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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Passion 2022 
komt te vroeg, 
maar 
de Passie blijft!

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

Mario Plugers 
nieuwe hoofd-
trainer RKVV 
Nederwetten

Nieuwe cd 
Lenny Kuhr

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

koopzondag
30 januari
6 februari

WOENSXL

LAAT WENSEN

UITKOMEN!

koopzondag
30 januari
6 februari
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UITKOMEN!

DE XL WENSWEKEN LOPEN T/M 27 MAART 2022
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Nuenen Kapperdoesweg 8 
Elke zondag open

Blauwvaren
Of Phlebodium. Decoratieve 

kamerplant met 

zilverkleurig blad. 

In 17cm-pot.
7.99

5.49

#VRRKKS mooie fotowand bij 
Jumbo centrum
Door Janneke Mes

Toen de oproep werd gedaan om de kale wand van Jumbo in het centrum van 
Nuenen op te sieren met foto’s van Nuenen, had eigenaar Roland Grimberg 
niet gedacht dat er zoveel fotografen zouden reageren. Vorige week woens-
dagavond opende hij met trots de nieuwe fotowand ‘#VRRKKS Schòn Dùrp’ 
samen met de 34 uitgenodigde fotografen die hieraan hadden meegewerkt. 

samen een mooi gevarieerd beeld 
geven van #VRRKKS mooie plekken 
van ons dorp. De geselecteerde foto’s 
zijn geplaatst tegen de print van een 
oude plattegrond van het dorp ten 
tijde van Van Gogh. Het geheel vormt 
nu een prachtige entree voor de win-
kel. 

Tassenactie voor het goede doel
Als dank kregen de fotografen een 
goed gevulde #VRRKKS tas mee, met 
‘skyline’ van Nuenen, wat mooi aan-
sloot bij de Nuenense sfeer van de 
opening. Van elke tas die verkocht is 
ging één euro naar het goede doel. 
Roland benoemde tijdens zijn dank-
woord dat er al 2700 tassen zijn ver-
kocht. De opbrengst tot nu toe is ge-
schonken aan twee goede doelen; 
NGN200 en Dwèrs op het ijs. 

Door vervanging van de scanappara-
ten naar een compactere opstelling, 
eind vorig jaar, kwam veel ruimte vrij; 
een kale saaie wand bleef over. Daar 
moest iets aan gedaan worden. 

Mooie foto’s van ons dorp
Het idee begon bij de zolderoprui-
ming; iemand bracht een foto uit 
1936 van een huisje wat ooit op de 
plek stond van de Jumbo. Dat was 
het begin van een foto-expositie; fo-
to’s werden gevraagd van een be-
kend, markant of juist onbekend 
plekje in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten of Eeneind. Er waren ruim 200 
inzendingen waaruit een selectie is 
gemaakt door Dorothé Kuijten en Le-
nie van de Manakker, wat niet makke-
lijk was met zoveel mooie inzendin-
gen. 34 foto’s zijn geselecteerd die 

Online 
bijeenkomst 
ontwikkeling 
Gulbergen 
De komende periode ontwikkelt 
Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
een plan voor Landgoed Gulbergen. 
Een plan dat in samenspraak met 
betrokkenen, omwonenden en be-
langstellenden tot stand komt. Een 
online informatiebijeenkomst op 24 
februari vormt de start van een serie 
gesprekken en bijeenkomsten.  

Landgoed Gulbergen ligt op de grens 
van de gemeenten Geldrop-Mierlo 
en Nuenen. Ooit was het een vuil-
stort. Nu is het een groen gebied 
waar u misschien weleens komt om 
te wandelen, sporten, fietsen, of om 
een bezoek te brengen aan de die-
rentuin of golfbaan. De 21 gemeen-
ten in MRE willen het gebied klaar-
stomen voor een nieuwe toekomst.  

Meepraten en -denken 
De komende tijd gaan de bestuurders 
en het projectteam van MRE graag in 
gesprek met alle belangstellenden en 
betrokkenen bij het gebied. Zij zijn be-
nieuwd naar bevindingen, ideeën en 
aanvullingen die van belang kunnen 
zijn voor de verdere planuitwerking. 
Men kan op verschillende manieren 
meedenken en -praten. Om te begin-
nen tijdens een online informatie-
bijeenkomst op donderdag 24 fe-
bruari. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur en duurt tot 20.15 uur. Op 
www.gulbergen.nl is meer informatie 
te vinden over deelname aan de online 
informatiebijeenkomst en over hoe 
men vervolgens inbreng kan leveren.

Kiezers aan zet     
voor nieuwe gemeenteraad 
Aan kandidaten voor de komende gemeenteraad geen gebrek. Er valt in 
ieder geval iets te kiezen, want er zijn minder zetels dan kandidaten. Het 
aantal raadszetels in Nuenen c.a. is 19. Hoeveel inwoners zich kandidaat 
gaan stellen, is nog niet bekend. Dat aantal zal wel ruim boven de hon-
derd uitkomen. De kandidaatstelling is op 31 januari. De gemeente heeft 
de verkiezingsborden al geplaatst. 

raadsleden zijn volksvertegenwoor-
digers en met elkaar vormen zij de 
raad van de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. De gemeente-
raad is het hoogste bestuursorgaan 
van een gemeente. De raadsleden 
bepalen het beleid van de gemeente. 
Het gaat onder meer over woning-
bouw, onderwijs, verkeersveiligheid, 
sport, cultuur, economie, gezond-
heid en over de hoogte van nieuw-
bouw en ook over de hoogte van ge-
meentelijke belastingen. De raad 
stelt de begroting vast en het finan-
ciële jaarverslag van de gemeente. 
De gemeenteraad controleert het da-
gelijks bestuur en dat is het college 
van burgemeester en wethouders. 

Ook nieuwe dorpsraden 
en wijkraad
Het woord is woensdag 16 maart 
aan de kiezers. Er zijn straks 13 stem-
bureaus, alle stemlocaties zijn rol-
stoelvriendelijk. En dan kunnen de 
kiezers in Nederwetten, Gerwen en 
Eeneind ook nog een stem uitbren-
gen op een kandidaat voor de dorps-
raad of voor de wijkraad. 

Wat doet een raadslid?
Voor de kiezers is het goed om te we-
ten wat een raadslid zoal doet. De 19 

De gemeente heeft de verkiezingsborden 
deze week al geplaatst... 

Foto Cees van Keulen

Elke vier jaar worden er in ons land 
gemeenteraadsverkiezingen gehou-
den. 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | E-mail: 
cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dins-
dagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

De Gripwagen (grip=grondsto� en inlever-
punt) van Blink komt ook naar Nuenen in 
april, kijk op uw afvalkalender van Blink 
voor datum en tijdstip.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
aanmelden voor: 
• Ruimte maandag 31 januari, voor 12.00 uur.
• Samenleving dinsdag 1 februari, voor 12.00 uur.
• Algemene Zaken woensdag 2 februari, voor 12.00 uur.

Mocht u hulp nodig hebben bij het digitaal meespreken, 
de gri�  e helpt u graag. 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 31 januari 2022 is er een hoorzitting van de 
algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende zaken:
1. Om 20.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 

van 16 november 2021 waarbij de subsidie voor het 
afkoppelen van hemelwater is geweigerd.

2.  Om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 30 september 2021 waarbij een tijdelijke vergun-
ning is verleend voor het realiseren van een honden-
trainingsschool op het perceel van Laar 17 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

NUENEN SCHOON TIJDENS 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Een papiertje op de stoep, een plastic fl esje in een hoek en 
blikjes op het grasveldje? Niemand houdt van een vervuilde 
omgeving. Daarom gaat heel Nederland aan de slag voor een 
schonere buurt tijdens de Landelijke Opschoondag op za-
terdag 19 maart 2022. Meer dan honderdduizend Nederlan-
ders doen mee. En de gemeente Nuenen natuurlijk ook.
Uw vereniging, bedrijf, wijk of vriendengroepje kan (met 
inachtneming van de corona maatregelen) op zaterdag 19 
maart meehelpen aan een schone buurt. De gemeente Nue-
nen ondersteunt de initiatieven door het aanbieden van een 
pakket met handschoenen, veiligheidsvestjes, afvalgrijpers 
en afvalzakken. De materialen worden door de gemeente 
gebracht en opgehaald op een afgesproken locatie. 
Doet u ook mee? Meld u dan aan voor 1 maart via een mail 
naar afval@nuenen.nl of telefonisch via 040-2631631. Na 
aanmelding neemt de gemeente contact met u op. We heb-
ben veel materiaal op voorraad, maar op=op. Daarom pro-
beren we de actie te verspreiden over ook andere dagen of 
weekenden. Dus liever aan de slag op een ander moment? 
Graag zelfs! Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen.
In samenwerking met de gemeente Nuenen gaan ook de 
supermarkten van Nuenen in het centrum aan de slag. Een 
start voor een samenwerking om samen het zwerfafval in 
te perken in ons mooie Nuenen. 

Wat zijn de coronaregels om veilig afval te prikken:
• Raap je afval met mensen buiten je huishouden, zorg dat 

je maximaal met 1 persoon op pad gaat en houd 1,5 meter 
afstand van elkaar

• Blijf zoveel mogelijk in je eigen buurt
• Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen 

en mensen met een zwakke gezondheid
• Draag rubber of latex handschoenen, gebruik een grijper
• Vind je zwerfafval wat je niet vertrouwt, laat het liggen 

en meld het bij de gemeente
• Deel geen handschoenen, drinkfl es of grijper
• Maak je handen schoon na afl oop
• Schud geen handen en raak je gezicht niet aan
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg in 

een afvalbak
• Hoest en nies in je elleboog

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen.

Bij de Emmastraat en Willemstraat is de weg geheel afge-
sloten tijdens werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur voor de 
duur van de werkzaamheden. Bij de Voirt worden de werk-
zaamheden gefaseerd uitgevoerd met een halve rijbaan 
afzetting. Uiteraard zijn de wegen voor hulpdiensten wel 
bereikbaar.

Wegafsluiting bij parkeerplaats Jacobushoek
Tussen maandag 7 februari en 4 maart 2022 zijn er werk-
zaamheden bij de parkeerplaats Jacobushoek. De parkeer-
plaats en de rijbaan krijgen nieuwe bestrating. De weg is 
tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor verkeer.

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 2022
Op 16 maart 2022 zijn 
er weer gemeente-
raadsverkiezingen. 
Ook bij deze verkie-
zingen kunt u weer 
vervroegd stemmen 
en wel op 14 en 15 
maart. Het briefstem-
men vervalt. Uw stempas valt op 18 of 19 februari bij u in 
de bus. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden ook 
de verkiezingen gehouden voor de dorps-en wijkraden in 
gemeente Nuenen.
Op onze speciale website verkiezingen.nuenen.nl staat al 
diverse informatie over de verkiezingen. Zo kunt u daar al 
zien welke stembureaus er zijn. Wij actualiseren deze web-
site regelmatig, dus neem gerust af en toe een kijkje.

COMMISSIEVERGADERINGEN - 
DIGITAAL
Volg de vergaderingen live via: 
https://nuenen.raadsinformatie.nl/live - of LON TV

1 februari - Commissie Ruimte
• Initiatiefvoorstel Kaders voor hoger bouwen Nuenen c.a.
• Procesvoorstel Bouwgids
• Actualisatie bestemmingsplan Eeneind 
• Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Lieshoutse-

weg 6
• Woningbouw inbreiding Hoekstraat-Eikelkampen
• Ongegrond verklaren bezwaar WVG Landgoed Gul-

bergen
• SGE actualisatie afsprakenkader wonen

2 februari - Commissie Samenleving 
• Rapport rekenkamercommissie gemeente Nuenen - 

Beheersing uitvoering Jeugdwet
• Nota Accommodatiebeleid
• Vervanging lichtmasten EMK
• Begraafplaats Oude Landen
• Evaluatieonderzoek sociaal domein 
• Regiovisie doorcentralisatie Beschermd Wonen 2022-

2026

3 februari - Commissie Algemene Zaken
• RKC-rapport MRE SGE regionale opgaven
• Zienswijze werkprogramma MRE 2022
• Reactie op ambitiedocument MRE
• Financiering activiteiten NGN200 in 2022
• VRBZO deelname aan Stichting Risicobeheer Veilig-

heidsregio’s 

Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden 
via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de 
inspraakreactie mailen naar gri�  e@nuenen.nl.

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

VERKEER
Wegafsluitingen Voirt, Emmastraat en Willemstraat
In de maanden januari en februari 2022 werken Brabant 
water en Enexis aan de leidingen voor water, gas en elec-
tra. De werkzaamheden vinden plaats van week 3 tot week 
9 aan de onderstaande locaties:
• Emmastraat huisnummers 1 tot en met 11
• Willemstraat huisnummers 1 tot en met 6
• Voirt huisnummers 33 tot en met 55

Testlocaties

In de regio Zuidoost-Brabant kunt u bij de 

GGD op drie locaties terecht voor een PCR-

test als u coronaklachten hebt of in contact 

bent geweest met iemand die corona heeft. 

U hebt hiervoor een afspraak nodig. Deze 

maakt u telefonisch via 0800 – 1202 of via 

de website www.coronatest.nl

Adressen testlocaties

Helmond Varenschut 11

 5705 DK Helmond

Eindhoven  Antoon Coolenlaan Parking

 5644 RX Eindhoven 

Eersel Mortelveld, Kuilenhurk in Eersel

In de regio Zuidoost-Brabant vaccineert en test de GGD op verschillende 

locaties. Hieronder een overzicht van de vaccinatie- en testlocaties. 

HELMOND
Adres vaccinatielocatie

Haverdijk 11 - 5704 RC Helmond

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

medisch hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Helmond?

EINDHOVEN
Adres vaccinatielocatie

Lardinoisstraat 8 - 5611 ZZ Eindhoven

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Eindhoven?

Afspraak maken voor kinderen

Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar maak je een afspraak via het 

telefoonnummer dat in de uitnodigingbriefs staat. De GGD kan geen 

afspraak voor je inplannen. 

Overzicht vaccineren en testen
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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

Ook voor de best belegde broodjes!

4 Slavinken ................................ 5,00
4 Beierse
Frikadellen ................................ 5,95
Crispy Roll
.......................................................... 100 gram 2,35
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Gebraden Rosbief ........... 3,75
2 Gegrilde
Kippenpoten .......................... 3,50
Brusselse Kipfi let
“Roerbakgerecht met kipfi let, 
prei en katenspek”  ........................... 100 gram 1,25

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

SPECIAL

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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.

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

VANAF € 20,-

SAMEN  OPRUIMEN
ZOLDER / GARAGE  ETC. 
evt. naar de stort brengen. 
06 19 99 49 04.

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

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

Verhuiswagen
20 m3

+ laadlift en 250 km vrij!
€ 125,- excl. btw.

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 040-2952567 / 06-
23854915.

Per direct beschikbaar: 
alleen voor de medisch 
noodzakelijke voetzorg!! 
Zie RIVM regelement. Lek-
ker makkelijk, ik kom ook 
aan huis! Medisch pedi-
cure ALTA GRACE. Tel: 
06-50571183.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 4

Oplossingen wk 3
O M S T R E K E N B T D

R A E O F O L D E R E N

G A I R E T E M O H C E

A R L T K D R N A F N F

N K A S T E K O R T I F

I T B T A R N A L J P E

S E H A N D M A A I E R

T I L A S E R L I C H T

S R L L B E O E L E D E

I F A U E E O M P A S B

U A I D R V A L R E E P

V S S S P I E R B A L T

B A L L A S T

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

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

Kruiswoord

P L A S M A P L A A T S

A S H E E T H O O F D C E

B A R O N H O E L A M E L

C L U B E E R S T M I N G

E M S I N N T U K T E E

S T A N T E A T L A S R

I T E V

B A R R A S O E R O S B

A D M O H M N E K T O E

C R E W W E N E N T A L I

O E R A L U R N N O D I G

N N D E L I C I E U S E E

S N E D I G G U T S E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 5 6 8
3 5

2 8 4
9

8 6 1 3
2

8 9 6
9 7

1 3 4 9

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

Horizontaal: 1 Italiaanse drank 6 land in Afrika 12 leermeester 13 gezichtspunt 15 atmosfeer 
16 soort hert 18 waterkering 19 uitroep 20 Frans lidwoord 22 haast 25 zangnoot 26 nauwe doorgang 
29 voor 30 kleine baai 32 insect 34 grote garnaal 36 sterke drank 37 pl. in Noord-Brabant 
39 dwarsligger 41 muziekinstrument 43 vis 45 in plaats van 47 reusachtig 49 anni elapsi (afk.) 
50 wenden 52 Openbaar Ministerie 53 Engels bier 55 op grote afstand 56 zeehond 58 grootmoeder 
59 helper 61 vorstelijk eigendom 63 onlangs 64 importantie.

Verticaal: 1 Oudgermaans volk 2 vertrager 3 slee 4 ribbenstoot 5 uiteinde v.e. spier 7 voeg 
8 draagbare telefoon 9 voorzetsel 10 pausennaam 11 pl. in Ghana 12 slavenschip 14 onderwerp 
17 selderij 18 bakmengsel 21 fase 23 ondernemingsraad (afk.) 24 bijdrage 27 aardbol 28 uitbouw 
30 voorstellingsbeeld 31 groet 33 vangwerktuig 35 bloeiwijze 38 Russisch heerser 40 opschik 
41 voorzetsel 42 hoofdstad van Jordanië 44 kweker 46 public relations (afk.) 48 room bevattend 
50 pit 51 ongaarne 54 pl. in Gelderland 55 boerenbezit 57 dik en rond 58 stommeling 
60 da capo (afk.) 62 familielid.

AMATEUR
BABOE
BEVALLIG
BIECHT
BOERS
BOTEN
CONTINU
DUWEN
FRONT
HAMSTERAAR
HERFST
HOORN
JAMSESSIE
KETEN
LEDER
LOBBY
LOKAAS
NONNENKAP
ONKUNDE
ONRAAD
OPBRENGEN
TAPTOE
TEELT
TEKSTVRAAG
TEMPO
TRAPEZE
UKKIE
ZOLANG
ZWEMBASSIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

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

Winnaar: week 2, Dhr. T. Verrijk, Nuenen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

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

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

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

50PLUS doet oude fusie-wijn in nieuwe 
verkiezingszakken
Een stukje van de heer Carel La Grouw in Rond de Linde van afgelopen week. La Grouw is 
lijsttrekker van 50PLUS Nuenen Actief, dat 16 maart voor het eerst in Nuenen deelneemt 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. La Grouw beweert dat VVD, D’66 en PvdA ook de 
komende raadsperiode streven naar een fusie met Eindhoven. Ook De Combinatie en het 
CDA zouden ervoor openstaan de zelfstandigheid van Nuenen op te geven. Tot slot 
voegt hij daar gemakshalve Lijst Pijs nog even aan toe. Kort door de bocht. 
Waar hij die stelligheid op baseert, maakt hij niet duidelijk. In het verkiezingsprogram-
ma van GroenLinks-PvdA is geen letter te lezen over de wenselijkheid van een fusie met 
Eindhoven. De programma’s van de andere genoemde partijen ken ik nog niet, maar of 
daar in staat wat La Grouw beweert? Op pagina 36 van ons verkiezingsprogramma is 
onder het hoofdstuk ‘Bestuurlijke samenwerking in de regio voor meer kennis en bete-
re dienstverlening’ te lezen: “Nuenen staat als gemeente voor grote uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, energietransitie, woningmarkt, mobiliteit, sociaal domein en 
meer. Daarbij is regionale samenwerking met buurgemeenten noodzakelijk, zoals 
Geldrop-Mierlo, en Son en Breugel. We willen een open communicatie met de regio en 
samenwerken waar mogelijk. We zoeken continu naar de balans tussen Nuenens en re-
gionaal belang en we maken met gemeenten in de regio duidelijke en transparante af-
spraken en gaan deze proactief beïnvloeden.” Dat geldt zeker ook voor Eindhoven, als 
sterke motor van onze regio.
Wat La Grouw wel duidelijk maakt, is dat hij de afgelopen jaren de Nuenense politiek niet 
gevolgd heeft. Immers, nadat de Nuenense bewoners zich in een referendum hadden uit-
gesproken tegen een fusie met Eindhoven en de Provincie Noord Brabant het fusieplan 
introk, is de Nuenense politiek niet meer met dit onderwerp bezig geweest. Het was im-
mers geen thema meer. De PvdA richtte zich dan, samen met andere fracties, op actuele 
en belangrijke onderwerpen. Die samenwerking ging zover dat de PvdA samen met 
GroenLinks de komende verkiezingen ingaat. Door samen te werken en je op het wel en 
wee van nu en de toekomst te richten, beste mijnheer La Grouw, kun je verschillen van in-
zicht overbruggen! Zelfs als het over een fusie gaat! 
Wat zou nu de reden kunnen zijn van 50PLUS om dit onderwerp nog eens van stal te 
halen? Gebrek aan eigen verkiezingsonderwerpen misschien? Alleen maar praten 
over ouderen, hun zorgen, hun problemen brengt je niet ver in Nuenen. Met de proble-
matiek van ouderen hebben GroenLinks en PvdA zich de afgelopen jaren, met andere 
fracties in de gemeenteraad, serieus beziggehouden en gaan dat ook in de komende 
raadsperiode doen. Lees ons verkiezingsprogramma er maar gerust op na. Daarin is 
te lezen dat we niet alleen op het gebied van ouderenzorg willen uitblinken, maar met 
hart en ziel gaan voor een sociaal en groener Nuenen voor jong en oud! 
Dus mijnheer La Grouw, doe geen oude wijn in een nieuw 50PLUS-Nuenen-Actief-
zakje, maar neem de uitnodiging aan om mee te doen aan een beter, socialer en 
groener Nuenen. Bij deze! 

Jan Wesenbeek, lijsttrekker GroenLinks-PvdA 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

Gemeente: kom in beweging    
voor jong en oud in Nuenen-Noord
Bewoners in Nuenen-Noord zetten zich al ruim 10 jaar in voor een centrale plek om te 
kunnen spelen en bewegen. Een decennium lang is hier in allerlei gemeentelijke com-
missies over gesproken zonder dat er iets is gebeurd. Ondertussen is een generatie op-
gegroeid. 

Vorig jaar zijn eindelijk de hoognodige speelplekjes voor de allerkleinsten geplaatst. 
Maar voor de jeugd van 9 tot 99+ is er nog steeds niets. En blijft het hierover muisstil 
vanuit de gemeente. Dit ondanks de toezegging tijdens een raadsvergadering eind 
2019 om het braakliggend terrein op de Emmastraat - waar eerst basisschool ‘t Palet 
stond - te egaliseren om alvast als tijdelijk trapveldje te dienen. Hiervoor was brede 
steun in de wijk. 
Wel weten we ondertussen dat de weinige groene openbare ruimte in Nuenen-Noord 
moet worden volgebouwd: de Kloosterstraat wordt bebouwd en voor cultuur inge-
richt, er is een stoelendans van supermarkten in het centrum met bouwplannen en tot 
slot de voorgenomen verkoop van de grond aan de Emmastraat aan een partij in het 
oosten van het land ten koste van lokale initiatieven.

In de besluitvorming rondom de locatie Emmastraat heeft de gemeenteraad gekozen 
om deze locatie voor woningbouw aan te wijzen en om elders in Nuenen-Noord met 
spoed invulling te geven aan speelvoorzieningen. Spelen en bewegen zou een speer-
punt zijn binnen de Nuenense politiek. Nu, ruim 2 jaar later, is daar nog steeds nauwe-
lijks sprake van. Ondanks een raadsbesluit uit 2019 blijft onze buurt met lege handen 
achter en moet Nuenen-Noord het nu doen met een brief van de gemeente van decem-
ber 2021 waarin uitsluitend over de woonlocatie Emmastraat wordt gesproken terwijl 
de speelvoorziening ook onderdeel van de besluitvorming was.

Nuenen-Noord verandert: er komen steeds meer jonge gezinnen wonen, de basis-
school groeit uit zijn jasje en ouderen blijven langer thuis en hebben behoefte aan so-
ciale contacten. Het is essentieel dat er in onze wijk ook de mogelijkheid is voor jong en 
oud om elkaar buiten te ontmoeten en recreëren waardoor ook de sociale cohesie 
wordt versterkt. Zo houden we onze buurt toekomstbestendig. 
De burgerparticipatie op dit onderwerp is hoog en er is daarbij steeds contact gezocht 
met de gemeente: er zijn de afgelopen jaren door bewoners, school, buurtverenigingen 
(jong en oud) veel inspraak geleverd en initiatieven genomen, petities en uitgewerkte 
plannen aangeboden. Meer dan 350 huishoudens uit onze wijk hebben in 2019 een pe-
titie getekend voor een centraal in de wijk gelegen groene buitenruimte.

De gemeente heeft een zorgplicht voor de kwaliteit van de leefomgeving die rekening 
houdt met de belangen van al haar inwoners die hier gebruik van maken - jong en oud. 
Wij zien dat de gemeente vooral kijkt naar de kwantiteit in de gebouwde omgeving. 
Wij zien dat de gemeente in die zorgplicht ernstig tekort schiet en in gebreke blijft voor 
Nuenen-Noord. 

Wij constateren dat het proces niet juist is verlopen. Ook volgens het eigen BOB (burger-
participatie) principe dat door de gemeente - althans op papier - wordt gehuldigd. Als 
bewoners van Nuenen-Noord hadden we dan ook minstens verwacht dat onze gemeen-
te in de praktijk de buurt inspraak zou geven bij de herinrichting van de Emmastraat.

Wat nu?
Wij stellen het gehele proces ter discussie. Tien jaar later willen wij nog steeds een groe-
ne ontmoetingsruimte centraal in de wijk voor jong en oud. Wij luiden de noodklok en 
willen dat duidelijk is waar deze plek komt nog voordat er gesproken wordt over her-
ontwikkeling van de Emmastraat. Gemeente, kom in beweging en laat ons spelen en 
participeren!

Jasper van de Ven, Bart Henselmans, Frank Peek, 
Mark Jansen, Ryan McClymonds, Rik van de Ven

Bewoners van de Julianastraat en Emmastraat Nuenen

Alle financiële tegemoet- 
komingen gebundeld 
In Nuenen heeft de gemeente een scala aan regelingen die inwoners -met 
een beperkt inkomen- financiële ondersteuning biedt. Dat is heel mooi 
maar het is niet altijd eenvoudig om die regelingen te ontdekken. Het 
vraagt veel geduld en zoekwerk om ze te vinden.

informatie) of bel 040-2837833. Hebt 
uzelf een onderwerp of idee waarvan 
u vindt dat dat een plaats verdient op 
de Nuenense politieke agenda? Wij 
vernemen dat graag van u. Meld u via 
het contactformulier op onze web-
site.

Theo van der Linden  
www.combinatienuenen.nl

Denk hierbij aan kwijtschelding van 
gemeentelijke belasting of een finan-
ciële bijdrage voor iemand die lid is 
van een sportvereniging of van de bi-
bliotheek. Dit zijn zomaar wat voor-
beelden want er zijn heel veel rege-
lingen. De Combinatie, de lokale poli-
tieke partij die oog heeft voor alle 
Nuenense inwoners, heeft deze rege-
lingen op een rij gezet en gebundeld. 
Hebt u belangstelling voor deze bun-
deling voor uzelf of voor iemand an-
ders, dan kunt u die downloaden op 
onze website (onder het hoofdstuk 

Advertorial

50PLUS Nuenen Actief
Tot teleurstelling van velen, maar vast niet iedereen, moeten wij u meedelen 
dat 50PLUS Nuenen toch niet zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 16 maart 2022. De reden is dat we op dit moment niet voldoende ge-
kwalificeerde kandidaat-raadsleden voor onze verkiezingslijst hebben. En we 
zijn niet van het zomaar op de verkiezingslijst zetten van burgers als lijstvul-
ling. We zijn wel van het kritisch volgen van de politiek, met name als het om 
de belangen van 50plussers gaat. De landelijke partijen VVD, CDA en D66 hak-
ken al jaren in het inkomen van senioren. Al 12 jaar worden de pensioenen niet 
aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Dat heeft inmiddels 
geleid tot een inkomensachteruitgang van 20%. En dat terwijl er meer dan ge-
noeg geld is. Het vermogen van de pensioenfondsen neemt ieder jaar toe met 
zo’n 2 miljard en bedraagt inmiddels ruim 20 miljard (€ 2.060.000.000). Als klap 
op de vuurpijl zijn VVD, CDA en D66 vast van plan om ook nog eens de AOW los 
te koppelen van het minimumloon. Weer een aanslag op de portemonnee van 
de 50plusser. Het uitmelken van de 50plusser moet onmiddellijk gestopt wor-
den. Daar kunt u zelf wat aan doen. Geef een niet mis te verstaan signaal rich-
ting Den Haag af bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Stem niet lan-
ger op de VVD, CDA of D66. Tenzij, de lokale VVD, CDA en D66 publiekelijk af-
stand nemen van het landelijk beleid van hun moederpartijen. 
Zo zie je maar weer. 50Plus Nuenen is de partij die zegt waar het op staat. 
Spreekt u dat aan en wilt u ook bijdragen aan de groei en bloei van 50PLUS 
Nuenen? Neem dan contact op met ondergetekende.

Namens 50PLUS Nuenen 
Carel La Grouw, voorzitter 50PLUS Nuenen, cmlagrouw@gmail.com

Dorpsraad wil graag meer    
Lieshoutse initiatieven     
in het kader van ‘25 jaar Laarbeek’
De gemeente Laarbeek bestaat dit jaar exact 25 jaar. Een jubileum dat de 
gemeente niet ongezien voorbij wil laten gaan. De gemeente roept bur-
gers dan ook op om initiatieven te nemen om dit jubileum te vieren. Ster-
ker nog: voor goede, passende initiatieven stellen zij graag subsidie be-
schikbaar. Dorpsraad Lieshout roept burgers op met ideeën en plannen 
te komen en die bij de gemeente in te dienen.

deeld. Net als de andere dorpsraden 
in Laarbeek heeft Dorsraad Lieshout 
zo ook een stem bij de gemeentelijke 
toewijzing van de subsidie. Op die 
wijze wordt de subsidie eerlijk en 
weloverwogen verdeeld over de ini-
tiatieven. Op www.laarbeek.nl/25jaar 
is allerlei informatie over de activitei-
ten én de beschikbare subsidie te 
vinden.

Lieshoutse initiatieven
Inmiddels zijn er al diverse plannen 
en initiatieven ingediend bij de ge-
meente Laarbeek en ook beoordeeld 
door de commissie. Hierdoor is de 
subsidiepot al behoorlijk geslonken. 
Om die reden roept Dorpsraad Lies-

Gemeente initiatief
Meer activiteiten waaraan meer bur-
gers kunnen deelnemen dragen na-
drukkelijk bij aan de verbetering van 
de leefbaarheid. Om die reden on-
dersteunt de Dorpsraad Lieshout van 
harte het initiatief van de gemeente 
Laarbeek om het jubileumjaar 2022 
niet zo maar voorbij te laten gaan. De 
Dorpsraad is ook blij dat de gemeen-
te de daad bij het woord voegt en 
niet alleen burgers op roept om iets 
te organiseren, maar daar óók (finan-
ciële) ondersteuning aan verbindt. 
De gemeente heeft een behoorlijke 
pot geld vrijgemaakt die burgers 
kunnen gebruiken om hun initiatief 
van de grond te krijgen.

Gemeentelijke subsidie
Dorpsraad Lieshout is zelfs inge-
voegd bij het beheer van deze ge-
meentelijke pot. Namens de Dorps-
raad heeft Kees Heldens zitting geno-
men in de commissie die de subsidie-
aanvragen voor initiatieven beoor-

De gemeente Laarbeek bestaat in 2022 al 25 jaar en wil dat weten ook!

hout burgers op om met initiateven 
te komen, liefst (ook) voor de kern 
Lieshout, zodat alsnog gebruik ge-
maakt kan worden van deze subsi-
diepot en de gelden aangewend 
kunnen worden voor Lieshoutse ini-
tiatieven in het kader van ‘Laarbeek 
25 jaar’. Dorpsraad Lieshout zou 
graag door deze initiatieven zien dat 
er een evenredig deel naar de kern 
Lieshout gaat. Daar zijn dan echter 
wél initiatieven voor nodig!

Hulp nodig?
Wilt u iets doen in dit kader? Wilt u iets 
aanpakken? Indien u iets in Lieshout 
wil organiseren in het kader van ‘25 
jaar Laarbeek’ kan Dorpsraad Lieshout 
u met raad én daad ondersteunen en 
op weg helpen. Schroom daarom niet 
en kom met uw initiatief naar Dorps-
raad Lieshout toe, zodat dit mee kan 
draaien in het jubileumjaar ‘Laarbeek 
25 jaar’. Neem contact op via www.
dorpraad-lieshout.nl of mail ons via 
info@dorpsraadlieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout helpt u graag, 
met raad én daad!
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ring van de werkzaamheden tijdelijk afgesloten zijn. Graag 
vragen wij u om voldoende afstand tot de machines en de 
werkzaamheden te houden en niet over afgesloten paden 
te lopen. Wij proberen de overlast tot een minimum te 
beperken. 
Voor de werkzaamheden langs de Lieshoutseweg wordt, 
buiten de spitsuren, één rijbaan (in zuidelijke richting) af-
gesloten. Het verkeer wordt om en om door verkeersre-
gelaars over de andere rijbaan geleidt. Deze rijbaan blijft 
tijdens de werkzaamheden te alle tijden open.

Waarschijnlijk worden de werkzaamheden in februari uit-
gevoerd. Bosgroep Zuid Nederland verzorgt in opdracht 
van de gemeente Nuenen de voorbereiding en uitvoering 
van de werkzaamheden.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 17-01-2022 EN 24-01-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Enodedreef 3 Wijzigen gebruik voor promsfestival 
Gulberg bij nr. 7 Plaatsen tijdelijke zendmast 
Achterste Akker 25 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Park 63 Uitbreiden restaurant en plaatsen 
 vluchttrap bovenwoning 
Grote Heiakker 6 Veranderen kozijnen en constructie 
 muur 
Berg 24 Plaatsen serre 
Heikampen 74 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Duivendijk 7B Verbouwen bedrijfsgebouw 
Heikampen 3 Renoveren geveldelen, vervangen 
 buitenkozijnen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jacob Catsstraat 6  Uitbreiden tandartsenpraktijk op
en 6A begane grond 
Geldropsedijk 12 Plaatsen erker voorzijde woning 
Hool 6 Herbouwen woning 
De Hofstad 3A Wijzigen gebruik tot B&B 
Olen 50 Herbouwen en uitbreiden bijgebouw

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Bakertdreef 5 Oprichten woning 

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Militaire Oefening 31 januari 2022 tot 
 en met 11 februari 2022 

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

alle jongeren in Nuenen. Doe jij mee? 
Invullen kost maar een paar minuten. 
En je maakt bovendien kans op een 
Nuenense cadeaubon ter waarde van 
€10,- Laat je mening horen vóór 6 fe-
bruari aanstaande. Dank voor je me-
dewerking! Scan de QR-code en vul 
de vragenlijst in!

24 FEBRUARI: ONLINE 
INFORMATIEBIJEENKOMST 
ONTWIKKELING GULBERGEN
De komende periode ontwik-
kelt Metropoolregio Eindho-
ven (MRE) een plan voor 
Landgoed Gulbergen. Een 
plan dat in samenspraak met 
betrokkenen, omwonenden 
en belangstellenden tot stand 
komt. Een online informatie-
bijeenkomst op 24 februari 
vormt de start van een serie gesprekken en bijeenkomsten. 

Landgoed Gulbergen ligt op de grens van de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. Ooit was het een vuilstort. Nu 
is het een groen gebied waar u misschien weleens komt 
om te wandelen, sporten, fi etsen, of om een bezoek te 
brengen aan de dierentuin of golfbaan. De 21 gemeenten 
in MRE willen het gebied klaarstomen voor een nieuwe 
toekomst. 

Meepraten en -denken over Gulbergen? 
Wilt u meepraten en -denken over de ontwikkeling van 
het gebied? Dat kan! De komende tijd gaan de bestuurders 
en het projectteam van MRE graag in gesprek met alle 
belangstellenden en betrokkenen bij het gebied. Zij zijn 
benieuwd naar bevindingen, ideeën en aanvullingen die 
van belang kunnen zijn voor de verdere planuitwerking. 
U kunt op verschillende manieren meedenken en -praten. 

Om te beginnen tijdens een online informatiebijeenkomst 
op donderdag 24 februari. De bijeenkomst begint om 19.00 
uur en duurt tot 20.15 uur. Op www.gulbergen.nl vindt u 
meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan de online 
informatiebijeenkomst. En ook over hoe u vervolgens uw 
inbreng kunt leveren. 

Nieuwsbrief
Op www.gulbergen.nl kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief over de ontwikkeling van Landgoed Gulber-
gen. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

VRAGENLIJST JONGERENWERK
Ken je het jongerenwerk in Nuenen?
De gemeente biedt jou graag jongerenwerk aan dat bij je 
past. Daarom willen we graag weten of jij Jongerenwerk 
Nuenen kent. Wat vind je er van? En wat kan er volgens 
jou beter? We hebben een online vragenlijst gemaakt voor 

24 FEBRUARI: ONLINE 
INFORMATIEBIJEENKOMST 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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GEMEENTEBERICHTEN

KAP EN SNOEI DODE EN GEVAAR- 
LIJKE BOMEN EN DOOD HOUT
De gemeente Nuenen en Bosgroep Zuid Nederland voe-
ren binnenkort enkele werkzaamheden uit in het bosper-
ceel bij de Weverkeshof in Nuenen en aan de beplanting 
op de geluidswal in de bocht van de Lieshoutseweg in 
Gerwen. Beide terreinen en beplantingen zijn in eigendom 
van de gemeente Nuenen.

Kap dode en gevaarlijke bomen en snoei dood hout
In het bosperceel bij de Weverkeshof in Nuenen wordt 
veel gewandeld en gespeeld. Hiervoor is het belangrijk 
dat er in het bosje aandacht is voor de veiligheid van de 
aanwezige bomen. Om onveilige situaties voor bezoekers 
weg te nemen, worden binnenkort enkele werkzaamhe-
den uitgevoerd. Hierbij worden er enkele dode en gevaar-
lijke bomen gekapt. Ook worden enkele bomen fl ink terug 
gesnoeid om deze voorlopig veilig te kunnen behouden. 
Daarnaast worden dode en gevaarlijke takken in de bomen 
gesnoeid.

Kap beplanting geluidswal Lieshoutseweg
Op de kruising van de Lieshoutseweg en Gerwenseweg 
zijn op de geluidswal in de bocht bomen aanwezig. Deze 
bomen zijn in slechte conditie en verschillende hiervan 
zijn al dood. Ook zijn enkele bomen al omgewaaid. Dit 
levert gevaarlijke situaties op voor de aangrenzende weg. 
Derhalve worden deze bomen vanuit veiligheidsoverwe-
gingen gekapt. 
Komend najaar / winter zullen op de geluidswal jonge 
struiken worden terug geplant.

Wat merkt u van deze werkzaamheden?
De werkzaamheden worden met machines en een hoog-
werker uitgevoerd. In het bosje bij de Weverkeshof kunnen 
paden vanuit veiligheidsoverwegingen tijdens de uitvoe-

Lariekoek 
In Rond de Linde van 29 januari jl. staat een ingestuurd stuk van 50PLUS waarin staat 
dat “VVD, D66 en PvdA al jaren volgens hun eigen zeggen streven naar een ‘fusie met 
Eindhoven’. En bij de Combinatie en het CDA staat de deur ook open naar opgeven zelf-
standigheid.” Dit laatste is pertinent onjuist!  
De feiten zijn dat in 2018 de leden van de Provinciale Staten van CDA, GroenLinks en SP 
tegen een fusie met Eindhoven stemden. Het voorstel van gedeputeerde D66 mevrouw 
Anne-Marie Spierings om Nuenen op te laten gaan in Eindhoven, haalde het niet. Via 
stille diplomatie hebben we toen als CDA met argumenten onze CDA-statenfractie we-
ten te overtuigen dat Nuenen c.a. zelfstandig diende te blijven. 
Een van de argumenten waarom Gedeputeerde Staten Nuenen bij Eindhoven wilden 
voegen was dat de financiën van Nuenen niet op orde waren. Maar wat hiervan de oor-
zaken waren, kwam niet ter sprake. Door de BOR-afspraken (bouw woningen voor 
Eindhoven) in SGE-verband (Stedelijk Gebied Eindhoven) had Nuenen een schulden-
last van tientallen miljoenen euro’s opgebouwd vanwege grondaankopen in Nuenen 
West en Eenheid West. Geen enkele gemeente in SGE hield zich aan die afspraken. Nue-
nen wel en die zat toen dus met de bekende gebakken peren. 
Om de schuldenlast drastisch te verminderen is het van evident belang is dat de bouw-
plannen in Nuenen West gerealiseerd worden en er een acceptabele oplossing komt 
voor Eenheid West. 
Het CDA-Nuenen c.a. heeft in zijn verkiezingsprogramma 2022-2026 staan dat het 
voor intensieve samenwerking is met Stedelijk Gebied Eindhoven en voor verdere amb-
telijke samenwerking met de gemeente Son en Breugel. 
Ook ziet 50PLUS een meerderheid ontstaan in de gemeenteraad voor ‘het snode plan’ 
om Nuenen bij Eindhoven te voegen. Waar deze partij deze wijsheid vandaan haalt, is 
mij volslagen onduidelijk. 
Kortom: een artikel dat gebaseerd is op onjuistheden c.q. lariekoek.

Namens CDA-Nuenen c.a. Cees Meijvis, fractievoorzitter CDA-Nuenen c.a.

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

In Rond de Linde van 29 januari jl. staat een ingestuurd stuk van 50PLUS waarin staat 

De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Nuenen c.a.

Helmond kijkt online mee met digitale 
opening World Press Photo Exhibition 
Afgelopen vrijdag opende om 15.00 uur World Press Photo Helmond. Niet 
fysiek, maar online via een gedeelde video. De verplaatsing van De Cacao-
fabriek naar de glazen wand van Het Speelhuis zorgt voor een enorm en-
thousiasme bij partners, sponsoren, pers, de politiek en talloze andere Hel-
monders. Ondanks de verlengde maatregelen voor de culturele sector, is 
World Press Photo Helmond hierdoor namelijk toch veilig en gratis te zien. 

en Thomas Swinkels (Bouwcenter 
Swinkels), Jeroen Driessen (Driessen 
Groep), leerlingen van OBSH, foto-
graaf Dave van Hout en vele anderen. 

Al voor de opening verschenen de 
eerste bezoekers op Het Speelhuis-
plein. Met veel enthousiasme en inte-
resse werden de foto’s bekeken. Eén 
van die voorbijgangers merkte op 
dat hij met belangstelling de op-
bouw gevolgd heeft. “Het is fijn om te 
zien dat er weer wat leven in de stad 
wordt gecreëerd en ik zag ook het 
werkplezier bij de bouwers de afge-
lopen dagen. Ik ga zeker af en toe kij-
ken de komende weken.” 

Blik op de Wereld 
Jeugdburgemeester Noël Silalahi gaf 
in de openingsvideo aan dat hij bij 
World Press Photo toch vooral aan 
actualiteit en aandacht denkt. Leer-
lingen van OBSH hebben zelf ervaren 
dat er inderdaad aandacht nodig is 
om goede foto’s te maken; een scher-

De digitale opening werd vandaag 
vanuit huis door veel Helmonders be-
keken via verstuurde video links en 
de social media kanalen van De Ca-
caofabriek en theater Het Speelhuis. 
Partners en geïnteresseerden vertel-
den kort iets over hun band met- of 
bewondering voor de internationale 
tentoonstelling. Zo ook de burge-
meester van Helmond, Elly Blanksma: 
“We halen de wereld naar Helmond. 
Ik nodig iedereen uit om de route 
langs Het Speelhuis te wandelen, die 
prachtige foto’s binnen te laten ko-
men en een beetje te genieten van de 
cultuur die we zo gemist hebben.“ 

De Helmondse verpleegkundige en 
blogger Tommie Niessen geeft aan dat 
World Press Photo hem vooral doet 
denken aan beelden of een reeks van 
beelden die heel relevant zijn. “Vaak 
zijn die beelden niet alleen actueel, 
maar ook heel herkenbaar.” Andere 
trotse reacties waren er van jeugdbur-
gemeester Noël Silalahi, sponsors Tom 

pe blik en rust. Dit schooljaar hebben 
alle groepen 7 en 8 van Stg. Openba-
re Basisscholen Helmond, een pro-
ject gedraaid rondom de World Press 
Photo-tentoonstelling. 

Ze zijn zelf aan de slag gegaan met vi-
suele journalistiek middels het edu-
catieproject ‘Blik op de wereld’. Dit 
educatieproject is door de scholen-
stichting in samenwerking met Beam 
It Up vormgegeven tot een workshop 
persfotografie waarbij de leerlingen 
binnen de thema’s en kaders van de 
World Press Photo Tentoonstelling fo-
toreportages hebben gemaakt. Deze 
foto’s zijn ook te bezichtigen in een 
fotopresentatie bij World Press Photo 
Helmond. Alle betrokken klassen 
brengen de komende weken boven-
dien een bezoek aan de tentoonstel-
ling en leren dan alles rondom de in-
houd van de fototentoonstelling. 

World Press Photo Exhibition 2021 én 
‘Blik op de wereld’ zijn beiden gratis 
te bezichtigen door een rondje rond 
Het Speelhuis, van zaterdag 22 ja-
nuari t/m zondag 13 februari. Kijk 
voor meer info op site cacaofabriek.
nl/worldpressphotohelmond
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Schoolplein ‘De Vulkaan’
Op 26 januari om 11.30 uur wordt het groene schoolplein ‘De Vulkaan’ 
van Basisschool St. Jozef in Nederwetten officieus geopend voor de leer-
lingen van de school.

Vanwege de covid maatregelen is er 
gekozen voor een besloten opening, 
dus enkel voor de leerlingen en lera-
ren. Vrijwilligers, ouders, familie en 
andere geïnteresseerden zijn ui-
teraard van harte welkom bij de offi-
ciële opening. Informatie hierover 
volgt zo spoedig mogelijk.
Meer informatie kunt u hier vinden: 
https://devulkaan.jouwweb.nl/

De leerlingen helpen op deze woens-
dag projectleider Willem Doreleijers 
om een wilgentunnel aan te planten 
en er wordt een schoolbord buiten 
geplaatst. De klassen kunnen zo-
doende met mooi weer buiten on-
derwijs genieten. Verder wordt er 
half februari een educatief voedsel-
bosje naast de fietsenstalling ge-
plant.

DIt jaar geen uitvoeringen voor  
toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 
Afgelopen donderdag heeft het bestuur van ‘De Vriendenkring’ uit Lies-
hout helaas de stekker uit het seizoen moeten trekken. Voor het derde 
seizoen zijn de vooruitzichten te onzeker. Maar ook als volgende week al-
les weer open zou gaan, lukt het niet om in twee maanden tijd het toneel-
stuk ‘De erfenis van tante Bella’ op de planken te zetten. Daar is gewoon 
te weinig tijd voor, los van alle onzekerheden.

Geniet van #Vrijheid
Vrijheid, een beladen en tevens fantastisch woord. Respect en tolerantie 
horen hierbij. In kunst ben je VRIJ.

om te bouwen aan je eigen toekomst 
en je eigen fouten te maken en ver-
der te bouwen!

SHE Art Gallery opent haar deuren 
aan De Huufkes 34 in Nuenen, voor 
iedereen die wil komen genieten van 
expositie #Vrijheid, en start traditie-
getrouw met een ingetogen vernis-
sage. Deze feestelijke opening is op 
zondag 30 januari van 13.00 tot 17.00 
uur. De expositie is doorlopend te be-
zoeken tot 30 maart.

Plek zat
De 400m2 grote galerie heeft ge-
noeg ruimte om rekening met elkaar 
te houden, om de gewenste afstand 
te bewaren. Dus kom gerust, ze heb-
ben gevulde glaasjes voor u klaar-
staan, en ook iets lekkers …  om de 
vrijheid te vieren!

De reguliere openingstijden zijn: 
woensdag en zondag van 13.00-
17.00 uur en op vrijdag van 13.00-
20.00 uur. Vrijdag is tijdelijk tot 17.00 
uur open. Meer info vindt u op de 
website: www.SheArtGallery.com

Na alweer een lockdown opent SHE 
Art Gallery met een doorlopende ex-
positie, genaamd #VRIJHEID. Kunst is 
vrij en dat maakt het zo interessant 
om naar te kijken en om er van te ge-
nieten. Kunstenaars zoals Harry van 
Empel, Cynthia Vandenbor, Angelique 
Mathijssen, Bart van der Voort en Elke 
Meulendijks nemen de vrijheid altijd 
mee, als rode draad door hun kunstre-
pertoire.

Angelique schildert letterlijk vrijheid 
op haar linnen, vogels die vrij zijn om 
daarheen te vliegen waar ze willen 
met alle bewegingsvrijheid. De vrij-
heid van ieder mens om te denken en 
keuzes te maken. En Elke Meulendijks 
ziet vrijheid in de natuur, het genie-
ten van het zonlicht dat door een bla-
derdak piept, en de kleuren in haar 
palet. Harry geeft in zijn werk duide-
lijk aan dat niemand zich in een hokje 
geplaatst hoeft te voelen, je hoeft 
niet voor 1 kleur te kiezen, je bent vrij 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00
www.fi rstclassmodestiphout.nl

EINDELIJK 
VRIJHEID

BLIJHEID
Binnen & Buitenverkoop
Scherpe prijzen € 25,-

Top kortingen 
en stickerprijzen

Iedereen mag profi teren

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1998 Nieuw gemeentewapen NGN

De oorsprong van het gebruik van een wapenschild ligt in de Middel-
eeuwen. Op het schild waren tekens en kleuren aangebracht om in de 
strijd te zien wie vriend of vijand was.
Al in 1346 gebruikten de schepenen van Nuenen-Gerwen een eigen ze-
gel. Dit vormde de basis voor het wapen van de gemeente Nuenen-Ger-
wen sinds 1817. Sinds 1814 hebben gemeenten het recht om een wa-
pen te voeren. Dat kan alleen na goedkeuring bij Koninklijk Besluit.
Ook de gemeente Nederwetten gebruikte aanvankelijk een eigen zegel 
met het wapen van de familie Van Berkel als gemeentewapen door de 
Hoge Raad van Adel in 1817 omschreven als: ‘zijnde van lazuur (blauw) 
beladen met drie zespuntige sterren van goud, staande twee en een, 
het schild rustende tegen St. Lambertus van goud’.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Passion 2022 komt te vroeg, 
maar de Passie blijft!
Het heeft zeker niet gelegen aan de inzet en hulp van velen. Alle sponso-
ren zijn ons trouw gebleven, projectkoor, solisten, combo en brassband 
hebben afgelopen periode individueel doorgewerkt aan hun muzikale 
inbreng. Toch kan Passion Nuenen 2022 helaas niet doorgaan. Voordat 
met de kaartverkoop gestart kan worden, wil de organiserende Brass 
Band Nuenen een volle kerk met maximale veiligheid voor deelnemers en 
publiek kunnen garanderen. Deze garantie is de komende periode sim-
pelweg niet te geven. Daarnaast ontstaat inmiddels ook het risico dat de 
muzikale ambities niet behaald kunnen worden. Het repetitieprogram-
ma van alle disciplines heeft noodgedwongen te lang stilgelegen.

houden hoop, we blijven u verrassen, 
maar Passion Nuenen 2022 komt he-
laas net te vroeg.

Passion Nuenen is door Brass Band 
Nuenen opgezet als een meeslepend 
muzikaal evenement. Het lijdensver-
haal en de thema’s van Passion Nue-
nen zijn tijdloos. Koperklanken en 
zang voelen zich thuis in een sfeervol-
le -tot concertzaal omgetoverde- Cle-
menskerk in Nuenen. De deelnemers 
en organisatie willen dit prachtige 
project maar al te graag tonen aan een 
breed publiek uit Nuenen en de regio. 
We hopen op een volgende kans.

Brass Band Nuenen blijft vooruitkij-
ken en werkt al aan een volgend bij-
zonder project: ‘Margot’. Het verhaal 
over Margot Begemann en ‘haar Vin-
cent’ is eveneens een tijdloos en pas-
sievol verhaal. Het belooft eind dit 
jaar unieke en meeslepende voor-
stellingen op te leveren. Kortom, we 

De -voorlopig- laatste editie (2018)

Nieuwe cd Lenny Kuhr
Door Nannie van den Eijnden

Op 28 januari brengt Lenny Kuhr haar 33e cd uit. Een bijzonder album, om-
dat het geen titel heeft (alleen haar naam), in coronatijd tot stand is geko-
men, er artiesten voor haar hebben geschreven en er twee nummers van 
haar dochter Daphna op staan. Het is vooral een mooi nieuw geluid, retro-
pop. Met diepgang, rust en sfeer. Het oude en het nieuwe komen samen.

en naar zich toegeschreven: ‘Hoe ik 
weet dat je er bent’.

Een mooi avontuur
“Ik had wel 20 nummers en was zó 
blij dat ik zoveel nieuwe liedjes had”, 
vertelt Lenny. “Ze zijn beschouwend, 
verteld door iemand die heeft door-
voeld. Bijzonder hoe de producers 
dat zó hebben kunnen vastleggen, 
dat is hun talent. We hebben ge-
speeld en opgenomen en ik ver-
trouwde volkomen op hoe de dingen 
gaan. Alles is overgave. Het was van-
zelfsprekend en een mooi avontuur, 
ik heb het gekoesterd dat anderen 
voor mij schreven.”

Ook ontbreekt een tekst van Hein 
Stufkes niet. Hij weet Lenny diep te 
raken. “Ik geloof in wat ontroert. Ik 
ben nog steeds een troubadour. Ik 
zoek nog altijd naar een lied. Ik zoek 
nog altijd naar de woorden voor wat 
ik voel en wat ik zie. Ik wil een licht 
zijn in het donker”, zingt ze op de 
tekst en muziek van Stef Bos.

De troubadour die nog altijd weet te 
ontroeren, zou op 26 januari in Para-
diso op het podium staan voor een 
eenmalig concert met groot orkest 
met blazers en strijkers, zoals de cd 
ook door Excelsior Recordings is op-
genomen. Dat is verplaatst naar 17 
februari. Voor kaartjes en voor het 
bestellen van een prachtig nieuw ge-
signeerd album kun je een berichtje 
sturen via Lenny’s website. Als je de 
cd bij Excelsior bestelt, ding je mee 
naar een huiskamerconcert.
www.lennykuhr.com

Het was een idee van Frans Hagenaars 
en Reyer Zwart van Excelsior Recor-
dings om bekende Nederlandse ar-
tiesten te vragen liedjes voor Lenny te 
schrijven. Erik de Jong (Spinvis), Stef 
Bos, Elke Vierveijzer en Joris Vincken 
maakten prachtige nummers die Len-
ny op het lijf zijn geschreven. Lenny’s 
verhaal gezien door de ogen van an-
dere singer-songwriters waardoor 
verhalen samenkomen en er mooie 
ontmoetingen en samenwerkingen 
zijn ontstaan.

Wens vervuld
Voor haar dochter Daphna is een 
droom uitgekomen. Ze heeft in haar 
leven al veel goede nummers ge-
schreven en het was haar grootste 
wens een lied te maken op een tekst 
van Herman Pieter de Boer. Dat is het 
derde nummer op de cd geworden: 
‘Zonder geluid’. Het andere nummer 
dat Daphna heeft gecomponeerd, 
was Engelstalig en dat heeft Lenny 
samen met haar partner Rob vertaald 

Fotografie: Rob Becker

Rode Kruis    
District Brabant-Zuidoost

EHBO cursus  
weer gestart
Jaarlijks raken in Nederland maar 
liefst 7,6 miljoen mensen gewond 
door een ongeval. Veel van deze on-
gevallen gebeuren in en om het huis. 
Het is van belang te weten hoe je dan 
moet handelen. Het Rode Kruis dis-
trict Brabant-Zuidoost helpt je graag 
op weg. Meld je aan voor een van de 
cursussen EHBO/Reanimatie uit het 
gevarieerde cursusaanbod. Deze 
worden gegeven op verschillende lo-
caties in onze regio.  Voor meer infor-
matie kijk op de site https://afdeling.
rodekruis.nl/brabant-zuidoost. Direct 
aanmelden, stuur een mail naar ehbo.
brabantzuidoost@rodekruis.nl

De klucht ‘De erfenis van tante Bella’ 
gaat hierbij in de vriezer. De spelers 
hebben de tekst nu 3 jaar in hun 
hoofd gehad en zijn toe aan iets 
nieuws. Onze regisseuse Loes Gruy-
ters, gaat op zoek naar een andere 
mooie klucht die wij hopelijk vol-
gend jaar in maart in het Dorpshuis in 
Lieshout op gaan voeren.

Als we weer mogen, en het blijft sta-
biel met corona laten we jullie dat ze-
ker weten. Voor nu is het belangrijk 
om gezond te blijven, en afwachten 
hoe dit jaar met corona verder gaat 
verlopen. Als alles goed blijft, zien we 
jullie graag in 2023 bij één van onze 
uitvoeringen van toneelvereniging 
‘De Vriendenkring’
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Cursus Praktische 
� loso� e
Nieuw bij Volksuniversiteit regio 
Eindhoven is de cursus Praktische fi-
losofie. Levenskunst voor elke dag! In 
zeven wekelijkse bijeenkomsten pra-
ten we over de wijsgerige antropolo-
gie. Daarin staat de vraag centraal: 
‘Wat is de mens?’ ‘Wie zijn we?’ ‘Wie 
ben je zelf?’ We verbinden de theorie 
aan allerlei alledaagse zaken, zoals 
social media, keuze-stress, fake news. 
Over de filosofische dilemma’s die we 
tegenkomen gaan we ook samen 
elke keer in gesprek.

De docent is mw. Derks, zij is filoso-
fisch trainer en coach met een eigen 
praktijk. Ze houdt ervan om filosofie 
te benaderen als levenskunst voor 
elke dag.
Start: woensdag 9 maart, 10.00-12.00 
uur, 7 lessen.

Meer informatie en aanmelden: 
www.vu-eindhoven.nl

Cultuur Overdag en de Boekenweek
Door de aanhoudende onzekerheid over de coronasituatie wordt de Boe-
kenweek 2022 een maand verzet: deze vindt dit jaar plaats van 9 t/m 18 
april. Cultuur Overdag Nuenen organiseert, in samenwerking met Biblio-
theek Dommeldal een gedichtenwedstrijd bij het thema ‘Eerste Liefde’ 
van de Boekenweek 2022.

de jury de winnaar bekend. Deze ont-
vangt een mooie prijs, eeuwige roem 
en publicatie in diverse media. De 
middag wordt muzikaal omlijst door 
Jos van Rens. Met zijn liedjes uit zijn 
programma ‘Mijn eerste liefde’ dat hij 
speciaal voor de Boekenweek week 
schreef.
Zin gekregen om mee te doen? Kijk 
dan snel op www.cultuuroverdag.nl/
boekenweek22 waar alle spelregels 
bij de wedstrijd te vinden zijn. De be-
langrijkste zijn: een gedicht van maxi-
maal 25 regels, mag ook minder, ge-
schreven in het Nederlands en zelf ge-
schreven. Bij inzending ga je akkoord 
met alle spelregels. Per deelnemer is 
slechts een inzending mogelijk.
Zend je gedicht per email naar ge-
dichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl 
of naar Gedichtenwedstrijd Eerste 
Liefde p/a Bibliotheek Dommeldal, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, 
5671 CH Nuenen. Vergeet niet je 
naam, leeftijd, adres en telefoon-
nummer te vermelden.
Inzenden van een gedicht  (de in-
zendtermijn is verlengd) kan nog t/m 
15 maart. 

Iedereen heeft vast wel herinnerin-
gen aan een eerste liefde, of droomt 
ervan. Je eerste liefde kan over een 
persoon gaan, over iemand op wie je 
verliefd werd, waar je nog vaak aan 
denkt en die je nooit meer vergeet. 
Die eerste liefde overspoelde je met 
gevoelens en verlangens die je nog 
niet eerder kende, een nieuwe wereld 
openbaarde zich. De ervaring van 
een eerste liefde kan ook zijn de liefde 
voor muziek, muziek die een inspira-
tiebron werd voor je verdere leven. Of 
die mooie film of dat ene boek dat er 
voor zorgde dat je ging lezen en niet 
meer ophield met lezen. Hetzelfde 
geldt voor het kijken naar mooie din-
gen, houden van kunst, voor het eerst 
musea bezocht. Allemaal.
Doe mee met dit inspirerende thema 
Eerste liefde en krijg meteen zin om je 
gedachten aan het papier toe te ver-
trouwen. Een deskundige jury beoor-
deelt de gedichten. Per leeftijdscate-
gorie (12 tot 18 jaar; ouder dan 18 jaar) 
zoekt ze de vijf beste gedichten uit.
Ook de feestelijke afsluiting is nu ver-
plaatst. Op zondagmiddag 10 april, 
de eerste zondag van de Boeken-
week, wordt een feestelijke bijeen-
komst georganiseerd in het Van 
Goghkerkje in Nuenen. Dan wordt 
aan alle genomineerden gevraagd 
hun gedicht voor te dragen. Je hoeft 
het niet zelf te doen, iemand anders 
mag dat ook doen. De organisatie 
kan je daarbij helpen, eventueel ne-
men zij dat van je over. Daarna maakt 

De nieuwe single van Tip Jar met de Texaan Bill Small

White sands
Op 4 februari komt de nieuwe single van Tip Jar uit. Nuenenaren Bart de 
Win en Arianne Knegt lieten zich inspireren door de mooie folkrock balla-
des waar ze mee opgroeiden. Met eenzelfde soort romantische melan-
cholie en rijke meerstemmige vocalen die we kennen van bijvoorbeeld 
Jackson Browne, Poco, The Eagles en Fleetwood Mac. Bitterzoete herinne-
ringen, de worsteling die liefde heet en de grote uitdagingen waar de 
mensheid voor staat smelten samen in dit lied. 

ner in crime, Arianne Knegt, heeft hij 
sinds 2013 zijn eigen band Tip Jar (En-
gels voor fooienpot). Zij bewegen 
zich in een internationaal collectief 
van muzikale vrienden en omringen 
zich met americanahelden als de 
Texaan Walt Wilkins, een jazzvirtuoos 
als Gilad Atzmon (Ian Dury, Paul Mc-
Cartney en Robbie Williams), alsmede 
opkomende talenten als Baer Traa en 
de Nederlandse snarenwonders Har-
ry Hendriks (evenals Bart zelf jaren-
lang Vaste Man), BJ Baartmans en 
Joost van Es (Ilse Delange, Douwe 
Bob). Tip Jar’s eigen aanstekelijke 
americana en de liefde voor Ameri-
kaanse rootsmuziek bracht hen al op 
legendarische podia als Gruene Hall 
(Emmylou Harris, Johnny Cash) en 
Luckenbach (Willie Nelson, Guy Clark) 
en bezorgde hen een plekje in de line 
up van diverse festivals in Texas.

De single zal vanaf 4 februari te strea-
men en te downloaden zijn via alle 
streaming- en downloadsites. 

fotografie Erik Meijerink
artwork Arianne Knegt
www.tipjar.nl

Kerkberichten

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         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 Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Dankbetuiging

Zoveel bloemen en kaarten, zoveel warme woorden.
Zoveel belangstelling en troost.

Beetje bij beetje begint het tot ons door te dringen dat

Frans Hoefnagels
mijn lieve man, papa en trotse opa er nooit meer zal zijn.
Met trots kijken wij terug op een mooie en warme dienst.

Het neemt ons verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te hoeven dragen.

Ria Hoefnagels
Simone, Alex, Mees & Luna
In liefdevolle herinnering:
Marcel †
    Jonathan

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 januari geen viering.
Zondag 30 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties:
Jan Billekens.

Mededelingen
De extra collecte voor Het Hemeltje 
in Eindhoven heeft € 140,41 opge-
bracht. Hartelijk dank hiervoor.

Kijk voor de allerlaatste informatie op 
de website van de parochie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 januari om 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Mededelingen
Kijk voor de allerlaatste informatie op 
de website van de parochie.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 januari om 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties:
Annie Knoops, voor haar verjaardag; 
Frans en Dora Saris. 

Mededelingen
Kijk voor de allerlaatste informatie op 
de website van de parochie.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 30 januari zal ds. Marlies 
Schulz voorgaan in de dienst, waarin 

ook ambtsdragers afscheid nemen 
en nieuwe ambtsdragers worden be-
vestigd. Deze dienst begint om 10.00 
uur. U kunt daarbij als kerkganger 
aanwezig zijn, zonder aanmelding 
vooraf. U moet zich echter wel hou-
den aan de basisregels m.b.t. de coro-
na: mondkapje op en een verplichte 
looproute. Er zal worden gecollec-
teerd voor het jeugdwerk in de Pro-
testantse kerk (JOP) Van harte wel-
kom! Volg de livestream via www.
pgn-nuenen.nl/verbinding.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 27 januari. 17.30 Lof; 
18.30 uur. Mis, H. Johannes Chryso-
stomus, bisschop en kerkleraar.
Vrijdag 28 januari. 07.15 uur. H. Mis, 
H. Petrus Nolascus, belijder; gedach-
tenis van H. Agnes, maagd en marte-
lares.
Zaterdag 29 januari. 09.00 uur, H. Mis, 
H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar. 10.30 Godsdienstlessen. 
Zondag 30 januari. Vierde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.   
Maandag 31 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Bosco, belijder.
Dinsdag 1 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Ignatius, bisschop van Antiochië, 
martelaar.
Woensdag 2 februari. Feest van Mari-
alichtmis; Opdracht van Jezus in de 
Tempel 18.30 uur Kaarswijding, pro-
cessie en Hoogmis.

Crowdfundings-
actie Doneer voor 
Peer geslaagd!
Op 8 februari vertrekt Peter van 
Straalen uit Gerwen naar Moskou 
voor stamceltherapie. Dankzij de ac-
tie ‘Doneer voor Peer’ is het bedrag 
bij elkaar gebracht om die behande-
ling door te kunnen laten gaan. Bij 
Peter is een progressieve vorm van 
MS geconstateerd.

Zijn broers Paul en Hans gaan met 
hem mee. De behandeling duurt zo’n 
vier tot vijf weken en bij thuiskomst 
volgt een  langdurig revalidatiepro-
ces. Peer is vol goede moed: “Ik ben 
iemand die alles wil proberen en 
doen. In Moskou zijn ze in deze thera-
pie het meest gespecialiseerd. Ik 
vraag me af wat ik straks wel kan wat 
ik eerst niet kon.”

We wensen hem een goede reis en 
veel sterkte. Hartelijk dank aan ie-
dereen die Peer heeft gesteund in 
deze actie!
www.doneervoorpeer.nl

Het is de eerste single in afwachting 
van het zesde Tip Jar-album. Afgelo-
pen februari kwam voorganger One 
Lifetime uit, maar vanwege de pan-
demie heeft dat album ondanks alle 
geweldige recensies uiteraard niet 
geleid tot veel optredens. En omdat 
creativiteit zich lastig laat beteugelen 
zijn Bart en Arianne gewoon liedjes 
blijven maken. Afgelopen najaar, tij-
dens een van de korte periodes dat 
het culturele leven weer even op 
gang mocht komen, deden ze boven-
dien een veertiendaagse tour met 
hun vrienden uit Austin, Texas. Na-
tuurlijk leidde dat ook tot een paar 
vruchtbare dagen in de opnamestu-
dio van Eric van de Lest in Eindhoven. 
Eind december bracht Tip Jar in sa-
menwerking met Walt Wilkins het 
troostrijke lied ‘I will find you’ uit, bin-
nenkort dus opgevolgd door de 
nieuwe single ‘White sands’, met op 
bas en harmony vocal Bill Small.

Bart de Win is (met een onderbreking 
van tien jaar - waarin hij deel uitmaak-
te van het legendarische Matthews 
Southern Comfort rond Engelsman 
Iain Matthews) sinds afgelopen okto-
ber opnieuw begeleider van Gerard 
van Maasakkers. Samen met zijn part-

Jubileumtoertocht    
met oldtimers
In 2021 bestond de huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
200 jaar. Door de coronaperikelen zijn een aantal evenementen door de 
stichting NGN200 doorgeschoven naar 2022. In dit kader zal de Oldtimer 
Club Nuenen Classics een jubileumtoertocht met oldtimers organiseren 
op zondag 17 juli door onze mooie gemeente.

ding houden we u op de hoogte van 
de voortgang en kunnen we even-
eens inventariseren welke voertui-
gen we kunnen verwachten. Ook 
mag u ons tippen als u iemand kent 
die ook in het bezit is van een oldti-
mer en hiervoor in aanmerking zou 
komen.
Het ligt in de bedoeling dat op 4 sep-
tember er ook een Landjuweel zal 
plaats vinden rondom windmolen De 
Roosdonck in aanwezigheid van de 
Commissaris van de Koning, me-
vrouw I. Adema. Tijdens dit Landju-
weel zal er een concours d’ élégance 
plaats vinden van de oldtimers van 
de O.C. Nuenen Classics.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen via toertochtnuenen@
gmail.com of bij Jan Bekkers 06 5062 
8134. De organisatie hoopt op een 
grote opkomst!

Aan deze toertocht kunnen voertui-
gen deelnemen welke gefabriceerd 
c.q. gebouwd zijn in de vorige eeuw 
(bouwjaar 1901 tot 1999). Dit kunnen 
zijn: bromfietsen, motoren, tractoren, 
auto’s en vrachtauto’s. Deze voertui-
gen moeten uiteraard openbare weg 
waardig zijn en in het bezit zijn van 
iemand die een connectie heeft met 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Het ligt in de bedoeling dat de oldti-
mers zich rond 10.30 uur verzamelen 
in het centrum van Nuenen, waarna 
er een toertocht zal plaats vinden 
door alle kernen van onze gemeente. 
Na een lunchpauze in het centrum 
van Nuenen zal de toertocht weder-
om plaats vinden na 14.00 uur.
Graag nodigen we de eigenaren van 
een oldtimer uit om zich aan te mel-
den via een email naar toertochtnue-
nen200@gmail.com. Na uw aanmel-

Schulz voorgaan in de dienst, waarin 

Jubileumtoertocht    
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Technogel: een innovatief materiaal!

Het nieuwe slapen op GEL!
Denk eens aan iets dat zo uniek en veerkrachtig is dat het jou motiveert 
om de gebruikelijke denkwijze achterwege te laten en jouw routines van-
uit een andere ooghoek te bekijken. Vanaf het moment dat je ’s morgens 
opstaat, na een goede nachtrust, zorgt Technogel voor een nieuwe erva-
ring van de dag. Het is meer dan een buitengewone technologie; het is 
een comfortabele levenswijze!

haalt drukpieken ingrijpend naar be-
neden zodat de bloedcirculatie beter 
verloopt.
Intern uitgevoerde tests hebben het 
verschil in drukverdeling aange-
toond tussen een standaard matras 
van schuim en een matras die voor-
zien is met een laag Technogel over 
datzelfde matras van schuim. Voelen 
is geloven! 
Daarnaast is Technogel de enige po-
lyurethaan-gel zonder weekmaken-
de oliën. Het is tevens vrijwel geur-
loos, niet giftig en het wordt niet 
harder of zachter onder invloed van 
leeftijd en/of temperatuur. Het is 
een biocompatibele en een veer-
krachtige zachtvaste gel.

De Technogel matrassen zijn er in 4 
uitvoeringen en al deze matrassen 
hoeven nooit meer gedraaid en/of 
gekeerd te worden. Ze zijn voorzien 
van een 4-seizoenen matrashoes zo-
dat het warmte creëert in de winter 
en een verkoelend effect in de zomer 
geeft. Tevens geschikt voor iedere 
vlakke of verstelbare bedbodem en 
in meerder hardheden leverbaar. 

Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar 
de dichtstbijzijnde beddenspecialist 
bij jou in de buurt en ervaar het ge-
weldige drukpuntverlagend en tem-
peratuurregulerend effect van Tech-
nogel. Tot snel. 

Technogel past zich aan als water 
maar biedt de steun van een stevige-
re materie. Het past zich namelijk ge-
leidelijk en op een unieke manier 
aan, aan jouw lichaamscontouren. 
Drukpunten verminderen zonder de 
bewegingsvrijheid te beperken.

Wat is er zo ‘cool’ aan Technogel? 
Dankzij zijn hoge thermische gelei-
ding kan Thermogel jouw lichaams-
temperatuur op de contactpunten 
tot 2 graden verlagen. Technogel is 
beter in staat om de lichaamswarmte 
te transporteren en af te voeren dan 
schuim zodat je koel en comfortabel 
blijft. Bovendien versterkt het inno-
vatief gelpatroon de ventilatie en de 
thermische regulering van het ma-
tras. En er is nog meer goed nieuws; 
volgens wetenschappelijke studies 
verlaagt een daling van de huidtem-
peratuur de behoefte aan zuurstof 
van jouw weefsels wat merkbare 
voordelen oplevert precies op de 
plek waar de bloedcirculatie slecht is 
door die druk. Slaapcentra overal ter 
wereld hebben al jaren onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen tempe-
ratuur en een goede slaapefficiëntie; 
hoe comfortabeler jouw lichaams-
temperatuur is des te dieper je slaapt!

In tegenstelling tot schuim vervormt 
Technogel zich in de drie richtingen 
(op/neer, links/rechts etc) en past zich 
aan jouw fysieke structuur aan waarbij 
de druk gelijkmatig verdeeld 
wordt over het volledig 
contactopper-
vlak. Dit 

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

De beddenspecialist

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Zondag 30 Januari
Nederwetten 2 - Geldrop 8  ........10.00
Geldrop 9 - Nederwetten 3  ........10.30
S.B.C 9 - Nederwetten 4  ................12.00
Ned. VR1 - ST Heeze/DOSL VR1 .12.30

Annemieke Pham:    
‘Vrijwilliger van het jaar’ bij BCL
Het bestuur van Badminton Club Lieshout heeft dit jaar unaniem gekozen 
om een vrijwilliger die “liever niet in actie moet komen” te benoemen als 
‘Vrijwilliger van het jaar’. Annemieke Pham is al jaren de vertrouwenscon-
tactpersoon binnen de vereniging en helpt met raad een daad om de 
vereniging veilig te maken en te houden. Door haar inspanningen heeft ze 
gelukkig nog niemand bij hoeven staan: een resultaat om trots op te zijn !

wezig. Daar heeft ze de jeugd geïn-
formeerd en bijgepraat over haar 
functie en de kinderen op het hart 
gedrukt van haar gebruik te maken 
als dat nodig is. Daarvoor heeft ze on-
der andere dit jaar een ‘anonieme 
postbus’ geopend. 

Terechte winnaar
Ook heeft Annemieke het bestuur 
van de vereniging ondersteund. Met 
raad én daad heeft ze enkele wijzi-
gingen in de organisatie aange-
bracht waardoor de transparantie 
toe neemt en haar zichtbaarheid en 
bereikbaarheid is verbeterd. Wij zijn 
dan ook zéér blij met deze gedreven 
vrijwilliger die hopelijk nooit in actie 
hoeft te komen, maar door haar inzet 
toch een grote bijdrage levert aan de 
veiligheid voor alle leden van Bad-
minton Club Lieshout. Om die rede-
nen vindt het bestuur, dit jaar, Anne-
mieke Pham de meer dan terechte 
winnaar van de eretitel ‘Vrijwilliger 
van het Jaar’.

Vrijwilliger uiterst belangrijk
Een vereniging als Badminton Club 
Lieshout kan niet zonder vrijwilligers. 
Vrijwilligers doen immers alles bin-
nen deze vereniging. Zij zijn degene 
die bezig zijn voor de vereniging en 
zij zijn degene die de vereniging la-
ten draaien. Het bestuur van Badmin-
ton Club Lieshout is dan ook zéér 
trots op haar vrijwilligers: de vereni-
ging heeft er gelukkig veel. Veel van 
de (senior)leden doen iets voor de 
vereniging en laten zo, door hun bij-
drage, de vereniging functioneren en 
draaien.

Lastige positie
Eén vrijwilliger doet echter bij voor-
keur niets. Als deze vrijwilliger aan de 
slag gaat is er iets mis. Deze vrijwilli-
ger is er om tijdens calamiteiten op-
lossingen te creëren, waarbij het al-
lerliefste deze calamiteiten worden 
voorkomen. Maar ja, als ze er dan 
tóch zijn, moeten ze wél opgelost 
worden en moeten de leden ergens 
terecht kunnen. De vertrouwens-
contactpersoon is dan ook een heel 
belangrijke positie binnen de vereni-
ging. Deze vrijwilliger dient klaar te 
staan als er ergens grensoverschrij-
dend gedrag is of als er iets mis is tus-
sen de leden. Een héél lastige positie 
die evenwel héél belangrijk is.

Serieus
Annemieke Pham vult deze positie al 
enige tijd in bij Badminton Club Lies-
hout. Gelukkig heeft zij nog nooit in 
actie hoeven komen: daar zijn we 
zeer dankbaar voor. Toch neemt An-
nemieke haar functie uiterst serieus. 
Dit jaar heeft ze een extra training ge-
volgd voor vertrouwenscontactper-
sonen en ook is Annemieke regelma-
tig bij de training van de jeugd aan-

Annemieke Pham (r) is de vertrouwens-
contactpersoon bij Badminton Club Lies-
hout en tevens ‘Vrijwilliger van het Jaar’.

Mario Plugers nieuwe hoofd-
trainer RKVV Nederwetten
Enkele maanden terug startte RKVV Nederwetten de zoektocht naar een 
nieuwe hoofdtrainer. Vanaf 1 augustus 2022 zal Mario Plugers (56) zich 
over de enthousiaste groep Nederwettense vaandeldragers ontfermen.

overtuigd. De persoonlijkheid en 
mentaliteit van Mario sluiten aan bij 
de kernwaarden die wij in Nederwet-
ten voorstaan. Transparantie, com-
municatie, eenheid en positiviteit 
zijn woorden die zowel de vereniging 
als de nieuwe trainer typeren.

Carrière 
Mario is een bekende in de voetbal-
wereld. In onder andere Beek & Donk, 
Milheeze, Lierop en Vlierden weten 
ze inmiddels dat Mario een team op 
positieve manier weet te leiden en 
tevens interesse toont in alles daar-
omheen. Momenteel staat Mario met 
Stiphout Vooruit bovenaan de rang-
lijst in de 4e klasse. In Stiphout is hij 
ook jeugdcoördinator, deze mooie 
taak zal Mario ook volgend seizoen 
blijven doen.

Privé
Mario is 56 jaar oud, geboren en geto-
gen in Helmond. Zijn partner Mireille 
en hun drie zoons zijn vaak te vinden 
op Sportpark Espendonk (Bruheze).
In het dagelijks leven werkt Mario bij 
de Vlisco, waar hij, evenals naar Ne-
derwetten, lekker op de fiets naartoe 
kan. 

Procedure
De technische commissie en een af-
vaardiging van de spelersgroep is 
door Mario op enthousiaste wijze 

Mario Plugers met spelers Willem van 
Rooij (l) en Tim Bunthof (r)

Mario Plugers met voorzitter Willy Raaij-
makers

TV Wettenseind kondigt 
nieuwe samenwerkingen aan
Tennisvereniging Wettenseind heeft eind december de contracten on-
dertekend met een viertal bedrijven waar ze de aankomende jaren inten-
sief mee gaan samenwerken.

tot slot is IT-Con de nieuwe ICT part-
ner van TV Wettenseind geworden 
waarbij het de vereniging zal helpen 
en ondersteunen op alles wat met IT 
te maken heeft. Vanaf heden zijn van 
alle nieuwe partners mooie uitingen 
zichtbaar op het park.

Naast de nieuwe samenwerkingen is 
TV Wettenseind ook trots om te mo-
gen aankondigen dat de aflopende sa-
menwerkingen met Bakkertje Bol, Ta-
feltje 19, Slaapstudio Stijn, Rooijmans 
Print en Druk en De Bengel allemaal 
zijn verlengd! Deze bedrijven en alle 
andere sponsoren die verbonden zijn 
aan TV Wettenseind worden bedankt 
voor hun vertrouwen in de vereniging!

O.N.T.S. opleidingen is partner van de 
vereniging geworden en gaat voor 
de leden een aantal reanimatietrai-
ningen verzorgen zodat de leden van 
TV Wettenseind kennis en kunde op 
kunnen doen zodat er tijdens clubac-
tiviteiten maar zeker ook daarbuiten, 
indien nodig een reanimatie opge-
start en uitgevoerd kan worden.
Bij Dokter & van Heuven kunnen de 
leden van TV Wettenseind terecht 
voor een onafhankelijk en financieel 
advies waarbij tevens de afspraak is 
gemaakt dat er bij iedere afgesloten 
hypotheek een bedrag in de clubkas 
wordt gestort, zodat er naast een 
goed advies ook de vereniging nog 
wat extra wordt ondersteund.

Beyond is partner geworden en zal de 
vereniging bij de verschillende toer-
nooien die worden georganiseerd op 
de vereniging gaan voorzien van lek-
kere hapjes voor de deelnemers. En 

Ronald Tielemans van ONTS

Nederwetten
Met zijn vorige clubs en als liefheb-
ber is Mario wel eens op Sportpark 
De Koppel in Nederwetten geweest 
en dat heeft een goede indruk op 
hem achtergelaten. De blauwwitte 
selectie kan nog een versterking links 
en rechts gebruiken en daar nemen 
we de komende maanden dan ook 
de tijd voor.
Voor Mario is het belangrijk dat het 
goed zit met de sfeer in een vereni-
ging en dat is iets wat Nederwetten 
volgens hem uitstraalt; een positieve 
vereniging, waar zaken goed voor el-
kaar zijn, met aandacht voor ie-
dereen.

Wij wensen Mario Plugers heel veel 
plezier en succes bij het hoofdtrai-
nerschap van onze mooie vereniging 
RKVV Nederwetten!

We mogen weer..... 
kienen!!!!!!!!!!!!!
Vanaf  woensdag  2  februari  gaan we 
weer kienen in het dorpshuis  in Lies-
hout. De zaal gaat open om 18.30  uur 
het kienen start om 19.30  uur. U bent 
weer als vanouds van harte welkom.
We houden ons aan de regels met 
betrekking tot corona: dus 1,5   meter 
afstand en het mondkapje niet ver-
geten.

Groeten van het team 
‘woensdagavond kienen’

Open dag Lorentz 
Casimir Lyceum 
Op zaterdag 29 januari is de open 
dag van het Lorentz Casimir Lyceum. 
In de ochtend is de open dag buiten 
op het terrein van de school en in de 
middag zijn er online sessies. Aan-
melden kan via www.welkom-lcl.nl. 

Alle leerlingen van groep 7 en 8 (en 
een ouder) kunnen op zaterdag 29 ja-
nuari kennis maken met het Lorentz 
Casimir Lyceum tijdens de open dag. 
Deze open dag wordt in de ochtend 
gehouden op het terrein rondom de 
school en in de middag is er een on-
line programma. Het Lorentz Casimir 
Lyceum is een school voor havo, 
atheneum, gymnasium die in een 
mooie groene omgeving ligt, tegen 
het centrum van Eindhoven. 

Het programma
In de ochtend kunnen leerlingen van 
groep 7 en 8 door middel van een 
speurtocht de school leren kennen 
op het terrein rondom de school. Ze 
gluren door de ramen en kunnen zo 
kennis maken met de verschillende 
vakken. Voor wat lekkers wordt ge-
zorgd en er is ook (live) muziek. Daar-
naast kunnen ze ook deelnemen aan 
verschillende sportactiviteiten bui-
ten. In de middag start de online 
open dag. Hier kunnen de kinderen 
zich aanmelden voor verschillende 
live streams of een 1 op 1 sessie met 
docenten van de school. De open 
dag is van 10.00 uur in de ochtend, 
tot 16.00 uur in de middag.
Aanmelden kan via de website:
www.welkom-lcl.nl
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