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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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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

‘50 jaar 
Badminton 
Club Lieshout´ 
jubileum-activiteit 
groot succes 

Keuze uit 
zeven lijsten 
voor nieuwe 
gemeenteraad 

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
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Nuenen Kapperdoesweg 8 
Elke zondag open

Bosviolen in schaal
In grote zinken schaal, diam. 36cm, 

in diverse kleuren.

12.99

7.99

www.combinatienuenen.nl

De dirigent aan het woord

PromsFestival@TheLake:  
repetities in volle gang!
Door Nannie van den Eijnden

Met de lente in aantocht stijgt het verlangen naar de zon. Om muziek, 
zang en dans te beleven in de open lucht, hartje zomer. Lekker uit je dak 
te gaan in Ibiza festivalsfeer, aan het water. Met de zonsondergang erin 
weerspiegeld. De organisatie van het PromsFestival@TheLake op 9 en 10 
september bij Strandbad Enode zet het allemaal neer. De repetities zijn in 
volle gang.

Dit PromsFestival@TheLake heeft 
het karakteristieke van Proms, omdat 
het net zo groots is opgezet en de va-
riëteit in het repertoire groot is, met 
zo’n 20 bekende klassieke popnum-
mers uitgevoerd in een Metropole 
orkestbezetting. Aan het meer, een 
heel mooie setting.”

Rob vervolgt: “Proms is vanuit een 
symfonieorkest ontstaan. Een symfo-
nieorkest kan niet altijd popmuziek 
spelen. Hier heb ik een bigband als 
basis, aangevuld met strijkers. Dat is 
het Metropole orkest ook. Deze bre-
de combinatie van instrumenten is 
een bewuste keuze met een bastuba, 
fluiten, een hoorn, baritons, percus-
sie en drie gitaristen; een sologitarist, 
slaggitarist en een begeleidingsgita-

Op zondagmorgen repeteert het 
Promsorkest onder de bezielende 
leiding van arrangeur, componist en 
artistiek leider Rob van Reijmersdal. 
Het is verbluffend om te zien en te 
horen hoe hij een klassiek arrange-
ment op een popnummer van een 
bekende Nederlandse band strak 
trekt. Het orkest speelt een stuk en 
hij geeft heel duidelijk aan hoe hij 
het wil laten klinken. “Alles is com-
municatie!”, lacht hij.
________________

“Rob staat als geen ander. 
Hij trekt ons op,   
een heel eind boven ons 
amateurniveau.”
Femmo, trombonespeler  
die Rob erbij heeft betrokken  
en hem kent van een big band
________________

Articuleren
Rob legt het orkest uit hoe de noten 
gespeeld moeten worden: articule-
ren. “Op dezelfde, juiste manier een 
noot stoppen, accent geven of plaat-
sen. Als dat allemaal goed in elkaar 
zit, dán gaat muziek leven en dat is 
leuk!”, vertelt hij enthousiast. Hij zingt 
het voor, energiek. En het volgende 
moment speelt het orkest het num-
mer precies zoals hij heeft aangege-
ven. Femmo zei het al na de presen-
tatie in Strandhuys Enode vorig jaar: 
“Rob staat als geen ander. Hij trekt 
ons op, een heel eind boven ons ama-
teurniveau.” Rob vervolgt: “Er is nog 
enige nuance en balans nodig. Ik 
streef naar perfectie in de manier van 
spelen. Dat komt helemaal goed.”

Wat is Proms?
“Proms is ontstaan vanuit de Engelse 
traditie ‘Night of the Proms’ waarin 
klassiek en lichte muziek bij elkaar 
komen op eenzelfde podium. Dat is 
een eigen leven gaan leiden”, legt 
Rob uit. “Proms is de afkorting voor 
promenade, een concert waarin 
wandelend muziek wordt gemaakt 
in verschillende stijlen. Dat maakt 
het leuk, het is voor ieder wat wils. 

De repetities van het promsorkest in volle gang in OBS De Rietpluim in Nuenen. Coronaproof. 

rist. Als ik aan het arrangeren ben, zie 
ik orkestgroepen als een kleurenpa-
let. Met deze bezetting kan ik heel 
breed kleuren en verschillende stijlen 
maken.”

Twaalf strijkers!
Rob licht zijn passie verder toe: “De 
strijkers geven een warmte, die het 
scherpe koper (trompet en trombo-
ne) in balans brengt. Daarnaast zet ik 
het zachte koper (hoorn en bariton) 
functioneel in. De houtblazers - de 
saxofoonsectie met twee tenoren, 
twee alten en een basklarinet - en 
twee fluiten zijn weer lyrischer. Een 
basklarinet is een unicum, dat geeft 
extra dimensie. De strijkers vormen 
een perfecte groep met drie eerste 
violen en drie tweede, drie alten, 
twee celli en een contrabas. Dat geeft 
volume. Ik ben ontzettend blij dat ik 
met dit orkest op deze manier kan 
werken. Op een goed moment in het 
jaar: september zal de maand wor-
den om überhaupt iets te kunnen 
doen, heel fijn.”

Opbouw van het programma
De dirigent weet wat hij wil creëren. 
“Ik heb een idioom, een taal in mijn 
hoofd. Er ontwikkelt zich een visie op 
een stuk. Zo ontstaat er van alles. Ik 
zorg ervoor dat er een opbouw in de 
nummers zit en overvoer het publiek 
niet. Bij aanvang maak ik wel een 
statement. Dan bouw ik verder op tot 
een hoogtepunt op driekwart van 
het programma, waarbij ik de ver-
schillende orkestgroepen aan bod 
laat komen. Ik houd rekening met 
toonsoorten en overgangen, waarin 
ruimte is voor de solisten. En ik zorg 
dat ik met klappers eindig. Dat is de 
insteek van zo’n programma.”
________________

“Samen muziek maken  
is toch het leukste.   
Ik heb het gemist.”
Jeroen, percussionist
________________
Rob repeteert separaat met de ver-
schillende orkestgroepen. Het com-
bo oefent ook apart. De drummer en 
percussionist vormen samen met de 
drie gitaristen de ritmesectie, zij zijn 
de motor van het orkest. “Samen mu-
ziek maken is toch het leukste”, zegt 
Jeroen, percussionist. “Ik heb het ge-
mist.” Achter de schermen repeteren 
de achtergrondzangers en solisten 
ook onder leiding van Rob.

PromsFestival@TheLake,
een belevenis
De organisatie legt de lat hoog voor 
deze unieke Nuenense Proms zomer-
editie op 9 en 10 september bij 
Strandbad Enode. Het worden onver-

getelijke, sfeervolle avonden met 
fantastisch geluid en een gevarieerd 
programma. Sixties muziek van The 
Surphonics in het voorprogramma. 
Een waanzinnig Promsconcert van 
ruim 20 popnummers in een klassiek 
jasje in een Metropole orkestbezet-
ting met zang en dans. En de enige 
echte Waylon met band. “Muziek is 
beleving”, zegt Rob.
www.promsfestival.nl
Volg ons op Facebook en Instagram

PS: Verras je lief op Valentijnsdag met 
een promsfestival@thelake ticket!

De natuur bepaalt, Leo beslist
Maandag kondigde Leo van de Sande op Facebook aan dat hij de mijt bij wind-
molen De Roosdonck gaat dorsen op zondag 13 februari om 14.00 uur. Het 
wordt mooi weer. De natuur bepaalt en Leo beslist.
Hij gaat dorsen met de grote dorskast, de ‘Steenman’, die Leo en De Dorsklip-
pels de eerste keer hebben ingezet bij het boerenbondmuseum in oktober 
2016. Hoe de oude landbouwmachine werkt, kun je zien in een leuke video op 
zijn Facebookpagina De Dorsklippels. Kom kijken naar deze landbouwtraditie 
in de open lucht.

De mijt in volle glorie nadat ze 
op 3 augustus 2021 is gebouwd. 
Foto: Frank van Welie

Foto: Alexander van der Dussen
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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:

Kringloop Het Goed komt  
dinsdag 1 maart huis aan huis  
voor de inzameling van textiel.

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN
Vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummers partijen
Op vrijdag 4 februari zijn in een openbare zitting van het 
centraal stembureau de kandidatenlijsten en de lijstnummers 
van de partijen vastgesteld voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart 2022. De zitting was online te volgen.
Nummering van de kandidatenlijsten die deelnemen aan 
de Gemeenteraadsverkiezingen 2022:
1. W70 Nuenen Gerwen Nederwetten Eeneind
2. GROENLINKS/Partij van de Arbeid
3. VVD
4. D66
5. CDA
6. Combinatie Nuenen c.a.
7. Lijst Pijs
Lees meer op onze website: https://verkiezingen.nuenen.
nl/geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 01-02-2022 EN 07-02-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Ruusbroecstraat 21 Plaatsen dakkapel voorzijde 
 woning 
Soeterbeek 3 Aanleggen teelt ondersteuning
Kerkakkers 8 Vervangen bestaand bijgebouw

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jacobushoek 5 Brandveilig gebruik kinder-
 dagverblijf 
Berg 69 Vervangen houten draag- 
 constructie en balklaag 
Laan ter Catten 2 Plaatsen dakkapel 
Nuenen D4119 en D4227 Plaatsen twee kerkuilhotels 
Mauritsgaarde 8 Plaatsen houten steiger 
Wilgenstraat 10 Uitbreiden woning 

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 20 Horeca N.K.V. 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
02-02-2022 Nuenen c.a. Inspraak: Conceptvisie 
  ‘Bouwen in het buitengebied 
  van Nuenen, richtlijn voor 
  Ruimte voor Ruimte-
  initiatieven in bebouwings-
  concentraties 

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

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
Tot eind februari werken Brabant water en Enexis aan de 
leidingen voor water, gas en electra bij onderstaande lo-
caties:
 - Emmastraat huisnummers 1 tot en met 11
 - Willemstraat huisnummers 1 tot en met 6
 - Voirt huisnummers 33 tot en met 55
Bij de Emmastraat en Willemstraat is de weg geheel afge-
sloten tijdens werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur. Bij de Voirt 
is een halve rijbaan afzetting.

RAADSVERGADERING
Op 17 februari 2022 is de raadsvergadering. Aanvang is 
om 19.30 uur. De vergadering is live te volgen via nuenen.
raadsinformatie.nl/Live en LON TV. 

Onderwerpen
• Initiatiefvoorstel Kaders voor hoger bouwen Nuenen c.a.
• Procesvoorstel Bouwgids
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eeneind 2018
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lieshoutse-

weg 6
• Financiering activiteiten NGN200 in 2022
• Woningbouw inbreiding Hoekstraat-Eikelkampen
• SGE actualisatie afsprakenkader wonen
• Begraafplaats Oude Landen
• Regiovisie doorcentralisatie Beschermd Wonen 2022-

2026

Spreekrecht
Verzoek om spreekrecht kan ingediend worden via nue-
nen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de inspraak-
reactie mailen naar gri�  e@nuenen.nl.

Infoavond voor IC-patiënten 
en hun naasten
Hoe geef je je leven weer vorm na een verblijf op de Intensive Care (IC)? 
Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, 
emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact 
kan hebben.

Aanmelden
Aanmelden of vragen over deze 
bijeenkomst kunt u sturen naar ICca-
fe@mmc.nl of nazorgic@catharina-
ziekenhuis.nl. Na aanmelding ont-
vangt u een automatische bevesti-
ging.
Máxima MC en het Catharina Zie-
kenhuis organiseren regelmatig sa-
men een IC-café. De avond is be-
doeld voor alle ex-IC patiënten en/of 
naasten. Dus niet alleen voor men-
sen die in het Catharina Ziekenhuis 
of Máxima MC opgenomen zijn ge-
weest. Ook huisartsen zijn van harte 
welkom. Zorgverleners en erva-
ringsdeskundigen verzorgen de in-
formatie en er is ook ruimte om erva-
ringen uit te wisselen met anderen.

Máxima MC en het Catharina zieken-
huis houden op maandag 21 fe-
bruari samen een IC-café. Tijdens het 
IC-café staan onderwerpen centraal 
die te maken hebben met een ver-
blijf op de IC. Dit keer is er extra aan-
dacht voor het Post Intensive Care 
Syndroom, kortweg PICS. Recent on-
derzoek toont aan dat veel patiën-
ten lichamelijke, cognitieve en psy-
chische klachten overhouden aan 
hun verblijf op de IC-afdeling. Ook 
bij familieleden kan een verblijf van 
hun naaste op een IC sporen nala-
ten. IC-artsen van Máxima MC en het 
Catharina Ziekenhuis geven tekst en 
uitleg over dit onderwerp. Een erva-
ringsdeskundige vertelt hoe het 
haar vergaan is na het verblijf op de 
IC. Ook is er veel ruimte om vragen 
te stellen en met elkaar van gedach-
ten te wisselen.

Het streven is de bijeenkomst op 
maandag 21 februari van 19.30 tot 
21.00 uur te houden in ’t Patronaat in 
Veldhoven. Kan dat vanwege corona 
niet, dan zal het een digitale bijeen-
komst zijn via Zoom.

Dorpsraad Lieshout wil graag 
meer ´Lintjes´ in Lieshout
Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. 
Veel werk wordt daar verricht door onbetaalde krachten die altijd klaar 
staan. Maar ook buiten organisaties om zijn er veel mensen die zich vrij-
willig inspannen voor de gemeenschap. Deze vrijwilligers zijn een onmis-
bare schakel in het ´in leven houden van een dorp´ en het ´behouden van 
de leefbaarheid´. Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat er meer waarde-
ring komt voor deze mensen. 

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden 
om vrijwilligers in het zonnetje te zet-
ten. Binnen de gemeente Laarbeek 
bestaat naast het ´vrijwilligerscom-
pliment´ ook de ´vrijwilligerspen-
ning´. Deze penning kan aange-
vraagd worden voor degene die het 
verdienen en gebruikt worden om 
hem of haar in het zonnetje te zetten. 
Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk 
de Koninklijke onderscheiding in de 
vorm van ´een lintje´. Ook dat is een 
mooie, zeer waardevolle waardering 
voor een vrijwilliger. 

Start met aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien 
dat deze waarderingen, en met 
name het Koninklijke lintje, vaker 
aangevraagd zouden worden. De 
mogelijkheden om de vrijwilliger te 
eren zijn er immers: er van gebruik 
maken zou meer aandacht moeten 
krijgen en concreet opgepakt die-
nen te worden. Iedereen kent wel ie-

Vrijwilliger is draaipunt
Veel maatschappelijke organisaties 
drijven op de onbetaalde krachten. 
Ze zitten in het bestuur, ze geven trai-
ning of les, ze ruimen de boel op of ze 
zetten zich in voor anderen. Op heel 
veel verschillende manieren maken 
vrijwilligers zich nuttig in de maat-
schappij. Sterker nog: het maat-
schappelijke leven, óók in een dorp 
als Lieshout, draait voornamelijk op 
deze ´sterkhouders´. 

Voetstuk
De meeste krachten doen hun werk 
in de luwte. Op de achtergrond zijn ze 
vaak de smeerolie waar de (maat-
schappelijke) organisaties op draaien. 
Ondanks dat ze zo belangrijk zijn ko-
men ze nauwelijks op de voorgrond 
en worden ze niet openlijk gewaar-
deerd. Dorpsraad Lieshout zou daar 
graag verandering in willen brengen 
en degene die zich belangeloos in-
spannen vaker op een voetstuk plaat-
sen; het voetstuk dat ze verdienen.

Afgelopen jaar werden slechts een paar 
Lieshoutenaren geëerd met een lintje.

mand die een échte waardering écht 
zou verdienen. Dorpsraad Lieshout 
vraagt dan ook graag de aandacht 
hiervoor. 

.. en begin op tijd 
In praktijk is het overigens heel wat 
werk om een vrijwilliger aan te dra-
gen voor bijv. een lintje: om die reden 
wordt geadviseerd er op tijd mee te 
beginnen. Wie pakt de handschoen 
op en zorgt dat degene die het ver-
dient binnenkort eens op het -welver-
diende- voetstuk wordt geplaatst?
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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

Nieuw: Poke Bowl
“uit eigen keuken”

500 gr. Gehakt hoh +
500 gr. Kip Poulet ........... 9,95
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Cervelaat Worst ................ 2,95
Oriëntaals Cakeje
............................................................per stuk 2,95
Chinese
Runder Rolletjes ...3 stuks 7,50
Beef Rolletje Classic
“Biefstuk gevuld met 
 Brie, Rucola en Rode ui” .................. 100 gram 2,25 
Maaltijd uit eigen Keuken
“Hachee, Puree en Rode Kool”  ..........per stuk 6,50

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

NIEUW!

GEMAK

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

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

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

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

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER 1

JANUARI

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

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

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 6

Oplossingen wk 5
F B O N J E I T O M E A

T R I E N I E L I V H H

O A A R E L I G I E U S

S V H A L M A E X R A I

K O P I I M R C I G M E

A L P E O H E D V R M G

A S T E O L T E E O O I

T T I U L H S I N E K P

S T T E E P U B L I E K

E E R M H L L R O E R A

N E A S O O L E D N A T

N E L L I T I E K O H C

H O S P I T A

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

G E L E E R D A P P L A U S

R I N N Y A M E P E O

A F G A A N D E W E G B L

V I A K R A A I E N G E I

I N C H E M D S D O O D

N T O R S O E P I E K E

O O C S

S A F G O D O T T E R B

H O N D P A V U M I C A

E R P D E R M A T E L U S

R K D I C T A T U U R P S

P V E N E L I W A S E

A F W E G E N E L E G A N T

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku2 6 8 5 7
2

1 7 2
1 9
6 7 5 3 8 2

3 6
9 5 7

3
5 4 1 3 9

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

Horizontaal: 1 luchtpijpje 6 pl. in Spanje 12 deel v.h. lichaam 14 part 15 heer (afk.) 17 tegenwoordig 
18 hoofddeksel 20 namelijk (afk.) 21 bevel 22 binnenschip 24 militair 27 godin v.d. dageraad 
28 deel v.e. bijenkorf 30 Romanum Imperium 31 bergplaats 32 gierigaard 33 sloop 35 staat in Amerika 
37 olm 38 bedorven 39 Romeinse godin 43 hypothese 47 hetzelfde 48 en andere (afk.) 49 aankomend 
50 offi cierskantine 51 tennisterm 52 provinciehoofdstad 55 pensioen-fonds (afk.) 56 selenium (afk.) 
57 dierengeluid 58 aanwijzend vnw. 59 reeds 61 nummer (afk.) 62 divan 64 zeurkous 66 eens 
67 dik boekwerk.

Verticaal: 1 woestijn in Afrika 2 in orde (afk.) 3 snelle loop 4 sortering 5 oude lengtemaat 
7 en dergelijke (afk.) 8 kerel 9 mager 10 laatstleden (afk.) 11 staat in Amerika 13 slaapplaats 
16 vogel 18 chocolaatje 19 crème 21 best 23 ladekast 25 bid (Latijn) 26 paling 27 land in Afrika 
29 molentrechter 32 devoot 34 april (afk.) 36 vreemde munt 39 zending 40 plan 41 voedingsstof 
42 karakter 43 diplomatie 44 Hare Koninklijke Hoogheid 45 standaard boeknummer (afk.) 46 geest 
52 Europese voetbalbond 53 boom 54 oude munt 57 projectiel 60 werkschuw 62 stannum (afk.) 
63 ad acta (afk.) 64 tegenover (afk.) 65 tot afscheid (afk.).

AMORF
BREIN
BUSTE
CHECKEN
DOESHOND
EENBENIG
ENTER
FACTO
FILATELIST
GAARKEUKEN
GALOP
HEMISFEER
KERNBOM
KETEL
KRAAG
KRIEL
LANCET
PLUKKEN
PRETTIG
REERUG
RIEDEL
SCHIETTENT
STEKEN
TANGA
TREUZELEN
TUIGKAMER
VANAF
VERGELDING
VERSIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

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

Winnaar: week 4, Mw. H. Migchels, Lieshout.
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Schuif even aan tafel bij..... 
Hein van der Wielen
Op de eerste Senergiek lezing na de coronasluiting komt op vrijdagmid-
dag 11 februari Hein van der Wielen (47) naar de Trefpuntzaal van Het 
Klooster om alles uit de doeken te doen over het nieuwe verschijnsel cryp-
togeld of cryptovaluta, waarvan de munt bitcoin veruit de bekendste is.

kleinkinderen beleggen steeds vaker 
de warm geschonken Euro’s van opa 
en oma in een crypto potje. Is dat nou 
een slimme investering of onverant-
woorde waaghalzerij?

In ieder geval vindt deze Nuenense 
ondernemer het boeiend om men-
sen die meer willen weten over deze 
nieuwe crypto trends beter te infor-
meren over deze omstreden ontwik-
keling. Hij brengt een stapeltje Mo-
nopoly geld mee om het aanschou-
welijk uit te leggen aan hen die wel 
eens over de bitcoin gehoord heb-
ben, maar er best wat meer over wil-
len weten.

De presentatie in Het Klooster begint 
op vrijdag 11 februari om half twee 
(tot circa half vier).
In verband met de huidige coronare-
gels kunnen we niet meer dan 35 
mensen plaatsen en vragen wij be-
langstellenden zich daarom vooraf 
telefonisch te melden.
Even een belletje naar: 06 - 11 45 40 
32. Bij binnenkomst wordt gecontro-
leerd op de QR-code.
De entree bedraagt € 2,- en op ver-
toon van het Senergiek lidmaat-
schapspas €1,- korting.

Veel mensen moesten al wennen aan 
de wissel van de oude gulden naar de 
Euro. Laat staan dat we veel feeling 
hebben voor de bitcoin. Waarom is 
de bitcoin nou toch alweer ruim 10 
jaar in opmars? Wie begint zoiets en 
waarom? Reageren de vroegere criti-
casters op cryptogeld inmiddels an-
ders? Aanvankelijk klonk vooral het 
geluid dat het allemaal alleen maar 
een flinterdunne ´tulpenmanie´, of-
wel ijs van één nacht zou worden.

Van der Wielen komt niet vertellen 
dat je moet gaan beleggen in crypto. 
Hij raadt het senioren in veel gevallen 
meestal af. Maar onze kinderen en 

Hulp nodig bij uw    
belastingaangifte? 
Het is weer bijna zover. Vanaf 1 maart heeft de Belastingdienst uw aangif-
teformulier over 2021 klaarstaan. Dat moet vóór 1 mei zijn ingevuld en 
als u uw aangifte doet voor 1 april dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de 
Belastingdienst. 

outlook.com met uw naam, adres en 
telefoonnummer. Heeft u al eerder 
van deze service gebruikgemaakt, 
vermeld dan ook de naam van onze 
belastinginvuller of benader hem/
haar rechtstreeks. De aanvragen wor-
den verdeeld en een van onze belas-
tinginvullers neemt contact met u op 
om een afspraak te maken, meestal 
bij u thuis. De belastinginvuller is ge-
houden aan de geldende regels met 
betrekking tot de privacy. De ver-
strekte informatie mag alleen wor-
den gebruikt voor het daartoe be-
stemde doel. 

Ton Smeets,

Coördinator Belastinginvulhulpen 
en Thuisadministrateurs 

Senergiek en PVGE 

Zoals ieder jaar bieden de senioren-
verenigingen Senergiek en PVGE 
ook dit jaar weer hulp aan bij het in-
vullen van de aangifte. Om daar ge-
bruik van te kunnen maken zijn er 
maar een paar spelregels, te weten: 
alle inwoners van Nuenen van 50 
jaar en ouder kunnen hier gebruik 
van maken. U hoeft dus geen lid te 
zijn van een seniorenvereniging. De 
maximale inkomens- en vermogens-
grens is ca. € 40.000,- per persoon. 
Wij bekijken ook of u voor huur- en/
of zorgtoeslag in aanmerking komt. 
Wij doen alleen betrekkelijk eenvou-
dige aangiften. Als kostendekking 
kunnen wij maximaal € 12,- per aan-
gifte vragen. 

Hoe werkt het? U stuurt een e-mail 
naar de coördinator tonsmeets.kbo@

Nuenen

Cliëntondersteuners WMO 
helpen u met een aanvraag 
bij de gemeente
Gaat uw gezondheid achteruit? Kunt u niet langer helemaal zelfstandig 
het huishouden doen? Gaat het lopen u slecht af, waardoor u er minder 
op uit trekt? Allemaal situaties waarvoor u hulp kunt vragen aan uw 
gemeente.

riode waarin wij te maken kregen met 
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning, de WMO. Wij hebben toen con-
tact opgenomen en binnen drie da-
gen bracht een cliëntondersteuner 
een huisbezoek. Dat was een heel 
prettig gesprek. Er moest een af-
spraak gemaakt worden met CMD. Bij 
dat gesprek was de cliëntondersteu-
ner ook aanwezig en ze zag erop toe 
dat de procedure nauwkeurig werd 
gevolgd. Wij kregen van het CMD een 
indicatie dat mijn echtgenote voor 
een bepaalde tijd naar een zorgatelier 
mocht gaan. De cliëntondersteuner 
volgde de toestand in ons gezin. Later 
moest er meer hulp komen en kwam 
er thuiszorg om het huis bij te hou-
den, de wc werd aangepast en toen 
het lopen moeilijker werd kwam er 
ook een rolstoel, dit alles met onder-
steuning van de cliëntondersteuner. 
Uiteindelijk werd de toestand van 
mijn echtgenote slechter en werd de 
indicatie omgezet van WMO, naar 
Wet Langdurende Zorg WLZ. Dan 
krijg je met andere instanties te ma-
ken. De cliëntondersteuner heeft 
steeds contact met ons gehouden, 
wij hebben een enorme betrokken-
heid gevoeld. 

Bij zo’n vraag kunt u zich laten onder-
steunen door uw familie, buren of 
vrienden. U kunt zich ook laten on-
dersteunen door een onafhankelijke 
cliëntondersteuner WMO, opgeleid 
en gecertificeerd door de senioren-
verenigingen.
De cliëntondersteuner WMO is goed 
op de hoogte van de mogelijkheden, 
de gemeentelijke regels en de te vol-
gen procedure. Bovendien wordt sa-
men met u gekeken of er naast de 
WMO andere voorzieningen zijn die u 
kunnen ondersteunen om zo lang 
mogelijk veilig zelfstandig te blijven 
wonen.
De cliëntondersteuner staat naast u 
in het proces van de WMO-aanvraag, 
helpt u om u goed voor te bereiden 
op het gesprek met de gemeente en 
komt op voor uw belangen. De cliënt-
ondersteuner bespreekt vooraf met u 
hoe het proces van de aanvraag ver-
loopt, geeft toelichting op de regels 
en is desgewenst aanwezig bij uw ge-
sprek met de gemeente. Dit heet het 
onderzoeksgesprek of ook wel keu-
kentafelgesprek.

Hoe belangrijk het kan zijn om cliënt-
ondersteuner in te schakelen blijkt 
wel uit dit verhaal van een echtpaar:

“Ongeveer zeven jaar geleden kreeg 
mijn echtgenote de diagnose Parkin-
son. Wij ontmoetten in die tijd een 
Vrijwillige Ouderen Adviseur. Die gaf 
ons de tip: wanneer jullie met proble-
men komen te zitten neem dan con-
tact op met de cliëntondersteuners. 
De eerste tijd ging alles goed en dach-
ten wij dat we het ook zelf wel kon-
den regelen. Er kwam echter een pe-

Seniorenvereniging Nuenen c.a.

Nuenen
Samen actief, samen sterk

KBO Lieshout: Veilig internetten 
en veilig bankieren
De eerstvolgende educatiebijeenkomst voor/door KBO Lieshout gaat 
plaats vinden op maandag 14 februari. Thema: Veilig internetten en veilig 
bankieren.

meemaakt, hoe je de schade kunt be-
perken en hoe je mee kunt werken 
aan het veiliger maken van die digita-
le omgeving.

Het was de bedoeling dat ook vanuit 
de Rabobank een voorlichter aanwe-
zig zou zijn, maar zij doen dit niet 
meer. Omdat Wim hier ook goed over 
geïnformeerd is, is het echter geen 
probleem en krijgen we toch alle in-
formatie die we nodig hebben. Een 
zeer belangrijk onderwerp dus en we 
hopen dat veel mensen naar deze 
bijeenkomst zullen komen. Uiteraard 
wordt het veilig geregeld volgens de 
dan mogelijk nog geldende corona-
richtlijnen.

Datum: maandag 14 februari.
Tijd: 13.30 uur
Plaats: Dorpshuis Lieshout.

Iedereen kent verhalen over mensen 
die via internet benaderd zijn met 
aanbiedingen en verzoeken, die daar 
ingetrapt zijn en daar veel schade 
door hebben geleden. Het lijkt alle-
maal zo echt dat je er niet aan denkt 
dat het ook nep kan zijn. Je hoort over 
fishing, spoofing. Whatsappfraude, 
bankhelpdeskfraude, nepbellers enz.

Om te voorkomen dat je hier proble-
men mee krijgt, komt Wim de Wijs, 
betrokken bij Seniorweb, ons vertel-
len waar we op moeten letten om al-
lerlei problemen op dit gebied te 
voorkomen. Hij geeft tips om je veilig 
te bewegen in die digitale wereld, 
om je apparaten en gegevens te be-
schermen en hij laat oplichtingstrucs 
zien die zo ‘knap’ gemaakt zijn dat het 
niet vreemd is dat je er in trapt. Hij 
vertelt ook wat je kunt doen als je het 

Mijn echtgenote is uiteindelijk voor 
korte tijd opgenomen geweest in een 
verpleeghuis, de cliëntondersteuner 
heeft in die tijd contact opgenomen 
met het CMD om de huishoudelijke 
hulp door te laten lopen. 
Ik ben de cliëntondersteuner heel erg 
dankbaar voor de steun die wij heb-
ben ontvangen. Ze hebben een goe-
de relatie met het CMD, mede hier-
door en door hun steun is het moge-
lijk geweest dat mijn echtgenote zo 
lang thuis heeft kunnen blijven wo-
nen.
Voor ons was de begeleiding van de 
cliëntondersteuner zeker een meer-
waarde.”

Voor wie zijn de cliëntondersteu-
ners bedoeld?
In de WMO is opgenomen dat de ge-
meente verplicht is om bij een WMO-
aanvraag te wijzen op de mogelijkheid 
om hulp te krijgen van een onafhanke-
lijke en gratis cliëntondersteuner.
Alle senioren in Nuenen kunnen ge-
bruik maken van de vrijwillige cliënt-
ondersteuners, die zelf ook een seni-
or zijn. Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden.

Cliëntondersteuner gezocht
In Nuenen zijn momenteel 2 cliënton-
dersteuners 55+ als deskundigen op 
het gebied van de WMO opgeleid. 
Door het wegvallen van de 3e zijn we 
op zoek naar versterking. Mocht uw 
belangstelling gewekt zijn om in dit 
vrijwilligerswerk actief te worden, 
neem dan contact op met: 

Corrie Eshuis, tel. 06-824 14 353, 
Corrieeshuis.co@onsnet.nu
of Hans Bijleveld, tel. 06-207 22 386, 
hansbijleveld.co@gmail.com.

Bridge-oefenclub 
De afgelopen maanden heeft een aantal mensen een bridgecursus ge-
volgd in Geldrop of in Nuenen. Bridge is een kaartspel waarbij geheu-
gen, analyseren van de kaartverdeling en beredeneerd gokken een rol 
spelen. In de meeste dorpen en steden zijn wel bridgeclubs te vinden 
waar men wekelijks de degens kruist. In de afgelopen coronatijd is brid-
gen (al dan niet online) voor velen een welkome bezigheid geweest. 

en een half uur. Na afloop van een 
spel kan men zien wat anderen scoor-
den in de wedstrijd, waar dit spel eer-
der gespeeld werd. Dat is erg leer-
zaam: Waarom bieden de meeste pa-
ren 4 Harten, terwijl wij 2 Sans Atout 
bieden? Waarom maakte ik een slag 
meer (of minder)?

Hebt u belangstelling, laat het ons we-
ten via e-mail: culbertsongeldrop@
gmail.com 
We zijn 4 februari begonnen en spe-
len wekelijks op vrijdagmiddag van 
13.30-16.00 in het gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1 Geldrop.

Bridgeclub Culbertson, Geldrop

Nu is het voor cursisten die net een 
cursus doorlopen hebben vaak een te 
grote uitdaging om meteen lid van 
een bestaande bridgeclub te worden. 
Daarom hebben een aantal clubs en 
bridgedocenten de handen ineenge-
slagen en de krachten gebundeld om 
een oefenbridgeclub op te zetten met 
ondersteuning van ervaren bridgers. 
De bedoeling is dat de leden van zo’n 
oefenclub op termijn doorstromen 
naar ‘echte’ bridgeclubs, maar in de 
tussentijd op de oefenclub ervaring 
opdoen. 
De oefenclub in Geldrop is ook open-
gesteld voor relatief nieuwe bridgers 
die niet net van een cursus komen. Er 
worden 16 spellen gespeeld in twee 

Kap en snoei dode en gevaar-     
lijke bomen en dood hout
De gemeente Nuenen en Bosgroep Zuid Nederland voeren binnenkort 
enkele werkzaamheden uit in het bosperceel bij de Weverkeshof in Nue-
nen en aan de beplanting op de geluidswal in de bocht van de Lieshoutse-
weg in Gerwen. Beide terreinen en beplantingen zijn in eigendom van de 
gemeente Nuenen.

Wat merkt u van deze 
werkzaamheden?
De werkzaamheden worden met ma-
chines en een hoogwerker uitge-
voerd. In het bosje bij de Weverkes-
hof kunnen paden vanuit veiligheids-
overwegingen tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden tijdelijk afge-
sloten 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 mi-
nimum te beperken.
Voor de werkzaamheden langs de 
Lieshoutseweg wordt, buiten de 
spitsuren, één rijbaan (in zuidelijke 
richting) afgesloten. Het verkeer 
wordt om en om door verkeersrege-
laars over de andere rijbaan geleidt. 
Deze rijbaan blijft tijdens de werk-
zaamheden te alle tijden open.
Waarschijnlijk worden de werkzaam-
heden in februari uitgevoerd. Bos-
groep Zuid Nederland verzorgt in op-
dracht van de gemeente Nuenen de 
voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden.

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 bo-
men. Om onveilige situaties voor be-
zoekers weg te nemen, worden bin-
nenkort enkele werkzaamheden uit-
gevoerd. Hierbij worden er enkele 
dode en gevaarlijke bomen gekapt. 
Ook worden enkele bomen flink te-
rug gesnoeid om deze voorlopig vei-
lig te kunnen behouden. Daarnaast 
worden dode en gevaarlijke takken 
in de bomen gesnoeid.

Kap beplanting geluidswal 
Lieshoutseweg
Op de kruising van de Lieshoutse-
weg en Gerwenseweg zijn op de ge-
luidswal in de bocht bomen aanwe-
zig. Deze bomen zijn in slechte con-
ditie en verschillende hiervan zijn al 
dood. Ook zijn enkele bomen al om-
gewaaid. Dit levert gevaarlijke situa-
ties op voor de aangrenzende weg. 
Derhalve worden deze bomen van-
uit veiligheidsoverwegingen ge-
kapt.

Komend najaar / winter zullen op de 
geluidswal jonge struiken worden te-
rug geplant.

Laat Nuenen 
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al 

het nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet weten. 

Plaats gratis 
uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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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

WIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR!

Theo van 
der Linden

www.combinatienuenen.nl
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Keuze uit zeven lijsten   
voor nieuwe gemeenteraad 
Zeven lijsten met zo’n 140 kandidaten dingen mee naar 19 zetels in de 
nieuwe Nuenense gemeenteraad. Woensdag 16 maart kunnen de kiezers 
in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten naar de stembus voor de 
verkiezingen van de nieuwe raad. Op het stembiljet komen de zeven partij-
en netjes naast elkaar te staan. De volgorde is inmiddels vastgesteld.

Lijstnummering op een rijtje…
Op het gemeentehuis is 4 februari tij-
dens een openbare zitting van het 
stembureau die volgorde vastgesteld. 
Dat gebeurt op grond van de Kieswet. 
Het aantal stemmen dat behaald is bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 is daarbij bepalend. Eerst zijn de 

kandidatenlijsten genummerd van de 
politieke groeperingen die destijds 
een of meer zetels hebben behaald. 
Met 3188 stemmen gaat lijst 1 naar 
W70. Lijst 2 gaat naar GroenLinks/
PvdA omdat die twee partijen samen 
in 2018 uitkwamen op 2265 stem-
men. De VVD behaalde 1675 stem-

Posters sieren de gemeentelijke verkiezingsborden…. (foto Cees van Keulen) 

GroenLinks-PvdA bouwt aan Nuenen

Bouwgids voor Nuenen        
beter laat dan nooit!

gelanceerd waarbij het doel is dat te 
allen tijde de raad zijn inbreng kan 
hebben, vooraf wel te verstaan. Het 
geeft geen elementen om tot een 
juiste afweging te komen. Het is een 
slot op de deur tegen ongereguleerd 
en zonder echte participatie hoger 
bouwen. Om allerlei redenen is er 
vertraging ontstaan bij de besluitvor-
ming over dit voorstel. 
Het college heeft vervolgens gemeend 
een alternatief te moeten bieden in de 
vorm van een zgn. bouwgids. In deze 
‘Bouwgids Nuenen’ zijn criteria opge-
nomen die kunnen worden gebruikt 
voor uitgebreide toetsing van bouw-
projecten. Hoogte wordt onderdeel 
van een breed afwegingskader waarin 

Denk hierbij aan strakke, dorpse, 
randvoorwaarden en zeker ook aan 
participatie van de inwoners. Omwo-
nenden hebben natuurlijk ook belan-
gen. De afgelopen jaren hebben 
voorstellen van het college ons met 
enige regelmaat onaangenaam ver-
rast. De Luistruik heeft veel gepland 
groen ingeleverd en het omvangrijke 
Panta Rhei op die plek, met grote hin-
der voor sociale woningen, is niet 
echt dorps te noemen. 
Vanuit de coalitiepartijen is er om die 
reden een voorstel ‘Hoger Bouwen’’ 

Nuenen wil meer spullen  
hergebruiken
De gemeente Nuenen wil graag dat inwoners en bedrijven meer spullen 
gaan hergebruiken om restafval te verminderen. Daarom start een nieuw 
project met de naam ‘Dwèrse Cirkelfabriek’. Er komt een Repair Café waar 
je spullen kunt laten repareren. Ook worden oude spullen opgeknapt en 
nieuwe producten gemaakt van afval, die weer te koop zijn in de kring-
loopwinkel. Er ontstaan nieuwe banen en werkervaringsplaatsen voor 
Nuenenaren om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Kortom, 
het wordt een inspirerende plek om mensen te ontmoeten en om te leren 
over de circulaire economie.

Wethouder Duurzaamheid Joep Per-
not is blij met dit project. “We hebben 
als gemeente een prijsvraag gewon-
nen met dit project. We vinden het 
hergebruik van spullen belangrijk 
waarbij we samen met lokale organi-
saties en bedrijven werken aan een 
duurzamere wereld”.

De Dwèrse Cirkelfabriek is een vol-
gende stap in de ontwikkeling van 
het Werkwarenhuis Het Goed in 
Nuenen. In de Dwèrse Cirkelfabriek 
willen veel organisaties samenwer-
ken: de gemeente, kringloopwinkel 
Het Goed Nuenen, sociaal werkbe-
drijf WSD, het SUMMA College, Hob-
bycentrum De Dorpswerkplaats, af-
valinzamelaar Blink, de Brabantse 
Milieufederatie en het Ondernemers 
Contact Nuenen (OCN).

In de komende maanden worden de 
plannen voor de Dwèrse Cirkelfa-
briek verder uitgewerkt. Het project 
wordt begeleid vanuit de Brabantse 
Milieufederatie. Wil je als bedrijf of or-
ganisatie ook meedoen? Meld je dan 
aan bij Sandor Löwik: sandor.lowik@
brabantsemilieufederatie.nl.

Bij de circulaire economie gaat het 
om het zuinig omgaan met spullen 
en grondstoffen. Daarbij worden 
minder spullen weggegooid zodat 
restafval vermindert. Liever geven 
we spullen een tweede leven, bij-
voorbeeld via de kringloopwinkel of 
door kapotte spullen te repareren en 
op te knappen. En als we spullen 
weggooien kijken we of we de mate-
rialen kunnen hergebruiken om nieu-
we producten te maken.

De naam van de Dwèrse Cirkelfabriek 
geeft aan dat het project in Nuenen is, 
vandaar dwèrs. Ook vraagt de om-
schakeling naar een circulaire econo-
mie dat je anders naar het gebruik van 
spullen kijkt. Dat is ook eigenzinnig of 
dwèrs. De Cirkelfabriek betekent dat 
er creatief wordt omgegaan met afge-
dankte spullen. De spullen en materi-
alen worden niet weggegooid maar 
blijven in gebruik. Ze blijven in de 
kringloop en daarmee in de cirkel. De 
Cirkelfabriek leidt mensen op in crea-
tieve en praktische beroepen en legt 
verbinding met lokale ondernemers. 
Zo draagt het project bij aan banen 
van de toekomst in Nuenen.

Bij Het Goed worden van oud textiel nieuwe tassen gemaakt. Fotocredit: Het Goed

Gemeente Nuenen 

D66 40 jaar in Nuenen c.a.
Met Harrie van Helmond en Harry 
Terwisse vierde D66 Nuenen de 40e 
verjaardag zoals van D66 verwacht 
mag worden: Terugblik en Toekomst. 
Harry Terwisse zag hoe D66 in 40 jaar 
met volhouden, doorzetten en voor-
uitkijken een niet te missen, duidelij-
ke en betrouwbare politieke partij is 
geworden in Nuenen c.a. Harrie van 
Helmond sprak inspirerend over ver-
nieuwd en toekomstgericht bouwen. 
Dat wil D66 voor heel Nuenen.

Ook bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen is D66 Nuenen weer 
van de partij. Wij zetten ons in voor 
een jong, ondernemend en duur-
zaam Nuenen.

Dorpsbouwmeester H. v. Helmond
(onder) vml-Burgemeester Harry Terwisse

men en krijgt lijst 3. D66 kwam vier 
jaar geleden uit de bus met 1111 
stemmen en krijgt lijst 4. CDA scoort 
met 946 stemmen lijst 5 en Combina-
tie Nuenen c.a. komt met 457 stem-
men op lijst 6. Lijst Pijs behaalde bij de 
vorige verkiezingen geen zetel en 
krijgt lijst 7. De verkiezingscampagne 
is enkele weken geleden al van start 
gegaan. Zo sieren posters de verkie-
zingsborden, al of niet met vermel-
ding van het lijstnummer. De kiezer is 
woensdag 16 maart aan zet….

GroenLinks-PvdA Nuenen wil zeker bouwen, maar wil dat wél met be-
houd van een mooie leefomgeving. Dat kan in veel gevallen goed samen-
gaan, maar daar is wel wat voor nodig!

ook locatie, uiterlijk, verkeer, groen etc. 
zijn opgenomen. Het komt laat, maar 
het lijkt ons een goed voorstel om hel-
derheid te scheppen. 

GroenLinks-PvdA zal erop toezien 
dat ook het recht op inspraak nadruk-
kelijk wordt gegarandeerd.
In het Eindhovens Dagblad werd ge-
sproken van een deur die op een kier 
gaat voor hoger bouwen. Groen-
Links-PvdA ziet het meer als een deur 
die nu eindelijk ver opengaat voor in-
spraak en goede oplossingen. Ook 
hoger bouwen kan daar een onder-
deel van zijn.

Het voornemen van de gemeenteraad 
om de komende periode te gaan wer-
ken met het z.g. BOB-model sluit hier-
bij prima aan. Het BOB-model voor be-
sluitvorming in de raad kent drie fasen 
namelijk Beeldvorming, Oordeelsvor-
ming en daarna Besluit. In de eerste 
fase (beeldvorming) wordt ruimte ge-
boden voor bijdragen door de bur-
gers. Met deze mogelijkheid voor in-
spraak in een vroegtijdig stadium zal 
GroenLinks-PvdA graag instemmen.
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Brabant viert carnaval   
met Klein� sjenie
Kleinfisjenie! 3 Uurkes Vurraf heeft iets te vieren en heel Brabant kan op tv 
en online meegenieten. De traditionele aftrap van carnaval wordt voor de 
33e keer gehouden, een jubileumjaar in carnavalsland. Vanwege de coro-
namaatregelen komt het programma nog niet vanuit een bruisende feest-
tent, maar iedereen kan de start van carnaval meebeleven vanuit de eigen 
huiskamer. Vrijdag 25 februari is 3 Uurkes Vurraf vanaf 15.00 uur LIVE te 
zien bij Omroep Brabant. En wordt in de avond om 19.45 uur herhaald.

ket, inclusief het bijhorende carna-
valsfeestpakket. Aanmelden kan tot 
en met vrijdag 11 februari via de site.

Kleinfisjenie Café live
Het Kleinfisjenie Café is met carnaval 
van zaterdag 26 februari t/m dinsdag 
1 maart vanaf 19.45 uur live op tv te 
zien. Jordy Graat en Christel de Laat 
nemen de kijkers mee langs een op-
tocht van carnavalsherinneringen, le-
gendarische momenten, carnavals-
liefdes, carnavalsmuziek en vooral 
heel veel gezelligheid. Carnavalsvier-
ders thuis spelen hierbij een belang-
rijke rol met berichten of hilarische 
filmpjes op social media. Het café 
sluit om 21.30 uur.
Carnaval in Brabant, dat volg je bij 
Omroep Brabant en vier je met de rest 
van de provincie. Kijk voor meer info 
op omroepbrabant.nl/carnaval

Geen carnaval zonder 3 Uurkes Vurraf. 
Die traditie houden we met veel ple-
zier in ere. Welke carnavalsartiesten zal 
presentator Jordy Graat dit jaar ont-
vangen? Lamme Frans, Johnny Purple, 
Vieze Jack, Peter Selie of De Deurzak-
kers? Het thuisfeest kan beginnen!

Beleef 3 Uurkes Vurraf als VIP!
Geen feesttent op het Stadhuisplein, 
maar een gezellige locatie in het cen-
trum van Eindhoven. Dat is het decor 
van de jubileum-editie van 3 Uurkes 
Vurraf. In de zaal is geen publiek aan-
wezig, maar wel zijn de online VIP-
gasten tijdens de uitzending te zien 
op een groot videoscherm op het po-
dium. Tijdens 3 Uurkes Vurraf wordt 
live geschakeld naar de versierde 
huiskamers. Wie wil er niet als VIP in 
de uitzending van 3 Uurkes Vurraf zit-
ten? Meld je aan en win een VIP-tic-

Open Dag SeniorWeb Nuenen
Wat heeft iedereen er behoefte aan om weer activiteiten te doen op loca-
tie en niet alleen via schermen. SeniorWeb Nuenen gaat vol enthou-
siasme van start met een uitgebreid programma. Onze Open Dag is op 19 
februari van 10.00 tot 15.00 uur.

• Windows 10 Basis: 5 lessen, start op 
wo 13 april.

• Mac Vervolg: 5 lessen, start op wo 9 
maart.

• FastStone Fotobewerking: 4 lessen, 
start op do 10 maart.

• Fotoalbums (Albelli): 5 lessen, start 
op do 10 maart.

• Klik &Tik: 6 lessen, start op vr 11 
maart.

Helpdesk
De vertrouwde helpdesk op de maan-
dagmiddag (14.00-16.00 uur) blijft in 
principe gratis, maar er wordt wel een 
bus geplaatst voor een vrijwillige bij-
drage. Mocht de hulpvraag echter 
een echte les zijn, dan kan er een af-
spraak gemaakt worden voor een pri-
véles (tegen betaling van 10 euro per 
uur) door één van de docenten op de 
maandag- of woensdagmiddag.
Computercafé gaan we nog niet op-
starten. U kunt alle informatie ook 
vinden op onze website. Tot slot zijn 
we op zoek naar een penningmees-
ter en naar een systeembeheerder.
En voor de liefhebbers van Apple: we 
zoeken nog docenten voor iPad en 
Mac-cursussen.
www.seniorweb-nuenen.nl

Locatie: het cursuslokaal in de bieb; 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18. U kunt 
dan informatie krijgen over alle cur-
sussen die we aanbieden. We kiezen 
ervoor om voorlopig maximaal zes 
cursisten per cursus toe te laten, zo-
dat de anderhalve meter aangehou-
den kan worden.

• DigiD; In de afgelopen tijd hadden 
nogal wat mensen hulp nodig bij 
het werken met de DigiD-app en in 
deze cursus gaat het ook over an-
dere overheidswebsites. Wij vinden 
het belangrijk dat we senioren po-
sitieve digitale ervaringen geven, 
ook de mensen die het moeilijk 
vinden om met digitale apparaten 
om te gaan.

• Android Smartphone; Er is veel ani-
mo voor de smartphone-cursus en 
de deelnemers merken dat het 
steeds leuker wordt naarmate ze er 
beter mee overweg kunnen.

• Windows 10; De cursus Windows 
10-Start sluit aan op de cursus Klik 
& Tik. Voor wie er al het een en an-
der weet van Windows 10 is er de 
cursus Windows 10-Basis.

• IPad en Mac; En natuurlijk zijn er de 
iPad-cursussen en de MAC-lessen 
die ervoor zorgen dat u nog meer 
haalt uit uw apparaat.

• De Klik & Tik cursussen zijn voor be-
ginners heel geschikt om plezier te 
krijgen in het werken met de com-
puter. Dat gebeurt in eigen tempo 
en onder begeleiding.

• Foto’s; Voor uw foto’s wilt u mis-
schien meer weten over beeldbe-
werking via de cursus FastStone of 
u wilt een fotoalbum leren maken 
met de cursus Fotoalbum-Albelli.

Startdata cursussen:
• Digid 4 lessen, start op ma 7 maart.
• iPad Basis: 6 lessen, start op ma 7 

maart.
• Android Smartphone Basis: 5 les-

sen, start op di 8 maart.
• Windows 10 Start: 5 lessen, start op 

wo 9 maart.

Dierenrijk viert eerste   
verjaardag olifantje Rashmi
Het in Dierenrijk levende Aziatische olifantje Rashmi is afgelopen zater-
dag één jaar geworden en dat wordt natuurlijk gevierd. Rashmi en de an-
dere olifanten werden getrakteerd op een heerlijke groentetaart. Voor-
dat er gesmuld kon worden van de groentetaart heeft Rashmi er eerst 
lekker mee gespeeld. 

programma voor de Aziatische oli-
fant. Het doel van dit programma is 
om de populatie gezond te houden. 
Daarnaast ondersteunt Dierenrijk 
ook Stichting Wildlife. Deze stichting 
zet zich onder andere in voor het be-
houd van de olifanten in India. 

Onhandig 
Jonge olifanten zijn in het begin erg 
onhandig met hun slurf. Zo trappen 
ze per ongeluk op hun slurf en weten 
ze nog niet goed wat ze er mee aan 
moeten. Naarmate ze ouder worden 
leren ze steeds beter hun slurf te ge-
bruiken. Zo leren ze na ongeveer zes 
tot acht maanden om te eten en te 
drinken met hun slurf. Na een jaar 
kunnen ze hun slurf redelijk goed be-
heersen en kunnen ze, net als volwas-
sen olifanten, hun slurf ook gebrui-
ken om dingen vast te pakken en te 
douchen. 

Het olifantje heeft van de dierenver-
zorgers bij zijn geboorte de Hindoe-
staanse naam Rashmi gekregen en 
dit betekent zonlicht. “Het gaat geluk-
kig goed met Rashmi. Hij is erg speels 
en nieuwsgierig en maakt dan ook 
graag plezier met zijn grote zus Jing. 
De moeder van Rashmi, Htoo Yin Aye, 
is ook erg lief voor hem” vertelt hoofd 
dierenverzorger Stephan Rijnen. 

Jacht op slagtanden 
In de natuur komen de Aziatische oli-
fanten vooral voor in de bosrijke om-
gevingen van India, Sumatra en Bor-
neo. Het leefgebied van deze soort 
raakt alleen steeds meer versplinterd 
omdat de bossen gekapt worden. 
Ook wordt er op het dier gejaagd 
door stropers vanwege hun slagtan-
den. Ze worden dan ook bedreigd in 
de natuur. Dierenrijk werkt daarom 
mee aan het Europees management-

Bron: Dierenrijk

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

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021 Evenementenkalender 2022

Alle evenementen onder voorbehoud. 
De evenementenkalender wordt 

voortdurend ververst. Lees daarom 
 Rond de Linde of kijk regelmatig op 

NGN200.nl en blijf op de hoogte. 

Nuenens Blokje 
Dichter in Beeld

Een wandel- en inspiratiecyclus 
in woord en beeld.

De eerste zondag is 20 maart.
Tijdens tien seizoenswandelroutes in 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
laat het dichterscollectief Nuenen 

zich horen en beeldend kunstenares 
Marianne Schellekens zich zien. 

Er wordt gewandeld onder leiding 
van gidsen. 

gesloten op een glasvezelnetwerk met 
supersnel internet’, was de boodschap 
zoals die in binnen- en buitenland werd 
verkondigd. Revolutionair en onge-
kend. Waarbij aangetekend moet wor-
den dat ‘een heel dorp’ in deze fase bij-
na achtduizend aansluitingen betrof.

OnsNet was het allereerste grote ‘Fiber 
to the Home’-project waarbij, in tegen-
stelling tot andere glasvezelnetwerken, 
de kabels nu tot in de meterkast van de 
woning werden aangelegd.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

2004 Start Ons Net 
In maart 2004 was Nuenen wereld-
nieuws. ‘Een heel dorp in één klap aan-

Geboren Lola
Wandelend over de Egelantierlaan, 
kwamen we dit bloemrijke bord in 
een voortuin met daarop de naam 
Lola tegen. Lola welkom in Nuenen.

De geboorte van een nieuwe inwo-
ner in onze gemeente wordt soms 
opvallend aangekondigd. Dat levert 
kleurrijke openbaarmakingen op in 
tuinen en op woningen.

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 
dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl.

Tentoonstelling Aquavit in Cacao Expo in Helmond 

Twaalftal kunstenaars presenteren 
meer dan 100 aquarellen 
Op zondag 6 maart om 15.00 uur opent in de exporuimte van De Cacaofa-
briek in Helmond de tentoonstelling Aquavit. De tentoonstelling geeft met 
het werk van 12 kunstenaars en meer dan 100 aquarellen een overzicht van 
de vitaliteit van de hedendaagse aquarel. De tentoonstelling loopt tot en 
met 29 mei. De opening zal worden verricht door Niels van Maanen, con-
servator prenten en tekeningen 20e en 21e eeuw van het Rijksmuseum. 

heldere licht in De Cacaofabriek in 
Helmond maken het mogelijk om on-
verwachte, verrassende aspecten van 
de hedendaagse aquarel te laten zien 
op zowel de allergrootste formaten 
als in omvangrijke reeksen en ensem-
bles. 

Educatief randprogramma 
Tijdens de duur van Aquavit organi-
seert De Cacaofabriek rond de aqua-
rel een scala van (educatieve) activi-
teiten zoals workshops, lezingen, 
portfoliobesprekingen en rondlei-
dingen. De deelnemende kunste-
naars spelen hierin een actieve rol. 
Meer informatie hierover volgt.

Aquavit is een lofzang op een medi-
um dat in de negentiende eeuw furo-
re maakte onder grote kunstenaars 
zoals William Turner, maar nu vooral 
bekend staat als een medium voor 
amateurkunstenaars. Samenstellers 
Ludo van Halem (curator) en Caren-
van Herwaarden (beeldend kunste-
naar) vinden het daarom de hoogste 
tijd voor een grootse rehabilitatie. 
Voor Aquavit selecteerden zij 12 gere-
nommeerde kunstenaars: Nour-Eddi-
ne Jarram, Paul Faassen, Maria Roosen, 
Aline Thomassen, Joris Geurts, Nan 
Groot Antink, Caren van Herwaarden, 
Henri Jacobs, Arno Kramer, Q.S. Sera-
fijn, Jolanda Schouten en Ina van Zyl. 

Aquavit geeft met meer dan 100 aqua-
rellen een breed overzicht van ver-
schillende thema’s en benaderingen 
binnen het medium, van politiek tot fi-
losofisch, met de mens of de natuur als 
onderwerp, figuratief of juist balance-
rend op de grens van abstractie. 

Tot voor kort vroeg de aquarel van-
wege haar specifieke eigenschappen 
om een bescheiden formaat: het op-
spannen van natgemaakt papier op 
handzame houten panelen zorgt 
voor een gelijkmatige opdroging van 
de verf. Inmiddels is aquarelpapier 
verkrijgbaar op zeer grote formaten - 
tot aan rollen van 1.5 x 10 meter - die 
niet meer opgespannen kunnen wor-
den. De ruimtelijke kwaliteit en het 

Nieuw bij Volksuniversiteit  
regio Eindhoven: 

Familieopstellingen, 
een introductie
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die nieuwsgierig zijn naar waarom 
mensen doen wat ze doen en hoe we 
in alles wat we doen verbonden zijn 
met vorige generaties. Je gaat her-
kennen en ervaren hoe familieach-
tergrond bij mensen doorwerkt in 
het hier en nu. Als bepaalde familiele-
den of emoties ooit uitgesloten wer-
den omdat er dingen zijn gebeurd 
die toen te pijnlijk of te moeilijk wa-
ren, dan blijven die aandacht vragen 
bij latere generaties. In een familie-
opstelling onderzoeken we waar zul-
ke patronen een oorsprong hebben.

De cursus bestaat uit 8 lessen en 
wordt gegeven door mw. G (Eva) van 
Vugt, zij is gediplomeerd in syste-
misch werk: familieopstellingen, or-
ganisatieopstellingen en systemisch 
coachen. Zij begeleidt familieopstel-
lingen als ZZP'er.

Start: woensdag 9 maart, 19.30-22.00 
uur, 8 lessen.
Meer info: www.vu-eindhoven.nl
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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.

In intieme kring hebben we afscheid genomen van Greet. 
Samen hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats 
op de begraafplaats achter de Heilige Clemenskerk te Nuenen, 
waar zij nu samen is met Henk. 

echtgenote van 

a Nuenen, 31 januari 2022 5 Tilburg, 31 maart 1931 

Greet Bollen-van den Berk 

Het leven in eigen hand houdend, tot het einde toe zelfstandig, 
dierbaar en toegewijd, is rustig ingeslapen ons moeder, 

onze schoonmoeder en oma 

      Henk Bollen a 

Correspondentieadres: 
Coöperatie DELA t.a.v. familie Bollen-van den Berk 
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven 

Eindhoven: 

Veldhoven: 

Utrecht: 

Amersfoort: 

Best: 

Wim 

Hans en Inge 
Valerie en Jarno 
Rosanne en Folkert 

Michiel en Ingrid 

Guus en Marjon 
Jeroen 
Marit 
Eva 

Hetty en Heinz 
Timo 
Jordy 

Margaretha Maria 

Dankjulliewel voor de vele bloemen, kaarten en lieve woorden.
 Jean van der Wijst

Dragen wij in ons hart, het gemis is groot.

Grote Liefde van
Ineke van der Wijst - Konings

Opapa Jean van
Cris, Linda, Merlijn en Colin 

Niels, Alice, Tijs en Lars
Emil, Roman en Amelie

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 februari 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.
Zondag 13 februari 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 12 februari 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart.
Zondag 13 februari 11.00 uur: Anne-
ke Kluijtmans - Swinkels.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 februari om 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Theo de 
Louw; Jozef de Louw.

Mededelingen
Afgelopen week is Jozef de Louw, van 
Nieuwe Dijk 18 op 76-jarige leeftijd 
overleden.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 februari om 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Piet Coolen; Harrie en Lena Renders; 
Jo en Annie Knoops. 

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

Op zondag 13 februari wordt de 
tweede (in een serie van 3) carrousel-
diensten gehouden. Dit keer met 
onze eigen predikant: Marlies Schulz. 
Het thema in de serie over bijzondere 
bomen is dit keer de vijgenboom. De 

bestemming van de collecte is voor 
de Nuenense actie ‘Nuenen geeft 
warmte’. De 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. Van harte welkom! 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 10 februari. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Scholastica, 
maagd.

Vrijdag 11 februari. Geen H. Mis. Ver-
schijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes.
Zaterdag 12 februari. Geen H. Mis. De 
zeven H. Stichters van de Servieten 
van Maria.
Zondag 13 februari. Zondag Septua-
gesima. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 14 februari. 18.30 uur H. 
Mis; gedachtenis van H. Valerianus, 
priester en martelaar.
Dinsdag 15 februari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Faustinus en Jovi-
ta, martelaren. 
Woensdag 16 februari. 07.15 H. Mis. 
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 en op YouTube.

De afscheidsdienst heeft op woensdag 9 februari plaatsgevonden. 

echtgenoot van 

c Gerwen, 4 februari 2022 5Gerwen, 10 mei 1937 

Piet de Groot 

Vandaag overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving ons pap, 
schoonvader en opa. Tot het laatst de regie in eigen hand houdend. 

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. 

Het laatste beetje is nu op, 
veel had ik te verduren. 
Het kaarsje is nu opgebrand, 
gedoofd zijn alle vuren. 
Voor mij die het aangaat is het niet erg, 
ik heb genoeg geleden. 
Voor hen die ik achterlaat: 
vaarwel en wees tevreden. 

Netty de Groot-Stoop c 

Correspondentieadres: Laar 11, 5674 RC Gerwen 

Trea 
Jelle 

William en Corina 
Diémo 
Quincy 

Mo i  

Graag willen wij middels deze weg bedanken.

Wij zijn als familie ontroerd door de enorme steun die wij hebben mogen 
ontvangen na het overlijden op 26-12-2021 van onze moeder en oma

Petra Verhagen - Roijakkers
De overweldigende belangstelling, de lieve reacti es, brieven, kaarten en
bloemen hebben ons goed gedaan.
Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft  meegeleefd.

Nuenen, 8 februari 2022  Kinderen en kleinkinderen familie Verhagen

Wij gaan onze altijd attente en belangstellende zwager

Rob Stevens
heel erg missen bij onze familiebijeenkomsten.

Wij wensen onze zus Annette en haar gezin veel kracht en sterkte toe.

Familie Van de Louw

“Het leven was mij welgezind”

Onze lieve man, vader, schoonvader en opa is overleden. 
Wij zijn intens verdrietig.

Rob Stevens
Eindhoven, 8 september 1946                              Nuenen, 3 februari 2022  

Annette Stevens-van de Louw

Lonneke Stevens en Ivo Giesen
   Idse
   Lieuwe

Wieteke Stevens en Oliver Much

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. familie Stevens
Postbus 85
5660 AB Geldrop

Gezien de omstandigheden vindt het afscheid van Rob in besloten kring 
plaats. Als u het afscheid via de live stream zou willen bijwonen dan kunt 
u dit aangeven via www.vdstappen.nl/condoleren. 

Tevens kunt u daar een eigen herinnering aan Rob met ons delen.Mantelzorg inloop 
17 februari 
Elke maand ontmoeten mantelzor-
gers elkaar in Dorpsboerderij Wever-
keshof. Als mantelzorger verleen je 
zorg aan iemand in jouw omgeving. 
Het kan steun bieden om mensen te 
ontmoeten die zich in net zo'n situatie 
bevinden als jij. Een goed verstaander 
heeft maar een half woord nodig; ie-
mand in dezelfde situatie als jij be-
grijpt het vaak maar al te goed. Con-
tact met lotgenoten geeft herkenning 
en erkenning. Dit kan heel waardevol 
zijn en kan veel steun geven.

Op donderdag 17 februari zal Stan 
Hendriks, buurtsportcoach bij LEV-
groep, met ons praten over het be-
lang van bewegen en wat sport en 
bewegen voor je kan doen om het 
ook als mantelzorger vol te houden. 
Hoe blijf je fit? Tijdens deze middag is 
er ook ruime gelegenheid om elkaar 
als mantelzorger te ontmoeten.

Datum: 17 februari. Tijd: van 13.30 
uur tot 15.30 uur. Locatie: Dorpsboer-
derij Weverkeshof, Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen

Wil je deelnemen, meld je dan aan bij 
het Steunpunt Mantelzorg Nuenen: e-
mail steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675 
en vraag naar het steunpunt mantel-
zorg. Let op: aanmelden is verplicht. 
En natuurlijk houden we ons aan de 
RIVM-maatregelen.

Repair Café Laarbeek
Op woensdag 16 februari organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels 
en fietsen. Deze middag vindt plaats 
in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 tot 16.00 uur. Info: 06-
58842046.
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Lambertus Concerten presenteert:

Jonge muzikale helden in 
Theater Speelhuis Helmond
Op zondagmiddag 20 februari treden buitengewoon getalenteerde leer-
lingen van Talentstroom Kunstkwartier Helmond voor u op in de Plein-
zaal van Theater Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Helmond. Een tiental stu-
denten treedt op in een topprogramma met stukken van moderne (Bon 
Jovi) en klassieke (Haydn) componisten, op verschillende instrumenten, 
zoals viool, accordeon, piano, klarinet, saxofoon, trompet, drums, en 
zang. Omdat het vaak jonge musici zijn, is dit concert ook heel geschikt 
voor kinderen. Aanvang: 15.00 uur. Toegang is gratis. 

muzikale activiteiten. Vooral ook om 
jongeren te laten ervaren hoe divers 
de mogelijkheden binnen de muziek-
wereld zijn en hoe belangrijk het is 
voor hun algemene ontwikkeling.

Jonge musici op weg naar het con-
certpodium de kans bieden zich te 
presenteren voor publiek; een be-
langrijke ambitie van Lambertus Con-
certen, naast educatie en alle andere 

Muziek in de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 12 januari, 15.00 uur. YMA Tilburg 
- Jong talent op het podium

De Young Musicians Academy (YMA) van het Fontys Conservatorium Tilburg is 
een opleiding waarmee het conservatorium talentvolle jongeren stimuleert in 
hun ontwikkeling in de aanloop naar een hopelijk glansrijke muziekcarrière. We-
kelijks krijgen de jongelui naast een uur privéles iedere zaterdag een volle dag 
les in samenspel, pianobegeleiding, muziektheorie en gehoorontwikkeling.
Met corona nu hopelijk op zijn retour, wil de YMA de draad van de concertrou-
tine voor deze nieuwe generatie aanstormend talent weer met enthousiasme 
oppakken. Vanmiddag laten 2 pianisten en 4 violisten van de opleiding u ge-
nieten van werken van o.a. Bach, Mozart, Kabalevsky, Brahms en Debussy. De 
graagte om weer op te kunnen treden zal merkbaar zijn.
Registratie en betaling voor dit concert kunt u desgewenst vooraf regelen via 
de website: www.muziekindecathrien.nl

Informatiebijeen-
komst Long-COVID 
zelfhulpgroep 
C-support (Stichting voor nazorg bij 
aanhoudende klachten na een coro-
na besmetting) signaleert een grote 
behoefte aan lotgenotencontact on-
der long-COVID patiënten. Daarom 
organiseert Stichting Zelfhulp Net-
werk Zuidoost-Brabant, in samen-
werking met C-support, een informa-
tiebijeenkomst voor Long-COVID pa-
tiënten die graag in een groep hun 
ervaringen willen uitwisselen over de 
gevolgen van COVID. 

In deze bijeenkomst willen wij jou 
graag informeren over zelfhulp en 
over wat er allemaal bij komt kijken 
om een zelfhulpgroep op te starten. 
We gaan kijken of er voldoende ani-
mo is voor een Long- COVID zelfhulp-
groep en of er kartrekkers zijn die 
deze groep op willen en kunnen star-
ten. Als kartrekker van een zelfhulp-
groep bewaak je het groepsproces 
en ben je aanspreekpunt voor onze 
organisatie en de mensen die zich 
aanmelden. Over deze rol zullen we 
je meer informatie geven. De bijeen-
komst zal plaatsvinden in Eindhoven 
op dinsdag 8 maart in de ochtend. 
Zodra het aantal aanmeldingen be-
kend is, wordt het tijdstip bepaald.
Aanmelden: Voor meer informatie 
over de bijeenkomst of om je aan te 
melden kun je contact opnemen via 
mail/telefoon: eindhoven@zelfhulp-
netwerk.nl /040-2118328.

Voor meer informatie over Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant: 
www.zelhulpnetwerk.nl. Voor meer 
informatie over C-support: 
www.c-support.nu

En weer snap ik het niet meer…
Vorig jaar stonden meerdere brieven van mij in Rond de Linde over de ontwikkelingen 
rond De Hongerman. Ik snapte niets van het eerste voorstel van de wethouder om een 
nieuwe sporthal te bouwen voor 12 miljoen euro. Ook het tweede voorstel, om de be-
staande hal te renoveren voor ruim 11 miljoen, snapte ik niet. En de discussie en de uit-
eindelijke beslissing over de renovatie vond ik eveneens onbegrijpelijk.

Vorige week ben ik in contact gekomen met een inwoner van Nuenen, die op dit mo-
ment als projectleider bezig is met de bouw van een sporthal. Een gloednieuwe zaal, 
met 4 zaaldelen, met een Multifunctionele Accommodatie van 180 m2 en nog eens een 
kantine van 120 m2. Dus net zo groot of zelfs groter dan De Hongerman na de renova-
tie zal worden. Deze gloednieuwe hal, met alles erop en eraan wordt gerealiseerd 
voor… slechts 5,6 miljoen euro!! En waar? Bij onze buren, in Eindhoven.

Ik viel bijna van mijn stoel… Zowel Nuenen als Eindhoven zijn onderdeel van het Stede-
lijk Gebied Eindhoven, het SGE. Binnen het SGE wordt samengewerkt onder andere op 
het gebied van voorzieningen en sportfaciliteiten, zoals een sporthal.

De verantwoordelijk wethouder van Groen Links heeft duidelijk aangegeven dat een 
nieuwe sporthal minstens 12 miljoen moet gaan kosten. Het zou absoluut niet goedko-
per kunnen… En nu blijkt het bij een gemeente hier in de buurt wel te kunnen. Een ge-
meente, waar Nuenen op dit vlak zelfs intensief mee samengewerkt wordt… of in ieder 
geval mee samengewerkt zou moeten worden. 

Nu is er besloten dat hier in Nuenen een 40 jaar oude sporthal gerenoveerd gaat wor-
den voor een bedrag, waarvoor we twee gloednieuwe, grotere hallen hadden kunnen 
bouwen. Terugkijkend was het plan van de VVD het meest logisch: eerst een nieuwe hal 
bouwen voor zo’n 6 miljoen euro, zodat de binnen-sporters niet zonder hal komen te 
zitten. Vervolgens nog eens kritisch kijken naar de mogelijkheden voor De Hongerman. 
En dan pas te beslissen over renovatie of nieuwbouw. Het zou in ieder geval miljoenen 
gemeenschapsgeld bespaard hebben.

Alex Appel, De Vroente 97,5672 TV 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

Uniek spreekuur voor   
endeldarmpatiënten die niet  
geopereerd kunnen worden
Patiënten met endeldarmkanker die niet meer in aanmerking komen voor 
een operatie, krijgen in één dag een alternatief behandelvoorstel. Het Ca-
tharina Ziekenhuis heeft voor deze specifieke patiëntengroep een spe-
ciaal spreekuur ontwikkeld waar diverse specialisten samenwerken voor 
de beste behandeling, op maat, voor de patiënt. “De behandeltechnieken 
voor endeldarmkanker hebben de laatste jaren een vlucht genomen waar-
door we patiënten een goed alternatief kunnen bieden wanneer een ope-
ratie niet meer gaat”, legt darmkankerchirurg dr. Pim Burger uit.

mor en de overlevingskans. Maar wel 
specifiek afgestemd op de fysieke 
conditie én wensen van de patiënt. 
Een dergelijke spreekuur voor deze 
specifieke patiëntengroep is uniek. 
Op deze manier hopen we de zorg 
voor deze groep patiënten te kunnen 
verbeteren”, benadrukt Burger.

Hoe werkt het spreekuur?
Patiënten die niet geopereerd kun-
nen worden, worden besproken in 
een multidisciplinair overleg (MDO). 
In dit overleg zitten diverse specialis-
ten bij elkaar aan tafel, waaronder 
een chirurg-oncoloog, medisch-on-
coloog, een radiotherapeut en, wan-
neer het om een oudere of kwetsbare 
patiënt gaat, een geriater.
Burger: “De patiënt krijgt op één dag 
afspraken met alle betrokken specia-
listen. Vaak is een beoordeling door 
de geriater nodig, die een inschatting 
maakt van wat een patiënt aan kan 
en wat het resultaat van behandeling 
zou kunnen zijn, niet alleen wat be-
treft overlevingskans, maar juist ook 
wat betreft kwaliteit van leven.”

Tussen de afspraken rusten
Het grote voordeel voor de patiënt is 
dat deze niet vier keer naar het zie-
kenhuis hoeft te komen. Omdat een 
hele dag in het ziekenhuis vaak zwaar 
is voor patiënten die op dit spreekuur 
komen, worden ze voor één dag op-
genomen. Zij kunnen dan tussen de 
afspraken door rusten en krijgen op 
hun kamer iets te eten en drinken 
aangeboden. In de middag overlegt 
het team nog een keer en stelt dan 
een optimaal behandelplan vast, 
waarbij we kijken naar wat er moge-
lijk is, wat zinvol is, wat de patiënt 
aankan en wat de patiënt wil. Burger: 
“Samen met de patiënt maken we 
daarna het definitieve plan, persoon-
lijk en op maat gemaakt. De patiënt 
weet snel waar hij of zij aan toe is en 
wat de mogelijkheden zijn.” 
www.catharinaziekenhuis.nl

Het aantal oudere patiënten met en-
deldarmkanker neemt door vergrij-
zing van de samenleving toe. Meer 
dan de helft van de patiënten is 70 
jaar of ouder. Het Catharina Zieken-
huis is een landelijk verwijscentrum 
voor complexe endeldarmkanker. 
“Regelmatig worden patiënten met 
endeldarmkanker, die niet in aan-
merking komen voor een operatie, 
naar het Catharina Ziekenhuis verwe-
zen voor een alternatief behandelad-
vies”, aldus Burger, “binnen deze 
groep zien we veel oudere kwetsbare 
patiënten die een operatie gewoon-
weg niet aankunnen. Daarnaast kun-
nen persoonlijke wensen of overtui-
gingen van een patiënt ook een re-
den zijn om niet meer te opereren. 
Juist voor deze specifieke patiënten-
groep heeft het ziekenhuis een spe-
ciaal spreekuur ontwikkeld waarin di-
verse disciplines samenwerken.”

Houvast en duidelijkheid
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat on-
geveer 15 procent van de patiënten 
met endeldarmkanker niet geope-
reerd wordt. “Het alternatieve behan-
delplan dat we tijdens dit spreekuur 
maken geeft de patiënt en ons hou-
vast en duidelijkheid om een goede 
keuze te kunnen maken uit de diverse 
behandelopties. We kijken hierbij 
enerzijds naar de kwaliteit van leven 
en anderzijds naar het te verwachte 
effect van de behandeling op de tu-

Oncologisch chirurg dr. Pim Burger van 
het Catharina Kanker Instituut

Bovengemiddeld getalenteerde leer-
lingen van de Talentstroom Kunst-
kwartier Helmond laten zien wat hun 
kwaliteiten, vaardigheden en ambi-
ties zijn. Deze aankomende musici 
‘proeven’ zo van de uitdagende, veel-
eisende maar ook prachtige muziek-
wereld, die ze wellicht over een tijdje 
gaan veroveren. 

In een uur tijd komen er maar liefst 10 
stukken voorbij. Naast Haydn (trom-
petconcert) en Scriabin (prelude op 
piano) is er werk van Bon Jovi (Livin’ 
on a prayer, drums, cello) en van R. 
Binge (altsaxofoon), maar ook een 
zangduet uit de musical Side Show. 
De jonge musici worden op de piano 
begeleid door Marjola Lishi.
Een gevarieerd, leuk middagje uit 
dus, ook heel geschikt voor kinderen. 
En: na lange tijd weer live in de con-
certzaal te beleven! 
Meer info: lambertusconcerten.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Zondag 13 februari
Nederwetten 2 - DOSL 5  ..............10.00 
Wilh. Boys 9 - Nederwetten 3  ....10.00 
Nederw. 4 - S.V. Brandevoort 6  .11.00 
Brabantia VR1 - Nederw. VR1  .....12.00 

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag in februari
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen

Sportpark Wettenseind, EMK terrein

Elke maandag
14.00 en 16.00 uur 

Helpdesk SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Nuenen

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur 

Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18

energiehuisslimwonen.nl

Tot zaterdag 15 maart 
Inzenden van een gedicht
Cultuur Overdag Nuenen: 

gedichtenwedstrijd ‘Eerste Liefde’
gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl

Donderdag 10 februari 
09.00-12.00 uur Taalkabaal
Goudvinkhof 12A, Nuenen

Vrijdag 11 februari
13.30 uur Senergiek lezing: 

Schuif even aan tafel bij……. 
Hein van der Wielen

Trefpuntzaal van Het Klooster 

Zondag 13 februari
14.00 IVN wandeling

Start slagboom Buysmansven.

Maandag 14 februari
13.30 uur Educatieve bijeenkomst Veilig 

internetten. Dorpshuis Lieshout

Donderdag 17 februari 
13.30-15.30 uur Mantelzorginloop 

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Runnersclub Lieshout start 
met nieuwe beginnersgroep 
Starten als beginner, of het hardlopen na lange tijd weer oppakken? Op 
donderdag 10 februari start de beginnerscursus van Runnersclub Lies-
hout. Ter voorbereiding op de Kings & Queens Run volg je 10 lessen van 
19.30 uur tot 20.45 uur. Daarna ben je klaar om door te stromen naar een 
loopgroep van 1 van de 3 niveaus.

de Kings & Queens Run aan hun war-
ming-up beginnen. De start van deze 
loop is om 11.00 uur, de prijsuitrei-
king vindt plaats om 12.15 uur. Deel-
nemers kunnen kiezen tussen de vol-
gende afstanden: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 km. 
Alle afstanden starten gelijktijdig. 
Aanmelden kan tot 20 april via in-
schrijven.nl (€ 5,-) en op de dag zelf 
vanaf 9.30 uur (€ 7,50). De jeugd tot 
en met 17 jaar betaalt € 2,50.

Ook dit jaar zorgt een DJ weer voor 
sfeervolle muziek, zodat je een lekker 
loopritme vindt en de finish haalt. 
Uitslagen worden zo spoedig moge-
lijk gepubliceerd op uitslagen.nl.
Na afloop van de Kings & Queens Run 
is er gelegenheid voor een drankje en 
een gezellig samenzijn. Kijk voor 
meer informatie op kingsqueensrun.
nl, kings_queensrun op Instagram of 
Runnersclub Lieshout op Facebook.

De kosten bedragen € 25,- voor de 
beginnerscursus. Bij een lidmaat-
schap bij RCL worden de kosten van 
de beginnerscursus in mindering ge-
bracht. Aanmelden voor de begin-
nerscursus kan via bestuur@runners-
clublieshout.nl.

Op Koningsdag, donderdag 27 april, 
organiseert Runnersclub Lieshout de 
3e editie van de Kings & Queens Run. 
Dit hardloopevenement begint voor 
de deelnemers tot en met 12 jaar om 
9.30 uur met een warming-up. Om 
9.45 uur gaat deze Prinsen & Prinses-
sen Run van start op de Heuvel in 
Lieshout. Aansluitend mogen de 
winnaars hun welverdiende prijs in 
ontvangst nemen; alle andere deel-
nemende kinderen worden beloond 
met een mooie medaille! Aanmelden 
kan via laarbeekactief.nl of op de dag 
zelf (€ 1,-).

Om 10.45 uur kunnen alle lopers van 

‘50 jaar Badminton Club Lieshout´  
jubileum-activiteit groot succes 
Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar 50 jaar. En, dat willen ze weten 
ook. Een heuse werkgroep heeft het afgelopen jaar toegewerkt naar dit 
jubileum dat nu écht is losgebarsten met de eerste grote activiteit: een 
´proeverij-dag voor alle leden´. ’s Middags mocht de jeugd diverse snacks 
komen proeven en ’s avonds mochten de senioren wijn en bier komen 
proeven. Getuige de vele blije gezichten en de vele complimenten voor 
de organisatie was deze proeverij-dag érg geslaagd.

eindelijk de praktijk. De wijnproevers 
vertrokken daarop naar de kleine 
ruimte van het scoutinggebouw en 
de bierproevers, die duidelijk in de 
meerderheid waren, verdeelden zich 
over de grote ruimte. Op die wijze 
konden de nog immer geldende co-
ronaregels toch enigszins in acht 
worden genomen tijdens de fysieke 
proeverijen. 

Dé brouwer van Lieshout
Zowel bij de bieren als bij de wijnen 
werden vragen gesteld, kon geraden 
worden van welk druiven-ras de wijn 
gemaakt was of welke biersoort werd 
uitgeserveerd. Ook konden de bier-
proevers gissen naar de brouwerij 
waar het gerstenat vandaag zou zijn 
gekomen. Dat die brouwerijen alle-
maal onderdeel zijn van dé brouwer 
van Lieshout was natuurlijk al vanaf 
het begin duidelijk. Toch bleken de 
smaken en brouwerijen moeilijk te 
raden. Ook de Madeira (versterkte 
Portugese wijn van het eiland Madei-
ra) die als afsluiter bij de wijnproevers 
werd geschonken werd nauwelijks 
blind herkend … maar wél lekker ge-
vonden.

Geweldige dag
Al-met-al was het een geweldige 
proeverij-dag voor zowel de jeugd 
als de senioren. Dankzij de meest re-
cente afschalingen van de corona-
maatregelen kon deze activiteit na-
genoeg helemaal verlopen zoals de 
organisatie deze voor ogen had. Een 
mooie eerste stap in het jubileumjaar 
van Badminton Club Lieshout!
www.badmintonclublieshout.nl

Jeugd
De jeugd van BCL was in de middag 
bij elkaar gekomen om het spel ´Cra-
zy 88´ te doen. De organisatie had dit 
spel, met 88 kleinere spelletjes als 
basis gekozen voor de proeverij. Tus-
sen de 88 spelletjes door kon de 
jeugd immers proeven van diverse 
frisdranken, chips-soorten en na-
tuurlijk snacks. Met mondkapjes als 
blinddoek werd er volop ´blind´ ge-
proefd. Tussendoor waren er spellen 
als ei-lopen, rebus oplossen, kennis-
vragen, zaklopen en dergelijke waar-
voor weer allerlei attributen te voor-
schijn kwamen. Ballonnen, hoepels 
etc., maar ook werd er een menselij-
ke toren gebouwd. Moe, maar vol-
daan sloten de kinderen aan het eind 
van de middag hun proeverij af.

Senioren
De senioren mochten in de avond 
aanschuiven voor hun proeverij. Die 
was duidelijk anders dan bij de kin-
deren. Na een introductie door voor-
zitter Stan van Vijfeijken, die een feli-
citatie van de allereerste voorzitter 
van BCL, Leo Bosch, presenteerde, 
konden de deelnemers aan de slag. 
´Aan de slag´ betekende in dit geval 
eerst een flink stuk theorie. Sjoerd de 
Bijl etaleerde in deze presentatie vol-
op zijn brede kennis over wijnen en 
legde de groep uit wat bijvoorbeeld 
´terroir´ betekent en waarom wijnen 
zo’n enorm breed smaakpalet kun-
nen hebben. 

Bier na wijn
Na de introductie op wijnen was het 
de beurt aan Marthijn Junggeburth. 
Hij had een mooie presentatie over 
bieren en kreeg de volle aandacht 
van de popelende groep deelne-
mers. Na de theorie volgde immers 

Blind proeven kan prima met een mondkapje!

IVN winterwande-
ling in de Papen-
voortse Heide
Op zondag 13 februari organiseert 
IVN Nuenen een winterwandeling in 
natuurgebied de Papenvoortse Hei-
de. De wandeling start om 14.00 uur 
bij de slagboom aan het Buijsmans-
ven. In een wandeling van ca. 1,5 uur 
ontdek je samen met natuurgidsen 
Paula en Eric wat er in dit seizoen te 
zien is in het gebied.

Deelname is kosteloos, vooraf aan-
melden is niet nodig. Stevig en wa-
terdicht schoeisel is aan te raden. 
Meer informatie: nuenenivn@gmail.
com of www.ivn.nl/nuenen

Kaarten, fietsen en Inloop bij 
Seniorenvereniging Lieshout 
Met de nieuwe coronaversoepelingen heeft ook Seniorenvereniging/
KBO Lieshout wat meer armslag gekregen. Voorlopig, nu de besmettin-
gen nog steeds stijgen, beslissen de coördinatoren van de activiteit zelf 
of ze het veilig genoeg vinden om weer te beginnen. 

De fietsliefhebbers kunnen weer uit-
kijken naar de wekelijkse fietstocht 
op woensdag. Op 2 maart is de eerste 
tocht. De start is om half 10 bij het 
Dorpshuis. Aanmelden is niet nodig, 
u kunt gewoon heerlijk meefietsen.

De Beweegtuin bij Franciscushof aan 
de Ribbiusstraat is dagelijks toegan-
kelijk voor iedereen. Op dinsdag en 
vrijdag is er van 10.00 uur tot 11.00 
uur bewegen onder professionele 
begeleiding. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Kom eens gezellig mee-
doen!

Voor alle activiteiten geldt dat de 
vereniging zich houdt aan de corona-
regels.

Op de dinsdagochtenden bent u van 
10.00-11.30 uur welkom bij de Inloop 
in het Dorpshuis. Gewoon om een kop 
koffie of thee te drinken en gezellig bij 
te praten. En, als u nog geen lid bent, 
om eens vrijblijvend kennis te maken 
met een dynamische seniorenvereni-
ging. Een vereniging die allerlei activi-
teiten organiseert en zich daarnaast 
intensief bezighoudt met de belan-
genbehartiging van senioren.
Ook het kaarten kan gelukkig weer 
van start gaan. Deze activiteit vindt 
plaats in de foyer van het Dorpshuis. 
Op maandag is er jokeren en rikken 
vanaf 19.30 uur en op woensdag vanaf 
13.30 uur. Bridgen is op donderdag 
van 19.30-22.30 uur. Aanmelden is niet 
nodig, u bent van harte welkom.

Lezing Artrose
Artrose is de belangrijkste oorzaak 
van pijn van het steun- en bewe-
gingsapparaat en invaliditeit. De ver-
wachting is dat het aantal mensen 
met artrose in de toekomst flink zal 
stijgen. De fysiotherapeut legt u uit 
wat artrose is, wat we kunnen ver-
wachten en wat u zelf kunt doen.

Lezing Artrose: woensdag 9 maart 
19.30-21.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelen-
plein 167, Eindhoven, u bent welkom 
met QR-code, negatieve testuitslag 
of herstelbewijs.
Spreker: Frans Brooijmans, specialist 
in knie, schouder en loopanalyse 
werkzaam bij B&SIS, praktijk voor Fy-
siotherapie & Post HBO cursussen, 
werkt nauw samen met Orthopedie 
Groot Eindhoven.
De lezing is openbaar en gratis toe-
gankelijk. Ook niet leden zijn van har-
te welkom. Wel graag aanmelden bij 
onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50 
U bent welkom met een geldige QR-
code, negatieve testuitslag of herstel-
bewijs.
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

Pedicure: ALTA GRACE 
Ook voor medisch noodza-
kelijke voetzorg! Wil je een 
manicure dan kan dat. Ik 
kom ook aan huis! Laat je ex-
tra verwennen met gelakte 
nagels / voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

TE HUUR: Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Zie website “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tevens opslagbox 
in Stiphout van 15 m2. Telnr. 
06-51 22 16 15.

VANAF € 20,-

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.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.

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
85859919.

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

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

Stichting LEVgroep Nuenen 
afd. Vluchtelingenwerk 
zoekt vrijwilligers om 
vluchtelingen te bege-
leiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c, tel. 040-2831675. Ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 10.00 - 18:00
Woensdag 10.00 - 18:00

Donderdag 10.00 - 18:00
Vrijdag 10.00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen

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

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

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon
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