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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

Aftrap 
Sjors Sportief 
Sjors Creatief
Nuenen

Hannah 
Bervoets 
te gast bij 
Cultuur 
Overdag

Grote 
wielerronde 
van Gerwen op 
2e paasdag

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.

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer informatie.
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Passion Nuenen 2020
Solisten staan te trappelen
Nog drie weken en dan is het zover: op 3 en 4 april vindt de tweede editie 
plaats van Passion Nuenen 2020. Dit keer in een tot theaterarena omge-
bouwde Sporthal de Hongerman. Achter de schermen wordt er hard ge-
werkt om er weer een spraakmakende voorstelling van te maken. Ook 
wordt er door brassband, koor, combo én solisten met veel enthousiasme 
gerepeteerd aan alle muziekstukken. Wie zijn deze solisten en waar ko-
men ze vandaan?

het vertolken van deze rol en wil dit 
graag laten zien én horen aan de be-
zoekers van Passion Nuenen 2020.

Jonge solist - 
Annemijn van ’t Hullenaar
De jonge solist is dit keer de 10-jarige 
Annemijn van ’t Hullenaar uit Nue-
nen. Ondanks haar jonge leeftijd 
heeft ze al flink wat ervaring opge-
bouwd met zingen voor een groot 
publiek. Zo speelde zij in de musical 
Kruistocht in Spijkerbroek. Momen-

Maria - Lise Verheijden
Lise is opgegroeid in Nuenen en tim-
mert al enige tijd aan de weg als zan-
geres. Bij Passion Nuenen 2018 speel-
de zij de rol van Maria Magdalena. 
Met het nummer ‘Mijn leven is van 
mij’ bracht ze toen vele bezoekers in 
vervoering. Dit keer kruipt Lise in de 
rol van Maria.

Petrus - Bart de Rooij
Bart woont in Nuenen en is al enige 
tijd actief bezig met zingen. Hij heeft 
inmiddels bij meerdere Nuenense 
evenementen zijn stem laten horen. 
De eerste single ‘Jij bent het beste’ is 
uitgebracht in augustus van 2018. 
Zijn tweede single ‘wat ziet ze toch in 
mij’ is in februari van 2019 uitge-
bracht. Bart stapt voor Passion Nue-
nen 2020 graag uit zijn comfortzone 
en is erg enthousiast om het publiek 
te laten horen wat hij in zijn rol als Pe-
trus in huis heeft.

Maria Magdalena - 
Shari-Sayan Verharen
Shari-Sayan Verharen is een echte 
Brabantse en woont in Nuenen. Op 
16-jarige leeftijd zong ze al veel voor 
een klein publiek en later voor een 
veel groter publiek in de Effenaar te 
Eindhoven. Haar debuutsingle volg-
de toen ze 18 jaar oud was. Al snel 
volgden vele talentenjachten. Haar 
talent gaat ze laten horen in de rol 
van Maria Magdalena.

Vlnr: Rumin Madesko - Lise Verheijden

Vlnr: Bart de Rooij - Annemijn van t Hullenaar - Guido de Jong - Shari Sayan Verharen - 
Rusmin Madesko - Lise Verheijden

(Alvast) Een kraampje   
reserveren voor Koningsdag? 
Nog even en dan is het weer Koningsdag met natuurlijk de gezellige 
Oranje Markt. Een markt waar er voor iedereen wat te doen is. Om de 
markt in goede banen te leiden, bieden wij de mogelijkheid om spullen te 
verkopen via een marktkraam. De voorverkoop is al gestart en bijna de 
helft van het aantal kramen is al gereserveerd! Wilt u ook een kraam? Het 
reserveren van een kraam kan op meerdere manieren:

Naast elkaar staan? 
Wilt u graag naast uw vriend of vrien-
din staan? Boek dan in één opdracht 
meerdere kramen. U wordt dan auto-
matisch naast elkaar geplaatst. 

Matjeszitters/ Vrijmarkt
De Oranje Markt van Nuenen is een ge-
organiseerde markt en geen vrijmarkt! 
Er is dan ook geen ruimte beschikbaar 
voor ‘vrij’- en/of ‘matjeszitters’. 

Meer informatie vindt u via onze 
website. U komt dan uit op onze 
facebook pagina waar u een bericht 
achter kunt laten. 
www.oranjecomite-nuenen.nl

Via www.oranjecomite-nuenen.nl. U 
wordt automatisch omgeleid naar 
facebook.com/oranjecomitenuenen 
(ook zonder account te benaderen) 
en u drukt op de blauwe ‘nu boeken’- 
knop. U wordt omgeleid naar Event-
brite en via ‘tickets’ reserveert u een 
kraam. 
Óf direct reserveren via de website 
eventbrite.nl met zoekopdracht ‘Nue-
nen’ en kies ‘tickets’. Een directe link: 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-
oranje-markt-koningsdag-2020-nue-
nen-61001810056 en kies ‘tickets’. 
Persoonlijk inschrijven? Ook dit kan 
op zaterdag 4 april, locatie Hotel Au-
berge Vincent van 14.00-17.00 uur.

Judas - Guido de Jong
Guido de Jong is 27 jaar en woont in 
Son en Breugel. Zijn vader was jazz 
pianist en muziek is hem dan ook 
met de paplepel ingegoten. Hij zong 
regelmatig op feesten en heeft 2 jaar 
geleden besloten zijn zangcarrière 
professioneel aan te pakken. Muziek 
is zijn passie en hoe kun je dat beter 
laten horen dan in de rol van Judas bij 
Passion Nuenen 2020.

Jezus - Rusmin Madesko
Rusmin woont sinds 2011 in Neder-
land in de plaats Heerlen. Hij is pro-
fessioneel muzikant, dirigent bij een 
koor en doet diverse muzikale pro-
jecten. Hij is als muzikaal leider 5 keer 
betrokken geweest bij Passion Heus-
den waarvan ook 4 keer in de rol van 
Jezus. Rusmin heeft dus ervaring met 

teel speelt zij de rol van kleine Ana-
stasia in de broadway musical ‘Ana-
stasia’ in het Circustheater in 
Scheveningen. Zij mag dus met recht 
jong Nuenens talent genoemd wor-
den!

Passion Nuenen 2020 belooft met zo-
veel talent dus weer een prachtig 
evenement te worden. Dat mag u niet 
missen. 
Hebt u nog geen kaarten? Bestel de-
ze dan via: www.passionnuenen.nl
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

 AFVALWEETJE:

Op 17 maart is er huis-aan-huis een 
inzameling van textiel door Het Goed.

mag meedoen! Maak gebruik van deze kans om kennis te 
maken met sport en cultuur in de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.
Het is alweer het 5e schooljaar dat Sjors Sportief / Creatief 
in onze gemeente van start is gegaan. Het is nu aan alle 
kinderen om samen met hun ouders leuke activiteiten uit 
te kiezen en zo nieuwe talenten te ontdekken of nieuwe 
vrienden te maken.
Wethouder Joep Pernot heeft vorige week het startsein 
gegeven terwijl alle toekijkende en springende kinderen 
van links naar rechts deinden. Veel plezier allemaal!

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 03-03-2020 EN 09-03-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schout  Wijzigen gebruik garage in
Leytengaarde 52 praktijkruimte natuurgeneeskunde 
Goudhoeksland 56 Plaatsen erfafscheiding 
Bloemhoeve 22 Plaatsen bijgebouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 16 Tijdelijk wijzigen gebruik vestigen  
 yogastudio
Dubbestraat 18 Oprichten woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen Beelden in het Park 7 jun 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Doorkomst Klaver van Brabant 19 apr
Pastoorsmast 14 Drank- en Horeca Stg Oude Landen 
Centrum Nuenen Van Goghmert 14 jun 
Lankveld 10 Ko£ erbakverkoop 19 apr en 27 sep 
Prinsenweier 18 Onthe¤  ng stookverbod 
Lissevoort 8 Drank- en Horeca Hockeyclub Nuenen

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
05-03-2020 Lieshoutse- Gewijzigd vastgesteld bestem-
 weg 6 mingsplan realisatie horeca-
  gelegenheid, bedrijfswoning, 
  bed&breakfast en klimbos 
02-03-2020 Nuenen c.a. Beleidsplan civiele kunst-
  werken 2020-2024 

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

GAST VAN DE RAAD 26 MAART
Maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor 
‘Gast van de raad’. 
U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsver-
gadering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeen-
teraadsleden. De gemeenteraad neemt tijdens de raads-
vergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving di-
rect raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, 
onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluitvorming in 
z’n werk en kunt u daar nog in-
vloed op uitoefenen? Op deze 
en andere vragen geeft de ge-
meenteraad graag antwoord.

Wat kunt u verwachten?
Om 18.00 uur verwelkomt een aantal leden van een po-
litieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in Het Kloos-
ter, Park 1. Onder het genot van een broodje en ko¤  e 
vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raads-
werk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot 
stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in 
de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering 
live volgen. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje 
en praat u nog even na met raadsleden. 

Bent u onze gast bij de raadsvergadering van 26 maart?
Stuur dan een email naar gri�  e@nuenen.nl of bel 040 - 
2631 679. 
Liever een andere keer? De data van de raadsvergaderin-
gen zijn te raadplegen via nuenen.raadsinformatie.nl.
Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

SJORS SPORTIEF / CREATIEF
Er kan weer ingeschreven worden voor Sjors Sportief/
Creatief? Dat kan via www.sjorssportief.nl Er is ook een 
Sjors Sportief App. Via de scholen zijn vorige week de 
boekjes verspreid en kan er gekozen worden tussen vele 
activiteiten zowel op sportief als creatief gebied. Want 
Nuenen is een heel sportief en creatief dorp. Waar iedereen 

COLLECTE
Volgende week wordt gecollecteerd door Reuma Nederland.

Buurtbus 260 groot succes
Vanaf december 2018 is er een directe buurtbusverbinding tussen Nue-
nen en het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Bij wijze van proef gedurende 2 
jaar werd de bestaande lijn 260 Best-Nuenen verlengd naar Geldrop en 
kwam er vanwege de grotere afstand een tweede bus bij. Deze proef wordt 
betaald door de Provincie Noord-Brabant en wordt pas in december 2020 
definitief mits er in 2019 en 2020 ook meer reizigers worden vervoerd.

grote bus zijn dat een buurtbus maxi-
maal 8 passagiers kan vervoeren, al-
leen op werkdagen rijdt tussen 07.30 
en 18.30 uur, en mits dat veilig kan op 
de route ook buiten de haltes stopt 
als men wil meerijden of uitstappen. 
Ook rolstoelgebruikers kunnen met 
de buurtbus mee mits dit vooraf is 
aangemeld (zie www.hermes.nl) 
Voornaamste verschil met de grote 
bussen is dat een buurtbus gereden 
wordt door vrijwilligers: ruim 50 
mannen en vrouwen uit Best, Son en 
Breugel, Nuenen en Geldrop zetten 
zich belangeloos in om ook open-
baar vervoer tussen deze plaatsen te 
verzorgen waar dat normaliter zou 
ontbreken omdat dat financieel niet 
haalbaar is. Als extra waarborg voor 
een veilig vervoer worden de vrijwilli-
gers periodiek medisch gekeurd en 
getest op hun rijvaardigheid.

Kosten
De kosten voor vervoer per lijnbus of 
per buurtbus zijn gelijk. Je kunt reizen 
met een OV-chipkaart. Abonnemen-
ten en de OV-studentenkaart zijn ook 
geldig in de buurtbus. Bij de chauf-
feur kun je een losse rit zonder over-

Toename reizigers 
Het eerste proefjaar blijkt al een 
groot succes. In 2019 maakten ruim 
14.000 passagiers van buurtbus 260 
gebruik. Ten opzichte van 2018, met 
circa 8.000 passagiers, betekent dit 
een stijging van gemiddeld 500 pas-
sagiers extra per maand. Dat is twee-
maal zoveel als de eis van de Provin-
cie voor het jaar 2019! 
Steeds meer reizigers, jong en oud, 
hebben de buurtbus ontdekt als be-
trouwbaar en comfortabel openbaar 
vervoer en zijn tevreden met de nieu-
we route. Hoe gemakkelijk wil je het 
hebben: binnen 20 minuten sta je 
vanuit Nuenen bij de hoofdingang 
van het St. Annaziekenhuis in Geldrop 
dus geen gezoek naar een (betaalde) 
parkeerplaats of in de regen wachten 
op het shuttlebusje vanaf het par-
keerterrein. De buurtbus stopt ook 
vlakbij de musea Bevrijdende Vleu-
gels in Best, het Vincentre in Nuenen 
en het Weverijmuseum in Geldrop.

Vrijwilligers
De buurtbus is een kleinere bus en 
rijdt volgens een vaste dienstregeling 
een vaste route. Verschillen met de 

 stap (€ 4,38) of een dalurenkaart 
(€ 6,84) kopen met pinpas of credit-
card. De dalurendagkaart is het goed-
koopste kaartje waarmee je vanaf 
09.00 uur ’s morgens tot einde dienst-
regeling zelfs de gehele dag kunt rei-
zen en overstappen op alle Hermes 
en Arriva bussen en buurtbussen in 
Noord-Brabant.

Route en dienstregeling
Met ingang van 15 december 2019 
geldt de nieuwe dienstregeling voor 
het OV. De eerste bus uit Nuenen 
naar Geldrop vertrekt om 07.38 uur 
vanaf de halte Park en rijdt in circa 20 
minuten via het Eeneind en indu-
strieterrein De Huufkes naar Geldrop. 
Elke 3 minuten na het gehele uur ver-
trekt de bus naar Best en rijdt dan via 
het NS-Station in Geldrop weer rich-
ting Nuenen. De rit Geldrop-Best 
duurt circa 55 minuten. Rond elk heel 
uur vertrekt de andere buurtbus 260 
vanuit Best naar Geldrop.
Een uitgebreide dienstregeling staat 
vermeld op www.hermes.nl 

Aansluiting buurtbus 259 
Gerwen-Nuenen
Eind 2018 werd tegelijk met de uit-
breiding van buurtbus 260 ook de 
route van buurtbus 259 gewijzigd. 
Deze buurtbus verbindt Nuenen met 
Gerwen, Lieshout en Beek en Donk 
om daarna als lijn 261 via Aarle-Rixtel 
naar Helmond (incl. Elkerliekzieken-
huis) te rijden. Buurtbus 259 rijdt nu 
ook door de dorpskommen van Ger-
wen en Nuenen en sluit bij het bus-

station in Nuenen (eindpunt lijn 259) 
nagenoeg zonder wachttijd aan op 
buurtbus 260, zowel richting het St. 
Annaziekenhuis in Geldrop als rich-
ting Son en Best. 

Reconstructie Broekdijk Nuenen
De reconstructie van de Broekdijk en 
Eikelkampen in Nuenen zal nog tot 
eind mei 2020 duren. Daarom rijdt de 
buurtbus vanuit Nuenen tijdelijk via 
de Weverstraat, Boord en Soeter-
beekseweg naar de kerk in Neder-
wetten om via Hooidonk weer de 
vaste route naar Son en Breugel en 
Best te vervolgen.

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkom-
sten in het Brandpunt aan de Biezen-
laan 29 in Brandevoort. De eerst vol-
gende avond is op vrijdag 20 maart 
aanvang 20.30 uur. De entree is vrij. 
Deze avond is dan voor iedereen toe-
gankelijk.

Oud Hollands 
ringsteken
De Raod van Zatterdag en Parkhotel 
Auberge Vincent nodigen iedereen 
van harte uit bij het oud Hollands 
ringsteken! Op zondag 22 maart 
starten we om 15.11 uur voor het 
hotel. Je kunt inschrijven met teams 
van vier personen. Mail je inschrij-
ving naar raodvanzatterdag@hot-
mail.com en je bent zo goed als ver-
zekerd van plek! Vermeld bij inschrij-
ving je teamnaam en de namen van 
de deelnemers. Op de dag zelf kun 
je je team inschrijven vanaf 14.00 
uur, maar we hebben maar een be-
perkt aantal plaatsen voor teams 
dus vol = vol. Deelname is gratis.
Het winnende team gaat naar huis met 
de Raod van Zatterdag Ringsteek wis-
seltrofee. Aan het einde van de middag 
organiseren we een spectaculaire vei-
ling van een half varken! Ga je voor een 
mooi pak spek of toch liever voor een 
paar heerlijke varkenshaasjes? Wie het 
hoogste biedt, neemt het mee naar 
huis! Direct contant afrekenen.

We zien jullie graag dan! De Raod 
van Zatterdag
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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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor een verantwoord stukje vlees,
waar u nog echt geholpen wordt.

500 gr. Gehakt h.o.h. +
4 Saucijsjes ......................... samen 6,95
Lente Rolletje
“Runder Schnitzel gevuld met kaas en kruiden”
 ......................................................... 100 gram 2,10
Achterham
.......................................................... 150 gram 2,95
Lente Kriebels
“Roerbakgerecht met Kippendijenvlees”
 ......................................................... 500 gram 5,95
Ham Gehakt
Wellington  ......................per stuk 1,75
Keurknakkers
“De Beste Knakworst”  ......................per pakje 3,25
Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit.

KOOPJE

SPECIAL

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

DEZE K
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ONAFH
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T DOOR
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ENVER
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.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

The Famous Grouse 
Scotch whisky 1lt. €18,50 

Joseph Guy V.S. 
Cognac 0,7lt.       €21,50 

Hartevelt 
Jonge jenever 1lt.€11,95 

Aromo, Chili 
Carménère of Chardonnay 
5+1 gratis per stuk nu €6,95 

Acties geldig van 12 maart t/m 2 april 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

UITVERKOOP
parasols & partytenten

iedere vrijdag 
10:00-16:00 uur

Duivendijk 5 Nuenen

www.sorara.eu

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

Jubileummenu!
R E S T A U R A N T

b

4 gangen menu inclusief glaasje Cava
 koffie of thee met lekkers voor €35,00

“Pezzaz Rundercarpaccio”
basilicumpesto / pijnboompitjes / rucola / pancetta

***
Rudi’s Kreeftensoep

Hollandse garnalen / créme fraîche / dille
***

“Slowcooked kalfssukade” 
kruiden puree / Curry Madras / uiencompote

***
“Citroen-merengue taart”

Bastogne / frambozencompote   

2020 JUBILEUMRESTA
URANT PEZZAZ

jaar

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Hannah Bervoets te gast   
bij Cultuur Overdag
Door Karin Aarts-Janssen

Wat later dan gepland konden de aanwezigen op zondagmiddag 8 maart 
in de Raadszaal van Het Klooster genieten van een dynamisch gesprek 
tussen Hanna Bervoets en Joop Dirksen.

Haar laatste boek, ‘Welkom in het rijk 
der zieken’, gaat in eerste instantie 
over de Q-koorts. Maar, zoals ze zelf 
vertelde, eigenlijk gaat het over een 
universeler thema: wat betekent het 
om chronisch ziek te zijn. Om een aan-
doening te hebben die niet overgaat. 
Voor Hanna geen fictie maar werkelijk-
heid: zelf heeft ze ook een chronische 
ziekte met periodes van pijn waarin er 
ook wel eens de angst was of ze wel 
kon blijven schrijven.

Denk niet dat het een ‘zware’ middag 
was. Er viel genoeg te lachen: in het 
gesprek kwamen ook luchtiger onder-
werpen aan bod: haar nieuwe huis en 
haar 2 cavia’s die allerlei kunstjes kun-
nen en die helemaal niet saai zijn.
Na een korte pauze waar de gekochte 
boeken door Hanna werden gesig-
neerd was het tijd voor vragen uit de 
zaal. Die waren er genoeg.

Geïnspireerd door een bijzonder 
schrijfster, die niet alleen uitstekend 
paste bij het thema van de Boeken-
week maar ook bij Internationale Vrou-
wendag, gevierd op diezelfde zondag, 
gingen de bezoekers huiswaarts.

Jammer dat de zaal niet vol zat met 
gasten. Wellicht het gevolg van het co-
ronavirus? Het was in ieder geval een 
heel bijzondere middag.

Cultuur Overdag en bibliotheek Dom-
meldal hadden Hanna in Nuenen uit-
genodigd ter ere van de Boekenweek 
die dit jaar het thema ‘Rebellen en 
dwarsdenkers’ heeft. Ze werd geïnter-
viewd door taaldocent / leermiddelen-
auteur / literatuurdidactus Joop Dirk-
sen. Een belezen man die heel veel van 
literatuur weet en dus de juiste per-
soon voor een inspirerend en mooi ge-
sprek met Hanna. De schrijfster was 
zeer welbespraakt en vol energie. De 
uitnodigende vragen van Joop zorg-
den voor interessante gespreksstof.

In 10 jaar tijd schreef Hanna 7 romans 
en 3 columnbundels. Voor haar twee-
de boek ‘Lieve Celine’ won ze in 2011 
de Opzij literatuurprijs en voor ‘Ivanov’ 
in 2016 de BNG Bank literatuurprijs. In 
2017 won ze de Frans Kellendonkprijs 
voor haar hele oeuvre.
Veel van haar verhalen en romans be-
ginnen in een schriftje waarin ze haar 
persoonlijke fascinatie voor bepaalde 
thema’s noteert, maar dan geformu-
leerd als vraag: “Wat als ...?” Haar inspi-
ratie komt overal vandaan. Maat-
schappelijke ontwikkelingen, weten-
schap of sociale experimenten. Zo 
gaat haar boek ‘Efter’ over verliefdheid 
als officiële psychische aandoening, 
‘Ivanov’ draait om een onderzoek 
waarin de mens met een chimpansee 
wordt gekruist.
 

Helpt Elkander focust zich  
op de opgave in Nuenen 
Onlangs stelde Helpt Elkander haar ondernemingsstrategie voor de pe-
riode 2020 tot en met 2024 vast. Daarin beschrijft dé Nuenense woning-
corporatie de nieuwe koers van de organisatie. Van een voornamelijk be-
herende corporatie met de focus op (betaalbaarheid en kwaliteit van) de 
bestaande voorraad en zorg voor financiële continuïteit naar een corpo-
ratie die gericht is op de opgave in Nuenen en doet wat nodig is. 

spraken. Het toevoegen van sociale 
huurwoningen krijgt prioriteit. “De 
komende vijf jaar voegen we netto 
150 betaalbare huurwoningen voor 
diverse doelgroepen toe aan de voor-
raad in Nuenen”, aldus Bas Maassen, 
bestuurder van Helpt Elkander. “Om 
de woonlasten betaalbaar te hou-
den, verduurzamen we 440 wonin-
gen naar energielabel B of hoger. Dit 
doen we vooralsnog zonder huurver-
hoging.” Voor dit project sloot Helpt 
Elkander een samenwerkingsover-
eenkomst met onderhouds- en reno-
vatiebedrijf Caspar de Haan en bouw-
de zelfs een speciale website waarop 
huurders alle belangrijke informatie 
kunnen vinden: www.nuenenver-
duursamen.nl. Uit de titel VerduurSa-
men blijkt meteen de bredere rol- en 
taakopvatting waarvoor Helpt Elkan-
der kiest. De corporatie vindt het be-

Daarbij kiest Helpt Elkander nadruk-
kelijk voor een bredere rol- en taak-
opvatting en voelt zich mede verant-
woordelijk voor de inclusieve samen-
leving. Dit komt mede tot uitdruk-
king in de naam ‘Helpt Elkander’ die 
de corporatie tevens tot missie koos. 
Een naam die volgens de corporatie 
na 100 jaar bestaan actueler is dan 
ooit. Het bod dat Helpt Elkander in 
juni 2019 uitbracht aan de Nuenense 
samenleving vormde de basis voor 
de nieuwe ondernemingsstrategie 
van de corporatie. 
De opgave focust zich op de thema’s: 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, 
leefbaarheid en mee doen. In het na-
jaar van 2019 bereikte Helpt Elkander 
overeenstemming over haar inzet 
met huurders, gemeente en andere 
in Nuenen actieve woningcorpora-
ties in het kader van de prestatieaf-

langrijk dat mensen vanuit het wo-
nen mee kunnen (blijven) doen aan 
de samenleving. “Binnen dit verduur-
zamingsproject komen we niet al-
leen bij de bewoners om de wonin-
gen technisch aan te passen, maar 
gaan we ook met hen in gesprek over 
bijvoorbeeld hun woonsituatie. Wat 
zijn hun wensen en behoeften en wat 
zijn mogelijke oplossingen? Op die 
manier proberen we leefbaarheid en 
sociale initiatieven van de grond te 
krijgen.” Helpt Elkander sprak tevens 
met de samenwerkingspartner af dat 
hij een aantal statushouders een leer- 
en werkervaringsplaats aanbiedt. 
Een mooi voorbeeld van hoe Helpt 
Elkander zich de komende tijd in wil 
zetten op het versterken van de ver-
binding tussen wonen, zorg en wel-
zijn en wonen, leren, werken. Hier-
voor zoekt zij actief de samenwer-
king met haar partners op. Door de 
toenemende complexiteit van de 
vraagstukken is er een gedeeld besef 
dat geen van de partijen het nog al-
leen kan. De komende tijd krijgt ook 
de legitimering bijzondere aandacht. 
Helpt Elkander zoekt naar een ver-
breding en versterking van de huur-
dersparticipatie, waarbij ze nieuwe 
eigentijdse vormen gaat ontwikke-
len en uitproberen. De heer Maassen: 
“Onze ambities zijn ambitieus. We 
gaan fors investeren en zoeken daar-
bij bewust onze grenzen op. We wil-
len namelijk naar vermogen bijdra-
gen aan de maatschappelijke opgave 
in Nuenen. Tevens ligt er een interne 
ontwikkelopgave. Er wordt wat an-
ders van onze medewerkers ge-
vraagd dan in de afgelopen jaren.” 
Helpt Elkander heeft er vertrouwen 
in haar ambities waar te kunnen ma-
ken. Wel houdt ze oog voor de vraag 
wat ze wel en niet op eigen kracht 
aan kan en of hulp van buitenaf no-
dig is. De opgave in Nuenen staat im-
mers voorop! Helpt Elkander liet een 
animatiefilmpje maken van de on-
dernemingsstrategie. Kijk hiervoor 
op www.helpt-elkander.nlDe animatiefilm van de Ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024 staat op de website

Feit over opengebleven    
Gasterij Jo van Dijkhof: Lariekoek
Op 13 februari schreef Wim Vereijken van W70 een artikel ‘Feiten en ervaring van ouderen’ 
in en rond Jo van Dijkhof en dat tot grote vreugde De Gasterij open gebleven was.
De tevredenheid spatte van het artikel af, maar sloot deels niet aan bij mijn en andermans 
ervaringen. Wim meldde in zijn artikel terecht een aantal voorzieningen voor ouderen 
waaraan aandacht wordt geschonken en welke nog aandacht behoeven, zoals openba-
re toiletten, rustbanken enz. in ons dorp. Mooi! Maar hij schrijft ook dat het merendeel van 
de mensen in en rond Jo van Dijkhof, die hij tijdens het maandelijkse koffie uurtje op vrij-
dagochtend ontmoette, tevreden is, zich niet verveelt en leeft met hoop voor de toekomst. 
Dat koffie uurtje vond plaats in wat voorheen De Gasterij heette, aan de Jo van Dijkhof. 
(Die benaming Gasterij heeft verhuurder Archipel van het pand verwijderd.) 
Ik vind dat een beperkte visie. De mensen die Wim Vereijken tijdens dat koffie uurtje sprak, 
konden de koffieruimte zelf bereiken, zijn dus enigszins mobiel en ondernemend. Kennen 
anderen door hun mobiliteit en die zijn inderdaad tevreden. Die komen er ook wel.
Maar……. geldt dat voor anderen ook? Zij die er niet (kunnen) zijn? Oudere mensen die 
niét mobiel genoeg zijn, of nog moeten worden gewassen door de zorg in de ochtend en 
het niet redden voor dat koffie uurtje, of mensen die vereenzaamd in hun appartement 
zitten, of niet durven? Die mensen spreekt hij niet tijdens dat koffie uurtje! Die zitten vaak 
in hun eentje in het appartement en kijken wat naar buiten, of er nog leven is. Hoe zit het 
met hún tevredenheid en hoop voor de toekomst?
Dat de gedreigde sluiting van De Gasterij niet is doorgegaan, is vreugdevol zegt hij. De 
Gasterij, die dus niet meer onder die naam aangekondigd is, wordt ’s middags verhuurd 
voor een groep mensen die medische zorg nodig hebben. Nodig en superfijn voor die 
mensen, laat dat duidelijk zijn! Maar dan is de ruimte voor andere bezoekers in de omge-
ving niet meer beschikbaar voor een bakkie troost. De vreugde van toegankelijkheid voor 
anderen beperkt zich dus tot de ochtenden.…. Of zelfs dat niet…?
Op een ochtend ging ik erheen met mijn zoon, voor een kopje koffie. Er zaten ook deze 
ochtend zorgmensen, maar driekwart van de ruimte was volledig onbenut, we konden 
probleemloos zitten, zonder de anderen te storen. Maar de begeleidsters gaven aan dat 
zij helemaal geen koffie aan ons konden schenken. Ze vonden het heel vervelend. Zij wa-
ren er voor de zorg aan de zorgbehoevenden. Heel begrijpelijk. Ze belden nog met goede 
hoop naar iemand die er over gáát, want die zou dan kunnen komen, een kopje koffie 
voor ons kunnen zetten en inschenken….? Maar die persoon nam niet op…. 
Geen Gasterij, geen koffie.

Yvonne Becx (bewoonster Jo van Dijkhof)

Vernietigende reactie van Hermes 
eventuele openstelling busbanen  
aan viaduct Geldropsedijk
In deze discussie hebben wij nog niet gehoord wat Hermes/ Connexxion (exploitant 
van o.m. buslijn 6 vanuit Nuenen-Zuid direct naar station Eindhoven) hiervan vindt. 
Desgevraagd laat hun woordvoerder/ senior vervoerkundige ons schriftelijk het vol-
gende weten:
Lijkt ons een heel slecht idee. Redenen o.m.:
De Geldropsedijk wordt dan veel drukker, omdat automobilisten de Geldropsedijk 
gaan nemen i.p.v. Smits van Ooijenlaan. Gevolgen: vertraging van lijn 6, aansluitingen 
op station Eindhoven worden slechter, aantal reizigers neemt af en mogelijk moet lijn 6 
dan delen van Nuenen-Zuid of -Oost niet meer aandoen. 
In de spits staan op de A270 nu al flinke wachtrijen, hetgeen door invoegend verkeer op 
dit punt nog erger zal worden. De bussen van lijn 6 geven thans geen verstoring op de 
A270, omdat zij bij file over de vluchtstrook verder rijden.
Voor Nuenen veel belangrijker: het sluipverkeer door Nuenen-Zuid en door Eeneind zal 
flink toenemen.
Voor automobilisten uit Nuenen en de regio lost dit weinig op: men staat dan een paar 
honderd meter verderop in dezelfde file. (Einde citaat).
Nuenen Groen heeft aan dit heldere betoog weinig toe te voegen. Wel op enkele ande-
re punten. Zo waarschuwt Hermes voor de negatieve effecten voor o.m. Eeneind, een 
waarschuwing die nauw aansluit op een eerdere opmerking van VVN in de lokale pers: 
iedere dag moeten zo’n 45 Eeneindse kinderen die weg (Geldropsedijk) oversteken, op 
weg naar school. Wij missen in dit kader nog een soortgelijke opmerking van VVN aan 
het adres van vele andere schoolkinderen, die hun weg moeten vinden door Nuenen-
Zuid A. Pootlaan/ Brabantring/ Meijerijlaan/ Vallestap). Op weg naar hun scholen zul-
len ook zij blootgesteld worden aan aanzienlijk drukker verkeer met alle extra risico’s 
van dien.

Bestuur Belangenvereniging Nuenen Groen www.nuenengroen.nl 
(Artikel door redactie ingekort)

Rustiek wandelpaadje in Het Nuenens 
Broek is (voorlopig) niet meer
In Het Nuenens Broek wandel ik met regelmaat over dit wandelpaadje. In het voorjaar 
bloeit daar langs de bermen tussen de populieren volop het fluitenkruid . Een prachtig 
gezicht en een lust voor het oog (foto-1/ voorjaar 2019). Maar dat mooie tafereeltje 
komt voorlopig niet meer terug. Onlangs zijn de populieren (met een doorsnede van 
een meter en ongeveer 30 jaar oud) langs dit paadje gekapt en worden de bermen op-
geschoond. (foto 2 maart 2020).
Het kappen van deze populieren zal wel zijn nut hebben, want bij een flinke storm bra-
ken er nogal eens takken af. Hopelijk worden er weer nieuwe bomen langs dit rustieke 
paadje geplant. En dan geldt het gezegde : ‘boompje groot, plantertje dood’ en zal ik 
dit dus als wandelaar, gezien mijn leeftijd, niet meer meemaken dat het paadje van het 
voorjaar 2019 weer als vanouds te aanschouwen valt.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

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

Ingezonden brieven

 

Collecteweek  
ReumaNederland 
van start
In de week van 16 tot en met 21 maart 
is de jaarlijkse collecteweek van Reu-
maNederland. Ook dit jaar kunt u de 
collectant aan de deur verwachten. 
Ondanks de onzichtbaarheid van de 
ziekte, kampen meer dan 2 miljoen 
Nederlanders met de grote impact 
die reuma heeft op hun dagelijks le-
ven. Met meer geld kan ReumaNe-
derland onderzoek naar betere be-
handelingen financieren en ervoor 
zorgen dat mensen met reuma mee 
kunnen doen in de maatschappij. 

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-co-
de op hun legitimatiebewijs staan. 
Hiermee kunt u eenvoudig met uw 
smartphone een donatie aan de deur 
doen. Natuurlijk is het ook mogelijk 
om contant geld in de collectebus te 
doneren. 

Meer weten over de impact van reu-
ma? Kijk op www.reumanederland.
nl/collecte voor zes filmpjes die u 
meenemen in het leven met reuma. 

Rectificatie:

André vd Maat dag,  
de opschoondag  
in Gerwen
Vorige week is er in het stukje van de 
André van der Maat dag een fout 
emailadres vermeld. Opgave voor 
deze dag kan bij Ad Donkers: 06-
10353981 of a.adonkersderks@gmail.
com. 
Dit is een initiatief van de dorpsraad 
samen met de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. werkgroepleef-
baarheidgerwen@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.
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Kerkelijk afscheid in kleine kring?
We krijgen er allemaal eens of vaker mee te maken: het verlies van een 
dierbare. Bij het definitief loslaten van een geliefd familielid is het heel 
belangrijk om met respect en in onderlinge verbondenheid afscheid te 
kunnen nemen. Als parochie Heilig Kruis Nuenen hechten we eraan dat 
de familie voor een mooie en vooral persoonlijke uitvaart kan kiezen. 

Kleinschalige afscheids- 
bijeenkomst in het Uitvaarthuis
Het Uitvaarthuis in Geldrop leent zich uitstekend voor afscheidsbijeenkom-
sten voor kleinere groepen. Zo biedt familiekamer Hortensia ruimte voor 40 
zitplaatsen. Tijdens de bijeenkomst kan muziek worden gespeeld en een fo-
topresentatie worden getoond. Zowel voor als na het afscheid kunnen er 
consumpties worden gebruikt. Hierbij is alles mogelijk, van eenvoudige 
broodjes tot een compleet verzorgde High Tea.
De kosten voor een dienst in het Uitvaarthuis zijn in vergelijking met crema-
toria of andere gelegenheden aanzienlijk lager. Door onze kleinschaligheid 
kunnen we ook flexibel omgaan met bijvoorbeeld het aanvangstijdstip en de 
duur van de bijeenkomst. Als u meer informatie wenst, bijvoorbeeld over de 
kosten, mag u uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen. Telefoon: 040 
780 8000 E-mail: info@hansraaijmakers.nl www.hansraaijmakers.nl 

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
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De stemmen staakten (zo heet dat in 
gemeentelijke taal…) en na de in-
greep van de VAR volgt er extra speel-
tijd op donderdagavond 26 maart. 
De uitslag van die avond gaat defini-
tief de boeken in. Komt dat zien, 
komt dat zien!
Ook het uit 1887 daterend Klooster 
aan het Park levert al jaren grote pro-
blemen in de gemeenteraad. De be-
sluitvorming over de Toekomst van 
dit Publieke Dorpshuis is aanstaande. 
De voorspelde uitslag van de match 
Het Klooster - Panta Rhei is 3 - 0.
Een gemeente besturen gaat met 
vallen en opstaan. Ook de voetbal-
verenigingen in onze gemeente heb-
ben de wind niet altijd mee. Kijk eens 
naar de uitslagen van afgelopen 
week. Drie van de vier plaatselijke 
voetbalclubs gingen ten onder. 
Zo speelde RKGSV aan de Gerwense 
Goudhoek tegen de Helmondse club 
Brandevoort en verloor met 1-3. Het 
kerkdorpje Nederwetten kwam te-
gen Ollandia uit Olland nog wel op 
voorsprong maar ging met 1-6 ten 
onder. Jammer maar helaas. De Nue-
nense voetbalvereniging vocht thuis 
op de plastic grasmat tegen AWC uit 
Wijchen en verloor deze partij met 
0-1. Trainer Jantje Poortvliet vreest 
voor degradatie en hij is al aardig op 
weg: Nuenen staat fier onderaan met 
slechts tien punten uit twintig wed-
strijden. Neen, dan ons EMK uit de 
buurtschap Eeneind. Winst met een 
krappe 2-1 en dat uit bij hekkenslui-
ter Bavos uit Bakel. EMK steeg dankzij 

Zonta Theateravond 
Zontaclub Eindhoven organiseert op woensdag 18 maart voor de 10e 
keer de Zonta Theateravond. Met aankoop van uw kaartje steunt u dit 
jaar wederom: 

Dit laatste afscheid moet een goed ge-
voel geven. De wijze waarop men af-
scheid neemt speelt namelijk een gro-
te en troostrijke rol, ook later bij het 
verwerken van het verlies. Het is daar-

Afscheid in kleine kring
We merken steeds vaker dat nabe-
staanden het afscheid van een dier-
bare in kleine kring willen vieren. 
Welke mogelijkheden zijn er in de 

Nuenense parochie voor een uitvaart 
in een klein verband? In onze kerken 
zijn er verschillende opstellingen 
mogelijk om een intieme sfeer te 
scheppen. We presenteren hier enke-
le kleinschalige proefopstellingen. 
Deze opties zijn in dit geval als voor-
beeld gekozen in samenspraak met 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, maar 
natuurlijk met elke uitvaartonderne-
ming te realiseren. 

Religieuze rituelen
Bij elk afscheid spelen symbolen en 
rituelen een belangrijke rol. Juist reli-
gieuze rituelen kunnen heel beteke-
nisvol zijn in een afscheidsviering. Er 
zijn, afhankelijk van ieders persoonlij-
ke voorkeur of traditie, verschillende 
mogelijkheden. 
Het aansteken van kaarsen rondom 
de kist of het plaatsen van waxine-
lichtjes of bloemen rondom een foto 
van de overledene.
Het loslaten van de linten aan de kist 
door de nabestaanden. De familiele-
den houden elk een lint vast en ver-
volgens laten ze deze weer los door 
ze boven op de kist te leggen. Ze la-
ten zo dus letterlijk hun dierbare los. 
Vaak zegt muziek nog meer dan 
woorden. Om het afscheid nog per-
soonlijker te maken kan er muziek 
naar keuze klinken, zowel live als via 
een geluidsdrager. 

Als de condoleance vóór de begrafe-
nis of vóór het vertrek naar het cre-
matorium plaatsvindt, kan men na de 
afscheidsdienst de kist met de familie 
begeleiden naar de Mariakapel (of 
een andere plek) in de kerk. Tot slot 
wordt de overledene naar de be-
graafplaats of crematorium begeleid. 

Tot slot
Bij een afscheid gaat het erom met 
respect en in onderlinge verbonden-
heid de dierbare te kunnen loslaten. 
Het zal duidelijk zijn, dat we als Paro-
chie Heilig Kruis een persoonlijk af-
scheid heel belangrijk vinden. Paro-
chie én uitvaartondernemingen wil-
len samen alle hulp en steun bieden 
bij dat moeilijke proces. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Het Klooster - Panta Rhei  3-0    
/ B&W - Gemeenteraad  9-9
De Nuenense gemeenteraad weet geen goede raad met hoogbouw in het 
oude dorpscentrum van Vincent van Gogh Village. Wel of geen ‘Panta 
Rhei’-hoogbouw nabij de r.k. Clemenskerk? Na wat gesteggel gingen de 
spelers al voetkussend elkaar met gestrekt been te lijf. De uitslag op het 
scorebord: het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) tegen de 
Gemeenteraad (altijd een lastige tegenstander) 9 - 9. 

de drie winstpunten naar plaats 12 
op de ranglijst. RKGSV staat op de 
10e plek. 
Terug naar Het Klooster. Verbindings-
officier Esther Hartzema heeft in de-
cember tijdens een besloten Raads-
sessie over de Toekomst van Het 
Klooster al een tipje van de sluier op-
gelicht. Deze week licht zij de dure 
sluier bijna helemaal op. TaTa….Civic 
Architecten BuroXXL tovert een 
prachtig renovatie- en verbouwings-
plan voor Ons Klooster uit de hoge 
hoed. Het gaat flink wat duiten kosten 
maar dan heb je ook wat. Wat dan? 
Bent u ook zo benieuwd wat de raad 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten van deze ‘dure’ plannen 
gaat vinden? Wordt vervolgd….. 

bron ED

de verkoop van loten. De voorstelling 
begint om 20.00 uur (duurt 70 minu-
ten). Na afloop een drankje, napraten 
en ‘De Markt’. Kaarten: à € 22,50 incl. 
koffie/thee vooraf en drankje na. 
Kaarten bestellen via de leden van 
Zontaclub Eindhoven. Of via: theater-
avond@zontaeindhoven.nl 

Over de avond 
Traditiegetrouw is er De Loterij met 
bijzondere prijzen. Op het Marktplein 
zijn weer zeer mooie producten te 
koop. 

Over de Voorstelling ‘Doek!’ 
Komedie en tragiek wisselen elkaar in 
hoog tempo af, waarbij de acteurs in 
de huid van diverse personages krui-
pen, van heden naar verleden scha-
kelen en van euforie naar bezinning. 
Twee acteurs, zes personages en heel 
veel drank. Collega’s, geliefden of bei-
den? Geestig en wrang leggen Lies 
en Richard elkaars leven bloot als zij 
na 10 jaar opnieuw gaan samenwer-
ken. www.theatergroep-plankgas.nl 

Over Zonta: 
Zonta is een wereldwijde serviceor-
ganisatie in 63 landen. Zonta-leden 
werken samen in regionale clubs aan 
de verbetering van de juridische, pro-
fessionele, politieke en economische 
status van vrouwen en meisjes over 
de hele wereld. Vrouwen voor vrou-
wen wereldwijd. Voor meer informa-
tie: www.zontaeindhoven.nlProefopstelling Uitvaarthuis in Geldrop - ©foto Bart Verkuijlen

om goed dat er meerdere mogelijkhe-
den zijn, die in overleg met de familie, 
de parochie en elke uitvaartonderne-
ming gerealiseerd kunnen worden. 
Nabestaanden kiezen uiteindelijk zelf 
voor een vorm die vertrouwd is en 
past bij de overledene. Voor een uit-
vaart in de kerk biedt de parochie een 
eucharistieviering, een woord- en 
communiedienst of een gebedsdienst 
(beide zonder eucharistie). 

Proefopstelling 1, i.s.m. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers. ©foto Bart Verkuijlen

Proefopstelling 2, i.s.m. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers. ©foto Bart Verkuijlen

Overdekte afscheidsruimte op Begraafplaats Oude Landen Nuenen 
©foto Petra van Laarhoven

Ook op een begraafplaats kan een intieme opstelling 
worden gekozen voor een afscheid.

In het koorgedeelte achter het altaar staat de kist en daar-
omheen in een kring de nabestaanden. Deze vorm is ge-
schikt voor gebedsdiensten en heel kleine gezelschappen. 

In een van de dwarsbeuken van de H. Clemenskerk 
Nuenen, met een klein altaar en de nabestaanden 
daar tegenover. Deze opstelling is vooral geschikt bij 
een eucharistieviering. 

1. Het Zonta International project ‘En-
ding Child Marriage’. Een wereldwijd 
project om bewustwording te creë-
ren en concrete acties tegen kindhu-
welijken financieel te ondersteunen, 
samen met UNICEF/UNFPA. 
2. Onze Zonta Eindhoven ‘Women in 
Technology’ - scholarship voor een 
jonge vrouw in de regio, ter finan-
ciële ondersteuning voor het volgen 
van een technische studie. 

Theatergroep Plankgas speelt 
‘Doek!’ van Maria Goos. 
Locatie: Het Klooster; Park 1 5671 GA 
Nuenen. Parkeren om de hoek, De 
Smidse 1. Aanvang: Aanvang 19.00 
uur ontvangst met koffie/thee in de 
foyer, daar is ook het Marktplein en 
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vr 13 mrt T/m vr 27 mrt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LA VÉRITÉ  V.A. 19 MRT
Confrontatie tussen moeder en dochter  

THE KINGMAKER    V.A. 19 MRT
Over voormalig first lady van de Filipijnen 

NO TIME TO DIE V.A. 02 APR
De nieuwe bond film!

FESTEN    MA 23 MRT
Film in combinatie met filosofie 

Expo

podium

film

EXHIBITION 2019 HELMOND

 T/M 29 MRT

ZA 14 mrt 21:00 u

Def Americans       
12,5 JAAR JUBILEUM     

vr 20 mrt 20:15 u

de popklassieker      
BETTENS, ROOVERE EN THE FLANDRIENS  

za 21 mrt 21:00 u

Mamihlapinatapai    
TOUR 2020 

zo 29 mrt 16:00 u

Comedy For Charity      
LACHEN VOOR EEN GOED DOEL 

za 04 apr 21:00 u

Leif de Leeuw band       
WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020  

binnenkort

VR 13 FEB T/M VR 27 MRTVR 13 FEB T/M VR 27 MRT

THEATERSPEELHUIS.NL

DO 12 MRT  20:15 u SHOW

PEPIJN GUNNEWEG
The Great Wonder
VR 13 MRT  20:15 u TONEEL

VINCENT CROISET, 
TIJN DOCTER E.A.
Cocktails 
ZA 14 MRT  20:15 u MUZIEKTHEATER

MARISKA VAN KOLCK 
EN TONY NEEF
Haal het doek maar op, de musical
DI 17 MRT  20:15 u CABARET

SANNE WALLIS DE VRIES
Kom
WO 18 MRT  20:15 u TONEEL

PORGY FRANSSEN, 
JACQUELINE BLOM E.A.
Tonio (inleiding 19:30 u.) 
DO 19 MRT  20:15 u CABARETCABARET

DAAN BOOM
De eerste
VR 20 MRT  20:15 u TONEEL

LOST PROJECT
Man Down
ZA 21 MRT  20:15 u DANS

THE ROYAL MOSCOW BALLET
Romeo & Juliet
DI 24 MRT  20:15 u TONEEL

HET PARADIJS
Paradijsvertraging (inleiding 19:30 u) 
WO 25 MRT  20:15 u TONEEL

JANNEKE DE BIJL
Zonder zin kan het ook
DO 26 MRT  20:15 u MUZIEK

JOHAN DERKSEN E.A.
The Sound of the Blues (Optie theaterdiner)
VR 27 MRT  20:15 u TONEEL

DE AANSLAG 
Naar de klassieker van Harry Mulisch

BINNENKORT
DO 26 MRT  14:00 & 16:00 u JEUGD 3+

BUURMAN EN BUURMAN 
Gaan kamperen
DI 07 APR  20:15 u MUZIEK

THE FORTUNATE SONS USA 
Tribute to Creedence Clearwater Revival

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Mamihlapinatapai,    
onuitspreekbaar goed
Een mond vol lettergrepen, een verzameling van muziekstijlen en negen 
muzikanten. Het exotische gezelschap is opgericht door bassist Luciano 
Varela en toetsenist Fernan Mejuto, beiden opgegroeid in de Spaanse re-
gio Galicië en geïnspireerd geraakt door bands als Manu Chao, Che Suda-
ka en La Troba Kung-Fú. Mamihlapinatapai combineert latin, balkan, ska, 
reggae, flamenco en veel meer om één groot feest te creëren. 

Binnenkort zal ook de Helmondse 
popzaal betreden worden om ook 
hier de voeten van de vloer te bren-
gen. Eerder stond de band al op festi-
vals als Oeral, Zwarte Cross, Wilde-
burg, Into The Woods en Parkpop. 

In 2019 besloten de Mamih’s het rus-
tiger aan te doen om te werken aan 
nieuw materiaal. In de Trafalgare Stu-
dios in Valencia werd het nieuwe al-
bum opgenomen dat waarschijnlijk 
‘Maghía’ gaat heten, een verbaste-
ring van het Spaanse woord magia 
wat magie betekent. Het nieuwe al-
bum wordt volwassener, politieker 
en filosofischer dan het debuut. “Het 
gaat over het bouwen van een muur 
om gevoelens heen, om zo een on-
derdeel van de maatschappij te kun-
nen zijn. Verdrietig en gevaarlijk. 

Mensen werken te hard en leven te 
weinig. We leven niet alleen om maar 
rekeningen te kunnen betalen.” Aldus 
Fernan. 

Mamihlapinatapai - Tour 2020
Za 21 mrt - 21.00 uur
www.cacaofabriek.nl

Muzikale workshop NMK
Altijd al eens willen ervaren hoe het is om in een mannenkoor te zingen? 
Het Nuenens Mannenkoor biedt u vrijblijvend de mogelijkheid om die 
ervaring op te doen door middel van een muzikale workshop. Deze 
wordt gehouden op zondag, 15 maart om 10.30 uur in de Watermolen 
van Opwetten, Opwettensweg 203 in Nuenen.
De workshop start met het onthullen en inschatten van jouw zangkwa-
liteiten en stemhoogte. Je zult daarbij ontdekken dat óók jij kunt zin-
gen. Daarna sluiten de overige koorleden aan en zullen we gezamenlijk 
nog enkele liederen uitvoeren. Rond 12.00 uur sluiten we de sessie af, 
waarna er nog de mogelijkheid is om onder het genot van een kopje 
koffie ervaringen uit te wisselen en nader met elkaar kennis te maken.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met: 
Ronald Daniëls (06-52364930) of Pieter Loeffen, 
(06-51582894) voor nadere info en/of aanmelding.

Email: nuenensmannenkoor@onsnet.nu
Website: www.nuenensmannenkoor.nl

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Kees Dusink Blues Band
Op zondagmiddag 15 maart vanaf 15.30 uur speelt de Kees Dusink Blues 
Band op hét blues podium van Nuenen: Café Schafrath. De band is gefor-
meerd rond Blues Award winnaar Kees Dusink. Met zijn unieke gitaarspel 
trekt hij al jaren de aandacht in binnen en buitenland. De band is met 
name geïnspireerd door blues helden zoals Peter Green, Otish Rush, Al-
bert Collins en Buddy Guy en speelt een aanstekelijke mix van bluesstij-
len. Zorg dat je erbij bent.

uur vier geweldige bands. Het is lek-
ker vertoeven op deze dag in Nuenen 
met muziek, eten en drinken.

Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met Café Schafrath 
blues optredens in Nuenen en deze 
zijn altijd gratis te bezoeken. Interes-
se? Meldt u dan aan voor de gratis 
nieuwsbrief via de website: www.
sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u 
nooit een optreden en veel gezellig-
heid.

Datum: 15 maart 2020.
15.30 uur. Entree gratis.
Café Schafrath, Park 35 Nuenen.

De band zoekt zijn heil in de 50’s & 
60’s style Blues en spelen nummers 
van onder andere Freddie King, Little 
Walter, Johnny guitar Watson en 
George harmonica Smith.
De uitmuntende harpsolo’s van Big 
Ritch, ondersteund door de opzwe-
pende ritmes van the Blacksmith 
Company staan garant voor een 
stampende, dampende en dansende 
tent. Stilstaan is geen optie you got 
to move. Just Blues.

Het jaarlijkse Blues’m openluchtfesti-
val is wederom op eerste pinksterdag 
(31 mei). In het centrum van Nuenen, 
Het Park, spelen van 14.00 tot 19.00 

World Press Photo 2019   
in Helmond, hoezo?
Door Nannie van den Eijnden

Ja, echt waar! Na wereldsteden als Tokio, Montreal, Rome, Amsterdam en 
New York is de grootste, belangrijkste tentoonstelling voor persfotogra-
fie te zien in De Cacaofabriek in Helmond. Voor het eerst. En als het aan di-
recteur Jochem Otten ligt, niet voor het laatst. Vorige week opende hij de 
expositie officieel, voorafgegaan door een persconferentie.

Curator Anita Awolaja licht de verhalen achter de winnende foto’s toe

Anton Schellens, fotograaf       
van het ongerepte Brabantse plattelandsleven 

Drijehornick-lezing 
In de komende Drijehornick-lezing staat de Geldropse textielfabrikant 
Anton Schellens (1887-1954) centraal. Hij was naast een gepassioneerde 
verzamelaar van moderne kunst, ook als fotograaf actief. Met zorg koos 
hij in Geldrop en omgeving taferelen van het pure, onbedorven en pitto-
reske plattelandsleven. Eenvoudige optrekjes waar keuterboeren, thuis-
werkende ambachtslieden en oude mannen en vrouwen hun dagen sle-
ten zoals generaties voor hen dat deden. De lezing wordt gegeven door 
Cor van der Heijden. Hij heeft de onbekende fotocollectie van Anton 
Schellens uitvoerig bestudeerd. Tijdens de lezing wordt zijn fotografi-
sche werk in zijn tijd en in kunsthistorische context geplaatst. 

en overgrootouders, maar dat hij in 
zijn wetenschappelijke werk keer op 
keer de grauwe werkelijkheid achter 
idyllische plaatjes blootlegde.

De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 19 maart 
vanaf 20.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht aan de Jacob Cats-
straat. De toegang voor leden en 
niet-leden is gratis maar er wordt wel 
een vrijwillige bijdrage gevraagd om 
de kosten te dekken.

Wie, waarom, wat 
In de lezing vertelt Van der Heijden 
over de fotocollectie die tussen 
1910 en 1925 tot stand kwam. Zo 
krijgen de families Schellens, Eijc-
ken (familie van moederskant) en 
Van Wijck (schoonfamilie) de aan-
dacht. Verder staat de beeldende 
kunst centraal. Schellens’ favoriete 
kunsthistorische stromingen, zijn 
rol als verzamelaar en zijn actieve 
betrokkenheid bij het culturele le-
ven in Eindhoven komen aan bod. 
Van der Heijden geeft een duiding 
van het fotografische werk van An-
ton Schellens en zal daarbij aanto-
nen dat Schellens bewust op zoek 
was naar relicten van een Brabant 
dat al minstens een halve eeuw tot 
het verleden behoorde.

Cor van der Heijden 
Historicus Cor van der Heijden (Hul-
sel, 1957) was in 2010 de vierde, en 
tot nu toe laatste, laureaat aan wie de 
Historische Prijs Noord-Brabant werd 
toegekend. In het juryrapport werd 
Van der Heijden er uitvoerig om ge-
prezen dat hij zich verre hield van een 
gemakkelijke nostalgische terugblik 
op de wereld van onze grootouders 

Hij vertelde welke foto hem het meest 
verwondert, een foto die op het eer-
ste gezicht mooi en kleurrijk lijkt. 
Maar als je beter kijkt - en dat is waar 
World Press Photo al sinds 1955 toe 
uitnodigt - zie je een afschuwelijk ver-
haal: een poel met kikkers waarvan 
de achterpoten ontbreken. Ze zijn af-
gehakt omwille van het vlees, zonder 
de kikkers eerst te doden. Ze leven 
nog, en tussen hen in drijven hun ei-
tjes in kikkerdril.

Veroorzaker
“We willen mensen raken” vertelde 
Jochem. “Vermaken. Verbinden. Ver-
rijken. Een veroorzaker zijn in stad en 
regio. Fotografie zit dicht op de huid. 
We willen vragen stellen, zonder de 
antwoorden op te dringen” legde hij 
uit. In directeur Pieter Michielsen (Ra-
bobank Helmond) en directeur Hans 
Fuchs (Stichting Openbare Basis-
scholen Helmond) vond hij enthou-
siaste partners, die dit samen met 
hem mogelijk wilden maken, al wis-
ten ze nog niet hoe. Eerst moesten ze 
de curator van World Press Photo, 
Anita Awolaja, zien te overtuigen. 
Met succes! “Als één foto beklijft, heb-
ben we veel in beweging gezet” zei 
Jochem, blij met deze geweldige sa-
menwerking.

Anita opende de expositie voor de 
pers en lichtte de verhalen achter ze-
ven indrukwekkende foto’s toe, waar-
onder de winnende. “Het doel is de 
verhalen te delen” vertelde ze. “Nieuw 
is de categorie ‘Het verhaal van het 
jaar’, waarin de focus ligt op migratie. 
Winnaar in deze categorie is de Ne-
derlands/Zweedse Pieter ten Hoop-
en met ‘The Migrant Caravan’.

Gratis toegankelijk
De expositie, met ruim 150 beelden 
van 43 fotografen uit 25 landen, is 
gratis te bewonderen tot en met zon-
dag 29 maart 15.00 uur, dan is de fi-
nissage. Openingstijden: maandag 
tot en met donderdag van 13.00 tot 
22.00 uur, op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 22.00 uur. Re-
serveren voor rondleidingen is mo-
gelijk op aanvraag via: juliennetulle-
mans@cacaofabriek.nl Een audiotour 
is ook mogelijk. Geïnspireerd op 
World Press Photo fotografeerden 
basisschoolleerlingen in een educa-
tieproject hun blik op de wereld, die 
expositie is te bezichtigen in de gang. 
Op 20 maart wordt een van de deel-
nemende groepen 7 en 8 tot winnaar 
bekroond door een vakjury. 

www.cacaofabriek.nl/

Muziek op de dorpsboerderij
Het Bommels jazzcombo is een band met ervaren musici rondom de be-
kende zangeres Annet Verkuil die reeds jaren furore maakt.

De overige bandleden zijn bandleider John Ansing Saxofoon, Bert Gerbrands 
drums, Jan Boswijk piano, Gerbrand Luttik bugel en Lia Roemburg bas.
Speciaal voor deze middag is de Nuenense gitarist Friso van Terwisga uitgeno-
digd om u te laten genieten van zijn flitsende spel.
Menigeen zullen nostalgische gevoelens koesteren en voor het overige pu-
bliek gaat er een wereld open.
Kom zondagmiddag 15 maart luisteren, zingen, dansen en genieten op de 
prachtige locatie van de Dorpsboerderij Weverkeshof.
Aanvang 14.00 uur. Vrij entree.
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Tanja Ilbrink en 
Monique van Heesch-Toirkens RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 
en Geldrop-Mierlo en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Tijd om te leven én om te geven...
We weten het allemaal; de tijd is een betrekkelijk gegeven. Zeker bij 
verjaardagen of jaarlijkse feestdagen lijkt de vorige maal eerder gisteren 
dan een jaar geleden. Maar daarentegen kan de tijd ook tergend langzaam 
verstrijken. Als u iets heel graag wilt, maar daar lang op moet wachten zoals 
bijvoorbeeld de terugkeer van uw kind uit een ver land of iets materialistischer, 
zoals de levertijd van een nieuw meubel.

Druk, druk, druk
Ja, tijd is een raar iets, maar één ding 
is zeker. De tijd verstrijkt. Elke dag, elk 
uur, elke minuut. Het gaat maar door. 
Veel mensen leven hun leven, van dag 
tot dag, van jaar tot jaar. Druk met van 
alles en nog wat door een volle agenda. 
Met afspraken voor uzelf, de kinderen, 
uw werk en natuurlijk ook nog voor 
uw sociale leven. We proppen zoveel 
mogelijk in één dag, want alles moet 
gebeuren. Echt. 

Uw wensen
Tijd komen we dus eigenlijk bijna altijd 
te kort. Best jammer, temeer daar tijd 
een zeer kostbaar goed is. We kunnen 
de tijd immers nooit meer terughalen, 
want het verleden is voorbij. Wat ons 
rest, zijn heden en toekomst. Het kan 
daarom best waardevol zijn om er zo nu 
en dan eens bij stil te staan hoe u die 
zou willen invullen, binnen uw persoon-
lijke mogelijkheden. Daarnaast is het 
zeker goed om ook eens na te denken 
over uw afscheid, dat immers ook ooit 
zal plaatsvinden. Want het leven is niet 
eindeloos, helaas. Leg daarom uw uit-
vaartwensen vast en zorg zo voor rust vaartwensen vast en zorg zo voor rust 
en duidelijkheid straks. Wij helpen u en duidelijkheid straks. Wij helpen u 
daar graag bij met ons document ‘Mijn daar graag bij met ons document ‘Mijn 

uitvaartwensen’, dat u kosteloos kunt 
downloaden of aanvragen.

Gemiste kans
Wij treffen vaak families die zijn over-
rompeld door het onverwachte overlij-
den van een dierbare. Totaal overvallen 
en onvoorbereid op dit afscheid. Want 
ze hadden nog zoveel willen vragen, 
zeggen en doen. Maar ja, het was er 
jammer genoeg niet meer van geko-
men...

De waarde van tijd
Door deze verdrietige ervaringen ken-
nen wij de waarde van tijd zeer goed. 
Tijd van leven voor uzelf maar ook 
tijd die u kunt geven aan een ander. 
In oprechte aandacht. Samen met 
uw dierbaren zoveel mogelijk mooie 
momenten delen. Zo lang mogelijk 
genieten van het leven en vasthouden 
wat u lief is. Dat is het leven leven!

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

Hou jij van zingen  
in een gezellige sfeer

Dan is Good Vibes 
iets voor jou! 
Good Vibes is een levendig popkoor 
met combo uit Nuenen dat lekkere 
muziek maakt in een eigen jasje! Al 
anderhalf jaar zijn we nu als koor ac-
tief en we hebben een afwisselend 
repertoire opgebouwd van stevige 
popsongs tot ballads.
Denk aan Fire van de Pointer Sisters, 
Rolling in the deep van Adèle en het 
mooie Shallow van Lady Gaga uit de 
film A star is born.
Good Vibes staat onder enthousiaste 
leiding van dirigente Marjan Olivier 
en is op dit moment 25 man/vrouw 
sterk.
We willen graag nog een aantal nieu-
we leden verwelkomen! Ben jij die 
bas, tenor of (hoge) sopraan die ons 
koor compleet maakt? Je bent van 
harte welkom.
Vanwege het vertrek van onze toet-
senist naar het buitenland zoekt ons 
combo een nieuwe toetsenist. Ook 
zouden we Good Vibes graag verster-
ken met een drummer.
Wij repeteren elke maandagavond 
20.00 tot 22.00 uur met een pauze. Je 
vindt ons in Scarabee op de eerste 
verdieping, Mantelmeeuwlaan 10 in 
Nuenen.
Je kunt altijd een keer vrijblijvend 
meedoen tijdens één van onze repe-
tities. Kom gewoon een keertje langs.

Wil je meer informatie dan kun je 
Mieke bellen op 06 12388934. Mailen 
kan natuurlijk ook naar goodvibes.
nuenen@gmail.com.
Graag tot ziens bij Good Vibes!

De drukbezochte opening van het nieuwe 
pand van VAGtechniek aan de Collse Heide 
op zaterdag 7 maart.

Boord weer schoon!
Als fanatieke wandelaar wandel ik al jaren vanuit de Weverstraat Nuenen naar Boord 
om via soeterbeekseweg bij de salamanderplas aan de Kosmoslaan richting de Dom-
mel te lopen. Helaas erger ik me al die tijd aan het zwerfafval wat ik in de bermen en 
sloten zie liggen! Daarom heb ik besloten om maar eens zelf de bermen en sloten van 
Boord op te ruimen met het volgende resultaat op 1,7 km bermen en sloten. 198 blikjes: 
voornamelijk energydrank en bier! 48 plastic flesjes, 9 glazen flessen, 2 spuitbussen, 5 
kg plastic verpakkingsmateriaal en 1 briefje van €10,00. Daarnaast : Heel veel papieren 
verpakkingen!
Helaas heel veel rommel rond de bouw van een huis: papier maar ook veel piepschuim 
in alle sloten en overal van de Boordseweg tot aan de Kosmoslaan in Eindhoven, waar-
van het meeste via de Dommel in de zee terecht komt!
Vervuilers: schaam je eigen dat je de natuur en het milieu zo bevuilt!
Minister Stientje van Velhoven: schaam je eigen dat je het statiegeld op deze verpak-
king nog steeds niet geregeld hebt.
Een week nadat alles opgeruimd was heb ik opnieuw 10 blikjes opgeraapt.

Toon Cooijmans, Weverstraat 52A, 5671BD Nuenen, 
eventuele reacties naar tooncooijmans56@gmail.com

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

Ingezonden brieven

Carnaval en het Vincent van Goghplein
Carnaval is weer voorbij. Velen zullen ervan genoten hebben en terug kijken op een 
aantal mooie en muziekrijke dagen. Dat geldt helaas niet voor iedereen, bijvoorbeeld 
voor veel bewoners in de appartementen rond het Vincent van Goghplein. De bonken-
de muziek in de tent op dat plein dreunde vele dagen urenlang ook in hun (slaap-)ka-
mer. Verweer daartegen is onmogelijk. Dat kan echt anders! Plaats de carnavalstent op 
het terrein bij de molen waar ook de ijsbaan lag en waar de gildefeesten plaats vonden.
Dat is ongeveer het centrum van Gerwen, Nederwetten en Nuenen! De carnavals-bus 
zorgt voor een goede onderlinge verbinding. Voordeel van deze locatie is ook dat een 
prominente oud-prins vanuit zijn huis een oogje in het zeil kan houden.

Jan Janssen, Theo van Goghhof 73

Aftrap Sjors Sportief    
Sjors Creatief Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen.

Dit jaar was het de Crijnsschool die de aftrap mocht nemen voor de start 
van Sjors Sportief en Creatief in Nuenen.

Via Sjors Sportief Creatief kunnen heel 
veel kinderen op een laagdrempelige 
manier kennismaken met heel veel 
sporten en creatieve activiteiten in de 
regio zonder meteen lid te worden.

Het zonnetje scheen, het schoolplein 
was versierd met slingers en ballon-
nen, er stond een groot podium , Joep 
Pernot, de wethouder van Sport en 
Cultuur,was aanwezig en alle kinde-
ren waren te vinden op het school-
plein.

Aftrap Sjors Sportief    

Nuenen   
Zingt
Zondag 15 maart om 16.30 tot 17.30 
uur in het Van Goghkerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen.
Dit keer worden de liederen beluis-
terd en gezongen die zijn aangedra-
gen door Dieuwertje.
We nodigen u van harte uit om er bij 
te zijn, om mee te luisteren en/of te 
zingen. Het zijn geestelijke liederen 
uit verschillende tradities. (Neem 
eventueel uw instrument mee, als u 
makkelijk á prima vista kan spelen.)

De directeur Thijs van Moorsel open-
de het evenement en wees de kinde-
ren op de mogelijkheden. Er is nog zo-
veel meer dan voetbal. Nu krijg je de 
kans, probeer een andere activiteit 
uit, misschien vind je schaken wel 
leuk.
Daarna nam de wethouder het woord 
en ook hij vertelde dat je met Sjors 
Sportief Creatief uit kunt vinden wat 
je graag wil doen en wat bij je past. 
Misschien ontdek je wel een nieuw ta-
lent bij jezelf, of krijg je hierdoor nieu-
we vrienden. Het kan allemaal.

Er is in Nuenen van alles te doen en 
Sjors Sportief Creatief laat je hiermee 
kennismaken.

Dat ze er op de De Crijnsschool zin in 
hadden kon je wel zien. Zelfs Sjors was 
op komen dagen en samen met alle 
kinderen werd het een groot feest. Ze 
waren allemaal in beweging, en op de 
muziek van de Snollebollekes, van 
links naar rechts, stond niemand meer 
stil.

Tot slot kregen alle kinderen een 
boekje waarin heel veel plaatselijke 
verenigingen zich presenteren, je 
heerlijk kunt rondneuzen en waarin je 
op ontdekking gaat.

Aapjes kijken

Van Boomaap tot Snotaap
De inbrekers bij Dierenrijk in Nuenen/Mierlo kwamen zaterdagochtend 
niet verder dan de personeelskantine. Via het dak kwamen ze binnen en 
maakten veel rommel en ze richtten ook wat schade aan. Volgens de woord-
voerster van Dierenrijk hebben de dieren waarschijnlijk niets van de in-
braak gemerkt en bleven rustig. Er worden daar ook geen apen vermist.

omgetoverd tot een kindvriendelijke 
speelplek met diverse attractieve ob-
jecten. Deze Eindhovense Boomaap 
maakt speeltoestellen, die een sterke 
aantrekkingskracht op kinderen heb-
ben. De unieke vormen geven de 
speelplekken een heel eigen karak-
ter. Wie wil zien wat De Boomaap 
heeft uitgevoerd kan in Gerwen te-
recht. De woordvoerster van Dieren-
rijk kan niet bevestigen of genoemde 
apen ontsnapt zijn. Fotograaf Cees 
van Keulen meldde dat hij een en an-
der heeft vastgelegd met als motto: 
goed dat we de foto’s nog hebben….

Opvallend is wel dat de laatste tijd 
nogal wat apen opduiken in de open-
bare ruimte in deze regio. In Gerwen 
is dorpsbrouwerij De Deftige Aap ge-
vestigd en eigenaar Mark van den Bo-
gaard heeft inmiddels een filiaal geo-
pend aan de Markt in Helmond. Daar 
schenkt hij Kiele Kiele, het lekkerste 
bier van onze provincie. Drinken en 
eten in die Deftige Aap met op de 
kaart zelfs een plankje Snotaap.

Brede school Heuvelrijk
In Gerwen heeft De Boomaap de 
voortuin van brede school Heuvelrijk 

Een deftig aapje kijkt toe of het inschen-
ken van Kiele Kiele wel goed gaat…….

Boomaap uit Eindhoven in actie bij brede 
school Heuvelrijk in Gerwen….
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LINDEBLAADJES

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

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

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woe.19.30-20.30 en don. 19.00-
20.00 uur. Jacobushoek, Nuenen. 
Germaine. Tel. 06-22220728.

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

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

Profita weet 
    van wanden

Q-media multimedia dressoirs

modern systeemprogramma

5 jaar garantie
Kara Frame  
programma

Kara System kasten

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

maak een afspraak

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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

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

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

*

Gratis groen voor eigen tuin
Tegel eruit, plant erin
Lever op zaterdag 28 maart een tegel uit eigen tuin in 
en krijg een gratis tuinplant cadeau. Tuinvereniging 
Groei & Bloei organiseert dit jaar samen met Intratuin 
voor de 6e keer de inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin’ 
met als doel: een nog groener Nederland. Planten zor-
gen niet alleen voor een prettig leefklimaat maar ook 
voor een betere biodiversiteit (bijvoorbeeld meer 
voedsel voor bijen en vlinders). Daarnaast dragen ze 
een steentje bij aan een natuurlijke oplossing van de 
gevolgen van klimaatverandering. 
Kom op zaterdag 28 maart tussen 10.00 en 15.00 uur 
met een tuintegel (minimaal 30x30 cm) naar een vesti-
ging van Intratuin. Daar staan vrijwilligers van Groei & 
Bloei klaar om de tegel in ontvangst te nemen. Je ont-
vangt vervolgens een voucher voor een gratis actie-
plant. Het is overigens niet de bedoeling dat alle over-
bodige stenen en tegels ingeleverd worden; maximaal 
1 tegel per persoon. 

Klimaatbestendig
Tuinvereniging Groei & Bloei en Intratuin adviseren 
meer planten in de tuin te zetten. 
- Meer planten en minder tegels betekent minder wa-
teroverlast. Regenwater kan beter in de bodem zakken 
waardoor de riolering minder snel overbelast raakt.
- Warmte blijft boven een betegelde tuin langer han-
gen. Het vervangen van tegels door planten zorgt di-
rect voor minder hitte in de tuin.
- Meer planten in de tuin zorgt voor een betere biodi-
versiteit en dat is goed voor onder meer bijen, vlinders, 
andere bestuivers en vogels.
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op 
www.intratuin.nl/acties en www.groei.nl

Lenteconcert 2020
Het Ensemble Classique Eindhoven en Ensemble Stra-
brecht brengen samen een gevarieerd programma 
met instrumentale en vocale muziek. Op het program-
ma staan klassieke werken van o.a. Mozart, Brahms, 
Fauré. Met ‘Adieu, mein kleiner Gardeoffizier’ uit de 
film ‘Das Lied ist aus’ gespeeld door beide orkesten, 
wordt het concert afgesloten. Solisten zijn Tanja Jan-
sen, sopraan en Roan Raymakers, tenor. 
Zondag 29 maart. Lenteconcert door het Ensemble 
Classique Eindhoven en Ensemble Strabrecht. Tijd: 14.30 
- 16.00 uur. Toegangsprijzen: volwassenen € 10,- / kinde-
ren € 6,50 (incl consumptie). Het concert begint om 
14.30 en kaarten zijn verkrijgbaar via cke.nl/tickets. CKE 
Eindhoven, Pastoor Petersstraat 180. Meer info info@en-
sembleclassique.nl en website: ensembleclassique.nl 
ensemble-strabrecht.jouwweb.nl
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Kerkberichten

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke vrijdag

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

t/m 14 maart
Collecteweek Amnesty International

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: wat zijn uw 
wensen met betrekking tot fi lms toneel, 

lichte muziek, klassieke muziek, dans, etc.
Het Klooster

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

11.00-14.00 uur Genealogische inloop in 
Heemhuis De Drijehornick Papenvoort 15A

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 Dommels 
Jazz Combo. Weverkeshof Nuenen

14.30 uur Familievoorstelling Evert van As-
selt Magican. Ons Tejater Lieshout

Zondag 15 maart
15.30 uur Sunny Blues presenteert

Kees Dusink Blues band. Café Schafrath
16.30-17.30 uur Nuenen Zingt

Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

16 t/m 21 maart 
Jaarlijkse collecteweek van 

ReumaNederland. 

Maandag 16 maart
14.00 uur Workshop ‘Goed voorbereid op 

kleine en grote
noodsituaties in en om het huis’

 In D’n Heuvel in Gerwen

Dinsdag 17 maart
20.00-22.00 uur Lezing De Magie van het 

tuinieren
Bibliotheek Dommeldal Mierlo

Woensdag 18 maart
19.00 uur Zonta Theateravond 

Het Klooster; Park 1 5671 GA Nuenen
20.00 uur Lezing Heemkundekring Lieshout 
‘Strijd om de Snelle Loop’Café de Koekoek

Donderdag 19 maart
09.30 uur Computercafé Nuenen: Google 

Chrome OS. Bibliotheek Nuenen
20.00 uur Drijehornick-lezing

Anton Schellens. BS De Dassenburcht

Vrijdag 20 maart
18.00 uur Solidariteitsmaaltijd voor Lesbos

De Regenboog, Sportlaan Nuenen
20.30 uur Pubquiz Ronde Tafel 187

D’n Kleine Dommel

Vrijdag 20 maart
A Tribute To U2 by 

Acrobat - De Commerce - Kruisland
Het Klooster

Zaterdag 21 maart 
13.00 uur Landelijke opschoondag

verzamelen bij de kiosk in
Gerwen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 maart 18.30 uur: stilte-
viering, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 15 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers. 

Misintenties:
Zaterdag 14 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Eef van Bra-
kel.
Zondag 15 maart 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Karel Smits; Toon van der Lin-
den; Lou Hulst; Kitty Leenders - Dek-
kers; Nard en Anna Rooijakkers; Toos 
Hoeks - Schenkels; Harrij van der Vel-
den; Theo Teuwen; Kees Schuur en 
Corrie Besters.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 maart 11.00 uur: viering, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker R. van Eck. 

Misintenties:
Narda Schrurs - de Louw; Pieter van 
Rooij; Nellie de Greef - van Ravestein; 
Tiny de Greef, vanwege verjaardag en 
sterfdag.

6 maart in De Akkers

Wereldgebedsdag: 
‘Sta op en ga”
Afgelopen vrijdag zijn allen die naar 
deze viering zijn gekomen onder de 
indruk geraakt van wat vrouwen uit 
Zimbabwe ons vertelden. Het feest 
was helemaal compleet toen de Zim-
babwaanse Taffy Dube in ons midden 
kwam. Zij weet uit eigen ervaring dat 
het allemaal niet meevalt in Zimbab-
we. Het is ook na de verkiezing van 
de nieuwe president allesbehalve 
een paradijs geworden!

‘Sta op! Neem je mat en loop’, zei Jezus.
Onze zusters uit Zimbabwe ervaren 
de ontmoeting van Jezus als een op-
roep om te handelen in liefde voor 
vrede en verzoening. Het is nu het 
moment om onze matten op te ne-
men. Nooit meer machteloos op de 
mat wachten. Laten we de behoefti-
gen een helende hand geven, laten 
we kinderen met liefde omarmen ter-
wijl hun toekomst voor ons ligt en la-
ten we onze armen openen in vreug-
de als de tijd om op te staan is aange-
broken. Dit is het moment voor ver-
andering!
De collecte voor hulp aan Zimbabwe 
bracht € 227,65 op. De vrouwen in 
Zimbabwe zeggen: “Door deze We-
reldgebedsdag zal Zimbabwe nooit 
meer dezelfde zijn.” 

Genealogische inloop in Heemhuis De Drijehornick 

Op zoek naar uw voorouders
Heemkundekring De Drijehornick organiseert op zaterdag 14 maart sa-
men met de afdeling Kempen & Peelland van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging (NGV) weer een genealogische inloop, informatie over 
genealogie ofwel familie- en stamboomonderzoek. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 maart 9.30 uur viering, Al-
legretto’s Eerde, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties:
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Alei-
da Jansen - Huurdeman; Overleden 
ouders Renders - De Brouwer.

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

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 12 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Gregorius de Grote, 
paus en kerkleraar.
Vrijdag 13 maart. 07.15 H. Mis van de 
vasten; 18.00 uur Kruisweg. 
Zaterdag 14 maart. 09.00 H. Mis van 

de Vasten. 10.30 uur Godsdienstles-
sen. 
Zondag 15 maart. Derde zondag van 
de Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 16 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 17 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis H. Gertru-
dis, maagd en H. Patricius, bisschop 
en belijder.
Woensdag 18 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Cy-
rillus, bisschop van Jeruzalem en 
kerkleraar.

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’).

Genealogie is een zeer oude hobby 
die door de toepassing van computer 
en internet een nieuwe impuls heeft 
gekregen. Vroeger moest er veel ge-
reisd worden naar archieven. Tegen-
woordig kan er ook thuis met de 
computer op internet veel gevonden 
worden uit het verleden over voorou-
ders. 
Wilt u daar meer over weten of bent u 
op zoek naar uw voorouders? Kom 
dan op zaterdag 14 maart naar het 
Heemhuis van heemkundekring De 
Drijehornick, Papenvoort 15A. Vrijwil-
ligers van de NGV en van De Drijehor-
nick zijn dan aanwezig om u wegwijs 
te maken bij het zoeken naar informa-
tie over uw voorouders. Er zijn voor-

beelden hoe u gegevens kunt vinden 
en hoe die te ordenen met schema’s 
en computerprogramma’s. De inloop 
is tussen 11.00 en 14.00 uur.

De familie Van Maasakkers-Relou van 
het Rullen in Gerwen in 1929

St. Intocht Sinterklaas   
Nuenen zoekt nieuwe    
bestuursleden
Op zondag 15 november komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar het 
altijd gezellige Nuenen. Deze dag is jaarlijks een groot feest voor jong en 
oud. We zien ieder jaar weer een hoop blije snoetjes. 

In april starten wij met de voorberei-
dingen, waarna we ongeveer 1 keer 
per 2 maanden bij elkaar komen om 
de voortgang te bespreken. Tussen-
door vinden er ook wat vergaderin-
gen plaats in select gezelschap. Ook 
wij zijn ons ervan bewust dat het 
steeds moeilijker wordt om nieuwe 
vrijwilligers te vinden. Toch willen wij 
er alles aan doen om het Sinterklaas-
feest van Nuenen te kunnen blijven 
organiseren, ook al wordt dat steeds 
moeilijker. 

Lijkt het je leuk om actief deelnemer 
te worden van deze gezellige stich-
ting; neem dan contact met op met 
Sjors Driessen via 06-20957959 of 
info@sinterklaasnuenen.nl.

Er gaat natuurlijk wel wat werk aan 
vooraf om zo’n prachtige dag gere-
geld te krijgen. Het bestuur is samen 
met de werkgroep van de intocht 
verantwoordelijk voor de organisatie. 
Het bestuur neemt de dagelijkse lei-
ding van de stichting voor zijn reke-
ning. Helaas hebben enkele leden 
van het bestuur en de werkgroep 
aangegeven, na jaren trouwe dienst, 
te willen stoppen. Dit is natuurlijk 
heel erg jammer. 

Daarom zijn wij op zoek naar mensen 
die een rol in de organisatie van de 
intocht op zich willen nemen. We 
hebben verschillende functies vrij, 
maar in overleg is er natuurlijk veel 
mogelijk. 

St. Intocht Sinterklaas   
Nuenen zoekt nieuwe    
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 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 11

Horizontaal: 1 dooier 6 sterke drank 12 huidverdikking 13 zwaardwalvis 15 grappig 
18 Europese vrouw 20 bladgroente 21 oostzuidoost 23 onheilsgodin 24 zwemvogel 26 kreek 
28 bewuste handeling 29 toost 31 gezouten water 33 handvat 34 insect 
36 hoofdstad van Japan 38 dekkleed 41 uitdrukking 43 gezwel 45 ongaarne 47 koordans 
49 baal 51 zangvogel 52 Italiaans keukenkruid 55 Waddeneiland 58 koningstitel 59 advies 
60 sportman 61 stelen.

Verticaal: 2 onbepaald vnw. 3 scheepstouw 4 pl. in de Betuwe 5 etcetera 7 klimplant 
8 land in Azië 9 muziekgenre 10 waterweg 11 armholte 14 al 16 Spaanse uitroep 
17 sportterm 18 lange tv-serie 19 bevel 22 Zuid-Holland 25 voorstelling in de slaap 
26 oprijlaan 27 lengtemaat 28 pijn doen 30 eveneens 32 etensbereider 
35 fi nancieel verlies 36 treurig 37 Griekse drank 38 donkere kamer 
39 rondtrekkende steppebewoner 40 rangtelwoord 42 voordat 44 moeder 46 iel 
48 gerucht 50 tropisch hardhout 53 kreet 54 ontkenning 56 scantechniek 57 vernis.

H E C H T B O C H T

S A L D O M D R E U N

G T F R E U Z E K U V

A A K N E R G E N S D R A

V N K C E D S C K A

E D E L M A N E E T L U S T

R U I O O I

A F G U N S T A A N S L A G

M E T M O K G E C I

B E O W I T H E E T C U P

T S V D O O R N U U S

T H A N S I T W I S T

E T H E R N E R T S

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

Oplossingen wk 10
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

K R U L S P E L D

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

AARZELEN
AFWAS
AUTOWRAK
BATEN
CAMCORDER
CAMEE
DANKEN
DIEET
FOSFAAT
GEISHA
GLADHEID
HAITI
HEMEL
HENGSELVAT
KAARSENPIT
KATJES
KRAAI
KRONKELPAD
LARIKS
LEADZANGER
LIPPIZANER
LOTEN
MASTIFF
NIETEN
NONCHALANT
OESTER
OVERNAME
PAAPJE
PEPERNOOT
PRAAG
PREMIER
RADON
RAFEL
REGEREN
RETABEL
RIEDEL
RUIMTE
SNOOD
TROEP
VAKMAN
VOORAAN
ZADEL

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

4 8 3 1 6
2 9 3

9 1 4
3 2 8

4
2 5 8

8 4 3
5 3 4

3 4 7 6 2

Sudoku

week 9, Mw. M. Weijts, Mierlo.

Ronde van Gerwen met drie topvrouwen

Grote wielerronde    
van Gerwen op 2e paasdag
Maandag 13 april, tweede paasdag, wordt de Grote Ronde van Gerwen 
verreden met dit jaar topwielrenners bij de Elite/Belofte-vrouwen aan de 
start. De UCI-profcontracten met de ervaren Marianne Vos, de snelle Kir-
sten Wild (wereldkampioene op de baan 2020) en de huidige Nederlands 
kampioene op de weg Lorena Wiebes zijn al rond.

veld van honderd man in de leeftijd 
van 14 en 15-jarigen voor een wed-
strijd over 40 kilometer. Daarbij zeker 
een aantal kanshebbers uit deze re-
gio. Daarna volgen om 12.15 uur de 
junioren en die categorie krijgt 60 ki-
lometer voor de wielen. Twee hoofd-
schotels bij de Grote Ronde van Ger-
wen. Eerst om 14.00 uur de prof- en 
beloftevrouwen die 65 km gaan rij-
den. En dan om 16.00 uur de Elite/Be-
lofte-mannen met een topwedstrijd 
over 80 kilometer.

Veel wielrenners komen graag naar 
het wielerdorp Gerwen om de strijd 
aan te gaan in deze klassieker onder 
de criteriums. Zo’n vierhonderd ren-
ners worden verwacht in Gerwen. 
Het parcours heeft een lengte van 3,5 
km en het eerste startschot klinkt die 
dag om klokslag elf uur. Bezoekers 
hebben gratis toegang. 

Honderd nieuwelingen
De categorie nieuwelingen gaat om 
11.00 uur van start met een renners-

De Grote Ronde van Gerwen staat al op 
diverse reclameborden aangekondigd in 
deze regio……(foto Cees van Keulen)

Interland Nederland - België in Nederwetten
Door Louis Staals

maar vandaag kon uit wel 20 vetera-
nen geput worden. De verwachting 
was, dat dit Belgische varkentje wel 
even gewassen zou worden maar al in 
de eerste helft keek Nederwetten te-
gen een 0-3 achterstand aan. In een 
zeker, sportief gespeelde wedstrijd, 
maakte de Belgen nog een doelpunt 
na de pauze en met deze eindstand 
hadden de Wettenaren niet gere-
kend. Enige dissonant in dit treffen 
dat een van de Nederwetten spelers, 

Rond de klok van 16.00 uur kwamen 2 
bussen met een Belgisch kenteken de 
parkeerplaats bij het Piet Renders Pa-
viljoen oprijden en daaruit stapte de 
afgetrainde mannen van het Belgi-
sche team uit. De spelers van de vete-
ranen van Nederwetten waren door 
de Belgen uit Hamont uitgedaagd om 
een wedstrijd te spelen en waren 
klaar om die uitdaging aan te nemen. 
Meestal hebben die op zaterdag voor 
een wedstrijd tussen 10 en 13 spelers 

Belgen en Wetters passen prima bij elkaar

GulbergenTrail 2020
Mooier hadden we het als organisatie niet kunnen maken, wel leuker. 
Door omstandigheden (wateroverlast) konden de lopers die dit jaar aan 
de Gulbergentrail meededen niet over het parcours waar vorig jaar met 
veel plezier over gelopen was.

nl. te regenen en hard te waaien, 
waardoor van de toeschouwers be-
hoorlijk wat gevraagd werd om te 
blijven kijken en aan te moedigen. 
Dit deden ze overigens met verve.
De organisatie mag weer terugkijken 
op een zeer geslaagd evenement wat 
hopelijk een lang leven is beschoren. 
Het zal zeker niet aan de organiseren-
de verenigingen liggen en zoals afge-
lopen zondag bleek, ook niet aan de 
deelnemers, daar het wederom een 
nieuw record was voor wat betreft 
het aantal.
Hopelijk mogen we volgend jaar 
weer rekenen op zoveel deelnemers 
en toeschouwers en op de sponsoren 
die dit financieel mogelijk hebben 
gemaakt.

De geulen waar men door moest ston-
den voor meer dan een meter onder 
water waardoor de organisatie zich 
genoodzaakt voelde het parcours aan 
te passen. Toch bleek dit een prima al-
ternatief volgens de in grote getale 
aanwezige lopers. Schreven er zich 
vorig jaar zo’n 200 deelnemers in, nu 
waren er maar liefst meer dan 300 en-
thousiastelingen; een groot succes 
voor de organiserende verenigingen, 
die deze sport een warm hart toedra-
gen: LOGO, LGM, LGB en LONU.
Voor de supporters was er aan het 
begin van de trail een prima weertje, 
dat rond 12 uur omsloeg in een pri-
ma weer voor de trailrunners, die 
zoals ze zelf zeggen vuil en nat moe-
ten zijn na een wedstrijd. Het begon 

Belisol - Eindhoven Kempen- 
klassement
Alle wedstrijden tellen mee voor het 
Belisol - Eindhoven Kempen klasse-
ment. Dat is een klassement over di-
verse wielerwedstrijden in de Brabant-
se Kempen met als eerste wedstrijd de 
wielerronde van Gerwen. Het renners-
kwartier is in café de Stam aan de Ger-
wenseweg 38 in Gerwen. Wielerfans, 
sportliefhebbers en wandelaars zijn 
welkom in Gerwen bij de eerste grote 
wielerronde in deze regio. 

Op het mooie sportcomplex van Nederwetten was het een drukte van be-
lang. Vele waren gekomen om een heuse interland tussen Nederland en 
België te aanschouwen 

die eigenlijk een proefwedstrijd 
speelde, bij een onschuldige actie, 
met een afgescheurde achillespees 
naar het ziekenhuis moest. Dus maak-
te de Wettense veteranen zich klaar 
om dan toch zeker de 3e helft te win-
nen. Ook hiermee hadden ze het 
zwaar. De Belgen gingen direct na de 
wedstrijd niet meteen naar de kleed-
kamer maar trokken de voetbal-
schoenen uit en op de sokken, in te-
nue nog, begonnen ze met een paar 
pintjes. De klaargezette lange tafel in 
de kantine stroomde snel daarna vol 
en het feest kon beginnen. De tap-
kraan bleef bijna constant lopen en 
de sfeer was optimaal. Rond zes uur 
werd een geweldige Chinese rijsttafel 
geopend, die door verschillende 
mensen was aangeboden. Naar later 
bleek komen de smaak van Belgen en 
Nederlanders aardig overeen want 
aan het einde waren de meeste scha-
len aardig leeg. Door de kantine klonk 
de Brabançonne en ook het Wettens 
clublied en tot in de kleine uurtjes 
bleef het gezellig. Een treffen als dit is 
zeker voor herhaling vatbaar.

15 maart vanuit Gemert

OLAT winterwandeltocht
De laatste OLAT winterwandeltocht van dit seizoen start in het buitengebied 
van Gemert op de rand met Erp. Startlocatie is De Kokse Hoeve, Koksedijk 25, 
5421 ZB Gemert. De 50 en 60km start tussen 07.00 en 07.30 uur. Alle overige af-
standen mogen vanaf 08.00 uur starten. De ervaren wandelaars kunnen wan-
delen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en 
voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 
of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg 
heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en 
men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te 
wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie 
waar vooraf ook de route middels GPS tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlich-
tingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Waterfietsen in Gerwen

Wateroverlast op Bosweg
De gemeentelijke plantsoenendienst heeft de dode 
bomen aan de Bosweg in Gerwen laten rooien en dat 
is de oorzaak van flinke wateroverlast bij regenval (zie 
foto). De bermen zijn kapot gereden en het regenwa-
ter kan geen kanten meer op. Met als resultaat: mod-
derige bermen en veel waterplassen op de weg. Van-
daar dat Gerwen een attractie rijker is: waterfietsen op 
de Bosweg en nog wel gratis ook. 
De Bosweg kent twee aftakkingen, Huysvendreef en 
Langrepelpad. Diezelfde Bosweg vormt doorgaans een 
verbinding tussen de provinciale Lieshoutseweg en 
buurtschap Rullen. Een deel van de Bosweg is niet ge-
asfalteerd en is nagenoeg onberijdbaar geworden, ze-
ker voor (brom)fietsen, scootmobiels en kleinere auto’s. 
Met een tractor en vrachtauto is het nog enigszins te 
doen. Er zijn afgelopen weken meldingen gedaan bij 
Dorpsraad Gerwen en gemeentebestuur en het wach-
ten is nu op een structurele verbetering van de Bosweg. 
De Bosweg is de enige toegangsweg van het woonwa-
genkamp en ook van het vakantieoord Het Landje. 

EOV in de Passietijd
Als een gerenommeerde oratoriumvereniging uit 
Eindhoven mag een concert van de EOV (Eindhovense 
Oratorium vereniging) niet ontbreken in het program-
ma van de Passietijd. Op maandag 30 maart worden 2 
werken van Antonín Dvořák uitgevoerd in het Muziek-
gebouw Eindhoven door de Eindhovense Oratorium-
vereniging i.s.m. European Inter.Voices Choir uit Den-
dermonde. De EOV nodigt u uit om dze prachtige 
koorwerken te komen beluisteren en mee te beleven. 
Maandag 30 maart, aanvang: 20.15 uur, Muziekgebouw 
Eindhoven. Toegangskaartenkaarten, inclusief een 
pauzedrankje, zijn te koop via de website van het Mu-
ziekgebouw, www.muziekgebouweindhoven.nl, via 
040 244 20 20 of via het ticketbureau. www.eovkoor.nl

Foto Cees van Keulen
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SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 13 maart 
Berghem Sport 1 - EMK 1 (zaal) 20.00
Zaterdag 14 maart 
Trinitas Oisterw. G1 - EMK G1G 11.30
Best Vooruit VE1 - EMK VE1  .........16.45
Zondag 15 maart
EMK 1 - Rood Wit’62 1  ....................14.30
EMK 2 - Riethoven 2  ........................11.00
UNA 3 - EMK 3 .....................................12.00
Nederwetten 3 - EMK 4  .................11.00
EMK 5 - Best Vooruit 11  .................11.00
EMK VR1 - Pusphaira VR3  ..............11.00

RKGSV GERWEN
Zondag 15 maart
Stiphout Vooruit 1 - RKGSV 1  .....14.00
Best Vooruit 6 - RKGSV 2  ...............12.00
SV Valkenswaard 6 - RKGSV 3 .....10.00
RKGSV 4 - RPC 7  .................................11.00
RKGSV VR1 - Dommelen VR1  ....11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 14 maart
Oirschot V. VE - Nederwe. VE  ......16.00 
Zondag 15 maart
MVC 1 - Nederwetten 1  ................14.30 
Oirschot V. 10 - Nederwetten  ....11.00 
Nederwetten 3 - EMK 4  .................11.00 
RKSV Heeze 7 - Nederwetten 4 14.00
RKDSV VR1 - Nederwetten VR1 12.00 

 NKV KORFBAL
Zondag 15 maart
NKV 3 - SDO (V) 4  .............................13.15
NKV 2 - Tilburg 4  ................................14.30

Zwemmers Z&PV Nuenen  
op drie fronten actief
Door Martin de Wildt

Afgelopen weekend zijn de zwemmers van Z&PV Nuenen op 3 fronten actief 
geweest. In België zwom Bram Zwetsloot bij de Diamond Speedo Race, in 
Eindhoven dook Milan Meurs het water in bij de International Talent Trophy 
en in Deurne werd de 5e ronde van de solo competitie gezwommen.

verder verbeteren bij de Swimcup in 
Eindhoven en anders nog bij de Re-
gionale Zomerkampioenschappen in 
mei.

In het een na laatste deel van de solo 
competitie regende het ook persoon-
lijke records. Zo verbeterde Franciena 
van den Bemt haar 200vrij en haar 50, 
100 en 200school tijd. Sasha Henraat 
wist zelfs 5 PR’s te zwemmen, op de 
50/100vrij, 50/100rug en 100vlinder. 
Jasper van der Knaap knalde op de 
50vrij naar 28.22 en op de 100vrij ver-
beterde hij zich naar 1.02.84. 
Bij de allerjongsten noteerden Kae-
lyn Schouten een PR op de 100wissel 
en 25school, voor Antoni Bilinski was 
er een PR op de 100wissel. De overige 
PR’s kwamen op naam van Marc Hen-
raat, Vita Caboni, Ines Keijzers, Arlyn 
Schouten, Erica Sleddens, Hugo 
Spanjers en Tristan van der Wel.

Als lid van het Opleiding Centrum 
van de KNZB heeft Bram bij de Ant-
werp Diamond Speedo Race de 50, 
100 en 200school en 50vrij gezwom-
men. Op alle 3 de schoolslag afstan-
den wist hij daarbij de finale te halen 
en zwom hij sneller dan hij ooit had 
gedaan. Zijn 1.04.06 op de 100school 
was daarbij nog maar 3 tienden ver-
wijderd van de limiet voor de Europe-
se Jeugd Kampioenschappen in 
Aberdeen begin juli. Daarvoor krijgt 
hij nog 2 kansen, bij de Swimcups in 
Den Haag en Eindhoven begin april.

Om de kans op kwalificatie voor de 
NJJK komende juni te vergroten 
heeft Milan Meurs bij de ITT de 50rug, 
100vrij en 200wissel gezwommen. 
Op alle 3 de afstanden wist hij zijn 
persoonlijke records te verbeteren en 
dus te stijgen op de plaatsingslijst 
voor de NJJK. Ook hij kan zich nog 

Bavos - EMK     1-2
Door John de Jong

Dat er zondagmiddag iets op het spel stond in Bakel, was duidelijk door 
de behoorlijke publieke belangstelling voor deze zogenaamde ‘zes-pun-
ten wedstrijd’ op deze gure zondagmiddag. Beide teams hadden over de 
steun van hun achterban niet te klagen. EMK had vanaf het beginsignaal 
het initiatief en drong als collectief Bavos terug op eigen helft. 

rust. Na een toegekende vrije trap 
voor EMK die in eerste instantie afge-
slagen werd, maakte Hein van den 
Bosch in de 55e minuut uit de re-
bound de 0-2. Bavos kon niet echt 
een vuist meer maken en de wed-
strijd leek gespeeld. Net toen de 
ploeg uit Nuenen de zeker lijkende 
overwinning leek te hebben veilig 
gesteld, was er een slippertje achter-
in welke door Bavos dankbaar werd 
omgezet in de aansluitingstreffer; 
1-2. De slotfase kreeg daarmee wat 
het publiek ook verdiende: een zin-
derende- en spannende slotfase met 
doelkansen voor beide teams, maar 
ondanks diverse mogelijkheden voor 
beide teams werd er niet meer ge-
scoord en gingen de belangrijke 3 
punten mee naar Nuenen.
De man van de wedstrijd van van-
middag was de 12e man van EMK: 
jullie steun was erg belangrijk voor 
onze ploeg afgelopen zondag.

Het goede spel werd na 15 minuten 
beloond met een goede individuele 
actie van Daan van de Ven, die voor 
de verdiende 0-1 voorsprong zorgde. 
Het leek erop of deze vroege voor-
sprong de ploeg uit Nuenen voor een 
dilemma stelde: doorgaan op dezelf-
de weg of de verkregen voorsprong 
verdedigen. EMK liep veelvuldig ach-
teruit, speelde daarmee Bavos in de 
kaart dat de druk op het doel van 
EMK vergrootte. Hoewel het spel-
niveau van EMK zich beperkte tot uit-
verdedigen werd ook duidelijk dat de 
ploeg als collectief speelde en ie-
dereen zijn taak uitvoerde vanuit de 
team gedachte. De 0-1 ruststand 
kwam met enig fortuin tot stand, 
Bavos slaagde er niet in om echt ge-
vaarlijk te worden en te scoren uit de 
spaarzame mogelijkheden.
Na rust werd hetzelfde speldbeeld 
verwacht, maar EMK kende opnieuw 
een sterke openingsfase direct na de 
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Bennie de Louw 2e maal winnaar 
Door Antoon Hurkmans

Had de organisatie toch al niet te klagen betreffende de opkomst bij het 
rikken van de supportersclub RKSV Nuenen, ook nu bleek weer dat het rik-
ken nog steeds populair is. De organisatie kon met een tevreden blik terug 
zien op een zeer geslaagde avond met een record aantal deelnemers.

Uitslag rikken 6 maart
1 Bennie de Louw   105 punten
2 Peter de Louw  89 punten
3 Toine Raaijmakers  84 punten
4 Wil Marquenie 81 punten
5 Gerard Sanders 79 punten
6 Antoon Hurkmans 68 punten
7 Geert Peters  55 punten
8 Hans van de Reek  52 punten
9 Frits Roijakkers  47 punten
10 Geert Bons 44 punten

Vrijdag 13 maart 2020 is weer de vol-
gende rik avond bij de supporters-
club RKSV Nuenen aanvang 20.00 
uur. Ook dan is weer iedereen van 
harte welkom om deel te nemen, 
voor zowel leden als niet leden. Nog 
steeds niet geweest? Het blijft jam-
mer.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Ook deze avond werd er weer ge-
speeld op een hoog niveau en de jury 
moest menig maal handelend optre-
den of een open misère wel of niet 
door mocht gaan. Bij het opmaken 
van de stand na de eerste speelronde 
was het Peter de Louw die met een 
mooie score van 89 punten de lei-
ding had genomen voor Toine Raaij-
makers met 84 punten. Na de pauze 
zag het er lang naar uit dat de stand 
niet meer gewijzigd zou worden, 
maar het was Bennie de Louw uit 
Gerwen die er anders over dacht en 
met een ferme eindsprint en het no-
dige risico wist hij deze avond de 
overwinning voor zich op te eisen. 
Met een score van 105 punten werd 
hij als winnaar gehuldigd voor de lei-
ders van voor de pauze Peter de 
Louw en Toine Raaijmakers. 
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Jan Bertelink.

Winnaar Bennie de Louw (r.) en Jury voorzitter Ludo vd Berg. (Foto: Gerton van Leenders)

Wedstrijd om snel te vergeten voor Nederwetten

Nederwetten - Olland  1-6
Door Louis Staals

Opnieuw begon het duel weer veelbelovend. Een kwartier na de aftrap 
gaf Wim van Kronenburg een goede pass op Bram de Jong en die rondde 
deze met een prima schot heel mooi af. 1-0. In de 35e minuut kon Remco 
Voets de bal via de rebound goed onder controle brengen en, zij het, via 
een Nederwetten been de 1-1 scoren. Amper 3 minuten later kreeg Harm 
van Oorschot de bal via een miscommunicatie in de Nederwetten verde-
diging de bal voor het inleggen 1-2. Nederwetten kwam er niet meer aan 
te pas en met deze stand werd de rust bereikt.

maakte Steven Dijke in de 89e mi-
nuut ook nog de 1-6.
Het moet gezegd dat Nederwetten 
behoorlijk gehandicapt was door het 
gemis van de spits en de laatste man 
die wegens vakantie en een schor-
sing in de basis ontbraken. Voor de 
supporters was het in de druilige re-
gen echt afzien en het laatste fluitsig-
naal kwam voor hen dan ook als een 
verlossing. Volgende week uit naar 
MVC en dan maar hopen op herstel.

Na de pauze werd het er voor Neder-
wetten niet echt beter op. In de 53e 
minuut maakte keeper Jordy van den 
Boogaard een inschattingsfout en 
Steven Dijke tekende voor de 1-3. In 
de 68e minuut onderschepte Robert 
Erven een foutieve terugspeelbal en 
zette de 1-4 op het scorebord. 10 mi-
nuten later weer een zwak moment 
van Jordy en opnieuw Robert Erven 
scoorde. 1-5 Tot overmaat van ramp 
was dat nog niet genoeg en opnieuw 

Roy Sleegers in duel om de bal op het middenveld. Op de voorgrond aanvoerder Tom 
Raaijmakers. (Foto Han Huijbers)

Tweede editie WeCaLi World 
Cup succesvol afgesloten
De afgelopen maanden is op de tennisparken van TV Wettenseind, De Lis-
sevoort (beiden in Nuenen), TV de Goudhoek in Gerwen en TV Carolus in 
Helmond de derde editie van de WeCaLi World Cup gespeeld. In vier ver-
schillende poules die zoveel mogelijk op speelsterkte waren ingedeeld 
streden in totaal 20 landen om de WeCaLi World Cup 2019-2020. De landen 
zijn geïnspireerd op de tennissers in de top van de ATP-wereldranglijst. 

WeCaLi en eigenaar van SporTed in 
Mierlo. De wisselbekers werden dit 
jaar gewonnen door Nederland (pou-
le A), Italië (poule B, foto), Rusland 
(poule C) en Roemenië (poule D).

Ruim 50 deelnemers waren zondag 
aanwezig op het park van TV De Lisse-
voort voor de afsluitende toss en 
lunch. De prijsuitreiking werd gedaan 
door Ted van Gennip, sponsor van de 

Alle deelnemende teams aan het WeCaLi World Cup Toernooi

De eindstand:
Poule A   Poule B   Poule C   Poule D 
Nederland  4-11  Italië  4-12  Rusland  4-10  Roemenië  4-12
Spanje  4-10  Engeland  4-9  Servië  4-10  Japan  4-10 
Zwitserland  4-7  België  4-8  Frankrijk  4-9  Amerika  4-8
Duitsland  4-6  Argentinië  4-7  Australië  4-7  Kroatië  4-5
Wit-Rusland  4-6  Letland  4-4  Canada  4-4  Griekenland  4-5

Winst en verlies voor midweekteam BCL
De midweekcompetitie is voor BCL-M2 al behoorlijk gevorderd. De thuis-
wedstrijd tegen Goirle werd keurig gewonnen en de uitwedstrijd tegen 
het sterke BCO werd verloren. Door deze winst en verliespartij bivakkeert 
dit midweekteam nog steeds rond de vijfde plaats in de tweede afdeling 
van de vierde klasse.

BCL-M2 - BC Goirle-M1: 5-3
Met invaller Niels Dirven heeft BCL-
M2 een prima overwinning geboekt 
in de uitwedstrijd tegen het tweede 
midweek team van BC Goirle. In de 
startende dubbelpartijen ging het 
nog gelijk op: Niels Dirven en Jos 
Kluijtmans wonnen hun herendub-
belpartij en Ida van de Lockant en In-
grid Bergé lukte dat niet: zij verloren. 

BCO-M2 - BCL-M2: 7-1
Opnieuw moest BCL-M2 met een in-
valler aantreden vanwege de blessu-
re van Martijn Junggeburth. Deze 
keer speelde Richard Essers mee. Ri-
chard kon echter tegen het sterke 
Oosterhoutse team geen potten bre-

ken. De startende dubbelpartijen 
werden duidelijk verloren. In de sing-
lepartijen stak Ingrid Bergé er duide-
lijk bovenuit. Zij haalde in haar single-
partij het enige punt binnen. Met 12-
21 en 8-21 liet zij geen er geen ondui-
delijkheid over bestaan wie hier de 
beste was. De anderen van het team 
slaagden daar niet in. Zowel Jos Kluijt-
mans als Richard Essers als Ida van de 
Lockant verloren. Allemaal ook nog 
eens in twee duidelijke sets. In de af-
sluitende dubbelpartijen kon één 
partij gerekt worden met een toege-
voegde derde set, maar Ida van de 
Lockant en Richard Essers slaagden er 
niet in deze set te pakken, waardoor 
de eindstand in 7-1 eindigde.

Goed voorbereid 
zijn, kan levens-
reddend zijn
In en om het huis kan al veel gebeuren 
wat een gevaar kan zijn voor jezelf. Ex-
terne factoren kunnen hier de oor-
zaak van zijn, denk aan een storm, 
brand, vallen of iemand die aanbelt 
met een vlotte babbel maar verkeerde 
bedoelingen heeft. Er kunnen veel 
oorzaken zijn die je leven ingrijpend 
kunnen veranderen. Goed voorbereid 
zijn op kleine of grote noodsituaties 
kan een hoop ellende voorkomen.

Het Rode Kruis organiseert een inte-
ressante workshop bij de WLG op 
maandag 16 maart, 14.00 uur in Ger-
wen. De workshop: ‘Goed Voorbereid’ 
heeft als doel om mensen voor te be-
reiden op kleine en grote noodsitua-
ties in en om het huis.
Tijdens deze interactieve workshop 
leer je hoe je risico’s kunt voorkomen 
door middel van tips en uitleg.
Opgeven hoeft niet, je bent welkom 
vanaf 13.30 uur in D’n Heuvel, Heuvel 
11 te Gerwen.

WLG; werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
E-mailadres: werkgroepleefbaarheidge-
rwen@gmail.com. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
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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-


