontaal: 1 goed en stevig 5 smerig drankje 10 tegoed 12 optater 14 gouden tientje 
15 heel erg 18 ultraviolet 20 vaartuig 21 op geen enkele plaats 22 binnenkort 
23 Verenigde Naties 25 symbool voor cerium 26 dominee 28 kauwtje 29 persoon van adel 
32 trek 35 verenwissel 36 vrouwtjesschaap 37 jaloezie 41 misdrijf 45 mobiele eenheid 
46 middelbaar onderwijs 47 kilogram 48 civiel ingenieur 49 pratende vogel 50 woedend 
52 wedstrijdbeker 53 tasto solo 55 pl. in Utrecht 57 United States 58 tegenwoordig 61 dans 
64 narcosemiddel 65 bontsoort.64 narcosemiddel 65 bontsoort.

Verticaal: Verticaal: 1 hectare 2 soort fee 3 compact disc 4 bedrijfstak van o.a. hotels 1 hectare 2 soort fee 3 compact disc 4 bedrijfstak van o.a. hotels 
6 pl. in Denemarken 7 symbool voor chroom 8 afbakening 9 Technische Universiteit 6 pl. in Denemarken 7 symbool voor chroom 8 afbakening 9 Technische Universiteit 
10 houding 11 insect 13 knorrig 14 geschenk 16 huldigen 17 landsgebruik 19 afwas 10 houding 11 insect 13 knorrig 14 geschenk 16 huldigen 17 landsgebruik 19 afwas 
24 watervogel 27 dicht bij elkaar 30 in hoge mate 31 laaghartig 33 gewicht 34 sufferd 24 watervogel 27 dicht bij elkaar 30 in hoge mate 31 laaghartig 33 gewicht 34 sufferd 
37 openbare functie 38 viering 39 smederij 40 wedspel 41 zinken emmer 37 openbare functie 38 viering 39 smederij 40 wedspel 41 zinken emmer 
42 vrouwelijk beroep 43 plotseling en hevig 44 witkalk 51 populaire groet 54 diepe, ronde bak 42 vrouwelijk beroep 43 plotseling en hevig 44 witkalk 51 populaire groet 54 diepe, ronde bak 
56 niet in werking 59 hoc est 60 Noord-Holland 62 wereldrecord 63 stoomschip.56 niet in werking 59 hoc est 60 Noord-Holland 62 wereldrecord 63 stoomschip.

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

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

B A S A L T N I E T I G

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

Oplossingen wk 9
T G D E B M A A R K E D A P S

I R U X U I O E D I R Z T G E

M A O A W V B O L R A O N Z T

B A G M C U E E R L O I O I N

R G N E P O L R E D N O N S A

E S A N R E N A G O O G G N T

L O T S E E T C W M H R E B T

E K F E T S M T O Z N E V O E

V O A N N G S D E U P M O T E

A K K H I O E I H R R I E E P

N A P A J R G Z L E D S L R R

T P B A N I E R I U I E I K E

I I T I R T H C A N O D G O H

E N G A S A L G A M I C E E C

A G E N T G O E D S C H I K S

U I T Z I N N I GU I T Z I N N I G

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.

AANWEZIG
ACHTERTUIN
ADERLATING
BEIDE
BESJE
BINDEN
BLOND
CHAAM
COCON
CRAWL
DWAAS
FILMBEZOEK
FORMEEL
GEMEENTE
HELEMAALHELEMAAL
HUILENHUILEN
KIEMPLANTKIEMPLANT
KLANKKLANK
KLOEKKLOEK
KORANKORAN
KWALITEITKWALITEIT
LEIPZIGLEIPZIG
LOPER
MYTHE
NAAKT
PAASDIENSTPAASDIENST
PAPZAK
PRUIMEN
RIGIDE
ROMEIN
SCHIP
TACTVOL
TEMERIG
TOAST
VAARTOCHT
VAZEN
VECHT
VOETSTAP
WEEKEND
ZAKENADRES
ZEEUW
ZONNEKANON

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

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

7
2 3 9
4 9 5 7 8

4 9 6
3 8 5 6

9 1 8
1 8 3 9 4

4 9 2
1

Sudoku

week 8, Dhr. A. van den Heuvel, Nuenen.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Tausi Kai (kipfilet in sojasaus)

18,50

Weledelgestrenge heer    
wethouder ir. J.G.M.W. Pernot
U weet nogal veel over energiebesparing. In Uw brief aan alle inwoners 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten schrijft U dat energie 
besparen makkelijker is als U het samen met de buren aanpakt. En U doet 
als gemeentebestuur niet mee. Hoezo samen aanpakken? U richt zich in 
een persoonlijke brief tot ons, tot alle inwoners van deze mooie gemeen-
te. Als doekje voor het bloeden…

stoffenheffing) ook zonde? En dan 
geef ik meteen zelf het antwoord: JA, 
dat vind ik zeker zonde. Gooi een la-
gere aanslag bij mij in de brievenbus, 
dan kan ik wat meer geld steken in 
besparing van energie. Samen staan 
we sterk, van samen betalen worden 
we nog sterker! Doe mij maar een 
paar zonnepanelen voor dat geld, en 
neem er zelf ook een paar. Dat be-
spaart ook nog eens elektriciteit. Sa-
men energie besparen, ook iets voor 
U? Ja Joep, ik spreek U aan met U.

De gemeenteraad riep U herhaalde-
lijk op om in het regionale zonnepa-
nelenproject de Groene Zone te stap-
pen, maar U weigerde dat. U mist een 
kans voor open doel. Wethouder Ca-
roline van Brakel (zit rechts van Joep) 
toonde zich als Uw plaatsvervanger 
op aarde wel bereid om in zee te 
gaan met de Groene Zone. De Groe-
ne Zone is het zonnepanelenproject 
van twaalf gemeenten in deze regio. 
U floot kordate Caroline terug en nu 
zit de Nuenense gemeenschap met 
de gebakken peren. 

Als doekje voor het bloeden komt U 
nu als een soort ambassadeur van 
EnergyParty’s uit de hoek. Niet ge-
hinderd door enige kennis van zaken 
laat U deze TupperwareParty’s los op 
ons, op de inwoners van de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Wij weten wel waar we de vakkennis 
vandaan moeten halen. Met kreten 
als Kennis, Kunde en Kassa kun je in 
2020 niet meer aankomen in Nuenen 
c.a. Beste Joep, knoop dat goed in je 
oren!

U schrijft die brief niet als wethouder 
Joep van GroenLinks, maar ir. J.G.M.W. 
Pernot. Dat ziet er wel gewichtig uit. 
Een titel ir. Dit is de afkorting voor in-
genieur en U hebt de studie informa-
tietechniek afgerond aan de Techni-
sche Universiteit Eindhoven (TU/e). 

Zo zo, de communicatievrouw of 
-man zei U natuurlijk dat Joep niet zo 
deftig staat, Joep is zo gewoontjes. 
Zet er maar gewoon de ir.-titel en vier 
voorletters van vier (doop)namen bij 
en het klink meteen veel gewichtiger. 
Ir. J.G.M.W. Pernot, kortweg Joep Per-
not. Niet geboren in ons dorp, wel 
getogen Nuenenaar. 

Dus stelt U ons als slimme GroenLink-
ser de makkelijke vraag: vindt u een 
hoge energierekening ook zonde? Ja, 
dat vind ik zonde. En met mij schreeu-
wen vele gemeentegenoten instem-
mend JA. Dan stel ik U de vraag: vindt 
U een hoge aanslag voor gemeente-
lijke belastingen (o.a. WOZ en afval-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 5 maart 2020

Weledelgestrenge heer    
wethouder ir. J.G.M.W. Pernot

Cees van Keulen, Gerwen

CeesAndré van der Maat dag,   
de opschoondag in Gerwen
In Gerwen noemt men de opschoondag ‘de André van der Maat dag’. Ge-
noemd naar de in 2011 overleden André van der Maat die zijn leven wijdde 
aan het schoon houden van de bermen rondom Gerwen. Met plastic zak-
ken aan zijn fietsstuur was hij een bekend begrip in Gerwen en omgeving.

één jaar, een sigarettenpeuk twee tot 
twaalf jaar, plastic oneindig, kauw-
gom twintig jaar en een blikje zelfs 
vijftig jaar! En toch zijn er nog steeds 
veel mensen die hun peuk, snoeppa-
piertje of kauwgom achteloos neer-
gooien.

De kinderen van de basisschool Heu-
velrijk zullen vrijdag 20 maart een be-
gin maken en met zijn allen de omge-
ving al schoon gaan maken. Zaterdag 
21 maart is het de beurt aan iedereen 
om mee te helpen. Om 13.00 uur is 
het verzamelen bij de kiosk in Ger-
wen en na het opschonen van Ger-
wen en omgeving is iedereen wel-
kom bij ’t Huisven voor soep met 
worstenbroodjes.

Je van te voren opgeven is fijn, dit 
kan door contact op te nemen met 
Ad Donkers: a.donkersderks@gmail.
com of 06-10353981
Dit is een initiatief van de dorpsraad sa-
men met de WLG; werkgroep leefbaar-
heid Gerwen. Emailadres: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

De landelijke opschoondag is dit jaar 
op 21 maart, zo ook de André van der 
Maat dag in Gerwen. Met zo veel mo-
gelijk mensen zullen de bermen en 
perken in en rond Gerwen weer 
schoon gemaakt worden van zwerf-
afval. Want zwerfafval blijft veel lan-
ger liggen dan dat de meeste men-
sen beseffen. Om maar wat voorbeel-
den te noemen: een appelklokhuis 
blijft zo’n veertien dagen liggen, pa-
pier zes maanden, een bananenschil 

NL Doet!
Het is bijna zover. NL Doet, de lande-
lijke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats 
op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. 
NL Doet wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Oranjefonds in maart. Op die 
dagen gaan heel veel Nederlanders 
aan de slag als vrijwilliger bij één van 
de vele maatschappelijke organisaties 
in ons land. Voor die organisaties is dit 
een kans om nieuwe vrijwilligers aan 
te trekken en klussen uit te voeren 
waar extra menskracht voor nodig is. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van harte 
uit om mee te doen en een dagje de 
handen uit de mouwen te steken als 
vrijwilliger. Op de website van NL 
Doet (www.nldoet.nl) kunt u zien wel-
ke klussen er op 13 en 14 maart in uw 
woonplaats zijn, bijvoorbeeld bij kin-
derboerderij Weverkeshof, speeltuin 
de Kievit, basisschool de Wentelwiek, 
Kindcentrum de Nieuwe Linde, scou-
ting Rudyard Kipling, scouting Panta 
Rhei, het Bijna Thuis Huis, de Akkers of 
bij de Dorpswerkplaats. Kijk snel waar 
u aan de slag kunt op www.nldoet.nl 
Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NL Doet, kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het CMD, tel. 
040-2831675, of u kunt een mail stu-
ren naar: ismene.borger@levgroep.nl

Finale    
Muziekconcours  
Na spannende voorrondes en halve 
finales vindt zondag, 8 maart, de fina-
le van het Archipel Muziekconcours 
plaats in het Muziekgebouw Eindho-
ven. De finale is toegankelijk voor ie-
dereen
De finale op 8 maart begint om 14.30 
uur in de grote zaal van het Muziekge-
bouw Eindhoven. Mis het niet! En-
treekaarten zijn te koop voor € 7,- via 
www.muziekgebouweindhoven.nl. 
Er is voldoende plaats voor rolstoelen.
Actueel nieuws of extra info over het 
muziekconcours is te vinden op: www.
archipelzorggroep.nl/muziekconcours
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SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 7 maart
Nederw. VE - Hamont FC VE  .......16.30
Zondag 8 maart
Nederwetten 1 - Ollandia 1  ........14.30
Nederwetten 2 - Brabantia 10  ..10.00
Wilh. Boys 9 - Nederwetten 3  ....11.00
Nederwetten 4 - DOSL 5  ..............11.00
Nederwetten VR1 - Terlo VR1  ....12.15

D-Jeugd BCL treft elkaar weer
De onderlinge wedstrijd tussen de beide D-jeugd-teams van Badminton 
Club Lieshout was weer de meest spannende wedstrijd in de D-klasse. Na 
een eerdere heenwedstrijd was het nu de beurt aan de terugwedstrijd. In 
de HBB-D-klasse hebben de beide Lieshoutse teams het moeilijk om mee 
te komen; maar de onderlinge wedstrijd tegen de eigen trainingsmaatjes 
is toch altijd weer iets bijzonders.

Singles
In de afsluitende vier singlepartijen 
waren nog wel mooie wedstrijden te 
zien. Sem van den Baar won als eerste 
heer namens BCL-D2 van Thijs van 
Sinten. Met 13-30 was het verschil be-
hoorlijk. Ook bij de eerste dames-sin-
glepartij was het verschil behoorlijk. 
Ilse Dekkers probeerde wat ze kon, 
maar moest uiteindelijk genoegen 
nemen met een 9-30 uitslag tegen de 
sterk spelende Jools van den Acker. 
Nils van Velthooven haalde uiteinde-
lijk het tweede punt binnen voor BCL-
D1. Hij won de tweede heren-single-
partij van Wessel van Hoof. Wessel 
kwam overigens, met 23-30 nog heel 
goed in de buurt. De tweede dames-
dubbelpartij was een prooi voor 
Maud Steegs namens BCL-D2. Ook zij 
moest er flink tegen aan om zich Imke 
Steegs van het lijf te houden. Met 25-
30 werd de partij uiteindelijk beëin-
digd en kon BCL-D2 zes punten bij-
schrijven en BCL-D1 twee.

Programma
Vrijdag, 6 maart, 18.30 uur: Deelname 
met team Clier aan ‘Kweet Ut’.
Vrijdag, 6 maart, 21.00 uur: 
BC Alouette-M4 - BCL-M1

BCL-D1 - BCL-D2: 2-6
Opnieuw is het onderlinge treffen 
tussen de beide jeugdteams van Bad-
minton Club Lieshout in een 6-2 
overwinning geëindigd. Opnieuw 
was BCL-D2 weer de sterkste in deze 
onderlinge confrontatie. In de eerste 
gemengd-dubbelpartij werd de toon 
al gezet. Sem van den Baar en Jools 
van den Acker wonnen met over-
macht van Thijs van Sinten en Imke 
Steegs (6-30) en haalden het eerste 
wedstrijdpunt binnen. In de tweede 
gemend-dubbelpartij was het juist 
omgekeerd: Nils van Velthooven en 
Ilse Dekkers waren nu de bovenlig-
gende partij: zij haalden met 30-14 
het eerste punt voor BCL-D1 binnen. 
In de heren-dubbelpartij lagen de 
krachten wat dichter bij elkaar: Sem 
van den Baar en Wessel van Hoof wis-
ten wél te winnen, maar moesten 
toestaan dat Nils van Velthooven en 
Thijs van Sinten 22 punten konden 
maken (22-30). In de dames-dubbel-
partij was het verschil groter. Jools 
van den Acker en Maud Steegs waren 
behoorlijk sterker dan Ilse Dekkers en 
Imke Steegs. Met 14-30 bepaalden zij 
dan ook de tussenstand op 1-3 in het 
voordeel van BCL-D2. 

Weinig verheffend duel van beide partijen

RKVV Keldonk -     
RKVV Nederwetten   1-1
Door Louis Staals

Gemeten naar het natte en winderige weer van de laatste weken, was deze 
middag in Keldonk een verrassing voor wat het weer betreft. Prima weertje om 
te voetballen. De harde kern van de Nederwetten supporters bewezen maar 
weer eens dat ze in goede en slechte tijden het vaandelteam blijven steunen. 
Het begon allemaal heel voortvarend. De wedstrijd was amper 4 minuten oud, 
toen Wim van Kronenburg goed doorzette en ‘Karel’ Raaymakers in stelling 
bracht. Die scoorde fraai de openingstreffer voor Nederwetten 0-1. Heel lang 
kon van deze voorsprong niet genoten worden want in de 15e minuut nam 
Ron van der Heyden van Keldonk een strakke corner op rechts en deze werd 
prima binnen gekopt door Luuk Scheepers. Nederwetten wist de bal niet in de 
ploeg houden en Keldonk sprong onzorgvuldig om met de kansen en doel-
man Jordy van den Boogaard moest in de 40e minuut nog helemaal gestrekt 
om de 2-1 voor Keldonk te voorkomen.
In de 50e minuut van de 2e helft werd Wim van Kronenburg prima gelanceerd 
door Roy Sleegers en hij schoot de bal loeihard op het Keldonk doel maar de 
Keldonk goalie, Jeppe Kerkhof, keerde het schot. Dit was, voor wat Nederwet-
ten betreft, het enige wapenfeit van de hele 2e helft terwijl Keldonk nog zeker 
5 kansen kreeg om de wedstrijd te beslissen. Jammer dat in de slotminuut Wil-
lem van Rooij nog tegen zijn 2e gele kaart op liep en met rood het veld moest 
verlaten. Volgende week in de thuiswedstrijd tegen Olland zullen ze hem zeker 
gaan missen.

Uitslag rikken Nederwetten
Dit was de laatste kaartavond van deze winter. Volgend jaar zijn er natuurlijk 
weer 8 vrijdagavonden in de winter waarop we gaan rikken. Data worden ge-
communiceerd via de lokale kranten en onze website. Iedereen weer van har-
te bedankt voor de gezelligheid dit seizoen! Winnaars van harte gefeliciteerd!

Einduitslag kaartseizoen ‘19/’20
Wim Kuypers (540 punten)
Wim Raaijmakers (415 punten)
Adri Verhagen (381 punten)v  

Vrijdagavond 28 februari:
Sander Vanhees (98 punten)
Martien Royackers (70 punten)
Rinus van Gastel (69 punten)
Harry Verhoeven (66 punten)
Piet van Genugten (59 punten)

V.l.n.r. Adri Verhagen (3e prijs), Wim Kuypers (1e prijs), Wim Raaijmakers (2e prijs)
Achter de drie winnaars staat Harry Verhoeven van de organisatie

Gerard van Oorsouw   
winnaar wedstrijd 18
Door Antoon Hurkmans

Hoogstaand goed spel en spannend tot het laatste spelletje. Het carnaval 
was weer achter de rug en het was dus weer tijd voor het rikken bij de sup-
portersclub RKSV Nuenen. Ondanks het slechte weer hadden wij weer 
een volle rik arena.

Uitslag rikken 28 februari
1 Gerard van Oorsouw  89 punten
2 Bernard de Louw  77 punten
3 Hub Marquenie  74 punten
4 An Arts     74 punten
5 Ria Hurkmans   74 punten 
6 Nelly de Louw  70 punten
7 Hennie Noyen  70 punten
8 Antoon Hurkmans  69 punten
9 Sander de Louw   60 punten
10 Ted Warmerdam  57 punten

Vrijdag 6 maart is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.00 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, voor zowel 
leden als niet leden, Nog steeds niet 
geweest? Jammer.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-52696828.

Hadden wij de voorgaande wedstrij-
den te maken met dat de wedstrijd al 
voor de pauze beslist was, deze 
avond was dat zeker niet het geval.
Voor de pauze was het Hennie Noyen 
die met een score van 70 punten de 
leiding genomen had. Na een korte 
onderbreking en een nieuwe tafel in-
deling werd aangevangen met de 
tweede speelronde. Er werd fel ge-
streden voor ieder punt en bij het op-
maken van de eindstand was het Ge-
rard van Oorsouw die met een score 
van 89 punten winnaar werd voor 
nummer twee Bernard de Louw met 
77 punten. Plaats drie werd gedeeld 
door een drietal spelers en na barra-
ge was Hub Marquenie de gelukkig-
ste en mocht de derde prijs in ont-
vangst nemen.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Ad Vogels.

Winnaar Gerard van Oorsouw (rechts) met wedstrijd leider Ludo van den Berg, 
foto gemaakt door Harold van Bree.

Inschrijving 
37e Marathon Eindhoven 
geopend

Organisatie rekent 
op recordaantal 
deelnemers
Traditiegetrouw vindt de Marathon 
Eindhoven plaats in het tweede week-
end van oktober. Op zaterdag 10 ok-
tober wordt er gewandeld, staat de 
5KM4ALL op het programma en kan 
er deelgenomen worden aan de Re-
newi Plogging Run. Op zondag 11 ok-
tober vinden de Mini Marathon, AON 
City Run, Jumbo 10 km, Halve Mara-
thon en Marathon plaats. Nieuw is dat 
de Jumbo 10 km op zondagochtend 
plaatsvindt. De organisatie kijkt uit 
naar een prachtige editie, voor en 
door de stad Eindhoven en verwacht 
een recordaantal deelnemers. In-
schrijven is vanaf vandaag mogelijk 
via www.marathoneindhoven.nl.

De Marathon Eindhoven blijft groei-
en en de organisatie verwacht dan 
ook een recordaantal deelnemers te 
mogen begroeten. Om de kwaliteit 
van het evenement te kunnen bor-
gen en ervoor te zorgen dat iedereen 
optimaal kan genieten van zijn of 
haar deelname, zijn voor een aantal 
onderdelen limieten ingesteld. Het 
gaat hierbij om de Mini Marathon 
(maximaal 3.000 deelnemers), AON 
City Run (maximaal 5.000 deelne-
mers) en de Jumbo 10 km (maximaal 
5.000 deelnemers). Voor 2020 geldt 
er geen limiet voor het aantal deelne-
mers aan de marathon en halve ma-
rathon. In totaal worden meer dan 
25.000 deelnemers verwacht. In-
schrijven is reeds mogelijk via 
www.marathoneindhoven.nl

12,5 Jarig jubileum    
Dansschool UC Dance 
Op 1 maart bestaat Dansschool UC Dance alweer 12,5 jaar. Wat is het toch 
hard gegaan. Nu in dit jubileumjaar geven 20 docenten les op 7 locaties in 
de regio Eindhoven aan ruim 500 cursisten. 

(ik was inmiddels 32 jaar) had ik alles 
gedaan, overal gedanst (Ahoy, Ziggo-
dome, alle festivals, personeelsfees-
ten, discotheken naar het buitenland 
etc.) besloot ik toch mijn eigen dans-
school te starten! Met een onderne-
mingsplan, krediet van de bank en 
een huurcontract voor een dans-
ruimte, ben ik op 1 september 2007 
gestart. Ik begon op nul. Ik zette alles 
op alles om dansers te vinden en te 
enthousiasmeren. Ik organiseerde 
een open dag, maakte reclame en 
stapte in het diepe. Wat ben ik dan 
ook trots dat UC Dance in de afgelo-
pen 12,5 jaar is uitgegroeid tot een 
ware dansbeleving voor iedereen en 
niet meer weg te denken is bij tal van 
evenementen in de regio. 
Voor 2020 staat er van alles gepland 
voor de dansers! Maar natuurlijk kij-
ken wij nu alweer ontzettend uit naar 
onze komende UC-Theatershows op 
23 & 24 januari 2021 & 30 & 31 januari 
2021 waarin al onze dansers mogen 
optreden in theater De Hofnar in Val-
kenswaard!
www.ucdance.nl

Een terugblik:
Een dansschool starten en runnen 
zonder passie voor dans is natuurlijk 
onmogelijk. Op mijn 5e ben ik be-
gonnen met klassiek ballet. Door Jos 
Dolstra werd ik begeleid bij mijn op-
leiding voor dansdocent én kreeg ik 
de mogelijkheid om te dansen op 
grote podia en om zelfs televisiewerk 
te doen met o.a. Gordon en Koos Al-
berts. Toen ik 18 jaar was, verhuisde ik 
naar Geldrop. Na deze verhuizing 
kwamen allerlei leuke dingen op 
mijn pad. Zo ging ik lesgeven in de 
fitnessbranche en ontmoette ik Ri-
cardo Overman, de toenmalige cho-
reograaf van zangeres Do. In 2003 
ging ik daarom mee met Do op tour-
nee als vaste danseres. Het waren 
soms wel zo’n 30 shows per maand 
en 3 shows op een avond, super leuk 
maar ook heel intensief. 

Eigen dansschool
Een eigen dansschool beginnen; die 
gedachten zat wel al heel lang in mijn 
hoofd, maar neem de stap maar! 
Toen Do stopte met haar Theatertour 

Country dansen  
in Lieshout
Carnaval is weer voorbij en het is dus 
weer tijd voor countrydansen. Op za-
terdagavond 14 maart is het alweer 
zover: de maandelijkse Black Long-
horn Country Dance Party. We dan-
sen in de grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. Alle populaire line- 
en partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door onze 
eigen Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 14 
maart bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklong-
horn.nl.

Enjoy the good things in life and keep 
it country !!
The Black Longhorn - since 1991 
Country Music & Dancing the way it 
was meant to be.

Feest op het patronaat
Ann de Brouwer woont in Canada en heeft een vraag, waar ze tot nu geen 
antwoord op heeft gevonden. Misschien kunnen de lezers van Rond de 
Linde haar helpen. Haar vraag is de volgende:

In 1944 lagen er in en om Nuenen militairen ingekwartierd. Zij hebben in de-
cember een feestje gegeven, in het patronaat, voor de kinderen. Omdat er veel 
kinderen waren, hebben ze 3 feestjes gegeven. Na elk feest mocht een van de 
kinderen een dankwoord spreken. Ann de Brouwer was een van die kinderen. 
De dames Prinsen en mevr. Wolters waren de onderwijzeressen. De speech 
moest natuurlijk in het Engels.
Ann kende geen Engels en heeft een Engelse tekst van buiten geleerd. Zij weet 
alleen helemaal niet wat ze gezegd heeft. Nu zou ze zo graag die tekst willen 
achterhalen en weten wat ze gezegd heeft.
Misschien dat er iemand is in Nuenen die hier informatie over heeft. Mocht dat 
zo zijn, dan kunt u een mail sturen naar: m.vanrooij02@onsnet.nu

Voetbal Rikken
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Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

FINALE
UITVERKOOP!

I.V.M. VERHUIZING
VAN ONS SLAAPCENTRUM

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

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

Actie is ook 
geldig op onze 

toonzaalmeubels 
in ons 

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

Laatste ronde • laatste ronde • laatste ronde • laat-


