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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

Vernieuwde 
Etos 
feestelijk 
heropend

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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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

De mijt 
is gedorst!

Herstart 
Werkgroep 
Leefbaarheid 
Gerwen

Weer een carnaval mis    
of weer een carnavalsmis?
Door Karin Aarts-Janssen

De Blaospoepers hadden het niet meer, repeteren, repeteren, waar doen 
we het nog voor. Het leek erop dat we voor 2023 weer geen carnaval 
mochten vieren!

Tot iemand van de Blaospoepers op 
het idee kwam van “die carnavalsmis, 
dat moet toch wel kunnen”. Vanuit 
het verleden hadden ze tijdens car-
naval de avondmis opgeluisterd om 
hun overleden leden te herdenken. 
Dat wilden ze heel graag weer doen.

Ze besloten naar Pastoor Vossenaar 
te gaan en hadden een goed ge-
sprek met de pastoor. Als het bin-
nen de beperkingen van de kerk 
ging gebeuren en het bisdom haar 
goedkeuring gaf, zou het geen pro-
bleem worden. Aan de pastoor zou 
het niet liggen, hij had er best zin in 
en met de basisregels, zoals ze nu 
gelden, handen wassen, afstand 
houden, testen, frisse lucht, mond-
kapjes op, coronacheck bij de voor-
deur etc. zou het wel eens een 
mooie dienst kunnen worden. Er 
volgden gesprekken met de carna-
valsvereniging de Dwèrsklippels, 
een gelegenheidskoor, de pastoor 
en de Blaospoepers.

Er was dan wel geen nieuwe prins of 
prinses, we hadden nog wel een 
Prinsenrôd en natuurlijk de dansgar-
de, we hadden muziek, veel zang, 
zoals we gewend zijn in de carna-
valsmissen van voorheen, en met 
onze pastoor in de hoofdrol, zou dat 
zomaar iets heel moois op kunnen 
leveren.

Ook al zijn er misschien geen mond-
kapjes meer nodig. Pastoor Vossenaar 
heeft besloten in deze dienst dat bij 
binnenkomst mondkapjes verplicht 
zijn. Het zal een alternatieve carna-
valsmis worden met als thema: Mas-
kers af. Verkleed komen niet verplicht, 
mondmaskers wel.

Gezien de huidige coronamaatrege-
len kunnen er waarschijnlijk maar 
150 bezoekers de viering bijwonen 
en komt er een online reserverings-
systeem. Je kaartje reserveer je dan 
via de website van de Dwèrsklippels. 
Het reserveringssysteem, indien no-
dig, zal vanaf maandag 21 februari 
online gaan. Mochten er veranderin-
gen aankomen dan is op deze web-
site alle informatie te vinden.

Een fantastisch idee van de Blaos-
poepers, een meewerkende pastoor 
en goedkeuring van het bisdom. Als 
het een beetje mee zit, zou die carna-
valsmis wel eens door kunnen gaan! 
Zaterdag 26 februari, 18.30 uur in de 
Heilige Clemenskerk in Nuenen.
www.dwersklippels.nl

Deze week als bijlage

www.combinatienuenen.nl

2021 Cashless. Er kan dus alleen via 
pin betaald worden bij de receptie 
van het zwembad. Kaartjes zijn vanaf 
maandag 28 februari te verkrijgen bij 
de receptie van het sportcentrum. 
Let op, VOL=VOL.
Zien we jullie vrijdag of zaterdag?

Je bent welkom als je minimaal 7 en 
maximaal 12 jaar oud bent en ten-
minste in het bezit bent van Diploma 
A. Je bent welkom vanaf 18.45 uur en 
het feestje eindigt om 20.45 uur.
De Entreeprijs is € 8,-.
Let op! We zijn sinds 1 september 

Eerste Van Gogh wandelroute  
in het Van Gogh Nationaal Park
De eerste Van Gogh wandelroute in het Van Gogh Nationaal Park is vori-
ge week geopend bij museum Vincentre in Nuenen. De nieuwe wandel-
route (10 km) in Nuenen dompelt wandelaars onder in het landschap, 
zoals Vincent van Gogh dat ooit zag. De route is de eerste in een reeks 
wandelingen die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in het Van Gogh 
Nationaal Park, dat in Brabant gestalte krijgt. Later dit jaar volgen Van 
Gogh wandelroutes rondom Helvoirt, Tilburg, Zundert en Etten-Leur. 

Vincent van Gogh woonde van de-
cember 1883 tot november 1885 in 
Nuenen. Hij maakte er vele lange 
wandelingen, waarbij hij zich liet in-
spireren door het landschap en de 
hardwerkende bevolking. De nieuwe 
wandelroute verbindt het Van Gogh-

Onthulling van het nieuwe routepaneel bij museum Vincentre in Nuenen. V.l.n.r. Frank 
van den Eijnden, Heleen Huisjes en Anneke Boezeman. 

Foto: Frank van Delft

Onthulling van het nieuwe routepaneel bij museum Vincentre in Nuenen. V.l.n.r. Frank 

erfgoed in de kern van Nuenen di-
rect met het landschap van Van 
Gogh Nationaal Park. De wandelrou-
te start bij museum Vincentre in Nue-
nen, waar vorige week het officiële 
routepaneel is onthuld door Anneke 
Boezeman, directeur regie Van Gogh 
Nationaal Park, Heleen Huisjes, direc-
teur VisitBrabant en Frank van den 
Eijnden, directeur Van Gogh Brabant 
en operationeel directeur Van Gogh 
Nationaal Park. 

Wandelen over onverharde paden
Vanuit het centrum voert de route 
langs enkele bijzondere Van Gogh 
Monumenten en over het terrein 
waar Vincent zijn eerste meesterwerk, 
‘De aardappeleters’, schilderde. De 
bezoeker wandelt vooral over onver-
harde paden en wordt meegenomen 
in de natuur, zoals Vincent van Gogh 
haar zag: populierenlandschappen, 
beekdalen, broekbossen en akkers 
wisselen elkaar af. 
De nieuwe wandelroute volgt gro-
tendeels de wandelknooppunten en 
is te herkennen aan de schildjes met 

opschrift ‘Van Gogh Nationaal Park’, 
aangebracht op de bekende wan-
delknooppuntpaaltjes. Een papie-
ren wandelkaart is verkrijgbaar bij 
Vincentre en in de webshop van Vi-
sitBrabant via webshop.visitbrabant.
com. De route is online te bekijken in 
het Nederlands, Engels en Duits op 
routesinbrabant.nl

Meer wandelroutes
Later dit jaar worden nog vier Van 
Gogh wandelroutes geopend in 
Zundert, Helvoirt, Tilburg en Etten-

Leur. Het is de start van een grote 
ambitie van Van Gogh Nationaal 
Park om in het gehele gebied meer 
onverharde wandelpaden te realise-
ren. Dit past in een breder program-
ma voor duurzaam toerisme. 
Uitgangspunt is daarbij dat het voor 
bewoners en bezoekers in dit ge-
bied aantrekkelijker moet worden 
om vanaf de ‘eigen’ voordeur te ge-
nieten van het landschap. Zo wordt 
de bezoekdruk gespreid en worden 
populaire en kwetsbare natuurge-
bieden ontzien. 

Discozwemmen Feel Fit Center Nuenen 4 & 5 maart

Yes! Let’s Party!!
Vrijdagavond 4 & zaterdag 5 maart gaan we feesten in het zwembad van 
Feel Fit Center Nuenen. Het zwembad wordt aangekleed in carnavals-
sfeer en er liggen leuke speeltoestellen zoals een reuze stormbaan in het 
water. 

Beste buurt-   
verenigingen,
Nog even wachten en dan staat Ko-
ningsdag weer op de agenda. Als we 
terugkijken op ‘Koningsdag in je buurt’ 
van vorig jaar kunnen we niet anders 
stellen dan dat deze activiteit geslaagd 
is. We zagen buurtsamenwerking, het 
wijk kopje koffie met tompoezen en 
Jumbobollen, kleedjeszitters en kin-
deractiviteiten in de wijken ontstaan. 
Deze lijn willen we dan ook voortzet-
ten in 2022 en de jaren daaropvolgend. 
We hebben het emailadres konings-
dag 2021 dan ook veranderd naar ko-
ningsdaginjebuurt@oranjecomite-nu-
enen.nl zodat we weer jaren vooruit 
kunnen en voor jullie bereikbaar zijn.

Dagprogramma:
Het dagprogramma voor Nuenen zal zijn 
(onder voorbehoud van wijzigingen);
Ochtend: Koningsdag in je buurt
Middagprogramma: Oranje Markt

Help je mee?
Net als vorig jaar willen we jullie vra-
gen of jullie weer bereid zijn om activi-
teiten in je wijk te organiseren? Het 
Oranje Comité zal net als vorig jaar 
Nuenense wijken voorzien van een 
surprise act, het draaiorgel en rondrei-
zende schminkactiviteiten.

Helaas kunnen we niet meer terugval-
len op de heer Mark Elbers. Hij is mede 
grondlegger van het succes Konings-
dag in je buurt maar zijn muzikale bij-
drage zetten we in stijl en met een be-
kende zanger voort.

Wie? Dat is wederom een verrassing.

Financiële bijdrage:
Met betrekking tot een financiële bij-
drage zoals in 2021 zullen we jullie la-
ter informeren.

Vriendelijke groet,
Namens het Oranje Comite Nuenen

Beste buurt-   
verenigingen,
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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:

Als u asbestafval heeft, is het belangrijk dat u 
dit op een juiste wijze afvoert. 

Lees eerst de instructies op www.nuenen.nl/
asbest voordat u naar de Milieustraat gaat. 

De Dwèrse Cirkelfabriek is een volgende stap in de ont-
wikkeling van het Werkwarenhuis Het Goed in Nuenen. In 
de Dwèrse Cirkelfabriek werken gemeente, Het Goed, 
sociaal werkbedrijf WSD, het SUMMA College, De Dorps-
werkplaats, afvalinzamelaar Blink, de Brabantse Milieufe-
deratie en het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) sa-
men.
Wilt u als bedrijf of organisatie ook meedoen? 
Meld u dan aan bij Sandor Löwik: 
sandor.lowik@brabantsemilieufederatie.nl. 

HOOG BEZOEK IN NUENEN
Dinsdag 8 februari bracht de Cubaanse ambassadrice H.E. 
Mevrouw Anet Pino Rivero een bezoek aan Nuenen. In het 
kader van de al 120 jaar bestaande diplomatieke betrek-
kingen tussen Cuba en Nederland bezocht de ambassa-
drice verschillende locaties in Nederland, waaronder het 
mooie Nuenen. Na de ontvangst bij burgemeester Maar-
ten Houben, gemeentesecretaris Marike Arents en wet-
houder Ralf Stultiëns kreeg zij aansluitend een cultureel 
programma aangeboden, met o.a. een vendelgroet van 
Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten, een wandeling 
door het centrum van Nuenen en een rondleiding door 
museum Vincentre. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 08-02-2022 T/M 14-02-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg t.o.  Rooien van een Linde
huisnummer 86  
Voirt 29 C  Verbouwen van het woonhuis
Molvense Erven t.h.v.
huisnummer 65A  Rooien van een Carpinus  
 betulus 'Fastigiata'  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Grote Heiakker 6  Veranderen van de constructie  
Sleedoornlaan 27 Plaatsen van een dakopbouw 
Boord 79 Aanleggen van een uitweg 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 38 Exploitatievergunning auto- 
 bedrijf Vagtechniek B.V. 
Collse Heide 14 Exploitatievergunning auto- 

bedrijf VDV Autobusprojecten 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
09-02-2022 Nuenen c.a.  legesverordening 2022. 
09-02-2022 Nuenen c.a.  Vaststellen tarieven werken 
  voor derden 2022. 
10-02-2022 Nuenen c.a.  Ter inzage: ontwerp-omge-
  vingsvergunning brandvei- 
  lig gebruik kinderdagverblijf 
  Geldropsedijk 2A.  
14-02-2022 Nuenen c.a. Aanvraag tot wijziging van  
  het aanhangsel artikel 30a  
  Alcoholwet, doorhalen van  
  twee leidinggevenden en  
  bijschrijven van een leiding-
  gevende 

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

HUIS NAAR WERK  
IS ER VOOR JOU! 
Heeft u hulp nodig bij uw zoek-
tocht naar werk of scholing? Of 
heeft u als ondernemer vragen 
over personeel? Bent u zzp'er zon-
der omzet vanwege corona? Ie-
dereen in de hele regio Zuidoost-
Brabant kan met dit soort vragen terecht bij het Huis naar 
Werk. Vanwege de coronamaatregelen werken we de 
komende tijd alleen op afspraak. Een afspraak maken kan 
digitaal www.huisnaarwerk.nl of door te bellen naar 040-
760 2424. Uiteraard kunt u ook langskomen op het Stad-
huisplein 10 in Eindhoven.

NUENENSE     
VRIJWILLIGERSPRIJS VOOR 
BART VAN DEN HEUVEL  
Op zaterdag 12 februari verraste wethouder Ralf Stultiëns 
onder muzikale begeleiding van de Zsa Zsa Zsoe band, 
Bart van den Heuvel met de jaarlijkse vrijwilligersprijs van 
de gemeente Nuenen. De prijs omvat een bronzen beeld, 
bloemen en een cheque met een bedrag van 1000 euro 
die ten goede komt aan Zsa Zsa Zsoe. In het juryrapport 
staat dat Bart altijd voor iedereen klaar staat. Hij is al jaren 
actief in de lokale Nuenense muziekwereld en zit in het 
bestuur van diverse verenigingen; van harmonie tot car-
navalsband en van duikvereniging tot sinterklaasvieringen. 
Meer leest u op: www.nuenen.nl. 

NIEUWE LEDEN ADVIESRAAD 
SOCIAAL DOMEIN GEZOCHT
Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD). De ASD adviseert het college van burge-
meester en wethouders door gevraagd en ongevraagd 
advies te geven over het beleid en de uitvoering in het 
sociaal domein. Leden van de ASD zijn inwoners van de 
gemeente Nuenen en zijn vrijwilligers. De tien leden van 
de ASD vergaderen éénmaal per maand op een donder-
dagavond. 

Wij zoeken enthousiaste mensen 
• die kennis hebben van of zich willen verdiepen in de 

inwoners van Nuenen en op het gebied van het sociaal 
domein, 

• met communicatieve vaardigheden om in teamverband 
adviezen te geven,

• met sociale betrokkenheid.

Meer weten of reageren?
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/nieuwe-
leden-adviesraad-sociaal-domein-gezocht

Wilt u meer weten over de inhoud van de functie of heeft 
u andere vragen, neem dan gerust contact op met de 
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Paul van den 
Bosch, voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl. 

U kunt solliciteren door vóór 10 maart 2022 een brief of 
e-mail met CV en motivatie te sturen naar: Gemeente Nue-
nen, mevrouw Meriam van Onzenoort, Jan van Schijnvelt-
laan 2, 5671CK  Nuenen, m.vanonzenoort@nuenen.nl.

DWERSE CIRKELFABRIEK
De gemeente wil graag dat inwoners en bedrijven meer 
spullen gaan hergebruiken. Daarom start een nieuw pro-
ject met de naam ‘Dwèrse Cirkelfabriek’. Er komt een Re-
pair Café waar u spullen kunt laten repareren. Ook worden 
oude spullen opgeknapt en nieuwe producten gemaakt 
van afval, die weer te koop zijn in de kringloopwinkel. Er 
ontstaan nieuwe banen en werkervaringsplaatsen voor 
Nuenenaren om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te 
vinden. 

RAADSVERGADERING
Op 17 februari 2022 is de raadsvergadering. Aanvang is 
om 18.00 uur. De vergadering is live te volgen via nuenen.
raadsinformatie.nl/live en LON TV. Let op! Aanvangstijd is 
gewijzigd van 19.30 uur naar 18.00 uur. Meer informatie: 
www.nuenen.raadsinformatie.nl

KANDIDATENLIJSTEN 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De voorzitter van het centraal 
stembureau heeft de defi nitieve 
kandidatenlijsten voor de ge-
meenteraadsverkiezing bekend 
gemaakt. De kandidatenlijsten 
staan op de website www.over-
heid.nl (gemeenteblad) en op 
onze speciale website www.verkiezingen.nuenen.nl. 

LANCERING     
STEMWIJZER NUENEN
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen. Weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? 
Maak dan gebruik van de StemWijzer. In de StemWijzer 
komen in maximaal 30 stellingen de belangrijkste zaken 
die bij de verkiezingen in de gemeente Nuenen spelen aan 
de orde. Door uw standpunten te vergelijken met die van 
de partijen, komt u gemakkelijk tot een beslissing. Ga naar 
nuenen.stemwijzer.nl
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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

Wij verrassen u dagelijks
met nieuwe producten!

2 Boomstammetjes +
2 Tartaartjes .................. samen 5,95
Bij 100 gram Runder Rookvlees +

een bakje Eier Salade GRATIS

Carpaccio Rolletje
..............................................................2 stuks 5,85
Bella Bello
“Gevulde Portobello”  ........................per stuk 2,95
Mexicaanse
Runder Rollade ..100 gram 2,25
Lasagne met
Bakje Rauwkost 
“Kant en Klaar”  .................................... samen 6,50

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

Vacatures 
Coöperatie 
OnsNet Nuenen
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in 
Nuenen. Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels de helft van Nederland glasvezel 
heeft, is het gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.

De Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) is een plaats waar een groot deel van de Nuenenaren 
met elkaar verbonden is. Daarom vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij 
realiseert deze o.a. door het ondersteunen van projecten op het gebied van domotica. 

Vacature Vicevoorzitter
Er is een vacature ontstaan in het bestuur van de CONN voor de positie van vicevoorzitter. 
Het nieuwe bestuurslid wordt vicevoorzitter, heeft een juridische achtergrond en vult enkele 
secretariële taken in. 

Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 15 maart per mail te reageren bij de voorzitter van het 
bestuur hansdoffegnies@connuenen.nl. 

Vacature lid ledenraad
Door het aftreden van twee leden van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen U.A. 
zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan. 

Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 15 maart per mail te reageren bij de voorzitter van de 
ledenraad janzwang@outlook.com. 

Savant Zorg luistertSavant Zorg luistert

Bij Savant Zorg
in Nuenen zijn
er volop
mogelijkheden!

  •  www.werkenbijsavant.nl  •  www.werkenbijsavant.nl

Bij Savant van Lenthof zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Meer info? Bel Kristel 06-30059878

Voor de huishoudelijke ondersteuning in de wijk zijn we op zoek 
naar oproepkrachten (ook voor de vakanties)
Meer info? Bel Monique 06-25157658

Voor het wijkteam Zorg zijn we op zoek naar gediplomeerd 
verzorgenden en verpleegkundigen.
Meer info? Bel Doré-Anne 06-20260487

VOLG ONS!

�   �   

VOLG ONS!

�   �   

10 VROUWEN 
&10 MANNEN 
GET YOUR BODY IN SHAPE!

DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

M: 06 - 51896209 T: 040 - 3032623
GIEL@GBSPREMIUM.NL | WWW.GBSPREMIUM.NL

DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESS VAN NUENEN 

GBS PREMIUM SPORTS CLUB ZOEKT

ü INTAKE

ü DIEET OP MAAT

ü WEEG- & MEETMOMENTEN

ü PERSONAL TRAINING

ü VRIJ SPORTEN

ü SMALL GROUP LESSEN 

ü BOOTCAMP

ü KOFFIE / THEE / VERS FRUIT

ü 100% RESULTAAT GARANTIE

ü ZEER SCHERPE 10 WEKEN
 CHALLENGE PRIJS

GBS PREMIUM SPORTS CLUB BIEDT
10 WEKEN SPORTEN 

ONDER PROFESSIONELE 
BEGELEIDING 

VAN GEDIPLOMEERDE 
PERSONAL TRAINERS, 

GEREGISTREERD DIËTISTE, 
SPORT MASSEUSE 

& FYSIO

BEL OF MAIL 
DIRECT 
VOOR DEZE 
FANTASTISCHE  
AANBIEDING

10 WEKEN SPORTEN OM 
10% LICHAAMSGEWICHT TE VERLIEZEN

RESULTAAT BEHAALD = 
10 WEKEN GRATIS VERLENGING

START 21 FEBRUARI (WEEK 8)  FINISH 30 APRIL (WEEK 17)
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Herstart werkgroep    
Leefbaarheid Gerwen
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen is blij om alle activiteiten te kunnen 
gaan hervatten.

De Inloop op maandagmiddag van 
14.00 uur tot 15.30 uur is al weer vol-
op bezocht. Dorpsgenoten vinden 
weer hun weg voor een gezellig kopje 
koffie. Ook de wandelgroep van 
maandagmiddag strekt de benen 
weer. Aanmelden is niet nodig, zorg 
dat u om 14.00 uur bij de Heuvel bent.

Bij Huiskamer Gerwen is plaats voor 
nieuwe gasten. Mensen, die thuis 
mantelzorg nodig hebben kunnen 
iedere dinsdag naar de Huiskamer 
komen. Aanmelden bij Mw. Speet tel 
06-14137131. We zijn ook op zoek 
naar vrijwilligers voor de huiskamer 
die het leuk vinden om de gasten sa-
men een fijne dag te bezorgen. Ook 
Ittemee start weer op. Een keer per 
maand wordt er door vrijwilligers van 

Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het podium die 
concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig 
te maken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdienen én 
omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Het is � jn leven, wonen en werken 
in Nuenen. En dat wil Els zo houden! 
Daarom ging Els aan de slag   
met haar voortuin.
Sinds 1992 woont Els Vanhees in de Zandstraat. In de voortuin 
stond een sequoia met een omtrek van 5.5 meter en een hoogte 
van 20 meter. Hij was te groot geworden en had moeite met overle-
ven. “Zo’n boom hoort bij een kasteel. Met pijn in het hart hebben 
we afscheid moeten nemen van de sequoia. Het gaf de voortuin 
wel veel licht, water en ruimte. Op dat moment zijn we aan de slag 
gegaan met een nieuw ontwerp.”

Ieder seizoen een andere 
voortuin
“Ik begrijp dat anderen een tuin 
van steen kiezen met enkele bak-
ken. Een praktische oplossing. 
Maar in mijn optiek fantasieloos 
en weinig uitdagend voor insec-
ten. Mijn voortuin is ieder seizoen 
anders, het verandert continu. Ik 
verzamel in het najaar de zaden 
voor het jaar erop. Ik strooi ze in 
het voorjaar uit en het is altijd een 
verrassing wat eruit komt. Een 
wildtuin om elke dag van te ge-
nieten. Menig zaadje of stek deel 
ik vaak met buren of passanten. 
Els vertelt vol passie en in geuren 
en kleuren. Laat het voorjaar maar 
komen!”

Ben of ken jij een inwoner die 
zorgt voor een fijn Nuenen, nu én 
later? Geef het door via
Stroomversnelling@nuenen.nl

Een voortuin waar je bij stil-
staat, maar die zelf niet stilstaat
De tuin is naar eigen ontwerp in-
gericht en het oorspronkelijke 
grasveld is nu een oase met vijver, 
een appelboom, rododendrons en 
veel vaste planten. Vooral de com-
binatie van de bloeiende agapan-
thus en stokrozen doet menig 
voorbijganger stilstaan om foto’s 
te maken. “25 jaar geleden hebben 
we onze eigen ‘deltawerken’ aan-
gelegd. Het regenwater van het 
plat dak bufferen we eerst in 2 re-
gentonnen en de overloop voedt 
de vijver in de voortuin. We genie-
ten enorm van de waterlelies, en 
verschillende hostas zorgen voor 
een mooi kleurenpallet. De cos-
mea is een kleurrijke snijbloem die 
het hele jaar voor boeketten zorgt. 
De border met geurende kruiden-
planten zoals munt, valeriaan, la-
vas, pepermunt, geranium en la-
vendel zorgen dat hommels en 
bijen massaal kunnen genieten.” De voortuin van Els Vanhees

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep)
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

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

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

LEVgroep - Match Mentor info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 0402831675
• vrijwilligers gevr. die jongeren 10-23 met een hulpvraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf.____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunouder info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fi etsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fi etsen op een duo-fi ets.____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl 
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)
• maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen bij het inburgeren, tijden i.o.____________________________________________________________________________

Voedselbank Nuenen Meer info: www.voedselbanknuenen.nl
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk ____________________________________________________________________________

Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking.____________________________________________________________________________

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

Vacaturebank vrijwilligers 7

De zelfhulpgroep 
PTSS/ HSP zoekt 
nieuwe deelnemers
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een groep 
kunnen deelnemers hun ervaringen 
delen, elkaar steunen en van elkaar 
leren. Door het deelnemen aan een 
zelfhulpgroep krijg je erkenning en 
begrip van lotgenoten, wat in het da-
gelijks leven soms moeilijk is. Praten 
met anderen over hetzelfde pro-
bleem helpt! 

Voor wie?
Deze groep is specifiek voor hoog 
sensitieve mensen met een post trau-
matische stress stoornis. Dit zijn men-
sen die doorgaans heftig reageren 
op prikkels en emoties snel kunnen 
oppakken. Ook hebben ze een hoog 
ontwikkeld inlevingsvermogen. PTSS 
wordt door een persoon met HSP in-
tens beleefd en diepgaand en ge-
voelsmatig verwerkt.

Deze groep helpt je om jouw HSP in 
relatie tot PTSS beter te begrijpen, 
onder andere door elkaar te spiege-
len en klankbord te zijn voor de an-
der. Daarmee begrijpen we onze 
emoties helderder, wat helpt om 
deze te reguleren. In de groep kun je 
gaan onderzoeken en (h)erkennen 
wat je nodig hebt. We willen elkaar 
inspireren met voorbeelden vanuit 
eigen ervaringen. Het samen delen 
van ervaringen om krachtiger te wor-
den. Het vermogen tot zelfreflectie is 
hierbij wenselijk. Dit vanuit de basis-
voorwaarden; gelijkwaardigheid, re-
spect, rust, vertrouwen en veiligheid.

De groep komt éénmaal in de twee 
weken op de vrijdagmiddag bij el-
kaar in Eindhoven.

Aanmelden: 
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl /040-
2118328. 

Fietsmaatjes Nuenen   
zoekt vrijwilligers
“Het mooie van fietsen is de eindeloze vrijheid die je hebt en het avon-
tuur dat je aangaat. Samen genieten op de fiets. Dat gun je toch ie-
dereen?” Fietsmaatjes Nuenen maakt dat voor iedereen mogelijk door 
vrijwilligers te koppelen aan gasten die niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen. Samen maken zij heerlijke fietstochten op een duofiets met elek-
trische trapondersteuning. Zo genieten ze van onderlinge gesprekken en 
van de omgeving en zijn ze lekker in beweging. Gezond en gezellig!

Wilt u ook dit mooie vrijwilligerswerk 
gaan doen, neem dan contact op 
met onze secretaris, Huib Hardeman 
via info@fietsmaatjesNuenen.nl of 
mobiel 06-22776595. Een van onze 
coördinatoren zal u uitnodigen voor 
een kennismakingsgesprek.

Voor onze vrijwilligers organiseren we 
ook cursussen en natuurlijk ook vrijwil-
ligersdagen, zodat zij hun ervaringen 
kunnen uitwisselen. De coördinatoren 
houden regelmatig contact met de 
gasten en met de vrijwilligers.

Fietsmaatjes Nuenen is nu al een be-
grip na twee jaar actief te zijn in onze 
gemeente. We rijden momenteel 
met ruim 60 gasten en evenveel vrij-
willigers. Recent is weer een nieuwe 
duofiets besteld (nummer 4), en om 
nog meer gasten te kunnen laten 
genieten van mooie fietstochtjes 
zijn we nog op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Een vrijwilliger vertelt 
hieronder waarom ze actief is ge-
worden bij Fietsmaatjes Nuenen.

“Dit uitje opende mijn ogen. Ge-
woon even naar buiten, gezellig 
naast elkaar op de duofiets. Het was 
zó fijn. Naast elkaar kan men beter 
contact maken dan in een rolstoel. 
De laatste keer dat ik met een me-
vrouw reed, reed ik lekker hard. Ze 
kon nauwelijks meer praten, maar 
opeens hoorde ik naast me: “joepie”. 
Daar ontstond mijn motivatie. Ik 
dacht: als ik vrijwilligerswerk ga 
doen, dan wil ik mensen op de fiets 
krijgen. Toen Fietsmaatjes Nuenen 
voorbij kwam, voelde het voor mij 
alsof het zo moest zijn. Ik heb me 
aangesloten als vrijwilliger bij Fiets-
maatjes Nuenen.”

Spectaculaire daling aantal woninginbraken

“Niks corona, mensen beveiligen 
hun huis gewoon beter”
Nederland heeft steeds minder last van woninginbraak, zo blijkt uit cij-
fers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Dankzij corona!”, 
roepen de media in koor. Het lijkt een logische conclusie, want door alle 
lockdowns waren mensen vaak thuis en inbrekers slaan natuurlijk het 
liefst hun slag als mensen van huis zijn. “Beetje kort door de bocht”, zeg-
gen de Nederlandse slotenmakers. “Mensen beveiligen hun huis gewoon 
beter.” Volgens Massin Boulayoun is inbreken bovendien ‘uit’. “Oplichting 
en cybercrime is de nieuwe vorm van inbreken.”

Massin Boulayoune van het Zoeter-
meerse MasLocks merkt dat veel 
mensen pas actie ondernemen als ze 
een inbraak hebben meegemaakt. 
“Dan krijg ik het verzoek om betere 
sloten te monteren en bijzetsloten te 
plaatsen. Heel goed natuurlijk, maar 
liever doe je dat voordat er wordt in-
gebroken.” Volgens de slotenmaker 
worden inbrekers ontmoedigd door 
kwalitatief hoogwaardige sloten. 

Ouderwetse criminaliteit
Volgens Boulayoune is er nog een an-
dere belangrijke reden dat het aantal 
woninginbraken de laatste 10 jaar is 
afgenomen. “Ik denk dat ‘ouderwetse 
criminaliteit’ een beetje uit is. Oplich-
ting is de nieuwe manier van inbre-
ken”, stelt hij. Bij ‘moderne’ vormen 
van oplichting ontfutselen crimine-
len argeloze burgers geld via valse 
mailtjes, appjes en telefoontjes. “Die-
ven hebben hun werkterrein ver-
legd”, legt Boulayoune uit. 

De cijfers komen van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS). Natuur-
lijk is het verleidelijk en makkelijk om 
de cijfers van 2020 en 2021 te verge-
lijken met die van 2019 of 2018. De 
conclusie is dan simpel: het aantal 
woninginbraken is in 2020 en 2021 
een stuk lager dan in 2018 en 2019. 
Kijk je veel verder terug, dan zie je dat 
die dalende trend al veel langer zicht-
baar is. Bekijk je de cijfers vanaf 2012, 
dan is er een daling te zien van maar 
liefst 75 procent!
“De afgelopen twee jaar speelden de 
lockdowns zeker een rol bij de dalen-
de inbraakcijfers, maar mensen bevei-
ligen hun huis ook gewoon veel be-
ter”, zegt Wiebrand Floris van Lockser-
vice. “Ik ontvang niet vaak meldingen 
van inbraakschade. Wel wordt me re-
gelmatig gevraagd om sloten komen 
te vernieuwen. Meestal plaats ik dan 
meerpuntssluitingen met kwalitatief 
goede cilinders, daarmee houd je de 
gemiddelde inbreker wel buiten.” 

de WLG een driegangen maaltijd ge-
kookt en geserveerd. De gasten hoe-
ven alleen maar aan te schuiven en te 
genieten. U kunt u aanmelden per 
mail: ittemee.wlg@gmail.com of per 
telefoon: 06-41102625.

In de loop van maart gaat ook de 
Fietsgroep op vrijdagochtend weer 
van start. Aanmelden is niet nodig. 
Wie mee wil, kan zich op vrijdagoch-
tend 09.30 uur melden. Als het weer 
het toelaat.
Zowel bij de Inloop als Ittemee moet 
u, zolang de landelijk richtlijnen dat 
voorschrijven, uw QR-code tonen.
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BOB model voor de    
Gemeenteraad van Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen zal de nieuwe raad starten 
(16-03-2022) met een nieuwe vergaderstructuur. Na afloop van het huidi-
ge vergaderseizoen was de zittende raad unaniem van mening dat de 
raadsvergaderingen best een frisse wind konden gebruiken door bijvoor-
beeld een andere aanpak.

De agendacommissie bestaat uit een 
vertegenwoordiger per fractie en be-
sluit bij meerderheid van stemmen. 
Zij toetst of een voorstel door kan als 
hamerstuk of bespreekstuk of dat 
een stuk alle fasen van de BOB moet 
doorlopen.

De beeldvormende avond is vooral 
bedoeld voor het ophalen van infor-
matie zonder standpuntbepaling. Er 
is een inloopspreekuur dat duurt tot 
20.00 uur. Dan beginnen de beeld-
vormende bijeenkomsten.

Bij de oordeelsvormende avond wor-
den onderwerpen behandeld waar-
voor moties of amendementen inge-
diend zijn. De eerste termijn dient 
voor een bestuurlijk standpunt en de 
tweede termijn is voor de onderlinge 
discussie. Meesprekers kunnen net 
als raads- of commissieleden hun 
vragen stellen. De tweede ronde spe-

Het nieuwe vergadermodel is BOB 
genoemd en staat voor de onderde-
len Beeldvorming, Oordeelvorming 
en Besluitvorming. De vergadercycli 
omvatten vier weken waarbij de eer-
ste twee weken voor de agendacom-
missie zijn bepaald. Deze agenda-
commissie haalt uit de groslijst de 
onderwerpen die voor de komende 
raadsvergaderingen gebruikt gaan 
worden. De groslijst is een overzicht 
van alle raadsvoorstellen, raadsinfor-
matiebrieven, ingekomen stukken 
e.d. die voor een vergadercyclus zijn 
aangeleverd. 

•  Week 0: 2 weken voor 
 agendacommissie - Groslijst 
•  Week 1: agendacommissie/ 
 fractievoorzittersoverleg 
•  Week 2: Beeldvormende avond 
•  Week 3: Oordeelsvormende avond 
•  Week 4: Besluitvorming

Senioren in gesprek met  
Nuenense politieke partijen
Ook in Nuenen is er sprake van een forse vergrijzing, met gevolgen voor 
de woon- en leefsituatie van veel senioren, nu en in de toekomst. Onze lo-
kale overheid zal daar op adequate manier mee om moeten gaan. 

Seniorenvereniging Nuenen c.a.

Nuenen
Samen actief, samen sterk

Met de Gemeenteraadsverkiezingen 
voor de deur is er alle aanleiding voor 
een interactieve bijeenkomst van se-
nioren met politieke partijen. Wat zijn 
hun concrete plannen en waarop 
kunnen we onze vertegenwoordi-
gers aanspreken de komende jaren? 

Onderwerpen die aan de orde ko-
men hebben o.a. te maken met Wo-
nen en Welzijn, Zorg en ondersteu-
ning op alle mogelijke terreinen. 
Wij nodigen u van harte uit bij deze 
ontmoeting aanwezig te zijn. Dat 
kan, rekening houdend met de be-
perkingen in verband met corona, 
door inschrijving voor de bijeen-
komst. 

Deze vindt plaats op: 
woensdag 23 februari van 19.30 - 
21.30 uur in de theaterzaal van Het 
Klooster 

De heer Leo Bisschops, voorzitter van 
KBO Brabant verzorgt de inleiding. 
Hij is deskundig op het gebied van 
seniorenbeleid. 

Inschrijven: de coronaregels van de 
overheid betekenen dat de zaalcapa-
citeit op 23 februari wellicht beperkt is. 

Inschrijven kan door een mail te stu-
ren aan: nuenenkiest@gmail.com 
Geeft u daarin aan met hoeveel per-
sonen u komt? 

Met vriendelijke groet, 
Namens de organiserende verenigingen 
Senergiek Nuenen, PVGE Nuenen en net-

werk ‘Oud is in’ 

Nieuwe spelregels     
voor beter gemeentebestuur….
Geen mogelijkheid meer tot inspreken in de gemeenteraadsvergaderin-
gen. Voor de inwoners van onze gemeente wordt het spreekrecht binnen-
kort ingevuld als meespreken tijdens de beeldvorming. Dat blijkt uit de 
nieuwe spelregels voor de lokale democratie in onze gemeente. Die nieu-
we spelregels staan in het BOB-model. Het gaat om de vorming van Beeld, 
Oordeel en Besluit, met als roepnaam BOB, aangenaam. De oude gemeen-
teraad stelt donderdag 17 februari die BOB-spelregels vast voor de nieu-
we raad. Levert een nieuwe werkwijze een beter gemeentebestuur op? 

en hoe zij daarbij betrokken kunnen 
zijn. Uitgangspunt is dat efficiënte en 
effectieve raadscommunicatie een 
meerwaarde hebben en drager zijn 
van het nieuwe systeem. De raads-
communicatie wordt nader uitge-
werkt in een communicatieplan.” 
Wordt dat plan de drager van een de-
mocratisch gemeentebestuur, open 
en transparant voor alle inwoners? 

Kiezer aan zet…
Na de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018 kregen de raadsleden 
het boek ‘De gemeenteraad: Ont-
staan en ontwikkeling van de lokale 
democratie’. Het boek reikt oplossin-
gen aan voor de uitdagingen waar-
voor de gemeenteraad staat: burgers 
vertegenwoordigen, beleidskaders 
uitzetten en effectief tegenwicht bie-
den aan de wethouders en de burge-
meester. In de afgelopen periode van 
vier jaar is de Nuenense gemeente-
raad daar niet in geslaagd. Gaat de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten de komende vier jaar be-
ter bestuurd worden? Woensdag 16 
maart is de kiezer aan zet. Op naar de 
stembus en kies de beste volksverte-
genwoordiger! 

Onlangs nog hield Gerd Leers, een 
CDA-kopstuk die o.a. minister en bur-
gemeester was, de politiek bestuurlij-
ke situatie in Nuenen c.a. tegen het 
licht. Vooral het samenspel tussen 
het college van CDA-burgemeester 
Maarten Houben en de wethouders 
Ralf Stultiëns (W70), Caroline van Bra-
kel (CDA) en Joep Pernot (Groen-
Links) en de gemeenteraad liet nogal 
te wensen over. Dat zou in ieder ge-
val beter kunnen. Of de oplossing ge-
vonden wordt in het BOB-model 
moet straks gaan blijken. 

Hoofdpijndossiers…
Gerd Leers somde ook een aantal 
hoofdpijndossiers op. Een greep uit 
zijn bevindingen: sporthal De Hon-
german, Het Klooster en de klooster-
tuin, de verkeersontsluiting van Nue-
nen-West, de visie op hoog- en laag-
bouw en de oplossing van het sle-
pende dossier rond onder meer de 
huisvestingsproblematiek van de 
Sinti. En dan nog een actueel dossier: 
wel of geen distributiereuzen op Een-
eind-West? Dat zijn dossiers die op-
geteld om tientallen miljoenen euro’s 
gaan. Levert BOB goede oplossingen 
voor deze dossiers op? 

Open en transparant…
De nieuwe spelregels luiden een 
nieuwe werkwijze van de gemeente-
raad in. Geen insprekers meer in de 
raadsvergadering. In de raad valt na 
een politiek debat het besluit (derde 
B van BOB). En welke rol krijgen onze 
inwoners in onze gemeente? Waar 
kunnen ze terecht met hun slimme, 
innovatieve wensen en meningen? 
Bij de beeldvorming dus. De gemeen-
teraad ziet de inwoners straks als ‘ex-
ternen’. In het spelregelboekje staat 
letterlijk: “Voor externen (bijvoor-
beeld inwoners, belangengroeperin-
gen) is een goede raadscommunica-
tie cruciaal om hen duidelijk te maken 
op welke wijze de raad gaat werken 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Nieuwe spelregels     
voor beter gemeentebestuur….

Omzien naar elkaar
De discussie laait weer op over ‘hoger bouwen’ in relatie tot het dorpse 
karakter van Nuenen. Bij de vraag hoe Nuenen zijn dorpse karakter het 
beste kan behouden zit het antwoord niet in de hoeveelheid stenen maar 
veeleer in de leefkwaliteit. Het antwoord zit in de mensen. Daarover 
straks meer. Het in beton gegoten standpunt van W70 is nogal elitair. Het 
gaat voorbij aan de nood waar veel (jonge) Nuenenaren mee worden ge-
confronteerd. Je toont karakter als je niet voorbij gaat aan deze nood. 
Nee, wij alleen lossen de woningnood in Nuenen niet op. Maar we kunnen 
wel onze verantwoordelijkheid nemen en ons maximaal inzetten om zo-
veel mogelijk jongeren te behouden voor ons dorp. Zij hebben de toe-
komst van Nuenen in handen. Wij kiezen voor onze jeugd. 

tekenen? Per straat worden netwerk-
beraden georganiseerd. Velen van 
ons hebben een druk leven en weinig 
of geen ruimte om vrijwilligerswerk 
te doen. Maar samen met je buren 
kan iedereen een steentje bijdragen. 
Voor ons is dit het ware gezicht van 
Nuenen. Met en voor elkaar. 
Of het allemaal zo zal gaan hoe het 
hierboven geschetst wordt? De men-
sen in de wijk gaan uiteindelijk zelf 
hun werkelijkheid bepalen. Wij als 
GroenLinks-PvdA geven de richting 
aan, zeg maar de kleurplaat. Nuenen 
mag er zijn eigen kleuren aan gaan 
geven. Daarbij hebben we jong Nue-
nen nodig en daarvoor mogen er op 
de geschikte plek best twee bouwla-
gen bij.

Terug naar een leefbaar dorp. De af-
gelopen vier jaar hebben we ons 
sterk gemaakt voor de wijkaanpak. 
Dat betekent dat bij alles de eigen 
wijk, buurt en vooral de eigen straat 
centraal staat. Iedere wijk, elke buurt 
heeft ze: de alleenstaande moeder, 
de veertiger in een burn-out, de rou-
wende weduwe, het gezin met geld-
zorgen. Zo maar een opsomming. 
Daartegenover staan de krachten in 
de wijk. Wij willen toe naar een dorp 
waar mensen (weer) oog voor elkaar 
hebben. Een dorp met en voor elkaar. 
Hoe? We willen de komende vier jaar 
wijkregisseurs aanstellen. In samen-
werking met de woningbouwvereni-
ging, het jongerenwerk, het onder-
wijs en de wijkagent worden er wijk-
teams geformeerd die straatgericht 
gaan werken. Waar zitten de noden? 
En wie kan er op welk gebied iets be-

len zij geen rol meer en is de discussie 
voor de politiek.

Bij besluitvorming wordt eerst over 
de hamerstukken gestemd. Daarna 
volgt de behandeling van de moties 
en de amendementen. Inhoudelijke 
onderwerpen worden vroeg op de 
agenda geplaatst waardoor ze voor 
het publiek op een vroeg tijdstip in 
behandeling worden genomen. Om-
dat men met bloktijden werkt, is vrij 
nauwkeurig te bepalen wanneer een 
bepaald onderwerp aan de orde 
komt.

O.a. Judith Tesser, Peter van Leeuwen 
en Maurits Spijkerman waren de 
raadsleden die de pers informeerden 
over de nieuwe vergaderstructuur. De 
raad blijft het hoogste bestuursor-
gaan van de gemeente en is de op-
drachtgever. Het College is de op-
drachtnemer. Ook vergaderdiscipline 
is noodzakelijk om effectief en effici-
ent te kunnen vergaderen. Dit bete-
kent technische vragen vooraf stel-
len, deze kunnen tijdens de vergade-
ringen niet meer gesteld worden en 
een herhaling van discussies is niet 
meer mogelijk. Het overdoen van een 
eerdere vergadering of een deel daar-
van, is niet meer mogelijk. Dat maak-
te raadsvergaderingen in het verle-
den onnodig lang. Het profiel van een 
toekomstige wethouder past niet 
meer bij de huidige wethouder.
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Woningcorporaties    
slaan handen ineen 
Om de komende raadsperiode het woningtekort aan te pakken in de Me-
tropoolregio Eindhoven (MRE) moet de samenwerking versterkt worden 
tussen gemeenten en woningcorporaties. Het beschikbaar hebben van 
voldoende betaalbare huurwoningen is een belangrijke voorwaarde om 
de regio verder te kunnen laten groeien. De 13 woningcorporaties die ac-
tief zijn in de 21 gemeenten roepen in aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart de lokale politiek op om samen werk te maken 
van de woningbouwopgave, door een pamflet te versturen aan alle loka-
le politici in de gemeenten waar zij actief zijn.

Fijn wonen voor iedereen
Met 100.000 woningen bieden de sa-
menwerkende woningcorporaties aan 
250.000 mensen onderdak. De samen-
werkende corporaties vinden dat ie-
dereen, ook mensen met een aanvul-
lende woonvraag, betaalbaar moet 
kunnen wonen in een fijne wijk. Daar-
bij gaat het ook over onderdak aan ur-
genten, statushouders en mensen 
met een zorgvraag. Daarnaast hebben 
corporaties bijzondere aandacht voor 
ouderen. Gemeenten moeten vol-
doende locaties ter beschikking stel-
len waar deze huisvesting te realiseren 
is. Ook moet er voldoende geld en 
menskracht beschikbaar zijn om duur-
zame begeleiding van deze mensen 
mogelijk te maken.

In gesprek met lijstrekkers en 
kandidaat-raadsleden
De 13 samenwerkende woningcorpo-
raties gaan in de aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op verschil-
lende manieren in gesprek met lijst-
trekkers en kandidaat-raadsleden. Het 
hiervoor opgestelde pamflet is opge-
steld door Bergopwaarts, Helpt Elkan-
der, Goed Wonen, Trudo, Volksbelang, 
woonstichting ‘thuis, Woningstichting 
Compaen, Woningbelang, Woonbe-
drijf, Wooninc., Woonpartners, woCom 
en WSZ.

Oplossing voor woningtekort
De vraag naar betaalbare woningen 
in de MRE is enorm en neemt de ko-
mende jaren sterk toe. Het tekort 
aan sociale- en middenhuurwonin-
gen in de regio kan oplopen tot ze-
ker 45.000 in 2040. De woningcor-
poraties hebben de ambitie uitge-
sproken om tot 2026 de woning-
bouwproductie te laten groeien tot 
2.000 nieuwe woningen per jaar. Sa-
menwerking met gemeenten is 
hierin cruciaal. Denk hierbij aan 
voorrang bij gronduitgifte, het aan-
wijzen van nieuwe locaties en het 
stellen van eisen door gemeenten 
aan maximale verkoopprijzen. Ook 
moet de doorloopsnelheid van pro-
cedures korter en moeten gemeen-
ten vaker in onconventionele oplos-
singen denken zoals tijdelijke wo-
ningen, herbestemmen van leeg-
staande kantoren of splitsen van 
woningen.

Kennis delen over verduurzaming
Verduurzaming is zeker in het licht 
van toenemende energiearmoede 
een ander belangrijk thema waar wo-
ningcorporaties zich voor blijven in-
zetten. Het verduurzamen van wo-
ningen scheelt bewoners kosten. Wo-
ningcorporaties delen graag hun 
kennis met gemeenten.

Cultuur Overdag
níet geldig voor een eventueel 
nieuw concert. Aan iedereen het 
dringende verzoek gekochte kaar-
ten vóór 20 februari terug te bren-
gen bij Het Klooster. 
Cultuur Overdag en Gerard van Maas-
akkers hebben inmiddels een nieuwe 
datum in gedachten voor de concer-
ten. Ze hopen deze datum op korte 
termijn bekend te kunnen maken. 
Abonnees op de digitale nieuwsbrief 
worden persoonlijk geïnformeerd zo-
dra de kaartverkoop van start gaat.

Kioskconcerten 2022: gastheren/-
vrouwen en musici gezocht!

Na het succes van de kioskconcerten 
in 2021 (ondanks het slechte zomer-
weer) is het plan opgevat om ook in 
de zomer van 2022 weer kioskconcer-
ten te organiseren. Voor dit project 
zoeken we nog gastheren/-vrouwen 
om op zondagmiddagen een paar 
uurtjes te helpen. Interesse om mee 
te helpen bij de concerten? Mail dan 
voor meer informatie naar Marian Vis-
sers via info@cultuuroverdag.nl. 
Cultuur Overdag is trouwens ook ge-
interesseerd in musici die tijdens de 
kioskconcerten zouden willen optre-
den.

18 februari: film in Het Klooster!
Vrijdagavond 18 februari vertoont 
Cultuur Avonduur weer een film in de 
theaterzaal van Het Klooster; aan-
vang: 19.30 uur. Kaarten à € 6,50 zijn 
op werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster.
De filmtitel mag i.v.m. de licentie he-
laas niet openbaar worden vermeld. 
Een klein tipje van de sluier kan wel 
opgelicht worden: het is een Brits-
Franse film uit 2020 over de relatie 
tussen een dochter en haar oude, de-
menterende vader die zijn grip op de 
wereld is kwijtgeraakt.
In de digitale nieuwsbrief van Cultuur 
Overdag wordt de filmtitel altijd vol-
ledig aangekondigd, mét een korte 
beschrijving en preview. Abonneren 
op deze nieuwsbrief kan via www.
cultuuroverdag.nl. Overigens hangt 
bij de balie van Het Klooster ook al-
tijd een aankondiging van de film.

Breng gekochte kaartjes concert 
Van Maasakkers terug

Vanwege de covid-19 maatregelen 
werden de concerten van Gerard 
van Maasakkers in Het Klooster op 5 
en 6 februari geannuleerd. Opgelet: 
de kaarten voor deze concerten zijn 

19 en 20 februari zijn de Tuinen van de Walburg geopend

Helleborusweekeinde
De eerste seizoenstuindag van de oude (maar zeer vitale!) Walburg Tuinen 
wordt het Helleborusweekeinde genoemd. Een vroege voorjaarstuin kent 
haar eigen hoogtepunten: De winterbloeiende Helleborus (de kerstroos) trekt 
nu alle aandacht evenals de kleuren van de toverhazelaar en de rijkdom aan 
krokus en sneeuwklokjes. Nu is de ideale tijd om na te denken over wat je ei-
genlijk wilt met je tuin. Hoe die eruit moet zien en vooral wat je in het komen-
de jaar wilt realiseren. De afgelopen jaren is de vraag naar een vrije buiten-
ruimte alsmaar groter geworden. Een tuin brengt mens en natuur in nauw 
contact. Daarvoor heb je inspiratie nodig. In de Walburg Tuinen ligt het ant-
woord voor je klaar. Reden genoeg voor een bezoek! 
Het wordt een Winterdag met een warm hart: Koffie/Thee to go vanuit het 
Tuincafé en een mooie collectie voorjaarsbloeiers te koop. De tuinen zijn geo-
pend van 11.00 uur tot 16.00 uur. En de entree is gratis. Wees welkom!

Opname partner in verpleeghuis.  
Kiest u voor gehuwden of    
alleenstaanden aow?
Als een van de partners is opgenomen in een verpleeghuis, kan het voor 
de achterblijvende partner heel verstandig zijn om advies in te winnen 
over de mogelijkheden met de AOW. Kiest u voor de hogere, alleenstaan-
den AOW of blijft u bij de gehuwden AOW? Ons Wlz-Team kan precies 
voor u uitzoeken wat in uw specifieke situatie de beste keuze is. De hoge-
re alleenstaanden AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige fi-
nanciële gevolgen hebben. Vandaar dat een goed onderbouwd advies 
belangrijk is. 

Ton Smeets
Coördinator Belastinginvulhulpen en 
Thuisadministrateurs.
Senergiek en PVGE Nuenen.
Commissie Belangenbehartiging.

Leden van Senergiek en PVGE kunnen 
van deze service, die al veel financieel 
leed heeft bespaard en eerder geno-
men, foutieve keuzes, terug heeft 
kunnen draaien, gebruik maken.

Het uitbrengen van een advies vergt 
doorgaans twee bezoeken. Ter dek-
king van de onkosten die de Wlz-vrij-
williger maakt voor kopieer-, telefoon- 
en reiskosten, wordt er, per adres, een 
eigen bijdrage van € 25,- gevraagd.

Speelt het bovenstaande bij u en 
wenst u van deze service gebruik te 
maken, stuurt u dan een e-mail naar: 
tonsmeets.kbo@outlook.com met 
uw naam, adres en telefoonnummer.

Seniorenvereniging Nuenen c.a.

Nuenen
Samen actief, samen sterk

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 7 en 8 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú 
te zien.

• Robbie Hageman, deelnemer 
aan TV programma Kamp Ko-
ningsbrugge en oud wereld-
kampioen kickboksen

• Over Frieda van Gennip, de 
oma van nieuwe minister Ka-
rien van Gennip

• Garage Janssen-Kerres Renault-
dealer van 2021

• Een nieuw vergadermodel voor 
de gemeenteraad

• Buitengewoon Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand Silvia van 
den Berg

• Ouderwets dorsen bij molen 
de Roosdonck

• In de zendtijd voor politieke 
partijen: VVD

• In de zendtijd voor politieke 
partijen: W70

• In de zendtijd voor politieke 
partijen: D66

• Op Nuenen Extra : film ‘Klimaat-
help op hakken’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur. 
Op donderdag 17 februari wordt 
de vergadering van de gemeente-
raad rechtstreeks uitgezonden.

Op zaterdag 5 maart om 16.00 u 
organiseert LON TV een politiek 
debat met alle lijsttrekkers. Het 
debat wordt vanuit de Raadzaal 
live uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36): met 
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Succesvolle editie world 
press photo Helmond 
De Cacaofabriek exposeerde de tentoonstelling in de glazen ombouw 
van theater Het Speelhuis en ontving 10.000 bezoekers. 

De expositie die gedurende 23 da-
gen vanaf buiten veilig en gratis te 

De alternatieve locatie voor World 
Press Photo bleek een groot succes. 

Fotografie: Josanne van der Heijden

bezichtigen viel in de 120 meter lan-
ge etalage van theater Het Speel-
huis, trok maar liefst 10.000 bezoe-
kers. “Exposeren in de openbare 
ruimte leidt ertoe dat je ook passan-
ten bereikt en mensen die wellicht 
minder snel een expositieruimte be-
zoeken. Dat is bijzonder aan deze 
outdoor editie,” aldus Jochem Otten, 
directeur De Cacaofabriek en het 
Speelhuis. 

“De plotselinge verhuizing naar het 
glazen paviljoen van theater Het 
Speelhuis was spannend, maar we 
kunnen concluderen dat het een ge-
slaagde ‘move’ was,” stelt Otten vast. 
Helmond reageerde laaiend enthou-
siast en kwam - zeker op droge da-
gen - massaal een kijkje nemen. Er 
ontstonden gesprekken tussen men-
sen die een rondje met de hond de-
den, aan het shoppen waren, maar er 
kwamen ook bezoekers van buiten 
de stad, die de tentoonstelling juist 
hier wilden bekijken vanwege de 
unieke opzet. 

Editie 2023 
Indien er volgend jaar geen corona-
maatregelen zijn, zal de expositie te-
rugverhuizen naar De Cacaofabriek 
waar de foto’s nog beter tot hun recht 
komen en bezoekers weer comforta-
bel en warm ontvangen kunnen wor-
den. Naar verwachting vindt de ten-
toonstelling dan wederom plaats in 
januari/ februari.

Informatiebijeenkomst over 
bedevaartreizen naar Lourdes 
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al jaren de bedevaart-
reizen naar Lourdes die aangeboden worden door het Huis voor de Pel-
grim. Als u, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben 
voor een reis naar Lourdes, dan bent u allen van harte welkom op de in-
formatiebijeenkomst. De toegang is gratis.

Het is fijn als u naar de informatie-
bijeenkomst wilt komen om u op te 
geven bij Joke 06-42347729 of mail 
naar contact@lourdes-groep.nl. We 
weten dan op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Lourdesgroep Bis-
dom ‘s Hertogenbosch bestaat uit 
vrijwilligers die voor u vele hand en 
spandiensten verrichten tijdens de 
reis en in Lourdes. Bij iedere reis zijn 
Nederlandse artsen en verpleegkun-
digen aanwezig en bijna alle voorko-
mende zorg kan worden geregeld.

De reizen die begeleid worden door 
de medewerkers van de Lourdes-
groep zijn:
• 9-daagse busreis van 6 t/m 14 mei 
• 6-daagse vliegreis van 8 t/m 13 mei
• 6-daagse vliegreis van 7 t/m 12 
 september
Opstapplaats in Brabant.

Voor inlichtingen en het aanvragen 
van een brochure kunt u terecht bij:
Joke Hoekman 06-42347729, Wilma 
Caiffa 06-12157507 (na 18.00 uur), Pe-
ter van den Brand 06-44340035. Veel 
informatie kunt u vinden op onze 
website: www.lourdes-groep.nl en op 
de Facebookpagina: Lourdesgroep.

Op deze bijeenkomst komt u alles te 
weten over de bedevaart reizen. Er 
wordt een presentatie en informatie 
gegeven over de reis, de bedevaart 
zelf, het leven van Bernadette en het 
heiligdom van Lourdes.

U bent welkom op: 
Zondag 20 februari 2022
Locatie: Wijkgebouw de Waterhoef
Adres: Terburghtweg 100 5061 LJ in 
Oisterwijk.
Aanvang: 14.00 uur.
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Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

2010 Opening Vincentre
Over de voorgeschiedenis van het Museum Vincentre, geo-
pend in 2010, is veel te vertellen. Nuenen heeft kennelijk af-
wisselend een haat- of liefdesverhouding gehad met Vin-
cent van Gogh, want het heeft na zijn overlijden in 1890 
lang geduurd voordat de kunstenaar hier op waarde werd 
geschat. Vanaf pakweg 1965 heeft het Vincent in Nuenen 
echter niet aan belangstelling ontbroken. Daar moet de 
naam van Ton de Brouwer als diens promotor bij worden 
vermeld. Zijn jarenlange inspanningen om Van Gogh op de 
Nuenense agenda én in de publiciteit te krijgen hebben uit-
eindelijk geleid tot het Museum Vincentre aan de Berg.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

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

Finn: nieuwe inwoner in onze 
gemeente 
Hoera, een jongetje geboren! Robin en Lianne Messerschmidt zijn de 
trotse ouders, Kaj de grote broer van Finn, geboren op 11 februari 2022. 
Zijn naam staat in de tuin van De Heikampen 80 in Nuenen. 

Finn: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl 

Ziedenie Politiek Café
Regelmatig werd in ons Jongerencentrum een Politiek Café georgani-
seerd. De lokale politiek werd onder het vergrootglas gelegd en de lokale 
politici gaven hun visie op de actuele thema’s. Deze politieke bijeenkom-
sten werden druk bezocht door de in politiek geïnteresseerde Nuenena-
ren. Het Politiek Café was ook een goede gelegenheid om te laten zien 
hoe het er in ons Jongerencentrum aan toe ging. Niet iedereen was posi-
tief over Ziedenie; er deden geruchten de ronde dat er condoomautoma-
ten op de toiletten hingen en er drugs werden verhandeld! 

tum waarop het Café plaatsvond. We 
plakten deze tekst over de verkie-
zingsaffiches, een paar dagen voor 
het Politiek Café. De meeste Nue-
nense politici waren hier helemaal 
niet blij mee en één politicus was zo 
boos, dat hij niet naar het Politiek 
Café zou komen (uiteindelijk kwam 
hij toch!) Er werden schadevergoe-
dingen geëist! We haalden zelfs het 
Eindhovens Dagblad met een groot 
artikel en het werd een van de drukst 
bezochte Politiek Cafés ooit!

De dag erna hebben we de Ziedenie 
teksten verwijderd. Dat dan weer wel 
en schadeclaims hebben we niet ont-
vangen!

Meer mooie herinneringen krijg je on-
getwijfeld tijdens het Ziedenie reünie. 
Meld je hiervoor aan op: ziedenie.nl

In het Eindhovens Dagblad is per ver-
gissing de datum 14 februari vermeld 
als sluitingsdatum voor de inschrij-
ving voor de reünie. Je kunt je tot 15 
maart inschrijven!

Tijdens de pauze van ‘n Politiek Café, 
vroeg een bezoeker (niet-Ziedenie-
ter) aan de barman, of het waar was 
dat er drugs werden verhandeld. De 
barman antwoordde: “Zeg maar wat 
je wil hebben en voor condooms (we 
noemden die toen anders) moet je 
bij de automaten op de WC zijn.” De 
bezoeker stond op en ging naar het 
toilet. Even later kwam hij enigszins 
teleurgesteld terug. “Ik heb op de WC 
geen condoomautomaten gezien”. 
“Die hebben we ook niet”, zei de bar-
man. “Dan zal het van die drugs ook 
wel niet kloppen”, zei de bezoeker. En 
gelijk had hij.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
werd er een speciaal Politiek Café 
georganiseerd waar we extra recla-
me voor wilden maken. Overal in 
Nuenen hingen, zoals nu, verkie-
zingsaffiches van de deelnemende 
politieke partijen. Van een bekende 
Nuenense schilderswinkel kregen we 
een restpartij behangrollen die wer-
den beschilderd met de tekst: “Ziede-
nie Politiek Café” met de dag en da-

De Ziedenieverhalen zijn onze herinneringen van bijna vijftig jaar geleden. Zoals 
je weet kleurt de tijd herinneringen. We kunnen daarom niet garanderen dat alle 
details kloppen, maar het zijn wel waar gebeurde verhalen.

Vernieuwde Etos    
feestelijk heropend
Op 9 februari vond de feestelijke heropening plaats van de geheel vernieuwde 
Etos aan de Parkstaat. “De opening was een groot succes”, vertelt een van de 
medewerksters van Etos Nuenen. “Zoveel mensen waren nieuwsgierig naar de 
nieuwe inrichting en het was in een woord grandioos.” Etos, wat staat voor Een-
dracht, Toewijding, Overleg en samenwerking, al vele jaren het vertrouwde 
adres in het dorp, waar alle Nuenenaren terecht kunnen voor verzorgingspro-
ducten, make-up en heerlijke geuren. ”Met een groter assortiment dat over-
zichtelijk in de winkel is terug te vinden, willen we onze klanten nog beter van 
dienst zijn. Kom eens langs, we helpen je graag.”

www.pgn-nuenen.nl

P r o t e s t a n t s e  G e m e e n t e  N u e n e n

D e  P G N  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  d e  P r o t e s t a n t s e  K e r k  i n  N e d e r l a n d

Startschot geldinzamelingsactie ‘Nuenen geeft warmte’

Laat niemand in de kou staan 
deze winter!
Door Nannie van den Eijnden

Op 3 februari plaatste Rond de Linde een persbericht over een belangrij-
ke lokale solidariteitsactie: help mensen met lagere inkomens de stijgen-
de energieprijzen op te vangen! Wie er warm bijzit in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten wordt van harte uitgenodigd te doneren in een zogenaamd 
warmtefonds. Iedere donatie in dit fonds is aftrekbaar van de belasting. 
Zondag 13 februari gaf Bart Verbeek - diaconie Protestantse Gemeente 
Nuenen (PGN) - het startschot in de Regenboogkerk.

Loonen en Bart Verbeek. In goed 
overleg met de gemeente. Na afloop 
van de dienst vertelt Bas: “Gemeente 
Nuenen heeft toegezegd dat de te-
goedbonnen geen invloed hebben 
op eventuele toeslagen of uitkerin-
gen en stuurt mensen met een bij-
standsuitkering een aanmeldformu-
lier en folder.”

Christien vult aan: “De overheid com-
penseert de stijgende gasrekening in 
2022 door een verlaging van de ener-
giebelasting met circa € 400,00 per 
huishouden. Daardoor zal de jaaraf-
rekening lager uitvallen. Maar voor 
mensen met de laagste inkomens is 
dat ontoereikend, terwijl anderen die 
regeling mogelijk niet nodig hebben. 
Deze solidariteitsactie wil die grote 
verschillen een beetje opheffen.” Bas 
en Christien vermoeden dat de een-
malige actie een druppel op een 
gloeiende plaat is, omdat de energie-
rekening hoog zal blijven. En er men-
sen onder de radar in armoede leven.
________________

“Kies ik toiletpapier of een 
papieren zakdoekje om 
mijn neus te poetsen?”
________________

Het verhaal van Jeanine: 
geen schaamte
Een jonge vrouw met kinderen die 
een uitkering heeft, vult ter plekke 
een aanmeldformulier in. Ze is bereid 
haar verhaal te delen: “Ik heb geen 
schaamte om deze bijdrage aan te 
vragen. Mijn situatie is zo.” Jeanine 

________________

“Tegoedbonnen van 
minimaal € 40,00   
te besteden bij    
Jumbo, AH en Jan Linders”
________________

Geldinzamelingsactie tot en met 
14 maart 2022
“De aftrap van de inzamelingsactie is 
vandaag”, legde Bart uit. “Het dage-
lijks leven wordt flink duurder door 
inflatie en stijgende energieprijzen. 
Voor mensen met een lager inkomen 
is dit onmogelijk op te vangen. Daar-
om kunnen zij in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming in hun 
vaste lasten. Deze bestaat uit tegoed-
bonnen van minimaal € 40,00 te be-
steden bij Jumbo, Jan Linders en Al-
bert Heijn in Nuenen.” Tot en met 14 
maart wordt geld ingezameld, eind 
maart worden de tegoedbonnen uit-
gereikt.
________________

“Voor mensen met de 
laagste inkomens is de 
compensatie van de 
overheid ontoereikend”
________________

Het initiatief voor deze hartverwar-
mende actie kwam snel tot stand 
dankzij Christien Crouwel (landelijke 
Raad van Kerken), Bas Smouter (dia-
conie PGN) en Jos Deckers (Parochië-
le Caritas Instelling Heilig Kruis) met 
medewerking van Leo Beckers, Maria 

berekent iedere dag haar uitgaven en 
maakt voortdurend afwegingen: 
“Kies ik toiletpapier of een papieren 
zakdoekje om mijn neus te poetsen? 
Naar welke winkel ga ik en welke bo-
ter koop ik? Blue Band vinden we het 
lekkerst. Een huismerk kost de helft 
minder maar dan eten we met lange 
tanden. Ik leg mijn kinderen zo goed 
mogelijk uit waarom we bepaalde 
dingen niet kunnen doen of kopen. 
En ik geef aan ze door hoe ik hiermee 
omga: dat het geen zin heeft om 
energie te spenderen aan zaken waar 
je geen invloed op hebt.”

Durf te vragen!
Wie denkt in aanmerking te komen 
voor een bijdrage uit het warmte-
fonds kan een e-mailtje sturen naar 
nuenengeeftwarmte@onsnet.nu Hij/
zij krijgt dan een aanmeldformulier 
toegestuurd waarin de voorwaarden 
worden vermeld.

Geef warmte!
Wie wil doneren kan bijgaande QR-
code scannen of een bijdrage over-
maken op NL58 RABO 0137 4063 98 
ten name van Diaconie PGN, onder 
vermelding van ‘Nuenen geeft warm-
te’. De bijdrage is aftrekbaar van de 
belasting vanwege de ANBI-status 
van Diaconie PGN.

The voice of silence
Vroeger had je Bolland en Bolland
Daarna een hele tijd niks
Plotseling was daar The Voice of Holland
Lange tijd na Hennie Huisman’s Sound-
mix

Met Jamai Loman
Gaf Idols een podium aan talent
Omdat hij zingen kan
Werd hij bekend

Wie A zegt denkt aan Ali B
Hij verdween uit de jureringsstoel
In zijn val nam hij Jeroen Rietbergen mee
Om ten onder te gaan in een ‘sterrenpoel’

Die raakt vol, met een borrelend geluid
Spartelt bovenaan Marc Overmars
Niemand komt er nog levend uit
Altijd ligt er wel iemand dwars.

Joke van Overbruggen©
Nancy, Sandra, Anneke, Janny en Anita
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!
Interesse? Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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.

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Telnr. 06-
21702894.

TUINMAN GEVRAAGD: 
voor 3 á 4 uur in de week. 
Telnr. 06-51336121.

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.

Print
boekjes | scripties
direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

aandacht voor het 
         belang van de cliënt

met úw stem in de cliëntenraad

Onze cliënten willen wij de aandacht geven die zij verdienen. De cliëntenraad speelt  
hierbij een belangrijke rol. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten  
en geeft aan wat belangrijk is.    

Nieuwe leden voor cliëntenraad gezocht 
Als lid vergadert u mee en behandelt u verschillende onderwerpen zoals kwaliteit van zorg. 
Heeft u een goed inlevingsvermogen en affiniteit met thuiszorg? Wilt u meer weten over 
deze boeiende nevenfunctie? Kijk dan op de website www.archipelthuis.nl of kom naar  
één van de inloopbijeenkomsten.

• 21 februari van 19:00 tot 20:30 uur in Café Ons Dorp, Parkstraat 1 in Nuenen
• 22 februari van 15:30 tot 17:00 uur in Andromeda, Firmamentlaan 1 in Eindhoven

U bent van harte welkom!

www.archipelthuis.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:

YOU’RE INVITED!Early bird event

Stel zelf een
fleurig voorjaarsboeket 

samen

Brand ambassador van 
Dante6 aanwezig, incl. 

leuke extra’s

Tijdelijke pop-up store 
van Ellen Beekmans in 

de winkel

Heerlijke hapjes & 
drankjes, verzorgd door 

José

11:00 -18:00
25.02.2022

Parkstraat 7  .  5671 GD Nuenen  .  040 283 6441 www.josecuypers.nl

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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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.

Erg verdrieti g, maar dankbaar voor al het goede dat hij 
ons gegeven heeft , delen wij u mede dat, na een veel bewogen leven, 

afscheid van ons heeft  genomen mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en schoonvader en trotse opa

Jozef de Louw
 * 13 februari 1945 Gerwen † 3 februari 2022

 Mia de Louw-van den Biggelaar

 Melanie en Dave
  Zoey
  Lizzy

 Joost

Nieuwe Dijk 18a
5674 PD Gerwen

In verband met de huidige maatregelen nemen wij in besloten kring 
afscheid.
Wij zouden het fi jn vinden als u een herinnering aan Jozef met ons wilt 
delen, eventueel aangevuld met foto’s. 
Dit kan op www.degroofuitvaart.nl/condoleren

Vandaag is de dag
hij komt maar één keer.
Morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag.
Maar doe het vandaag
want vandaag is de dag.
Toon Hermans

Zoals mijn man, onze pap en opa zei: 
“Met mijn geboorte heb ik me niet bemoeid en met mijn afscheid bemoei 

ik me ook niet. Als jullie nu stoppen met buurten, kan ik gaan slapen.”

Jan Albert Stavorinus
echtgenoot van Mini Stavorinus-Delmte

Hij werd geboren op 17 mei 1935 in Heino 
en overleed in Nuenen op 7 februari 2022 in de leeft ijd van 86 jaar.

Mini
Sjoerd ¨

Astrid
Tom en Pauline

Linde en Koen, Mila, Moos

Henk en Annelies
Timo en Rouché

Jara en Kim
Cody

Karin en John
Sti jn

Daan en Demi
Willem en Nina

Pieter Dekkersstraat 80, 5671 DB Nuenen

Het afscheid heeft  plaatsgevonden op 12 februari.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 februari 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 20 februari 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor P. Clement.

Misintenties:
Zaterdag 19 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 20 februari 11.00 uur: overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Piet van Hees-
wijk; Nelli en Ronald Eichholtz - van 
Gils; Josien Vinke - Hassing; Kees en 
Constant van Dongen; Gerry van den 
Nieuwenhof - van den Boogaart en 
Harrie van den Nieuwenhof; Toos 
Hoeks - Schenkels.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden 
Greet Bollen - van den Berk en Wies 
van Grinsven - Raaijmakers. Wij wen-
sen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 februari om 11.00 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Theo de Louw; Jozef de Louw.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 februari om 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor P. Clement.

Misintenties:
Cissy Rooyackers, vanwege verjaar-
dag.

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

Op zondag 20 februari wordt de der-
de carrouseldienst gehouden. Dit 
keer geleid door ds. Angeliek Knol uit 
Best. Het thema in de serie over bij-
zondere bomen is dit keer de para-
dijsboom. De bestemming van de 
collecte is voor het Werelddiaconaat. 
De dienst begint om 10.00 uur. U 
kunt daarbij als kerkganger aanwezig 
zijn, zonder aanmelding vooraf. U 

kunt de dienst ook thuis meevieren 
via de livestream www.pgn-nuenen.
nl/verbinding. Van harte welkom!

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 17 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur.
Vrijdag 18 februari. 7.15 uur H. Mis, H. 
Simeon, bisschop en martelaar.
Zaterdag 19 februari. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 20 februari. Zondag Sexage-
sima. 10.30 gezongen Hoogmis.
Maandag 21 februari. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 22 februari. 18.30 uur H. Mis, 
Stoel van de H. Petrus.
Woensdag 23 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Petrus Damianus, bisschop en 
kerkleraar.

De trotse ouders zijn
Robin & Lia� e Me� erschmidt

Fi�  is het broertje van Kaj
Heikampen 80, 5672 SN Nuenen

Geboren!
Fi� 

11 februari 2022

Informatieavond pleegzorg (online)

Is Pleegzorg iets voor jou? Volg de   
online informatieavond op 15 februari
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig 
is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) 
niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. 
Voor die kinderen zoeken wij naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan 
heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe 
pleegouders blijven daarom hard nodig. Heb jij weleens nagedacht of 
pleegzorg iets is voor jou?

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een on-
line informatieavond kan via https://
pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl

Ook kun je via deze pagina een infor-
matiepakket over pleegzorg aanvra-
gen.

Help een kind zo thuis mogelijk 
opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan 
betekenen? Volg dan vrijblijvend een 
van de maandelijkse informatieavon-
den, georganiseerd door Combinatie 
Jeugdzorg. De eerstvolgende is on-
line op dinsdag 15 februari van 20.00 
tot 21.15 uur. Tijdens deze avond 
worden alle kanten van pleegzorg op 
een heldere en realistische manier 
belicht en vertelt een ervaren pleeg-
ouder over de eigen ervaring.

NLdoet!
Het is bijna zover. NLdoet, de landelij-
ke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats 
op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart. 
NLdoet wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Oranjefonds in maart. 

Op die dagen gaan heel veel Neder-
landers aan de slag als vrijwilliger bij 
één van de vele maatschappelijke or-
ganisaties in ons land. Voor die orga-
nisaties is dit een kans om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken en klussen 
uit te voeren waar extra menskracht 
voor nodig is.

Handen uit de mouwen
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van har-
te uit om mee te doen en een dagje 
de handen uit de mouwen te steken 
als vrijwilliger. Op de website van NL-
doet (www.nldoet.nl) kunt u zien 
welke klussen er op 11 en 12 maart in 
Nuenen zijn, bijvoorbeeld bij de 
dorpsboerderij Weverkeshof, scou-
ting Panta Rhei, scouting Rudyard 
Kipling of de Dorpswerkplaats. Kijk 
snel want sommige klussen zijn al bij-
na vol!
Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NLdoet, kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het CMD, tel. 
040-2831675, of u kunt een mail stu-
ren naar: ismene.borger@levgroep.nl

Doe mee   
met de Kwiek  
Beweegroute
Iedere woensdagmiddag om 13.00 
uur lopen we in groepsverband de 
Kwiek beweegroute in het centrum 
van Nuenen. Bewegen in de buiten-
lucht is leuk om te doen en goed voor 
uw lijf! De wandeling van 1,5 km met 
de oefeningen tussendoor duurt on-
geveer 45 minuten. Deelname is gra-
tis. Verzamelen bij Fysio- en ergothe-
rapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 
139, Nuenen. Contactpersoon: Ellen 
Raessens, 06 331 831 14. Tot ziens!
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 7

Oplossingen wk 6
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

S C H A D U W

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

S N O R K E L S E V I L L A

A K E E L B D E E L L

H R N U F E Z N L G A

A A K S O L D A A T E O S

R A A T R I L A V R E K

A F B R A A K F L O R I D A

I E P R O T

M I N E R V A T H E O R I E

I D E M E A A K M E S S

S E T U T R E C H T A B P

S E B E D I T A L N R

I S O F A K T E U T I

E E N M A A L F O L I A N T

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 1 8
8 3 9 6

6 1 7
2 3 6

6 7
6 9 1

4 5 3
9 2 3 4

3 1 8

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

Horizontaal: 2 spraakleer 10 mak 12 sprookjesfi guur 13 Engels café 14 voorzetsel 16 olievetstof 
19 item 21 smekend verzoek 22 Duits gebergte 25 oevergewas 26 buitenschoolse opvang (afk.) 
28 autobrandstof (afk.) 30 etcetera (afk.) 31 kledingstuk 34 hoofdgroet 36 terreinwagen 
38 edelgesteente 39 kist 42 Japans parelduikster 44 deel v.d. mond 46 fotografi sche term (afk.) 
48 soldatenvoedsel 50 kledingstuk 52 gegevens 53 op deze plek 55 mankement 57 knaagdier 
58 elektro-encefalogram 60 zenuwtrek 61 explosieve stof (afk.) 62 landbouw.

Verticaal: 1 deel van Engeland 3 domoor 4 dunne weefselplek 5 voegwoord 6 Europees Parlement 
7 tweegevecht 8 in bezit van 9 componist 10 teil 11 wijnsoort 14 enig 15 opera van Puccini 
17 id est (afk.) 18 chantage 20 getijde 23 ter plaatse (afk.) 24 landbouwwerktuig 27 graafwerktuig 
29 traag 32 op de wijze van 33 een zekere 34 Kamer van Koophandel 35 Ierse verzetsgroep 
37 Afrikaanse hoofdstad 38 plezierboot 40 gebak 41 zonder kleren 43 halfbloed 44 schuif 
45 procureur-generaal (afk.) 47 kortschrift 49 haars inziens (afk.) 50 eetlust 51 opgeld 
52 decibel (afk.) 54 eikenschors 56 voorloper v.d. euro 59 u 60 ter beschikking (afk.).

AFROEPEN
ALERT
AMPEX
BONEN
EVENAAR
GAMMEL
GARDE
GHANEES
GRAAF
HANDWERK
KRUKAS
LABEL
LAGER
OMWENTELEN
ONGEL
OOGWENK
OPPAS
PARODIE
PROGRESSIE
PUREE
SCHRAAL
SENIEL
SLECHTS
SOUPLESSE
STOEP
STUDIEJAAR
VERFSTREEP
VROOM
WERELDBOL

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

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

Winnaar: week 5, Dhr. A. Stokkermans, Nuenen.

De mijt is gedorst!
Door Nannie van den Eijnden

De natuur gaf aan dat de tijd rijp was. Leo keek net als de vorige keer naar het 
weer en besloot zondag 13 februari de roggemijt bij windmolen De Roosdonck 
te dorsen. Hij zette daarvoor zijn enthousiaste team De Dorsklippels in en de 
landbouwmachine uit omstreeks 1950 van het merk ‘Steenman’. Een indruk-
wekkende traditionele manier van oogsten die uitnodigde te komen kijken.

ceerd: de Motordorsmachine Type 
D.P., Dorsmachine met Pakjespers en 
de Motordorsmachine Type D.B., 
Dorsmachine met Binder. De persen 
en binders werden door andere fir-
ma’s gefabriceerd.
De dorskast die Leo gebruikt, is ver-
bouwd. Er heeft een bossenbinder 
op gezeten maar Leo heeft er een an-
dere pers aangehangen, een Someca 
M14. Hij heeft de machine in Fries-
land gekocht en opgehaald, en hem 
voor het eerst ingezet in 2016 bij het 
boerenbondmuseum in Gemert.
Afgelopen zondag liep de machine 
vast. De riem slipte en Leo liet er 
schenkstroop op lopen voor meer 
hechting, maar dat gaf een nog 
gladder effect doordat er vocht in 
de riem zat. De stroop loste op. Niels 
haalde een andere riem, waarna het 
probleem snel was verholpen en 
het dorsspektakel kon worden ver-
volgd.

Enkele cijfers
Het perceel is ongeveer 1,5 hectare 
groot. Leo heeft 180 kilo rogge per 
hectare gezaaid en er zo’n 2000 kilo 
graan uit gedorsen die in 200 bun-
dels stro op stuik zijn gezet. Zondag 
is er dankzij de Steenman dorskast en 
het hele team 5000 kilo graan uitge-
komen en 600 pakken gebundeld 
stro. “Dit is een schatting”, zegt Leo 
achteraf. Hij kijkt er tevreden op te-
rug. “Een leuke bezigheid voor ie-
dereen het hele jaar rond.”
Er is alweer nieuwe rogge ingezaaid 
voor een traditionele oogst die Leo 
en de Dorsklippels met passie en ple-
zier volgend jaar zomer demonstre-
ren. Als het aan Leo ligt, wordt dat 
een groot feest voor iedereen in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, leuk 
opgezet met tenten, barbecue en live 
muziek.

Facebook: De Dorsklippels
Fotografie: Frank van Welie

Gelukkig was de mijt van drie meter 
hoog vakkundig en stevig gebouwd 
begin augustus vorig jaar en heeft hij 
eind januari storm Corrie overleefd. 
De mijt was ‘gedekt’ zoals dat heet 
door boeren die het ambacht van 
hun vaders hebben geleerd: Piet de 
Brouwer, Bert van Gelder, Leo en zijn 
zoon Niels. Een groter team bedien-
de de grote dorskast afgelopen zon-
dag. Bovenop de mijt stond Peter en 
Leo had assistentie van Adrio en de 
Veldhovense groep ‘De Tractormen-
nekes’, Math en Frans.

Landbouwmachinefabriek
F.H. Steenman
Steenman (1890-1970) was een Ne-
derlandse fabrikant van  landbouw-
machines gespecialiseerd in het pro-
duceren en repareren van dorsmachi-
nes. De eerste generatie van het fami-
liebedrijf, Ferdinand Gerhard Steen-
mann (1863-1919) vestigde zich in 
1890 vanuit Duitsland in de 
plaats Megchelen in de Gelderse Ach-
terhoek, waar hij begon met de pro-
ductie van dorsmachines in zijn sme-
derij. In 1899 werden zijn dorsmachi-
nes bekroond met de 1e prijs op de 
Landbouwtentoonstelling van de 
Gelders-Overijsselse Maatschappij 
van Landbouw in Winterswijk.

Na het overlijden van F.G. Steenmann 
in 1919 namen zijn twee zonen Frans 
Hendrik en Ferdinand Gerhard de 
smederij over. Na hun overlijden 
startte de derde generatie in 1958 
met de productie van een meststrooi-
er. Door de opkomst van de  combi-
ne nam de vraag naar dorsmachines 
af, de fabriek werd op 1 juli 1970 op-
geheven en afgebroken, nadat de 
grond werd verkocht aan een pluim-
veeslachterij in Doetinchem.

Techniek
In de fabriek in Doetinchem werden 
twee soorten dorsmachines gefabri-

Kom in actie; Kamerven of 
Kamerbos?
In de Stiphoutse Bossen liggen mooie vennen; de 
laatste jaren fraai opengelegd door teruggezette 
bosranden. Ook het Kamerven ligt er vaak prachtig 
bij: een mooi open heidelandschap met struik- en 
dopheide en in de nazomer met het vrij zeldzame 
plantje, de klokjesgentiaan. Het is er altijd mooi 
wandelen om het ven; een route van bijna twee ki-
lometer doet je genieten van allerlei aangezichten. 

Maar wat we ook zien de laatste jaren: het opschieten 
van zaailingen. Kleine dennetjes tussen de heide ko-
men steeds hoger op; ze kunnen ontkiemen uit de za-
den van de vele dennenappels uit het omringende 
bos, die als helikoptertjes door de wind worden aan-
gevoerd en tussen de heideplanten zorgen voor vele 
honderden nakomelingen. Als de dennetjes niet wor-
den uitgeplukt of uitgestoken ontstaat er binnen en-
kele jaren een dennenbos. Einde Kamerven, welkom 
Kamerbos! Dat moeten we niet willen, dus de ge-
meente erbij gehaald en die zegt: Hier kunnen we 
geen machine op af sturen; dit moet echt met de hand 
gebeuren. Als IVN de organisator wil zijn, mag je met 
zoveel mogelijk bereidwillige handjes komen plukken 
wat je wilt! 

Op zaterdag 5 maart wordt het natuurlijk prachtig 
weer, we gaan massaal naar het Kamerven en daar sa-
men onder leiding van het IVN aan de slag. Dus als u 
tijd en zin hebt kom dan op 5 maart tussen 10.00 en 
14.00 uur met z’n allen naar het Kamerven! Je vindt 
ons vanzelf; koffie en thee in overvloed. Breng zelf 
werkhandschoenen en een steekschop mee. Moet je 
eens kijken wat er gebeurt daar!
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Sleutels gevonden 
in Gerwen
Op zondag 13 februari zijn er drie 
sleutels gevonden op de Gerwense-
weg ter hoogte van restaurant De 
Drie Gebroeders. De rechtmatige ei-
genaar kan contact opnemen met de 
vinder op 06-55302937.

‘Laarbeektoernooi’ volgende 
jubileumactiviteit van BCL
De volgende activiteit van het jubilerende Badminton Club Lieshout is 
een ‘Laarbeektoernooi’. Mede in het kader van ‘25 jaar Laarbeek’ wil Bad-
minton Club Lieshout alle Laarbekers samenbrengen voor een gezellig, 
leuk én sportief badmintontoernooi waarin badmintonners hun krachten 
kunnen meten. Op zaterdag 26 maart is de jeugd aan de beurt en op zon-
dag 27 maart mogen de senioren ‘aan de slag’. 

dag 26 maart is de jeugd tot en met 
16 jaar aan de beurt. Zij kunnen dan 
van 12.00 tot 16.00 uur hun kwalitei-
ten laten zien. De jeugd zal, enigszins 
afhankelijk van de inschrijvingen, in-
gedeeld worden in leeftijdsklassen 
waardoor de onderlinge partijen zo 
evenwichtig mogelijk zijn. Op deze 
zaterdag zijn er, gezien de grootte 
van de sporthal, slechts 56 plaatsen 
beschikbaar; inschrijvingen worden 
dan ook in volgorde van inschrijving 
geaccepteerd, dus ‘vol is vol’. Schrijf je 
dus vlug in; iedereen is immers wel-
kom.

Senioren op zondag
Op de zondag is het eigenlijk niet an-
ders. Dan zijn de senioren (vanaf 16 
jaar) aan de beurt. Ook voor hen is in-
gepland dat zij in verschillende cate-
gorieën gaan spelen, maar ook dit is 
afhankelijk van het aantal inschrijvin-
gen. De senioren hebben wel iets 
meer tijd om hun toernooi te spelen: 

Laarbeek 25 jaar
Niet alleen Badminton Club Lieshout 
jubileert dit jaar. Ook de gemeente 
Laarbeek bestaat dit jaar 25 jaar. 
Twee jubilea die heel mooi samenval-
len en samen gevierd kunnen wor-
den met een échte Laarbeek-brede 
activiteit: een badmintontoernooi 
voor álle Laarbekers. Laarbeek kent 
immers diverse badmintonverenigin-
gen die ook nog eens bij verschillen-
de bonden hun competities afwer-
ken. Ook kent de gemeente andere 
op zich staande sporters die ze graag, 
eenmalig, samen wil brengen. Wat 
past er dan beter in het kader van ‘25 
jaar Laarbeek’? Natuurlijk een geza-
menlijk badmintontoernooi waar alle 
Laarbeekse sporters welkom zijn!

Jeugd op zaterdag
Om het toernooi zo breed mogelijk 
toegankelijk te maken heeft Badmin-
ton Club Lieshout het toernooi ge-
splitst in twee speeldagen. Op zater-

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Zondag 20 februari
Terlo 1 - Nederwetten 1  ................14.30 
Nieuw Woensel 3 - Nederw. 2  ..12.00 
Nederwetten 3 - Pusphaira 8  ....10.00 
EMK 5 - Nederwetten 4  .................11.00 
Nederwetten VR 1 - Acht VR 1  ..12.30 

RKGSV
Zondag 20 februari
Boskamp 1 - RKGSV 1  .....................14.30
Woenselse Boys 7 - RKGSV 2  ......10.00
RKGSV 3 - Geldrop 9  ........................13.15 
RKGSV 4 - UNA 13  .............................10.15
RKGSV 5 - SBC 7  .................................10.30
Braakhuizen 6 - RKGSV 6  ..............13.00
Rood wit ‘67 VR2 - RKGSV VR1  ...13.00

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
 14.00-15.30 uur WLG Inloop. 

D’n Heuvel Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb 

Nuenen. Bibliotheek 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 Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen: Fysio- en ergotherapie Kwiek, 
Vincent v Goghstraat 139 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 17 februari 
13.30-15.30 uur Mantelzorginloop 

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Vrijdag 18 februari 
19.30 uur Film Cultuur Avonduur

Het Klooster

Vrijdag 18 februari
20.00 uur Kaartavond Nederwetten.
Piet Renderspaviljoen in Nederwetten 

Zaterdag 19 februari 
10.00-15.00 uur Opendag seniorweb 

Bibliotheek Nuenen
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Zaterdag 19 en zondag 20 februari
11.00-16.00 Helleborusweekeind

Tuinen van de Walburg, Boord 64 Nuenen

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 
18.45-20.45 uur Yes! Let’s Party!! 

Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar oud.
Zwembad van Feel Fit Center Nuenen

Vrijdag 4 maart 
19.30 uur Film Cultuur Avonduur

Het Klooster
20.00 uur Kaartavond Nederwetten.

Piet Renderspaviljoen in Nederwetten

Zaterdag 5 maart
10.00-14.00 uur Natuurwerkdag IVN

 Kamerven Stiphoutse bossen

Donderdag  10 maart 
19.30 uur Film Cultuur Avonduur

Het Klooster

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart
NL Doet

RKSV Nuenen 100 jaar deel 7a 1979 - 1981 

Drie kampioenen op één dag
Op de jaarvergadering van `78-`79 wordt 1 minuut stilte in acht genomen 
voor drie leden die de vereniging zijn ontvallen: jeugdlid Marco Kothuis, 
erelid en medeoprichter Johan van Maasakkers en erelid Han v.d. Elsen.
Jan Verdonschot treedt af als voorzitter senioren en wordt opgevolgd 
door Theo Bemelmans. Op voordracht wordt Jan Verdonschot benoemd 
tot erelid.

wordt helaas niet gehaald en Nuenen 
keert terug naar de 4e klasse. Na de 
aanleg van een nieuwe omheining 
rond het hoofdveld, de bouw van 
nieuwe dug-outs en het aanbrengen 
van nieuwe reclameborden, wordt 
reikhalzend uitgekeken naar het 
nieuwe seizoen.

Jeugdvoetbal
In het seizoen ̀ 79-80 is de jeugdafde-
ling van Nuenen een van de grootste 
van de Kring Eindhoven. Er zijn 2 
kampioenen, E2 en C3, en maar liefst 
3 standaardelftallen, A1 - B1 - C1, ha-
len het finaletoernooi om de Kring-
beker. In de winterstop van het sei-
zoen `80-81 zijn er maar liefst 13 
jeugdelftallen die aanspraak kunnen 
maken op de titel. Voor de D4, D5, D8 
en E3 is dit succes uiteindelijk wegge-
legd. De B1 en E1 halen het eindtoer-
nooi om de kringbeker en de E1 
schrijft geschiedenis door voor de 1e 
keer in de historie de Kringbeker te 
winnen.

Veteranenvoetbal
De groep veteranen weet zich, on-
danks alle hindernissen die genomen 
moeten worden, te handhaven. Met 
de sportieve prestaties is men zeer 
tevreden en trots siert een eigen prij-

Nuenen 1 speelt een belangrijke rol in 
de competitie maar wordt uiteindelijk 
2e. ‘Nuenen 11’ bereikt met de doel-
cijfers 85-27 ongeslagen het kam-
pioenschap. De Gemeente Nuenen 
blijft groeien en zo ook het ledenaan-
tal van de club. Het seizoen `79-80 
wordt ingezet met 12 seniorenteams, 
1 damesteam, 1 veteranenteam, 26 
jeugdelftallen en 14 groepen Sport & 
Spel. Er moet een ledenstop bij de 
6-jarigen ingevoerd worden omdat er 
een veld afgestaan moet worden 
voor de bouw van een school.
Piet de Greef neemt afscheid van het 
eerste elftal. Trainer Kees Winters weet 
de neuzen in de goede richting te krij-
gen en te houden en op 20 april 1980 
is er groot feest, Nuenen 1, Nuenen 5 
en het dameselftal worden kampioen. 
Nuenen 1 promoveert hierdoor naar 
de 3e klasse KNVB. Het 7e en 12e elftal 
worden verdienstelijk 2e in hun klas-
se. Verder legt Nuenen voor de 2e 
maal beslag op de ‘Nuenen CA beker’. 
Op 30 mei 1980, 15 jaar na dato wordt 
de heroïsche wedstrijd Nuenen 1 - 
RKGSV 1 nog eens gespeeld door de 
spelers van toen.

Onder leiding van een nieuwe trainer 
moet Nuenen 1 zich in de 3e klasse 
zien te handhaven. Deze doelstelling 

Kaartavonden Nederwetten

Extra kaartavonden ingelast
Gelukkig kan er dit seizoen toch nog wat gekaart worden. Bij het Piet 
Renderspaviljoen in Nederwetten zijn een drietal extra kaartavonden 
georganiseerd door onze Harry Verhoeven.

Een goede start is gemaakt
Afgelopen zaterdag heeft de stickerzwemgroep hun eerste snorkelblok 
afgesloten. Birte, Fabian, Mira en Tim mochten een prachtig snorkelen 1 
diploma in ontvangt nemen. Van harte gefeliciteerd! 

De stickerzwemgroep bestaat uit 
zwemmers die bij ons eerst zwem-
vaardigheid 1,2 en 3 hebben behaald 
en daarna interesse hadden om te blij-
ven zwemmen. 
Heb je interesse in het halen van je C 
diploma, zwemvaardigheidsdiplo-
ma’s of wil je komen stickerzwem-
men? Neem dan contact op voor een 
gratis proefles! (recreatief@zpvnue-
nen.nl of www.facebook.com/zpvnu-
enen) 

Met het afronden van snorkelen 1 heb-
ben deze kinderen een mooie basis ge-
legd voor de rest van hun snorkelcarri-
ère. Ze kunnen er nu voor kiezen om 
direct door te gaan voor snorkelen 2 
en snorkelen 3. Ze kunnen echter ook, 
omdat ze in een stickerzwemgroep 
zwemmen, besluiten om eerst een an-
dere tak van sport te proberen, bij-
voorbeeld waterpolo, wereldzwemsla-
gen of survival. Wij zijn benieuwd waar 
hun keus op gaat vallen. 

Vlnr: Birte, Fabian, Mira en Tim met hun snorkelen 1 diploma

Wedstrijd synchroonzwemmen

Femke en Fenna

Fietsketting verloren
Ik ben mijn fietsketting verloren, in 
de buurt van het Kernkwartier. Hij is 
ongeveer 40 cm lang, om de ketting 
zit een zwart foedraal. Mijn tel.nr. is 
06-48 57 48 20. Mevr. van Buul.

Afgelopen zondag 13 februari is na 
lange tijd weer een wedstrijd ge-
weest van het synchroonzwemmen, 
waar de meisjes hun diploma worden 
halen. Van Z&PV Nuenen deden dit 
keer 2 meisjes mee. Ze moesten 4 fi-
guren laten zien namelijk: het ge-
strekt balletbeen, barracuda, zwaan 
en de waterdruppel. Ze hebben een 
uitstekende prestatie geleverd en 
beide hebben hun Age 1 diploma ge-
haald met 44,8078 en 50,1596 pun-
ten. Fenna en Femke nogmaals profi-
ciat met dit behaalde resultaat.
Heb je zwemdiploma ABC en wil je deze 
figuren ook leren, kom dan een keertje 
proefzwemmen. Aanmelden kan via: 
synchroonzwemmen@zpvnuenen.nl 

zenkast de kantine met vele herinne-
ringen aan evenzoveel sportief ge-
noegen.

Vrouwenvoetbal
Na hun kampioenschap in het sei-
zoen ’79-80 blijven de dames vriend 
en vijand verbazen. Met de daveren-
de doelcijfers 97-8 [!!!] worden zij 
voor de 2e keer in successie kam-
pioen en promoveren naar de 1e 
klasse. Er melden zich meer dames 
aan bij Nuenen en in het seizoen `80-
81 staat er een 2e elftal op het veld.

Wordt vervolgd

zij beginnen op de zondag al om 
10.00 uur (tot 16.00 uur) en ook voor 
hen geldt een maximum aantal in-
schrijvingen vanwege het beperkt 
aantal speelvelden in sporthal ‘De 
Klumper’, waar beide speeldagen af-
gewerkt zullen worden. En, ook bij de 
senioren is iedereen welkom. Je hoeft 
dus niet per sé lid te zijn van een 
sport of badmintonvereniging.

Meer weten?
Meer weten over het ‘Laarbeek toer-
nooi 2022 van Badminton Club Lies-
hout’? Ga dan naar de site van Bad-
minton Club Lieshout via www.bad-
mintonclublieshout.nl. Daar vind je 
een inschrijf-knop om je in te schrij-
ven voor dit eenmalige toernooi in 
het kader van twee jubilea: ‘50 jaar 
Badminton Club Lieshout’ én ‘Laar-
beek 25 jaar’. Een geweldige aanlei-
ding om juist hier je badmintonkwa-
liteiten te laten zien.

• Vrijdag 18 februari, 4 en 18 maart

Aan gezelligheid geen gebrek nu de 
maatregelen wat versoepeld zijn.
Vanaf 19.30 uur zijn we geopend, om 
20.00 uur begint het kaarten.

Rikkers komt allen!
Mocht u de data vergeten zijn; geen 
probleem, hiervoor hebben we een 
website: www.rkvvnederwetten.nl

Tot gauw in het Piet Renderspaviljoen!



ROND DE LINDE week 7 Donderdag 17 februari 2022

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

MAANDAG T/M ZATERDAG

LUNCH
(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART, ZIE WEBSITE) 

BESTELLEN TOT 11.00 UUR, OP DE DAG ZELF
AFHALEN TUSSEN 11.30 - 12.30 UUR

HIGH TEA
(TIJDEN IN OVERLEG) 

BESTELLEN LIEFST ÉÉN DAG VAN TE VOREN
€ 22,50 PER PERSOON

BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG) 

BESTELLEN LIEFST ÉÉN DAG VAN TE VOREN
€ 29,50 PER 2 PERSONEN

Afhalen

€ 19,50

Carnaval 2022

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

MENU
VOORGERECHTEN

TOMATENSOEP
OF

GROENTESOEP

HOOFDGERECHTEN

SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS,
FRITES & SALADE

OF

KIPSATÉ, FRITES & SALADE
OF

BROODJE HAMBURGER, SPEK, KAAS,
FRITES & SALADE

OF

POMPOENCURRY MET NAANBROOD
(VEGETARISCH)

DESSERTS

CHOCOLADEMOUSSE

DOOR DE SLUITING 
VAN DE HORECA WEINIG 

FEESTVOORBEREIDINGEN 
GEHAD?

KOM DAN EEN GOEDE BODEM 
LEGGEN!

ZATERDAG, ZONDAG, MAANDAG & DINSDAG
17.00 - 20.00 UUR

(OP RESERVERING)

Woensdagavond Menu
VANAF 17.30 UUR

MAANDMENU
DIT KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE

DRIE-GANGEN € 22,50
OF  

VIER-GANGEN (SOEP + VOORGERECHT) € 25,50

DIEPVRIESMAALTIJDEN/
SOEPEN

DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE 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
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