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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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De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Daverend 
applaus voor 
Lenny Kuhr in 
uitverkocht 
Paradiso
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

De Importantes 
vieren 
hun eerste 
carnavals-
jubileum!

Milou Renkema 
nieuwe 
voorlees-
kampioen 
Nuenen c.a.

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Dames- en een 
kleine collectie herenmode

Locatie: 
Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: 
Zaterdag 26 februari 2022

Tijd: 
11.00 tot 13.30 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Roversmode

MODE VERKOOP

Camelia
Heeft mooie dubbele bloemen 
en glanzende bladeren. 
Deze tuin plant is winterhard. 
Diverse kleuren, in 19cm-pot. 
19.99
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12.99

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Heeft mooie dubbele bloemen 

Deze tuin plant is winterhard. 
Diverse kleuren, in 19cm-pot. 
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www.combinatienuenen.nl

21 mei t/m 6 juni bij de Raaijmakers Hoeve

Asperges aan het Veld met   
culinair host Ryan Bahadoer 
Op de vertrouwde locatie; aan de aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve, 
verrijst, na twee jaar gedwongen afwezigheid door coronamaatregelen, ge-
lukkig dit jaar wel weer het befaamde pop-up restaurant ‘Asperges aan het 
Veld. En tijdens deze editie, die loopt van 21 mei t/m 6 juni, zal Ryan Baha-
doer dé host zijn van dit culinaire event. Hij nodigt in 17 dagen diverse fan-
tastische collega chefs uit die vernieuwend zijn of die een positieve bijdrage 
leveren aan de culinaire wereld. En dit jaar zijn er niet alleen klassieke mid-
dagen en avonden, maar ook verschillende thema’s, zoals een streetfood-
avond met muziek & asperges, een BBQ-dag en een volledig vegan diner!

Asperges aan het Veld met   

Carnaval in Dwèrsklippelgat vier je samen!

blaasband de Klippeleaters. Samen 
meezingen en meedeinen zodat je 
weet dat het écht carnaval is. Verschil-
lende artiesten, blaaskapellen en het 
beroemde BierCanthusZangGezels-
kap, afgewisseld met een DJ, zullen 
het volledig omgetoverde Park in juis-
te carnavalssferen brengen.

Zaterdag 26 februari, carnavalsmis 
om 18.30 uur in de Heilige Clemens-
kerk te Nuenen, in samenwerking 
met  blaaskapel De Blaospoepers.

Zondag 27 februari start om 12.00 
uur C.V. de Dwèrsklippels met Dwèrs 
in het Park! We starten deze dag fees-
telijk want we verwelkomen de kinde-
ren en ouders die meedoen aan de 
kindercarnavalsoptocht. Daarnaast 
wederom een fantastisch programma 
voor jong en oud in het Park. Van 
blaaskapellen, DJ René tot aan het Van 
Binsbergen Trio, aan werkelijk alles is 
gedacht! Hier wil je bij zijn zodat je la-
ter kunt bevestigen dat carnaval in het 

Wat niemand voor ogen hield, gaat dan toch echt gebeuren. Carnaval in 
Dwèrsklippelgat! Bij veel Nuenenaren met een zwak voor carnaval ging, 
na de laatste persconferentie, het carnavaleske bloed sneller stromen! 
Met nog een paar dagen weg te kruisen op de kalender alvorens het ge-
maskerd bal zal losbarsten, is er zeer snel geschakeld. De handen werden 
uit de mouwen gestoken en de koppen van Blaasband de Klippeleaters, 
carnavalsvereniging de Dwèrsklippels en honk- en softbalclub Nuenen 
(HSCN) werden bij elkaar gestoken. Allemaal met één doel: we gunnen de 
gemeenschap haar welverdiende carnavalsfeest. 

Dwèrsklippelgat écht samen carnaval 
vieren is. Zowel zaterdag als zondag 
kun je het carnavalsfeest, na alle festi-
viteiten in het Park, doorzetten in één 
van de vele kroegen die Nuenen rijk is.

Voor het volledige programma en in-
formatie volg je de socials van blaas-
band de Klippeleaters, Ameezing 
Carnaval en C.V. de Dwèrsklippels of 
bekijk de website.

Tot slot is het fantastisch om te ver-
melden dat ook aan onze tieners is 
gedacht! Onder het motto tienercar-
naval in Het Klooster is de zaterdag-
avond én de zondagavond al direct 

Buurtsportcoach wil Nuenen 
in beweging krijgen
Door Caroline van Nes

Stan Hendriks is sinds november verbonden aan de LEV groep als buurt-
sportcoach. Een relatief nieuwe functie, zeker voor Nuenen. Stan legt graag 
uit wat hij doet en wat hij voor de inwoners van Nuenen kan betekenen.

dere sectoren. Ik ben bezig om actief 
bedrijven, BSO’s en andere instanties 
te benaderen. 

Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is in septem-
ber, dus dat duurt nog even, maar we 
zijn al begonnen met de organisatie 
daarvan voor Nuenen. Er is onder an-
dere een samenwerking gestart met 
het Nuenens College, die zijn heel ac-
tief. De bedoeling is dat er nog veel 
meer partijen bij betrokken worden.
Voor de scholen hebben we al jaren-
lang Sjors Sportief, dat werkt heel 
goed. Echter we willen het veel bre-
der trekken en de website, actiefnue-
nen.nl, moet een platform zijn voor 
mensen van 0 tot 100 jaar.” 

Meer bewegen
Stan heeft allerlei simpele tips om 
meer beweging in je dag te brengen. 
“Een bekende is natuurlijk: neem va-
ker de trap in plaats van de lift. Het 
klinkt niet zo aardig, maar haal koffie 
voor jezelf, niet voor je collega’s, want 
dan lopen ze zelf. 
Wanneer mensen meer in beweging 
willen komen, maar niet goed weten 
hoe, kunnen ze contact met mij opne-
men. Ook ouders met bijvoorbeeld 
kinderen die geen aansluiting vinden 
met reguliere sportclubs, kan ik wel-
licht verder helpen. Ik hoor het graag!”

Voor meer informatie: 
Stan Hendriks, tel. 06-40201556.
www.actiefnuenen.nl

“De bedoeling van mijn functie is om 
zoveel mogelijk mensen van alle leef-
tijden in beweging te krijgen”, begint 
Stan. “Ik doe dit in Laarbeek en sinds 
november ook in Nuenen, door te 
proberen sport te verbinden aan an-

GROEP

Hét feest van ontmoeten en verbin-
den. Het lijkt wel of deze behoefte ur-
genter is dan ooit. Met dit besef in ie-
ders achterhoofd is er in een paar 
dagen tijd een fantastisch carnavals-
weekend georganiseerd! Zonder de 
medewerking van alle vrijwilligers, 
gemeente en kartrekkers was dit niet 
gelukt. 

Zaterdag 26 februari zal C.V. de Dwèrs-
klippels om 13.11 uur in het Park de 
carnaval op ludieke wijze openen. 
Vanaf 14.30 uur is het tijd voor de suc-
cesformule Ameezing Carnaval van 

uitverkocht. Genoeg reden om ook 
voor de maandagavond tienercarna-
val te organiseren in Het Klooster. Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

Kortom, carnaval in Dwèrsklippelgat 
vieren we echt samen! 

Doorzetter, innovator
en smaakmeester
Het koksvak staat Ryan Bahadoer (37) 
op het lijf geschreven. Deze chef 
schudt de heerlijkste gerechten zo uit 
z’n mouw, alsof het geen moeite kost. 
En hij is een wandelende encyclopedie 
als het op koken aankomt. Want vraag 
hem iets en hij weet over ieder product 
of bereiding wel iets te vertellen. 
Jarenlang heeft Ryan in gerenom-
meerde keukens zijn kookskills en 
kennis verbreed. Onder andere bij 
sterrenrestaurants als Ciel Bleu en de 
Librije. En met een Franse opleiding, 
een opleiding in Fooddesign en Inno-
vatie, zijn Hindoestaans-Surinaamse 
achtergrond en zijn ervaringen in 
Hongkong, Turkije en met de Griekse 
keuken, maakt Ryan de beste gerech-
ten uit alle hoeken van de wereld.

Ryan Foodshop
Anderhalf jaar geleden begon Ryan, 
samen met zijn vrouw Marjon, aan 
een nieuw avontuur. Geen klassiek 
restaurant maar een Foodshop, toe-
gankelijker en zonder te veel poespas. 
Met smaakvolle gerechten en produc-
ten. Een KwaliTake Away & Foodshop. 
Ryan wil er graag een kwalitatieve 
multiculturele eetcultuur stimuleren. 
“Of je nu uit eten gaat of thuis blijft. 
Eten is bij elkaar komen en tijd spen-
deren. Het is genieten, vieren, en de-
len.” Naast het afhalen van gerechten, 
kunt u hier ook terecht voor work-
shops, diners op maat, thuisdiners, 

private diners, vergaderingen en na-
tuurlijk voor de lekkerste producten.

U kunt nu vast een optie nemen op 
een tafel bij Asperges aan het Veld. 
Ook ideaal voor een bedrijfsuitje, of 
een feestelijke gelegenheid. 
www.aspergesaanhetveld.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

A: Jan van Schijnveldlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:
(di, wo, vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur).

 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. Het CMD werkt voorlopig alleen op af-
spraak. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt 
in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

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

dag. En de gemeente Nuenen natuurlijk ook! Iedereen kan 
meedoen aan de Opschoondag: alleen of samen met de 
buurt, vereniging, bedrijf, wijk of vrienden. Samen schoon-
maken is gezelliger. Opruimen kan overal in de gemeente, 
in uw eigen straat de speeltuin of het park in de buurt. Het 
hoeft geen grote actie te zijn. Een uurtje zwerfafvalprikken 
met elkaar kan de buurt al zichtbaar opschonen want vele 
handen maken licht werk.

Materialen
Wie meedoet krijgt alle benodigde materialen; grijpers, 
vuilniszakken, hesjes en handschoenen. Na afl oop wordt 
het materiaal en het verzamelde afval opgehaald.

Doet u ook mee?
Meld u dan aan voor 1 maart via afval@nuenen.nl of bel 
naar 040-2631631. Na aanmelding neemt de gemeente 
contact met u op. 

Liever aan de slag op een ander moment?
Graag zelfs! We hebben veel op voorraad maar Op=Op. 
Daarom proberen we de actie te verspreiden want samen 
doen we meer.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 15-02-2022 EN 21-02-2022

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

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Eeuw Driessestraat 6 Verbouwen van de woning 
[D] D 4141 , [D] D 4119 Plaatsen van twee kerkuilen- 
 hotels  
De Huufkes 87 Plaatsen handelsreclame 
Collse Hoefdijk  Plaatsen van 4 vleermuispaal-
 kasten  
Papenvoortse Heide 5B Wijzigen van het gebruik t.b.v.  
 het exploiteren van BSO acti- 
 viteiten 

 Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Barisakker 2 Plaatsen van een kozijn 
Veldekestraat 1 Wijzigen van het gebruik t.b.v. 
 het realiseren van een prak- 
 tijkruimte 
Zuiderklamp 75 Verbouwen en uitbreiden van  
 de woning  
Collse hoefdijk  Plaatsen van 4 tijdelijke vleer- 
 muispaalkasten 

   DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
17-02-2022 Nuenen c.a.  Kandidatenlijsten verkie- 
  zing van de leden van de  
  gemeenteraad van Nue- 
  nen, Gerwen en Neder- 
  wetten 
21-02-2022 Nuenen c.a.  Inzage: Ontwerp-omge- 
  vingsvergunning bouw en  
  milieu Stad van Gerwen 5  

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 ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl

Interesse? 
Meld je dan aan via verkiezingen@dienstdommelvallei.nl
Vermeld daarbij je geboortedatum, adres en telefoonnum-
mer. Na je aanmelding bellen we je en krijg je meer infor-
matie en uitleg. Bij voorbaat dank voor je medewerking!

KLEINE AANPASSINGEN 
BLAUWE ZONE NA 
UITGEVOERDE EVALUATIE
In opdracht van de gemeente 
Nuenen is in 2021 een evaluatie 
van de blauwe zone uitgevoerd 
door een onafhankelijk verkeers-
adviesbureau. Het onderzoek be-
stond uit parkeerdrukmetingen, 
gesprekken met intern en extern 
betrokkenen en een toetsing van 
de gemeentelijke processen. In 
januari 2022 heeft het college van 
Burgemeester & Wethouders hier-
over een besluit genomen. 
Naar aanleiding van het collegebesluit gaan we op een 
aantal plekken de blauwe zone grens aanpassen om zo 
meer ruimte te bieden aan langparkeerders. Het gaat om 
het opheª en van de blauwe zone parkeerplaatsen op het 
Vincent van Goghplein en in de Margot Begemannstraat 
(met uitzondering van het parkeerterrein bij Jan Linders). 
Ook komen een paar parkeerplaatsen op parkeerterrein 
De Smidse te vervallen. Binnenkort publiceren we hierover 
een verkeersbesluit, waarna we de parkeerplaatsinrichting 
gaan aanpassen. We verwachten dat we de blauwe lijnen 
in april gaan verwijderen. Pas ná uitvoering van de werk-
zaamheden is op de genoemde locaties geen blauwe kaart 
meer nodig. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog 
vragen over de evaluatie? Mail dan naar mobiliteit@nue-
nen.nl.

STORMSCHADE – WIE BEL IK?
Weet u wanneer u de gemeente, de brandweer of 112 moet 
bellen? Bekijk het schema hieronder. 

   

UITKERING OF BIJSTAND 
DIGITAAL AANVRAGEN   
EN ONTVANGEN 
Wilt u een uitkering of bijzondere bijstand aanvragen? Dat 
kan voortaan alleen nog digitaal via een login op onze web-
site. U kunt zo altijd, overal en met een apparaat naar keuze 
zelf uw uitkering aanvragen en volgen. Zo heeft u gemak-
kelijker en sneller contact met de gemeente en inzicht in 
uw uitkering of bijstand. Het digitale klantenportaal is be-
reikbaar via de knop Inloggen op de homepagina van www.
nuenen.nl. Kies daarna voor Inloggen Sociaal Domein.
Meer weten? 
www.nuenen.nl/uitkering-of-bijstand-digitaal-aanvra-
gen-en-volgen

DOET U MEE AAN DE 
OPSCHOONDAG NUENEN?
Op zaterdag 19 maart gaat heel Nederland aan de slag 
voor een schonere buurt tijdens de Landelijke Opschoon-

NUENEN IN 
STROOMVERSNELLING 

Heeft u ook een tip? 
Meld deze via: stroomversnelling@nuenen.nl 

STEMBUREAULEDEN GEZOCHT! 
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
We zoeken nog inwoners die stand-by willen staan voor 
het geval er stembureauleden of tellers uitvallen. Voor de 
reservelijst dus. 

Verkiezingen
16 maart

2022
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wij blijven verrassen
met nieuwe producten, elke dag!

Shoarma Pakket
500 gram vlees, 5 broodjes, saus naar keuze ..... 8,50
Mini Kip Rollade
.......................................................... 500 gram 8,50
Thüringer Braadworst
“De Originele”  ...................................per stuk 1,50
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”  ...............................2 stuks 3,50
100 gram Boterhamworst +
250 gram Snijleverworst .................... 3,45

Carnavals maandag gesloten!

KOOPJE

KOOPJE

VLEESWAREN

GEMAK

FEEST!

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

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

Maandag 
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

En heel veel accessoires!

Maandag 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Onze zaak krijgt een 
grandioze make-over 
van maandag 28 februari 
t/m donderdag 3 maart.
Wij zijn deze 
dagen gesloten.

Graag tot ziens bij
de heropening op
vrijdag 4 maart!

VOLG ONS!

�   �   

VOLG ONS!

�   �   

3 VROUWEN 
&2 MANNEN 
GET YOUR BODY IN SHAPE!

ZOEKT NOG:

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

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 VROUWEN & 10 MANNEN:
10 WEKEN SPORTEN OM 

10% LICHAAMSGEWICHT TE VERLIEZEN
RESULTAAT BEHAALD = 

10 WEKEN GRATIS VERLENGING

START 21 FEBRUARI (WEEK 8)  FINISH 30 APRIL (WEEK 17)

BEGIN MEIVAKANTIE!

Verkiezingen
16 maart 2022
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Milou Renkema nieuwe   
voorleeskampioen Nuenen c.a.
Dat was weer een spannende voorleeswedstrijd! Op uitnodiging van de 
bibliotheek namen de kinderen in de groepen 7 en 8 van de volgende vijf 
basisscholen deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2022: BS De Das-
senburcht, BS Het Mooiste Blauw, OBS de Rietpluim, Kindcentrum de 
Nieuwe Linde en Kindcentrum de Wentelwiek.

Velden (BS De Dassenburcht), Milan 
van der Werf (BS Het Mooiste Blauw), 
Milou Renkema (OBS de Rietpluim), 
Sanna Adriaans (Kindcentrum de 
Nieuwe Linde) en Teun Kuijpers 
(Kindcentrum de Wentelwiek). Wat 
een super prestatie, voorleeskampi-
oen van de hele school zijn!

Bovenstaande vijf schoolkampioe-
nen lazen allen een fragment voor uit 
een zelfgekozen boek tijdens deze 

Dit jaar anders dan anders, want nor-
maal gesproken zitten we met 200 
kinderen, leerkrachten, papa’s en ma-
ma’s en de juryleden bij elkaar in the-
aterzaal Het Klooster. Gelukkig heb-
ben we een manier gevonden om 
ook dit jaar de Voorleeswedstrijd 
toch door te laten gaan; een online 
Voorleesfeest.

De kampioenen van de bovenstaan-
de basisscholen zijn: Elize van der 

Cultuur Overdag Nuenen en Bibliotheek Dommeldal organi-
seren een gedichtenwedstrijd bij het thema ‘Eerste Liefde’ van 
de Boekenweek 2022

Gedichtenwedstrijd ‘Eerste Liefde’
Iedereen heeft vast wel herinneringen aan een eerste liefde, of droomt 
ervan. Je eerste liefde kan over een persoon gaan, over iemand op wie je 
verliefd werd, waar je nog vaak aan denkt en die je nooit meer vergeet. 
Die eerste liefde overspoelde je met gevoelens en verlangens die je nog 
niet eerder kende, een nieuwe wereld openbaarde zich.

De Boekenweek vindt normaal ge-
sproken altijd in maart plaats, maar 
werd eerder een maand verzet door 
de aanhoudende onzekerheid over 
de coronasituatie: de Boekenweek 
vindt dit jaar plaats van 9 t/m 18 april.

Zin gekregen om mee te doen? 
Kijk dan snel op www.cultuuroverdag.
nl/boekenweek22 waar alle spelre-
gels bij de wedstrijd te vinden zijn. De 
belangrijkste zijn: een gedicht van 
maximaal 25 regels, mag ook minder, 
geschreven in het Nederlands en zelf 
geschreven. Bij inzending ga je ak-
koord met alle spelregels. Per deelne-
mer is slechts één inzending mogelijk.

Inzenden
Zend je gedicht per email naar ge-
dichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl 
of naar Gedichtenwedstrijd Eerste 
Liefde p/a Bibliotheek Dommeldal, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, 
5671 CH Nuenen. Vergeet niet je 
naam, leeftijd, adres en telefoon-
nummer te vermelden.
Inzenden van een gedicht kan nog 
t/m 15 maart 2022.

De ervaring van een eerste liefde kan 
ook zijn de liefde voor muziek, mu-
ziek die een inspiratiebron werd voor 
je verdere leven. Of die mooie film of 
dat ene boek dat er voor zorgde dat 
je ging lezen en niet meer ophield 
met lezen. Hetzelfde geldt voor het 
kijken naar mooie dingen, houden 
van kunst, voor het eerst een muse-
um bezoeken, et cetera.

Doe mee met dit inspirerende thema 
Eerste liefde en krijg meteen zin om 
je gedachten aan het papier toe te 
vertrouwen. Laat je herinneringen je 
inspireren om er een mooi gedicht 
over te schrijven. Een deskundige 
jury beoordeelt de gedichten. Per 
leeftijdscategorie (12 tot 18 jaar; ou-
der dan 18 jaar) zoekt ze de vijf beste 
gedichten uit.

Feestelijke bijeenkomst in het Van 
Goghkerkje in Nuenen
Op zondagmiddag 10 april 2022, de 
eerste zondag van de Boekenweek, 
wordt een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd in het Van Goghkerkje 
in Nuenen. Dan wordt aan alle geno-
mineerden gevraagd hun gedicht 
voor te dragen. Je hoeft het niet zelf 
te doen, iemand anders mag dat ook 
doen. De organisatie kan je daarbij 
helpen, eventueel nemen zij dat van 
je over. Daarna maakt de jury de win-
naar bekend. Deze ontvangt een 
mooie prijs, eeuwige roem en publi-
catie in diverse media.
De middag wordt muzikaal omlijst 
door Jos van Rens. Met zijn liedjes uit 
zijn programma ‘Mijn eerste liefde’, 
dat hij speciaal voor de Boekenweek 
schreef.

Conversatiecursus 
Italiaans
In maart 2022 start Dante Eindhoven 
weer met de conversatiecursus Al 
Bar. Deze cursus bestaat uit 10 bij-
eenkomsten van ca. 1 uur, onder lei-
ding van een ervaren Italiaanse do-
cente. In een gezellige sfeer, bij een 
caffè of tè, worden gesprekken ge-
voerd over diverse onderwerpen. 
Deelnemers dienen over een redelij-
ke spreekvaardigheid te beschikken. 
Er is geen huiswerk.
Er zijn 2 cursusgroepen die op dins-
dag 8 maart resp. woensdag 9 maart 
van start gaan in Hotel Parkzicht. Tijd: 
10.30 - 11.30 uur. Per groep kunnen 
maximaal 8 personen deelnemen.
Kosten: € 75,- voor leden van Dante 
Eindhoven, € 100,- voor niet-leden.
Via de website van Dante Eindhoven, 
www.danteeindhoven.nl, kun je je in-
schrijven.

Letterfeest op de Dassenburcht
Een bijzondere mijlpaal in groep 3 is het moment waarop de kinderen alle 
letters aangeboden hebben. Deze week was het zover! Een mijlpaal moet 
je vieren, dus was er een groot letterfeest gepland. 

In een circuit gingen de kinderen aan 
de slag met verschillende lees- en let-
terspelletjes. Daarna werd er een 
mooie letterpet geknutseld. In 
groepjes mochten de kinderen hel-
pen in de keuken. Er werden groen-
ten gesneden en gehaktballetjes ge-
draaid. Dit ging in een grote pan en 
werd een heerlijke lettersoep. Na-
tuurlijk moest er ook gegeten wor-

den van de lekkere soep. Heel bijzon-
der als er soms een woordje op je le-
pel lag of de eerste letter van je naam. 
Er was nog een letterspeurtocht door 
de school. ‘Leren lezen is een feestje’ 
was de oplossing van al het speur-
werk. Als afsluiting kwam meester 
Dries de letterdiploma's uitreiken. 
Een mooi einde van een super letter-
feest!

Casimir Tech naar Amerika
Een week geleden kreeg team Casimir Tech te horen dat ze door waren 
naar het wereldkampioenschap in Amerika. Dit team van middelbare 
scholieren komt van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. Een van 
deze leerlingen uit dit team komt uit Nuenen. 

Dit jaar lijkt alles door te gaan en ze 
zijn dus hard bezig met de voorberei-
dingen. Ze zijn onder andere sponso-
ren aan het zoeken, die bijvoorbeeld 
hun logo op de robot kunnen zetten. 
Verder hebben ze ook een crowd-
fund actie opgezet. Alle kleine beet-
jes helpen ze om naar Amerika te 
gaan! Als u daar aan bij wilt dragen, 
kunt u deze link intikken op uw zoek-
balk in uw webbrowser: 
https://gofund.me/77252777

Team Casimir Tech doet mee aan robo-
tica wedstrijden van de First Tech Chal-
lenge. Hierbij bouwen en programme-
ren ze zelf een robot, die zoveel moge-
lijk punten moet halen tijdens een 
wedstrijd. Elk jaar is de opdracht an-
ders. Dit jaar moeten ze bijvoorbeeld 
blokjes en balletjes op een toren leg-
gen en badeendjes van een draaipla-
teau draaien. Naast het bouwen van 
een robot, houden ze ook hun sociale 
media bij, leggen ze contacten en zoe-
ken ze zelf naar sponsors.

Als je dit allemaal goed doet, maak je 
kans om het Nederlands kampioen-
schap te winnen. Dit is ze al 2 keer ge-
lukt. Dit jaar was het nog net een tikje 
anders. Het team heeft een pitch 
moeten maken van 1 minuut, waarin 
ze vertelden waarom zij dachten dat 
ze naar Amerika zouden moeten 
gaan. Via een online meeting kregen 
ze te horen dat zij gewonnen had-
den! De afgelopen 2 jaar was ze dit 
ook al gelukt, maar toen konden ze 
niet naar Amerika vanwege corona. 

spannende voorleeswedstrijd, om zo 
de winnaar van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten te kunnen bepalen.

De wedstrijd vond dit jaar volledig 
online plaats. De vijf kandidaten 
stuurden allemaal een filmpje in, 
waarna de jury in beraad ging. De 
jury bestond uit Burgemeester Maar-
ten Houben, Annette Stevens, die 40 
jaar werkzaam is geweest bij Biblio-
theek Dommeldal en Karin Aarts, ex-
medewerker boekhandel van de 
Moosdijk.

De jury was unaniem in de beslissing 
over de winnaar: Milou Renkema uit 
groep 7 van OBS de Rietpluim werd 
uitgeroepen tot Voorleeskampioen 
2022.

Dit stond er in het juryrapport: “Je 
hebt een prettige stem om naar te 
luisteren. Het lukt jou om luisteraars 
te boeien. Je komt zelfverzekerd over 
en je kijkt het publiek aan. Leuke op-
merking aan het einde van het voor-
lezen.” Milou las voor uit het boek 
Alice en het bacteriemysterie van 
Gwen Lowe.

Milou zal namens de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten worden 
afgevaardigd voor de Brabantse halve 
finale van de Nationale Voorleeswed-
strijd, die op zaterdag 12 maart plaats 
vindt. En vervolgens misschien wel 
naar de Brabantse finale en de lande-
lijke finale door gaan. We wensen haar 
heel veel succes. Voorlopig is Milou in 
ieder geval, dit hele jaar: Voorlees-
kampioen 2022 van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten.

Vier de krokusvakantie    
bij Krokuskasteel Helmond!
Joehoe! Kom jij ook naar Museum Helmond naar ons gezellige Kasteel 
Helmond? In de Krokusvakantie van 1 tot en met 6 maart kun jij bij ons 
weer ontzettend veel ontdekken. Samen met jouw familie, gezin, vrien-
den en wie maar wil. Ons kasteel zit barstens vol verhalen! Kom luisteren, 
spelen en ontdekken.

Luister naar verhalen
Gast Fantast en Aaltje Verhaaltje ver-
tellen grappige en vrolijke verhalen. 
Kom maar snel kijken in hun frivool 
ingerichte kasteelkamer vol met 
wonderlijke spullen.

Ontmoet de kasteelgidsen
Zij zijn elke dag aanwezig om span-
nende verhalen te vertellen over dit 
eeuwenoude kasteel. Ze laten je de 
mooiste plekken zien en jij mag ont-
dekken welke oude voorwerpen er in 
de kist zitten. Weet jij wat ‘een snot-
neusje’ is?

Nog veel meer bewoners 
Wat dacht je van de Rentmeester Ja-
doulle, Kasteelheer Jan van Berlaer of 
de kokkinnen die het feestmaal aan 

het bereiden zijn? Of help dienstmeid 
Geertrui met zilver poetsen en hoor 
de nieuwste roddels. Elke dag zijn er 
zeker twee bewoners aanwezig.

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote rid-
derzaal is jouw kans voor een unieke 
selfie. Ook kun je elke dag op z’n mid-
deleeuws spelen op het binnenplein 
en speuren in de spannende kelders 
van het kasteel.

Kijk uit, Kasteel in brand!
Ontdek het mysterie op de eeuwen-
oude zolder tijdens een spannende 
tour. Dan weet jij straks vast wie de 
brand op zolder heeft veroorzaakt. 
Reserveren is niet nodig, je kan mee-
doen met de zoldertour op de dag 

van jouw bezoek. Kom alvast in de 
sfeer en speel het XXL bordspel in de 
ronde torenruimte. ‘Wie wint, die ver-
liest’ dus kijk uit!

Smikkel smakkel
Zin in smakelijke gerechten en heer-
lijke dranken? Die serveren we in ons 
gezellige Kasteelcafé (als het geo-
pend is).

Over Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond en is gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en het open-
baar vervoer. Met de trein stap je uit 
op station Helmond, het is circa 10 
minuten lopen naar Kasteel Hel-
mond. Parkeren kan op loopafstand, 
vlakbij het kasteel. Ga naar museum-
helmond.nl voor actuele informatie 
over openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellingspro-
gramma.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
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E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.
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maandag 17.00 uur, anders in overleg.

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

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
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Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
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www.combinatienuenen.nl
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Laatste raadsvergadering 
voor ‘oude’ raad
Door Gerrit van Ginkel

De vergadering van 17 februari zal de geschiedenis ingaan als de laatste 
raadsvergadering van de raad voor de periode 2018-2022. Er zijn weinig 
successen voor die periode te melden die door eensgezindheid bereikt 
werden. Veel zware dossiers werden niet opgelost en doorgeschoven naar 
de nieuwe raad, zoals Het Klooster, de Hongerman, verkeerscirculatie-
plan, beperking van lokale partijen en de bouwhoogte voor nieuwbouw.

Helmond. Het CDA voorzag proble-
men met de kruising met de Lies-
houtseweg.
W70 vroeg zich af waar de positieve 
houding van de raad eerder geble-
ven was. Hun vraag was wat de Ge-
meente kon doen bij overschrijding 
van de geplande aantallen zoals be-
zoekers. Hun grote zorg was de af-
wikkeling van de verkeersstromen.
Wethouder van Brakel voegde nog 
toe dat alle mogelijkheden gepas-
seerd waren. Nu was Nuenen aan zet 
en dan pas de Provincie.

Voor de raad gloort er een sprankje 
hoop dat met de invoering van een 
andere vergaderstructuur, de BOB 
vergadering, minder stroperig zal zijn. 
Ook het herhalen van de commissie-
vergadering tijdens de raad zal tot het 
verleden behoren. Dit alles moet lei-
den tot snellere besluitvorming.
Voor het concept gewijzigd bestem-
mingsplan Lieshoutseweg 6 is nog 
veel overleg nodig.
De Combinatie wilde eerst nog een 
reactie van de Provincie afwachten 
en zag wel iets in een openstelling via 

Bewoners komen bij elkaar    
in het Enode gebouw om te praten  
over plan Kavelaars
Op maandagavond 7 februari jl. kwamen bijna twintig buurtbewoners bij elkaar om 
hun zorgen te delen over plan Kavelaars. Het ging hier over een groep buurtbewoners 
die zich aangesloten hebben bij de bewonersgroep Stop Kavelaars. Het plan Kavelaars 
is een initiatief van projectontwikkelaar Martien Knoops, die 80 woningen wil bouwen 
op het laatste stukje groen op het Eeneind tussen de Oude Dijk en de Mulakkers. De be-
woners maken zich vooral veel zorgen over de grootte van het plan, het verdwijnen van 
bijzondere flora en fauna zoals de das en de vos, het verlies van de kleinschalige en lan-
delijke identiteit van het Eeneind, de toename van 300 vervoersbewegingen per dag 
over de kleine wegen Oude Dijk/Molekeslaan/Mulakkers en de toename van geluids-
overlast en fijnstof. Kortom: het woongenot van de mensen op het Eeneind en vooral 
degenen die dichtbij het plan wonen wordt met het plan behoorlijk aangetast.

Geen duidelijkheid over feedback en over waar de ontwikkelaar mee bezig is
In de zomer van 2021 lezen de buurtbewoners in de krant dat dhr. Knoops het plan 
heeft om 80 woningen op het Eeneind te bouwen. De ontwikkelaar heeft nadat de di-
rect aanwonenden zelf contact met hem hebben gezocht ergens in aug/sept een huis-
bezoek gebracht aan een aantal bewoners. Daarna is het stil gebleven. De bewoners-
avond van de ontwikkelaar is twee keer verzet vanwege corona en dat terwijl er ook di-
gitale alternatieven zijn. Een echt gesprek hierover is er tot nu toe niet geweest. Vreemd 
terwijl de directe leefomgeving van direct omwonenden toch echt het meest geraakt 
wordt! Inmiddels weten wij dat de ontwikkelaar feedback heeft ontvangen van de ge-
meente Nuenen m.b.t. het verkeer, van team Ruimtelijk Kwaliteit en van de regioge-
meenten. Wat die feedback precies is, mogen wij als bewoners niet weten. Wij hebben 
herhaaldelijk om informatie gevraagd en ook om het verkeersonderzoek van Goudap-
pel Coffeng gevraagd waarin is aangegeven dat de 300 vervoersbewegingen over de 
bestaande wegen zou moeten kunnen lopen. Ook het WOB verzoek van de buurtbe-
woners is afgewezen. Op dit moment zijn we daar bezwaar tegen aan het maken. Op 
vragen of de ontsluiting van plan Kavelaars direct op de Geldropsedijk aangesloten 
zou kunnen worden, blijft het helaas ook angstvallig stil. Op het moment van schrijven 
van dit artikel heeft de ontwikkelaar geen contact met de buurtbewoners opgenomen.

Niet nu groen opofferen maar eerst de plannen die er al zijn realiseren
Wij maken ons ernstige zorgen en willen het laatste stukje groen op het Eeneind koes-
teren. Wij begrijpen dat er een woningtekort is maar zijn van mening dat de gemeente 
eerst moet inzetten op inbreiding in plaats van uitbreiding. De plannen die er nu al zijn, 
moeten eerst gerealiseerd worden voordat er nu groen opgeofferd wordt.

Te veel ontwikkelingen op het Eeneind
Ook zijn wij van mening dat het college van de gemeente Nuenen te veel ontwikkelin-
gen op het Eeneind af laat komen. Het verkeer van Nuenen-West wil het college over de 
Geldropsedijk laten gaan, de huisvesting van honderden arbeidsmigranten, de logis-
tieke dozen op Eeneind-West en nu ook nog de bouw van 80 woningen. Daarnaast is er 
nog de studie naar de regionale bundelroutes. Wat gaat dat cumulatief doen met de 
verkeersdrukte op het Eeneind? Wat zijn daar de cijfers van? Al deze ontwikkelingen be-
tekenen enorm veel voor de bewoners van het Eeneind. Denk aan kwaliteit van leven, 
verkeersveiligheid, vervoersbewegingen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etcetera.
Maakt u zich ook zo’n zorgen over plan Kavelaars? En wilt u zich graag aansluiten bij 
onze bewonersgroep? Stuur dan een e-mail naar stopkavelaars@gmail.com of spreek 
één van ons direct aan. We gaan graag met u in gesprek!

Met vriendelijke groet, bewonersgroep Stop Kavelaars: Henk Thomassen, 
Piet van Diggelen, René Jansen, Elvira Wersche, Horst Rickels en vele anderen

Wij hebben ook een online petitie die u kunt ondertekenen als u zich ook zorgen maakt 
over de plannen. Dat kan op de website www.stopkavelaars.nl

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

Ingezonden brieven

Nieuw in het dorp? Dorps-
raad Lieshout heet u welkom!
De Dorpsraad Lieshout houdt zich met veel aandachtsgebieden bezig. Zo 
heet de raad óók nieuwe inwoners van Lieshout van harte welkom. Dat 
doen ze door een bijdrage te leveren aan het welkomstpakket dat iedere 
nieuwe inwoner persoonlijk ontvangt. Hierdoor wordt iedere nieuwe in-
woner direct lokaal wegwijs gemaakt: ‘lokaal kopen’ is immers van groot 
belang voor iedereen om zo de dorpen gezond te houden.

zorgt er dan ook voor dat hier de juis-
te Lieshoutse informatie in komt. 
Naast informatie zitten er ook een 
aantal items in die door lokale onder-
nemers beschikbaar zijn gesteld. Zo 
kunnen niet alleen de overheden en 
de (sociale) instellingen zich voorstel-
len, maar óók de lokale onderne-
mers.

Lieshoutse info
In het Lieshoutse pakket zit natuurlijk 
een brochure van ‘Ons Tejater’: hét 
theater in het Dorpshuis in Lieshout. 
Ook zit er informatie in van de lokale 
KBO-afdeling, van de seniorenvereni-
ging en informatie over zeer actieve 
heemkundekring ‘t Hof van Liessent’. 
Ook zit er een hele serie visitekaartjes 
in van lokale ondernemingen zodat 
de nieuwe inwoner snel en eenvou-
dig de betreffende dienst kan vinden. 
En, uiteraard heeft de grootste brou-
wer van Lieshout een ‘speciale uitga-
ve’ in het pakket gevoegd.

Geef je op!
Komt u ook in aanmerking voor zo’n 
welkomstpakket? Geef dat dan aan bij 
uw gemeentelijke inschrijving of via 
www.laarbeek.nl/welkomstpakket. 
Ook kunt u contact leggen met de 
Dorpsraad via het contactformulier 
www.dorpsraad-lieshout.nl/?page_
id=61. De Dorpsraad Lieshout én de 
KBO heten u graag van harte welkom, 
met een persoonlijke bezorging van 
het pakket!

Gewild
Iedere nieuwe inwoner van Laarbeek 
ontvangt een welkomstpakket. Afge-
lopen jaar zijn er 63 van deze pakket-
ten alleen al in Lieshout bezorgd (350 
stuks in heel Laarbeek). Het begin-
vorig-jaar opnieuw samengestelde 
pakket is dus zeer gewild. Met hulp 
van de KBO zijn al deze welkomst-
pakketten persoonlijk bij de nieuwe 
inwoners afgegeven. Een mooi mo-
ment om ook eens kennis te maken 
met de KBO en met de nieuwe bewo-
ners.

Laarbeekse info
Het welkomstpakket wordt samen-
gesteld door de gemeente Laarbeek 
én de dorpsraden van de vier dorpen 
samen. Het pakket bevat allerlei in-
formatie over Laarbeek in het alge-
meen en de betreffende kern in het 
bijzonder. De Dorpsraad Lieshout 

Huub de Wit coördineert namens Dorps-
raad Lieshout óók de samenstelling van 
de welkomstpakketten.

Een groen dorp en         
zijn toekomst

Vanuit de landelijke en provinciale 
overheid wordt dit soort nieuwe ini-
tiatieven ondersteund. En ook als ge-
meente zullen wij hierin actief mee-
denken en voorwaarden scheppen. 
Denk daarbij aan concepten als He-
renboeren, voedselbossen etc. Groen-
Links-PvdA is van mening dat daar 
juist ook in Nuenen ruimte voor moet 
zijn. Wij horen van veel bewoners dat 
zij daar behoefte aan hebben. Er zijn 
al tientallen mensen in ons dorp bezig 
met het concept Herenboeren, zij zijn 
actief op zoek naar grond. 

Wij willen dat er ruimte gegeven 
wordt aan de ontwikkeling van dit 
soort plannen. En wij willen zuinig 
zijn op de goede dingen die er al zijn. 
Waar voedselproductie en natuur al 
langer goed samengaan. Zo ligt er 
achter de Broekdijk een biologische 

tuin die bewerkt wordt door Nuene-
naren. In Nederwetten kennen we 
sinds twee jaar de biologische tuin-
derij Vaderland, een biologische tuin 
op voormalige familiegrond. Een 
plek waar Nuenenaren in eigen om-
geving groente en fruit kunnen ko-
pen. Gezond en gezond geteeld!

Nuenen heeft een van de meest ac-
tieve IVN-afdelingen van Nederland. 
Zij onderhoudt bijvoorbeeld de 
prachtige knotwilgen in ons buiten-
gebied en speelt een belangrijke rol 
in natuureducatie. 

Ook in Nuenen zullen steeds meer boeren overwegen te stoppen. Maar 
we blijven ze nodig hebben. Veel van de grond die rond ons dorp en de 
kerkdorpen Gerwen en Nederwetten ligt, is bestemd als natuur. Ook na-
tuur moet beheerd worden. Kleinschalige, grondgebonden landbouw 
met eventuele nevenfuncties, zoals agrarisch natuurbeheer en ‘kampe-
ren bij de boer’ zal de toekomst worden om ons buitengebied te beheren. 
Er steeds meer initiatieven komen om op een natuur-inclusieve manier 
met deze grond om te gaan. 

Zo vormen wij de groene buffer tus-
sen Helmond en Eindhoven en be-
houden we een belangrijk uitloopge-
bied voor deze steden. Met het Dom-
meldal en de Stiphoutse bossen. Het 
Dommeldal zal toegankelijker wor-
den en ontwikkeld worden tot een 
natuurpark, waar nog meer ruimte is 
voor recreatie. Een groen buitenge-
bied waar plaats is voor biodiversi-
teit, landbouw, rust en ruimte. Daar 
willen we graag aan bijdragen. 

Aaltje Saarloos, Lijst 2 
kandidaat nummer 5
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Dierenrijk valt in de prijzen 
bij Leukste-uitje-verkiezing
Dierenrijk is in de prijzen gevallen bij de ANWB-verkiezing van het ‘Leuk-
ste uitje van Noord-Brabant’. De verkiezing werd georganiseerd door de 
ANWB en er werden in totaal 75.000 stemmen uitgebracht. Tijdens de 
verkiezing werd bekendgemaakt dat Dierenrijk net als vorig jaar weer in 
de prijzen is gevallen.

Over Dierenrijk werd in het rapport 
dit jaar gezegd: “het is een perfect ui-
tje voor het hele gezin. Zo is het een 
prachtig park met genoeg ruimte 
voor de dieren en is er een leuke 
speeltuin voor de kinderen”.

Twaalfde keer 
Het is de twaalfde keer dat de ANWB 
de leukste uitje-prijzen uitreikt in de 
categorieën ‘provincie’ en ‘landelijk’. 
Dit resulteerde in een top-3 in alle ca-
tegorieën.

De uitjes werden door de kiezers be-
oordeeld op de punten prijs/kwali-
teit, sfeer, faciliteiten, klantvriende-
lijkheid en het aanbod. 

Peter van der Schans, general mana-
ger van Dierenrijk, is ontzettend blij 
met deze prijs: “Na deze bijzondere 
tijd zijn wij erg trots dat wij deze pu-
blieksprijs mogen ontvangen. We 
hebben een mooi park, met fantas-
tisch personeel dat zich iedere dag 
weer inzet om de dieren en de bezoe-
kers een mooie dag te bezorgen.”

Interview met inwoner van Nuenen: 
Gertje Roosen

Ik kan het me nog herinneren: In de eerste klas van de kleuterschool stond een schil-
dersezel met kwasten en daarbij palletjes verf. Van die plakkaten. Ik heb er met ver-
langen naar gekeken: ”Wanneer zou ik achter die ezel mogen schilderen? Nog steeds 
ruik ik de geur van die plakkaatverf en ik denk dat toen het zaadje geplant is dat la-
ter zou ontkiemen en waardoor ik geworden ben die ik ben. 
Wie zij werd......

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

2010 Opening restaurant Opwettense watermolen

De Opwettense watermolen kent een roerige geschiedenis waarin vele eige-
naren de revue passeerden. De molen is gebouwd in de elfde eeuw door 
monniken van de Benedictijner abdij van Sint Truiden. Daarna werden de 
‘Heren van Dieteren’ eigenaar. Dieteren was een ‘Heerlijkheid’ bij Susteren. 
Heerlijkheden waren gebieden die eigendom waren van de overheid, maar in 
handen kwamen van privé-eigenaren die daarvoor belasting betaalden 
maar ook bescherming genoten.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

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

Smolders Schoenen verbouwt
Van 28 februari tot en met 3 maart verbouwen we onze schoenenwinkel 
aan de Parkstraat en zijn we dus gesloten. Op vrijdag 4 maart heropenen 
we de winkel.

Het interieur van de winkel gaan we 
verfrissen en de focus komt te liggen 
op dames- en herenschoenen. Met 
alle ruimte voor de laatste trends, 
met een mooie mix van nieuwe en 
vertrouwde merken.
We hebben na lang wikken en wegen 
besloten te stoppen met de verkoop 
van kinderschoenen. Dit was een 
zware beslissing. Door de giganti-
sche verkopen van kinderschoenen 
via webshops en de toenemende 
keus van ouders voor sportschoenen 
i.p.v. kinderschoenen zagen we geen 
andere mogelijkheid.

We hopen u vanaf 4 maart weer te 
mogen ontvangen in onze vernieuw-
de zaak.

Team Smolders Schoenen
Parkstraat 9, 5671GD Nuenen

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Daverend applaus    
voor Lenny Kuhr      
in uitverkocht Paradiso
Door Nannie van den Eijnden

Groten der aarde als The Rolling Stones, David Bowie, Prince, Amy Wine-
house en Adele gingen haar voor op dit beroemde poppodium, een sfeer-
volle kerk in hartje Amsterdam. Op 17 februari, 5 dagen voor haar 72e 
verjaardag, zong Lenny haar nieuwste album, begeleid door een 12-kop-
pig orkest met strijkers en blazers. Eén van de twee producers, Reyer 
Zwart, begeleidde haar op gitaar en piano. “Ik vind het spannend hoor!” 
zei Lenny tijdens de soundcheck.

mijn dochter Daphna op staan met 
een tekst van Herman Pieter de Boer, 
haar stiefvader, van wie ze veel hield”, 
zei ze. Het album heeft een ongeken-
de diepgang, sfeer en rust.

Vertrouwen
Lenny heeft Hein Stufkens gevraagd 
extra coupletten te schrijven bij een 
van zijn gedichten. Dit lied is door 
Reyer op muziek gezet waarbij hij 
Lenny begeleidt op de piano. Reyer 
vertelt: “Lenny gaf Frans en mij alle 
vertrouwen om te doen met de lied-
jes wat wij mooi vonden. Het begin 
van het proces was dat Lenny bij mij 
in mijn kleine studiootje kwam en we 
alle liedjes met z’n tweeën gespeeld 
hebben, en als een soort kale demo 
hebben opgenomen. Dat was al erg 
fijn. Daarna hebben we heel ontspan-
nen en organisch de plaat gemaakt. 
We mochten doen wat we wilden, 
Lenny stond open voor onze ideeën. 
Ik kijk er met heel veel trots en plezier 
op terug. Deze avond is ook heel bij-
zonder, omdat we alles terughoren 
wat we zelf gedaan hebben en dat 
wordt door andere mensen ge-
speeld. Het concert wordt opgeno-
men en over drie maanden uitgezon-
den op tv.”

Voorbij
“Wat gaat het snel”, zei Lenny toen de 
laatste nummers van het album in 
zicht kwamen. Helemaal in haar ele-
ment zong ze met krachtige stem en-
thousiast en met open armen haar 
concert naar het einde. Tot slot kwam 

De nieuwe cd is autobiografisch en 
draagt alleen haar naam. De rode 
draad is Lenny’s persoonlijke weg. Ze 
blikt er in het eerste nummer van 
Spinvis (Erik de Jong) ‘In mijn boek’ 
op terug en verbindt het verleden 
met de toekomst in haar eigen num-
mer ‘Sarah’ met de allerlaatste zin: Er 
wachten nog verhalen tot het einde 
van m’n pad. Lenny liet dat lied spon-
taan aan Frans Hagenaars horen, de 
andere producent. “Dat is het”, zei hij. 
“Dat is het slotnummer dat de cd 
compleet maakt.”

Creatief talent
“We hebben diverse getalenteerde 
artiesten gevraagd voor Lenny te 
schrijven en zijn begonnen met het 
selecteren van de nummers”, vertelt 
Frans, mede-oprichter en huisprodu-
cent van platenlabel Excelsior Recor-
dings. “Lenny is zich eerst de liedjes 
van Spinvis en Stef Bos eigen gaan 
maken.” Stef en Lenny kenden elkaar 
al, Erik kende ze nog niet. Tijdens haar 
concert donderdagavond vertelde 
Lenny over deze ontmoetingen. 
“Zoals Stef mij in zijn tekst als trouba-
dour heeft beschreven, zo zou ik 
nooit over mezelf kunnen schrijven”, 
zei ze stralend. “Maar het lied is me op 
het lijf geschreven en hij kan dit 
schrijven, omdat hij er zelf ook een is.” 
Ook Elke Vierveijzer schreef voor haar 
en Lenny componeerde zelf met Joris 
Vincken. Zo raken haar verhalen 
prachtig verweven met de verhalen 
van andere artiesten. “Heel bijzonder 
voor mij is dat er twee nummers van 

De nieuwe Lenny Kuhr. 
Fotografie: Rob Becker

ze met Reyer van het podium af en 
zongen ze samen Lenny’s winnende 
songfestivalliedje ‘De Troubadour’ 
begeleid op gitaar. Zingend en spe-
lend verlieten ze de zaal, gevolgd 
door de filmploeg. “We gaan allemaal 
voorbij”, zingt Lenny. “Alleen de liefde 
blijft.”

Een duik in het archief van poppodi-
um Paradiso levert ook nog deze na-
men op: Nirvana, Iggy Pop, Lenny 
Kravitz, Herman Brood, James Brown, 
De Dijk en Candy Dulfer. Het theater 
ging open op 30 maart 1968 en groei-
de uit tot een professionele concert-
zaal met meerdere programma’s per 
dag en op verschillende locaties in 
Amsterdam. Trots op de geboren en 
getogen Eindhovense die gewoon 
bij ons om de hoek in Nederwetten 
woont en hier toch maar mooi tussen 
stond. Dank je wel Lenny voor de 
troubadour die je bent, die licht 
brengt in het donker en ontroert! 
Dank je wel Rob voor je organisatie, 
teksten en de liefdevolle steun en 
toeverlaat die je voor haar bent!

Soundcheck in Paradiso donderdagmiddag. Voor het podium in het midden staat 
Frans Hagenaars, op het podium rechts van Lenny Reyer Zwart

Nationale Vrijwilligersprijzen en Postcode-
Loterij Passieprijs ook in onze gemeente?
We kennen in onze gemeente enorm veel vrijwilligersteams die de meest 
leuke en goede events en activiteiten organiseren. Al deze teams kunnen 
meedoen met de Nationale Vrijwilligersprijzen en kans maken op 
€ 15.000,-. Elk team dat meedoet kan ook een vrijwilliger opgeven voor 
een PostcodeLoterij Passieprijs van € 250,-.

Meedoen is heel simpel
Dat sowieso. Maar zeker als je al mee-
doet met NLdoet op 11 & 12 maart 
(www.nldoet.nl). Maak een kort film-
pje waar het vrijwilligersteam op 
staat, bijvoorbeeld aan het begin van 
een activiteit, even tijdens….Én ver-
tel wat je doet als vrijwilligersteam. 
Upload het filmpje uiterlijk 15 maart 
op www.vrijwilligersprijzen.nl. 

Een BN-er bij jouw organisatie
Genomineerden krijgen ook een BN-
er over de vloer als beginnend vrijwil-
liger. Het gaat om Tim Senders (NPO, 
Discovery), schrijver Abdelkader Be-
nali, acteertalenten Jay Pothof en 
Lars Nieuwenhuis (Flexe gasten, KRO-
NCRV), Paralympisch kampioen An-
nette Roozen en Ellis Jongerius, di-
recteur LFB, de landelijke vereniging 

voor en door mensen met een ver-
standelijke beperking.

Online TV-uitzendingen 
De vijf BN’ers volgen we met camera 
op de voet in hun ontdekkingstocht 
naar het reilen en zeilen van de vrij-
willigersorganisatie. Ze doen mee 
met de dagelijkse gang van zaken en 
helpen mee resultaten te boeken. Er 
kan natuurlijk van alles misgaan of 
juist heel veel goed. Gaat het ze luk-
ken om snel in te werken en een plek-
je te vinden binnen het team? Wor-
den ze serieus genomen? Of bakken 
ze er niks van. Ondertussen wordt 
duidelijk dat vrijwilligerswerk best 
hardcore kan zijn. 

Bas Westerweel presentator
Tijdens de laatste uitzending zitten 
een panel van experts aan tafel bij 
Bas Westerweel en oordelen over wie 
de winnaar Nationale Vrijwilligers-
prijzen 2022 zal zijn. Westerweel: “Ik 
ben heel benieuwd wat voor mensen 
er op het podium komen en wat hun 
verhaal is.” De prijs wordt uitgereikt 
door Jan van Zanen, voorzitter VNG 
en burgemeester van Den Haag. 
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Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 24 februari 2022

Vecteezy.com

Club 111 on (� ets)tour!
Het carnavalsfeest gaat beginnen, zien we jou zaterdag 26 februari? Dit 
jaar is er geen 111-bus, daarom maken we zelf een lus. Club 111 kiest er 
dit jaar voor om haar donateurs buiten te ontmoeten. Op onze bakfiets 
maken we een Club111 Fietstour langs alle dorpen: Gerwen, Nederwet-
ten en Nuenen om onze donateurs weer te zien. Wat kijken we daar naar 
uit! We nodigen jou, als trouwe Club111 donateur, van harte uit om bij 
ons langs te komen en samen ‘ons kantelborreltje’ te drinken én natuur-
lijk om de jaarplaatjes van 2021 & 2022 op te halen, zodat jullie mooie 
stichtingsketting weer aangevuld kan worden. 

Jubilarissen

Donateur worden?
Wil je ook donateur worden van onze 
mooie club, kijk dan eens op onze 
website www.club111nuenen.nl voor 
meer informatie en lees hoe je dona-
teur kunt worden. Wij dragen carna-
val voor jong en oud in Nuenen ca. 
een financieel warm hart toe, want 
carnaval is tenslotte voor iedereen.

Tot zaterdag 26 februari, wij staan te 
springen! 

Het bestuur van Club 111 Nuenen: 
Bart, Remco, Jeroen, Cindy en Karin

We starten om 12.30 uur in het Park 
in Nuenen bij de kiosk, waar we onze 
13 jubilarissen van dit jaar in het zon-
netje zetten. 

Route naar donateurs
Rond 13.45 uur vertrekken we rich-
ting Gerwen, waar we onze dona-
teurs uit Gerwen van harte uitnodi-
gen om langs te komen bij Dorpshuis 
D’n Heuvel voor een proostmoment 
en het overhandigen van de jaar-
plaatjes. Vervolgens fietsen we rond 
14.45 uur richting Nederwetten, daar 
staan we bij Dorpshuis De Koppelaar 
om te proosten met onze donateurs 
en hen de jaarplaatjes te overhandi-
gen. Rond 15.45 uur fietsen we rich-
ting Nuenen en verwachten rond 
16.00 uur in het Park nabij de kiosk 
aan te komen. Alle Nuenense dona-
teurs zijn van harte welkom voor een 
proostmoment en het ophalen van 
de jaarplaatjes. We staan tot onge-
veer 17.30 uur in het Park.
Hopelijk kunnen we volgend jaar op 
de gebruikelijke manier een Soos-
middag organiseren, daar kijken wij 
in elk geval echt naar uit! 

Keiebijters   
organiseren   
toch carnaval
Gezien de versoepelingen bieden de 
Keiebijters op zaterdag 26 en zondag 
27 februari toch een carnavalspro-
gramma op het Mizunallen-plein 
voor Hoftempel West-Ende.

Op zaterdag 26 februari wordt carna-
val in Keiestad afgetrapt met de be-
kendmaking van Prins Briek XLIX en 
Prins Briekske, de sleuteloverdracht 
en het opgraven van de Kei. Dit pro-
gramma start om 13.30 uur op het 
Mizunallen-plein. Diverse blaaska-
pellen treden daarbij op als ook Lam-
me Frans en de Lawineboys. Het pro-
gramma duurt tot 17.11 uur.

Op zondag 27 februari start om 14.00 
uur het zangfestijn Hil Helmond 
Zingt op het Mizunallen-plein en 
duurt tot 17.11 uur. Er kan meege-
zongen worden onder de muzikale 
begeleiding van de Crazy Piano Men 
(Marcel Stevens en Bram Bosmans), 
One2party (Bart Abels en Theo Smits) 
en zanger Rens.

Op maandag en dinsdag gaat het 
vieren gewoon door en kan er ge-
dweild worden in Keiestad. De Keie-
bijters bieden dan geen programma. 
Kleur de stad, maak muziek en vier 
samen het feest in de Helmondse ho-
reca, is de oproep van de Keiebijters.

portantes kostuum van een vorig jaar 
(profileren is ons niet vreemd). Om 
vervolgens snel te lunchen, af te 
schminken en klaar te maken voor 
het leukste vrouwenonderdeel van 
de carnaval. Na een feestelijke aftrap 
met een borreltje en een dolle 
schminksessie bij elkaar, vertrekken 
we naar restaurant Pezzaz. Snel, snel, 
het is bijna 20.11 uur en we moeten 
op tijd aanwezig zijn voor de jury. 
Precies op tijd rennen we dan de eer-
ste kroeg in zodat we de felbegeerde 
button krijgen. 

Ja, we houden van tradities! 2022, 
ons 11-jarig bestaan, we vieren wat 
we vieren kunnen en dus gaan wij 
ook dit jaar samen een borreltje pak-
ken en gaan we wederom lekker di-
neren in het mooie Nuenen. Mocht je 
ons tegenkomen, doe lekker gek, feli-
citeer ons gerust. Oh wat verlangen 
we naar de carnavalsvrijdag in 2023, 
wij zijn er nu al klaar voor! Alaaf! 

Ciciel Veltmans

De naam Importantes komt voort uit 
het feit dat we onszelf heel serieus en 
belangrijk (knipoog) vinden en een 
detail is dat we allemaal niet oorspron-
kelijk Nuenenaren zijn, import dus. In 
het kader van samen is gezelliger dan 
alleen hebben we de Importantes op-
gericht om als groep mee te kunnen 
doen aan de Schôn vrouwkes avond. 
Inmiddels zijn we een goed geoliede 
machine, de taken worden elke keer 
eerlijk verdeeld. Sommige dames zijn 
verantwoordelijk voor de schmink, de 
accessoires, het kostuum en niet on-
belangrijk de inwendige mens. We 
maken altijd zelf onze kostuums, de 
laatste jaren slepen we enkele naaima-
chines mee naar de Dorpswerkplaats 
om hier samen te genieten van de 
‘voorpret’. We hebben elkaar leren 
kennen op het schoolplein van basis-
school de Dassenburcht. 
De bewuste carnavalsvrijdag zag er 
meestal als volgt uit; verschillende 
Importantes hielpen overdag mee tij-
dens de carnavalsviering op school, 
verkleed en geschminkt in een Im-

De Importantes vieren   
hun eerste carnavalsjubileum!
De Importantes? Een vrolijke, carnavalske groep dames uit Nuenen die dit 
jaar het 1e carnavalsjubileum niet zomaar voorbij laten gaan! Alweer 11 
jaar doen de Importantes actief en met veel enthousiasme mee aan het 
gezellige evenement van de Dwersklippels; de Schôn vrouwkes avond. 

Support de  
Dansgarde   
tijdens Dwèrs   
in het Park
Op carnavalszondag tijdens Dwèrs in 
het Park staat de Dansgarde van de 
Dwèrsklippels van 13.00 tot 17.00 uur 
in de Kiosk om allerlei zelfgemaakt 
lekkers te verkopen; cupcakes, koek-
jes, snoepzakjes, van alles!

Kom gezellig langs om iets lekkers te 
halen, voor iets lekkers tijdens de ge-
zellige activiteiten van Dwèrs in het 
Park!

Dansgarde   
tijdens Dwèrs   

CV De Wetters 
viert carnaval
Toen bekend werd dat de meeste 
maatregelen losgelaten werden, 
is ons bestuur meteen bij elkaar 
gekomen om toch nog een mooi 
Carnavalsfeestje te organiseren in 
Nederwetten.

De carnavalsvlaggen wapperen al in 
het dorp en onze leden zijn al druk 
bezig om een leuk en gezellig pro-
gramma in elkaar te zetten voor jong 
en oud.

Zaterdag 26 februari
Vanaf 14.00 uur Carnavalsfeest voor 
jong en oud
Vanaf 20.00 uur Après ski party met 
een DJ

Zondag 27 februari
09.30 uur Carnavalsmis in de H. Lam-
bertuskerk
Vanaf 14.00 uur Carnavalsfeest voor 
jong en oud 
We gaan door tot in de avond!

Voor meer informatie kijk op onze 
Facebook/Instagram-pagina of site:
www.cvdewetters.nl

Iedereen is van harte welkom in onze 
residentie (MFA) aan de Koppel te Ne-
derwetten!

We mogen weer, we hebben er zin in, 
we gaan er met alle Schôn Vrouwkes 
een geweldige avond van maken! 
‘Schôn Vrouwkesavond, EN DOOR!’.

Schôn Vrouwkesavond, ‘EN DOOR!

Duik in je oude doos
Alle Schôn Vrouwkes van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en omstreken, 
we hebben heel goed nieuws voor jullie!! Schôn Vrouwkes avond gaat door!!

Voor thema’s, naaimachines, ontwer-
pen, stof kopen is geen tijd meer. 
Maar er samen een feestje van maken, 
dat kan altijd. Duik in je oude doos, je 
doos met verkleedkleren wel te ver-
staan. En trek één van je Schôn kleed-
jes aan van voorgaande jaren en kom 
naar ons toe voor de meest gezellige 
kroegentocht van heel Brabant. 

Op vrijdagavond 25 februari om 20.11 
uur starten we in Ons Dorp. Kom ons 
hier begroeten zodat wij de felbe-
geerde button van 2022 bij je op kun-
nen spelden. Je kunt hier naar binnen 
via de achteringang. Na 21.11 uur is 
iedereen vrij voor haar eigen kroe-
gentocht, zo spreiden we de drukte. 
Heb je alle kroegen bezocht dan win 
je een unieke Schôn Vrouwkes prijs. 

Vijf munten, één betaalmiddel
Jippie, we mogen weer! Het Feest der Feesten 2022 gaat tóch door. Een gewel-
dig carnaval met de leukste dingen op het carnavalsprogramma. Zowel in het 
Park als rondom in de cafés kun je heerlijk ‘ouwverwetst’ uit je bol gaan. En 
daarbij dient gemak de mens nietwaar? Daarom zijn de verschillende munten 
van de aangesloten cafés en festiviteiten in het Park uitwisselbaar. Zo kun je er 
overal heel gemakkelijk terecht voor je biertje, of twee, of drie. Of een frisje na-
tuurlijk. Veel plezier! 
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IVN Kids Nuenen:

Kamerven of Kamerbos?
Lopen jullie ook weleens een ‘rondje Kamerven’? Dit ven in de Stiphoutse 
bossen ligt er vaak prachtig bij: een mooi open heidelandschap met 
struik- en dopheide en in de nazomer met het vrij zeldzame plantje 
klokjesgentiaan.

de wind worden aangevoerd en tus-
sen de heideplanten zorgen voor 
vele honderden nakomelingen.

Ad Adriaans van IVN Helmond heeft 
met buurtbewoner van het Kamer-

De laatste jaren zien we steeds meer 
zaailingen uit de grond schieten: klei-
ne dennetjes tussen de heide. Ze 
kunnen ontkiemen uit de zaden van 
de vele dennenappels uit het omrin-
gende bos, die als helikoptertjes door 

Senergiek lezing 

Presentatie glasnegatieven 
1899-1920 van Jan de Kruij� 
Door Roland van Pareren

Op vrijdagmiddag 25 februari vertelt Roland van Pareren in Het Klooster 
een verhaal over oud Nuenen aan de hand van nostalgische glasnegatie-
ven van Jan de Kruijff.

opnamen zijn door deze Nuenense 
fabrikant gemaakt tussen 1899 en 
1920. Roland van Pareren, voorzitter 
van de heemkundekring, gaat een se-
lectie uit die opnamen presenteren.
Naast familiefoto’s, zijn er veel opna-
men van Nuenen en de directe om-
geving. Bijvoorbeeld van ‘de Protes-
tanten hoek’, omgeving Papenvoort, 
de Nuenense dorpskom met de Lin-
deboom en de Beekstraat. Ook het 
huidige Weefhuis, de weverij was ei-
gendom van de familie, en directe 
omgeving. Verder zijn er opnamen 
uit de tijd dat Jan de Kruijff in Neder-
lands-Indië verbleef naast foto’s uit 
West-Brabant, toen Jan daar in de 
mobilisatietijd 1914-1918 als militair 
actief was.

Voor de Nuenense geschiedschrij-
ving is zijn werk uniek en onvervang-
baar. In detail beschrijft De Kruijff 
elke foto: wie erop staan en veel in-
formatie over de geportretteerden.

Heemkundekring De Drijehornick is 
eigenaar van 300 glasnegatieven uit 
de nalatenschap van De Kruijff. De 

Seniorenvereniging Nuenen c.a.

Het is tegenwoordig mode om de dag van de verkiezingen als feest te bestempelen. 
Over ruim veertien dagen, 16 maart, is het weer zover.
Afgelopen week heeft de raad al wat voorpret gehad. In een besloten vergadering, in 
gewoon Nederlands in het geniep, liet men zich door een verkenner voorlichten over de 
stand van zaken op Eeneind-west. De burger = belastingbetaler mag nog steeds niet 
weten wat er met zijn geld in zijn gemeente gebeurt. Wat is het belang dat met dit ge-
drag gediend wordt. Valt dit niet onder de categorie ‘grensoverschrijdend gedrag’?
Duidelijk is dat men lak heeft aan de ‘voice’ van de burgerij behalve dat op 16/3.

Jan van Bruggen, 
Loenys van Lancveltlaan 14, 5671CN Nuenen.Tel. 040-2838896

Meten is weten
Maar wat wil je weten, waarvoor en wat moet je dan meten? En maken we als bestuur-
ders van de gemeente Nuenen wel gebruik van alle kennis die beschikbaar is?
De Nuenense politiek is al jaren bezig om bouwplannen, verkeersplannen en ruimtelij-
ke ordeningsplannen in gang te zetten en geeft daarbij aan dat men gebruik maakt 
van modellen waarin data gestopt wordt.
Deze modellen worden gehanteerd door de adviesbureaus die de Gemeente inschakelt 
bij de ontwikkeling van projecten. En dat er met de ingevoerde data voor de gemeente 
voorspelbare, gunstige antwoorden uit komen mag geen verwondering wekken. Ech-
ter, op basis daarvan worden wél politieke besluiten genomen.
De gemeente vraagt bij haar planontwikkelingen inspraak van de burgerij middels b.v. 
dialoogsessies en of inspreekbeurten bij Commissie- en Raadsvergaderingen.
Voor de verkeersontwikkelingen in Nuenen Zuid, Smits van Oyenlaan, Geldropsedijk, 
Opwettenseweg, Europalaan, A270 en de wijken daartussen heeft de gemeente ge-
bruik gemaakt van modellen waarin waarden m.b.t. luchtkwaliteit, geluid, verkeersin-
tensiteit etc. zijn opgenomen en verwerkt. Echter de locaties, tijdstippen en periodes 
waren tactisch gekozen en vaak werden de milieu-invloeden van de A270 (Helmond-
weg) buiten beschouwing gelaten. Er werd met conservatieve en weinig ambitieuze 
normen gerekend. De door de WHO en EU afgegeven adviezen en grenswaarden zijn 
bewust genegeerd. Hierdoor is alleen aan de minimale wettelijke verplichtingen vol-
daan. De gemeente gebruikt nog steeds de term ‘standstill’ zonder te beschikken over 
startgegevens.
Reden voor bezorgde bewoners in Nuenen Zuid om zelf met harde cijfers te komen. En 
dat gebeurt door terzake kundige bewoners in deze woonomgeving. In Nuenen Zuid 
zijn een 5-tal meetpunten opgesteld om de gemeente te kunnen voorzien van actuele, 
gevalideerde gegevens. Tijdens voornoemde inspreeksessies zijn deze cijfers meerdere 
keren gepresenteerd. Cijfers en waarden gegenereerd met door de Duitse TUV-normen 
geautoriseerde meetinstrumenten. Reactie van bestuurders en politiek op deze in-
breng? Nul komma nul!!! 
De bezwaren vanuit de burgerij zijn echter nog steeds zeer groot en terecht.
Welke politieke partij in ons dorp maakt zich echt hard voor de onlangs nieuw gepre-
senteerde BOB-aanpak? (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). Krijgt de 
burger echt inspraak? Ook na de verkiezingen?
Ik ben benieuwd.

Een bezorgde bewoner van de Geldropsedijk 
mede namens Het Collectief en Nuenen Groen.

Nog 23 dagen voor      
de gemeenteraadsverkiezingen… 
Met belangstelling volg ik al jaren de Nuenense politiek. De afgelopen vier jaar waren 
voor mij echter een enorme teleurstelling:
Hoger bouwen, nu even niet… Maar hoe gaat de gemeente om met bewoners waarbij 
in de achtertuin zomaar het hoge decadente Panta Rhei mag verschijnen? 
De ontsluiting Nuenen-West… Mag voor de goede orde via Wettenseind, een straat die 
veel smaller is dan de Opwettenseweg!
Een burgemeester die de bedreigingen van de wijkraad Eeneind erg vindt (een optie: 
misschien even met de zogenaamde bedreigers praten?)… Maar als bewoners van de 
Opwettenseweg, tijdens een gemeenteraad, bedreigingen uiten aan de raad, heeft de 
burgervader dit totaal niet in de gaten!
Een klimbos moet kunnen… Maar och, de veiligheid van de Lieshoutseweg kan later.
De twee projectontwikkelaars die een idiote toezegging kregen… Waardoor Nuenen 
en buurgemeenten opgescheept gaan worden met drie ongepaste, vervuilende distri-
butiecentra, met alle gevolgen voor de leefomgeving van dien. 
Het Oog van Nuenen, een wijk waarover de meningen kunnen verschillen… Maar om 
nu te zeggen als wethouder (in rapport d.d. 2 juli 2020 beschreven): “Zo’n plan, dit doen 
wij nooit meer”, dat slaat negens op, terwijl tegelijkertijd het onderhoud van het open-
baar groen door de bewoners zelf zo goed als het kan gedaan wordt!
We moeten bouwen in Nuenen, dit voor ‘ons moeder’ en voor ‘onze jongen’… alleen 
hier hebben de projectontwikkelaars dan weer geen boodschap aan.
Een kloostertuin, de ideale plek om voor oud en jong te bouwen… In een commissie-
vergadering (ver voor de corona-uitbraak) kreeg de wethouder al de vraag om uit te 
zoeken wat er met de kloostertuin kon, maar een antwoord is er nog steeds niet. 
Wat is er terecht gekomen van al die beloften, of het nu de plaatselijke politieke partij-
en of de landelijke partijen waren? Het lijkt wel of de gewone burger genegeerd wordt. 
Nu lees ik de verkiezingsprogramma’s, waarin mij weer van alles wordt beloofd, en 
vraag mij af… waar o waar kan ik terecht als hier wéér niets van uitkomt? Mijn ijdele 
hoop is gevestigd op het ‘BOB-model’; nieuwe spelregels voor beter gemeentebestuur!

Tina Klep, Raessenshof 61 5671 KG Nuenen

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

Ingezonden brieven

Deelnemers Beter Gezond gezocht
Beter Gezond (onderdeel van Radboudumc) heeft een nieuw online kan-
kerspecifiek leefstijlprogramma ontwikkeld. Speciaal voor ex-kanker pa-
tiënten na de behandeling van kanker. Patiënten die te maken hebben ge-
had met borst-, darm of blaaskanker kunnen hier gratis aan deelnemen. 

Het online programma is gekoppeld 
aan een wetenschappelijk onderzoek 
(uitgevoerd door Radboudumc). Dit 
onderzoek is essentieel om data op te 
halen dat het effect meet op de reci-
diefkans (kans op terugkeer van de-
zelfde kanker). Het onderzoek wordt 
daarom uitgevoerd tussen deelnemers 
van het leefstijlprogramma en een 
controlegroep (die niet deelnemen 
aan het programma). Om een geslaagd 
onderzoek te kunnen doen, is het be-
langrijk dat er wordt deelgenomen 

door 250 deelnemers. De eerste 110 
deelnemers zijn al van start gegaan. 
Het uiteindelijke doel is dat alle zorg-
verzekeraars het programma opne-
men in hun verzekering. Het program-
ma is momenteel nog vrij ‘onbekend’ 
en daarom zouden we jullie lezers 
graag op de hoogte willen brengen 
van het bestaan van het programma. 
Iedereen kent immers wel iemand die 
te maken heeft gehad met kanker in 
zijn of haar omgeving. Op donderdag 
7 april gaat de laatste groep van start.

Nuenenaar Felix van Roij heeft in zijn 
twee boekjes over ‘Nuenen in oude 
ansichten’ indertijd een aantal foto’s 
opgenomen en beschreven. Ook 
heeft Louis Bressers in de afgelopen 
periode regelmatig foto’s van De 
Kruijff gepubliceerd. Het zijn dus af-
drukken van de originele glasnega-
tieven van fabrikant de Kruijff, die zijn 
zoon Joost aan de heemkundekring 
heeft geschonken.

Van Pareren is voorzitter Drijehor-
nick, bestuurslid van de stichting 
‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 
jaar één gemeente’ en voorzitter van 
de gemeentelijke commissie Straat-
naamgeving. Hij was actief als redac-
teur-verslaggever bij Omroep Bra-
bant, wethouder gemeente Nuenen 
en raadsgriffier gemeente Rucphen.

De lezing op vrijdag 25 februari be-
gint om 13.30 uur (half twee) in de 
Trefpuntzaal van Het Klooster. Iedere 
geïnteresseerde is welkom. De toe-
gang bedraagt € 2,00 (pauze koffie/
thee inbegrepen) en op vertoon van 
de Senergiek-lidmaatschapspas ont-
vangt u € 1,00 korting.

ven Harry de Vries - in overleg met de 
gemeente - het initiatief genomen 
om volgend weekend jonge denne-
tjes te gaan plukken. Dit kan alleen 
met de hand en als dit niet gebeurt, 
verandert het Kamerven in enkele ja-
ren in een Kamerbos. Met alle bereid-
willige IVN Kids en hun (groot)ouders 
helpen we een handje mee door op 
zondag 27 februari tussen 10.00 en 
12.00 uur alvast een begin te maken 
met het uittrekken van de zaailingen. 
Komen jullie ook helpen? Vele han-
den maken licht werk!

Het Kamerven is te bereiken vanaf 
het Moorven (zijstraat Lieshoutse-
weg). Breng werkhandschoenen en 
een eigen steekschop of -schep mee. 
Wij zorgen voor warme chocolade-
melk, want die hebben jullie wel ver-
diend na het harde werk. En daarna 
blijft nog tijd genoeg over om met 
een voldaan gevoel het carnavals-
feest in te duiken!

Info: ivnkidsnuenen@gmail.com of 
www.ivn.nl/nuenen

Catharina Ziekenhuis maakt zich sterk 
voor beste zorg tegen laagste kosten
Ziekenhuizen en de overheid hebben de afgelopen jaren steeds meer 
aandacht voor uitkomsten van zorg die voor patiënten belangrijk zijn. 
Dat is een goede ontwikkeling, maar er moet ook gekeken worden naar 
de onnodige kosten die worden gemaakt voor een specifieke behande-
ling. Het Catharina Ziekenhuis pakt die handschoen nu op en gaat binnen 
het Topzorg programma van het hart- en vaatcentrum onderzoeken of zij 
de beste zorg kunnen leveren tegen lagere kosten.

Door deze reeds beschikbare data op 
een nieuwe manier te bestuderen, 
verwachten onderzoekers binnen 
het hart- en vaatcentrum nog gerich-
ter verbeteringen door te kunnen 
voeren waardoor zorgprocessen 
slimmer kunnen worden ingericht en 
zowel de kwaliteit van zorg als de effi-
ciëntie verbetert.

Patiëntgericht methode
Binnen het Catharina Ziekenhuis 
hebben onderzoekers een methode 
ontwikkeld waarbinnen artsen, fi-
nancieel deskundigen en patiënten 
inspraak hebben in de selectie van 
zogenoemde ‘kostendrijvers’. “Deze 
methode geeft ons een beeld wat de 
belangrijkste kostendrijvers zijn, 
maar ook welke zorgactiviteiten die 
kosten veroorzaken”, legt Van Veghel 
uit. ”We verwachten verdere verbete-
ringen door te kunnen voeren door 
processen nog slimmer in te richten 
en technologische innovaties door te 
voeren, zoals bijvoorbeeld e-health 
en telemonitoring.” De methode 
wordt in eerste instantie geïmple-
menteerd binnen het Catharina Zie-
kenhuis. Daarna zal deze verder wor-

“Wanneer we bij gelijkblijvende of 
betere zorguitkomsten de kosten 
kunnen verminderen, is dat winst 
voor zowel het ziekenhuis, de verze-
keraar, de maatschappij én de pati-
ent”, legt Dennis van Veghel, pro-
grammamanager Topzorg in het Ca-
tharina Ziekenhuis uit, “als we kosten 
kunnen besparen, komt er ook nog 
eens meer ruimte voor innovatie en 
verbetering.”

Slimmer inrichten
In ziekenhuizen wordt nu nog veelal 
gebudgetteerd per afdeling. Maar 
patiënten komen voor hun behande-
lingen vaak op verschillende afdelin-
gen. Van Veghel: “Daardoor blijven 
belangrijke inzichten verborgen en 
dus ook zorgkosten. Denk bijvoor-
beeld aan het aantal keren dat een 
patiënt voor of na een behandeling 
de eerste hulp bezoekt. Andere voor-
beelden zijn de hoeveelheid diag-
nostiek die wordt ingezet, of een be-
handeling kan worden uitgevoerd in 
dagbehandeling of dat een opname 
noodzakelijk is en als dat noodzake-
lijk is hoe lang de ligduur in het zie-
kenhuis is.”

den uitgerold binnen het Nederlands 
Hart Netwerk om ook samen met ver-
wijzers de keten te optimaliseren.

Het Catharina Ziekenhuis heeft twee 
subsidies van 3 miljoen euro van Zon-
MW gekregen voor complexe zorg 
rondom darmkanker en hart- en vaat-
ziekten. Het hart- en vaatcentrum wil 
met de 3 miljoen euro subsidie het 
centrum zijn rol als koploper bij de 
ontwikkeling en implementatie van 
medische innovaties verder verster-
ken. De subsidie wordt ingezet om 
onderzoek te doen naar technologi-
sche innovaties en beslissingsonder-
steuning op basis van kunstmatige 
intelligentie. Met name op het gebied 
van preventie, verbeterde uitkomsten 
en kostenbeheersing bij 3 veelvoor-
komende hartaandoeningen: ver-
stopte kransslagaderen, vernauwde 
hartklep en boezemfibrilleren. 

Dennis van Veghel programmamanager 
Topzorg Catharina Ziekenhuis
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Mitch: nieuwe inwoner in 
onze gemeente
Op 18 februari 2022 is geboren: Mitch van Berlo. Trotse ouders zijn Edwin en 
Stephanie en grote zus is Chloë. 
Mitch: 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. 

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.

Graag willen wij middels deze weg bedanken.

Wij zijn als familie ontroerd door de enorme steun die wij hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van mijn man en onze (schoon)vader en opa

Jozef de Louw
De overweldigende belangstelling, de lieve reacti es, brieven, kaarten en
bloemen hebben ons goed gedaan.
Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft  meegeleefd.
In het bijzonder danken wij Dr. van Dongen en Zuidzorg Nuenen-Oost.

Nuenen, 17 februari 2022  Mia, kinderen en kleinkinderen familie De Louw

Juliana Charlotte Jürsche-Martès 
Juultje 

Na een kortstondige ziekte hebben wij tot ons groot verdriet 
afscheid moeten nemen van 

mijn lieve en zorgzame zus en schoonzus 

't is goed zo 

weduwe van 

Emiel Jürsche 

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Zij overleed op 14 februari 2022 in de leeftijd van 88 jaar. 

Correspondentieadres: 
Coöperatie Dela, t.a.v. familie Martès, Rompertsebaan 48, 
5231 GT 's-Hertogenbosch 

Laurence en Anneke 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 februari 18.30 uur: vie-
ring, carnavalsmis, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 27 februari 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, themaviering over 
carnaval, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Aswoensdag 2 maart 19.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor 
R. van Eck en ds. M. Schulz.

Misintenties:
Zaterdag 26 februari 18.30 uur: Han 
van Gils; Paul Dorrestein; Sjef van der 
Linden; Wim Messerschmidt; Wil 
Messerschmidt; Tinus van Gils; Dini 
Rooijakkers; Jo Verhees - de Kuster; 
Nellie van Hoppe; Henk en Nel van 
Nuenen.
Zondag 27 februari 11.00 uur: Annie 
van Doorn - van Loon; Jan Billekens; 
Marte Saris (vanwege verjaardag).

Mededelingen
Na twee jaar corona-crisis en omdat 
op 25 februari nog meer versoepe-
lingen gaan komen, is het ook weer 
veilig voor iedereen om een viering 
in de kerk bij te wonen. We blijven 
echter wel voorzichtig, we kunnen 

nog steeds op anderhalve meter af-
stand van elkaar zitten en als we lo-
pen kunnen we een mondkapje op-
doen. Verder wordt er voldoende 
geventileerd in de kerk en daarom is 
iedereen weer van harte welkom in 
de parochie H. Kruis: de H. Clemens-
kerk in Nuenen, in de St. Clemens-
kerk in Gerwen en in de H. Lamber-
tuskerk in Nederwetten.

Het secretariaat is op carnavals-
maandag en dinsdag gesloten.

De extra collecte voor de PCI heeft 
€ 112,35 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 februari om 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties: 
Jozef de Louw.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 februari 09.30 uur: vie-
ring, CD muziek, voorganger pasto-
raal werker R. van Eck.

Misintenties:
Maria Sleegers-Toonders; Leden en 
overleden leden van carnavalsver-
eniging CV De Wetters.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

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

Tot ieders grote vreugde kunnen we 
zondag 27 februari de kerkdienst 
weer allemaal, zonder beperkingen, 
bijwonen! U hoeft zich niet aan te 
melden, een mondkapje is niet lan-
ger verplicht en de 1,5 meter afstand 
vervalt. Deze dienst zal worden 
voorgegaan door pastor J. Deckers. 
Ook is het weer mogelijk om elkaar 
te ontmoeten na de dienst. Er is kof-
fie en thee. We hopen op een feeste-
lijk weerzien! De collecte die wordt 
gehouden is voor een missionair 
project in Nederland. De dienst be-
gint om 10.00 uur. U kunt de dienst 
ook thuis meevieren via de 
livestream www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding. Ieder 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 24 februari. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Matthias, 
apostel.
Vrijdag 25 februari. 7.15 uur H. Mis.
Zaterdag 26 februari. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 27 februari. Zondag Quin-
quagesima. 10.30 gezongen Hoog-
mis.
Maandag 28 februari. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 1 maart. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 2 maart. Aswoensdag. 
18.30 Aswijding, askruisje en gezon-
gen H. Mis.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en 
op YouTube ('Kerken in Peelland 
Gerwen WMV').

Ook voor een echt familiemens
 houdt het een keer op...

Heel stil ben je weggegaan. We hebben je los 
moeten laten, maar zijn blij dat je in ons leven 
was. We hebben genoten van je gastvrijheid en 
betrokkenheid. Dag lieve zus, tante en vriendin

Petra van de Sande

* Best, 1 oktober 1928                           † Nuenen, 21 februari 2022

Joke Peters-van de Sande

Iet van de Sande-Jansen

Neven en nichten 

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

De uitvaartplechtigheid voor Petra wordt gehouden op zaterdag 
26 februari om 10.30 uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen. 
Aansluitend begeleiden we haar naar de parochiebegraafplaats 
aan De Huikert in Gerwen, waar zij wordt 
begraven bij haar zus en ouders.  

Een losse (onverpakte) bloem kunt u in
een vaas bij het condoleanceregister 
in de kerk plaatsen. Ook kunt u 
hier een donatie doen aan 
Doctors for Mozambique Stichting.

Nieuwe tentoon-
stelling in Dorps-
huis Lieshout 
Heemkundekring ‘t Hof van Liessent 
organiseert een nieuwe tentoonstel-
ling in het Dorpshuis in Lieshout. 
Deze is vanaf heden tijdens de ope-
ningstijden van het Dorpshuis te be-
zichtigen. 

Deze keer gaat de tentoonstelling 
over de historische panden die he-
laas niet meer in Lieshout staan, pan-
den die de dag vandaag niet meer 
gesloopt zou worden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan o.a. de oude kerk 
met het kerkhof, Het Klooster, de Ma-
riaschool, de Jozefschool en Huize 
Ribbius. Allemaal monumentale pan-
den die gesloopt zijn. De tentoon-
stelling, bestaande uit foto’s, laat de 
afbraak zien van deze gebouwen. 

Degene die ik liefheb,
laat ik achter,
om weer herenigd te worden
met degene die ik liefhad.

Bertha

Aan het einde van een fi jn en gelukkig leven, waarbij het zwaar viel 
om de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, 

is ons mam en oma van ons heengegaan.

Bertha Saris - de Louw
echtgenote van

Theo Saris †
Zij overleed in de leeft ijd van 81 jaar.

We gaan haar missen.

 Pianne en Esther
  Thijs, David

 Hett y en Gerard
  Bryan, Linsey

 Ellen en Cherif
  Malick, Jules

Geldrop, 22 februari 2022

Correspondenti eadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Saris, 
Emopad 56, 5663 PB Geldrop

De plechti ge uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 1 maart om 11.30 uur 
in de H. Clemenskerk, Park, Nuenen. Aansluitend leggen we haar te rusten 
bij ons pap op de parochiebegraafplaats.
Samenkomst in de kerk waar vanaf 11.00 uur gelegenheid is tot schrift elijk 
condoleren.

Sleutelbos   
verloren
Ik ben mijn sleutelbos verloren, waar-
schijnlijk in Nuenen Zuid. Er zitten 
een 8-tal sleutels en een chip aan. 
Mocht u ze gevonden hebben, neemt 
u dan alstublieft contact op met 06-
18971050.
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Omhoog en omlaag
Wie de woningmarkt volgt, krijgt veel te maken met de woorden ‘omhoog’ en 
‘omlaag’. En dat in een jarenlange voorspelbare combinatie met andere woor-
den: de prijzen gingen steeds omhoog en de hypotheekrente ging steeds 
maar omlaag. Aan dat laatste lijkt nu een eind te komen, want bijna alle geld-
verstrekkers hebben vorige week hun rentepercentages verhoogd. Sommigen 
deden dat zelfs twee keer in een week tijd. Volgens De Hypotheekshop had-
den we te maken met de snelste stijging van hypotheekrentes sinds de kre-
dietcrisis van 2008. Onder andere de snel stijgende inflatie leidt tot oplopende 
rente op de kapitaalmarkten. En daar moeten de verstrekkers van hypotheken 
het geld lenen dat zij op hun beurt dan weer uitlenen aan de huizenkopers.
De rente steeg al sinds begin januari lichtjes en dat zorgde sindsdien voor gro-
tere aantallen hypotheekaanvragen. De afgelopen jaren waren dat er volgens 
Hypotheken Data Netwerk zo’n 10.000 per week. Dit jaar zijn het er inmiddels 
13.000 tot 14.000 per week en nu de rentes vorige week zelfs met wat grotere 
sprongetjes van 0,2 tot 0,5 omhoog gingen, is te verwachten dat er een wat 
grotere run op hypotheken ontstaat. Want velen willen profiteren van de nog 
altijd lage percentages en hun lopende hypotheek oversluiten of een hypo-
theek afsluiten voor bijvoorbeeld een verbouwing.
In vergelijking met pakweg tien jaar geleden is de hypotheekrente (bijvoor-
beeld 1,3% voor tien jaar vast met NHG) dan misschien niet meer historisch 
laag, maar toch altijd nog zeer laag te noemen. Toen keken we niet op van 4 tot 
6 procent voor tien jaar. Sommige marktwatchers verwachten dat het niveau 
zich gaat bewegen in de richting van 3 tot 4 procent. De TU Delft heeft onlangs 
in een onderzoek geconcludeerd dat bij een rentepercentage van rond de 3 
procent de huizenprijzen toch nog licht zullen stijgen. Een abrupte en flinke 

daling zagen de onderzoekers niet opdoemen.
Daarmee zijn we dan bij het woord ‘omlaag’ dat we de af-

gelopen jaren vooral kenden als behorend bij het aan-
bod aan koopwoningen. En zolang een forse toena-
me van dat aanbod niet te verwachten is, zullen we 
ook geen forse prijsdaling zien, is mijn verwachting. 
Wel neemt de omvang en het tempo van de prijsstij-
ging iets af. Dat is overigens plaatselijk nogal verschil-

lend. In december vorig jaar stegen de huizenprijzen 
gemiddeld nog met 0,7%, maar in 34 gemeenten (niet in 
onze regio) was sprake van een lichte daling. Dat blijkt 

althans uit onderzoek van Ortec Finance. Ik denk dat 
de woorden ‘omhoog’ en ‘omlaag’ ons de komende 
tijd nog weer flink gaan bezighouden. 

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Waarom naar de vakman?
Wanneer neem je de beslissing om een nieuw matras en/of bed aan te 
schaffen? Is het bij klachten, zoals rug-, heup- of nekpijn? Is het bij ‘op-
startproblemen’ in de ochtend? Of als je bent uitgekeken op je huidige 
bed en/of verhuist? Is het gewoon omdat je niet meer lekker slaapt en er-
van overtuigd bent dat het veel beter kan, of is het na die tien jaar omdat 
je weet dat dan je bed zijn beste tijd gehad heeft?

Hoe kom je vervolgens aan de infor-
matie over dat nieuwe bed? Ga je 
zoeken op internet, bekende vragen 
waar zij naartoe gaan of lokaal be-
drijf bezoeken? Ga je misschien 
rondbellen? Welke keuzes neem je 
dan in overweging om het nieuwe 
bed daadwerkelijk te gaan aanschaf-
fen? Vind je de prijs doorslaggevend 
of vind je het comfort het belang-
rijkst? Misschien géén van beide om-
dat je het bed mooi moet vinden en/
of bij de rest van het interieur moet 
passen!

Waar ga je dan uiteindelijk het bed 
kopen? Via internet vanwege het ge-
mak en/of de prijs? Bij een (bekend) 
groot bedrijf, zoals Beter Bed, Ikea, 
Swiss-sense, Goossens of wellicht ge-
richt naar een merk, zoals Auping, 
Mline of Tempur? Of bij een (lokale) 
beddenspecialist omdat zij gespecia-
liseerd zijn in goed slapen, meerdere 
soorten bedden en merken hebben 
en dat is wat je wilt!

Waarom naar een beddenspecialist, 
oftewel waarom naar de vakman? 
Zodat je door de bomen het bos weer 
ziet en het helemaal duidelijk is welk 
bed of matras het beste bij jou past. 
Een vakbekwaam bedrijf dat alleen 
maar met slapen bezig is en niet ook 
nog eens alles weet over meubelen 
en/of andere woninginrichtingen. 
Meestal merk-onafhankelijk met een 
persoonlijk- en deskundig advies, af-

gestemd op de behoefte die jij hebt. 
Het is namelijk bijna onmogelijk om 
via internet een keuze te maken.

Natuurlijk kun je aangeven hoe groot 
en zwaar je bent en wat de ligwensen 
en/of eisen zijn, maar precies het 
postuur weergeven in combinatie 
met de juiste lighouding, is pas te 
zien als je op een bed ligt. Ook bij de 
specialisten zijn altijd meerdere prijs-
klassen leverbaar. Het is vaak wel zo 
dat de vakman kwalitatief goede 
spullen verkoopt en daardoor in de 
wat hogere prijsklasse zit. Dit komt 
vervolgens wel weer terug in opti-
maal ligcomfort en in duurzaamheid. 
Daarnaast heb je dan een betrouw-
baar bedrijf dicht in de buurt waar je 
te allen tijden op terug kunt vallen en 
waar je ‘face-to-face’ mogelijke klach-
ten of problemen kunt oplossen. 
Maak een afspraak bij de beddenspe-
cialist en trek er anderhalf tot twee 
uur voor uit zodat je verzekerd bent 
van het bed dat het best bij jou past.

En voor strakjes..... slaap lekker!

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

De beddenspecialist

NL-Alert: iédereen direct informatie bij een noodsituatie

Help jezelf en je omgeving 
als je een NL-Alert ontvangt
Ruim 6 op de 10 Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben weleens een 
NL-Alert ontvangen. Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert 
je bij acute noodsituaties. Het is vanzelfsprekend dat je doet wat er staat 
als je een NL-Alert ontvangt. Maar het kan zijn dat iemand het NL-Alert 
nog niet heeft gezien. Krijg je een NL-Alert waarin staat dat je vanwege 
een rookwolk met giftige stoffen binnen moet blijven en de ramen moet 
sluiten? En zie je tegelijkertijd dat de buurvrouw net haar hond gaat uitla-
ten? Dan kun je ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waar-
schuw haar dan. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie.

Zo ontvang je een NL-Alert dan een normaal berichtje. Je ziet het 
NL-Alert gelijk op het beginscherm van 
je mobiele telefoon. Om NL-Alerts te 
ontvangen, moet je mobiel aanstaan. 
Je hoeft hier verder niets voor te doen.

NL-Alerts ontvang je op je mobiele te-
lefoon. Als je een NL-Alert binnen-
krijgt, hoor je een hard en doordrin-
gend alarmgeluid. Dit klinkt anders 

KBO Lieshout  
met lezing   
over Caspar   
David Friedrich
KBO Lieshout is een dynamische se-
niorenvereniging. De vereniging 
zorgt niet alleen voor gezellige en in-
teressante activiteiten maar houdt 
zich ook intensief bezig met belan-
genbehartiging van senioren. Iedere 
dinsdagmorgen is er van tien uur tot 
half twaalf een Inloop in het Dorps-
huis waar ook bestuursleden aanwe-
zig zijn. U kunt hier informatie krijgen 
over de vereniging of u aanmelden 
voor een activiteit. Loop eens binnen 
voor zo maar een praatje bij een kop 
koffie. En maak kennis met een actie-
ve seniorenvereniging. U bent van 
harte welkom.

Lezing kunstgeschiedenis
Op maandag 28 februari vindt de vier-
de lezing Kunstgeschiedenis van dit 
seizoen plaats. Ook deze keer nog via 
Zoom. Op het programma staat de 
Duitse kunstenaar Caspar David Frie-
drich. Hij leefde van 1774 tot 1840. Hij 
was schilder en tekenaar en tekende 
uit de periode van de romantiek. Het 
belooft een mooie avond te worden. 
U kunt u nog aanmelden voor deze di-
gitale kunstlezing. De hand-out wordt 
digitaal toegezonden. Wilt u deze op 
papier dan betaalt u € 5,- per keer. 
Aanvang lezing 20.00 uur. U ontvangt 
de link ongeveer een uur van tevoren. 
Opgave kan bij Ine Pels tel. 06 44 26 41 
89 of 040-2442984. Per e-mail kan ook 
i.pelsvandeven@gmail.com 

KBO-Beweegtuin
Veel mensen hebben de weg naar 
onze mooie beweegtuin bij Francis-
cushof aan de Ribbiusstraat al gevon-
den. Op dinsdag- en vrijdagochtend 
kunt u van tien tot elf uur onder pro-
fessionele begeleiding sporten aan 
de diverse toestellen. U hoeft geen 
geoefend atleet te zijn om mee te 
doen. De oefeningen zijn laagdrem-
pelig en u kunt ze op uw eigen tem-
po doen. Na afloop staat er een kopje 
koffie klaar. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Buiten deze tijden kunt u 
natuurlijk op eigen gelegenheid ko-
men sporten. Met een vriend of 
vriendin kan dat ook heel gezellig 
zijn. Ook kleinkinderen zijn er regel-
matig te vinden. Kom ook eens langs. 

Help!! Zwerfafval!!
Al jaren fiets ik vele kilometers door het Brabantse land, genietend van al 
die mooie natuur. Vooral in het voorjaar, wanneer het saaie kale land-
schap langzaam overgaat in landschap met een palet van verse frisgroe-
ne kleuren, afgewisseld met enkele kleuren van bloemen. Helaas, de laat-
ste jaren ook afgewisseld met steeds meer niet-natuurlijke objecten, 
zwerfafval genaamd! Overal kom je dit fenomeen tegen; langs fietspa-
den, parkeerplaatsen, langs de autowegen, noem maar op! Steeds meer 
een doorn in het oog! 

Nog geen week later dezelfde route 
‘geplogged’ en met verbazing weer 3 
volle zakken gescoord. “Hoe is dat 
mogelijk?” Vraag ik mijzelf af. Wat be-
zielt die andere mens om na het ver-
orberen van de inhoud van een blikje 
energy-drank de verpakking over de 
schouder weg te werpen, de uitwerp-
selen van de hond achter te laten 
daar waar het beestje het neergelegd 
heeft of erger nog; het oprapen met 
een plastic zakje om het daarna een 
paar straten verder weg te werpen al 
dan niet in een tuin, als niemand 
kijkt. Ook in de bermen langs de au-
towegen: bergen zwerfvuil!! Zakje 
friet half leeg, drankje op? Raampje 
open en al het lastige gerief naar bui-
ten gezwierd, waarna de reis voort te 
zetten, al dan niet genietend van de 
natuur! Of bij de geldautomaat, de 
ticketjes, laat maar waaien! Parkeer-
plaatsen, gooi maar neer! 

Veel wordt ondernomen om het re-
sultaat van deze mentaliteit aan te 
pakken om het dorp en haar entree 
netjes te houden, kosten nog moeite 
worden gespaard om dit met zo’n 
200 Nuenense vrijwilligers te be-
werkstelligen. Landelijk zal dit zo’n 10 
duizenden vrijwilligers zijn die het-
zelfde doen; het schoonhouden van 
onze leef- en woon omgeving, be-
vuild door die andere mens!

Zou het ook helpen dat we dit ook 
gaan aanpakken bij de bron? Het af-
val even in de zakken/tassen of afval-
zakjes houden om thuis of onderweg 
het in de daarvoor bestemde prullen-
bakken te deponeren? Laten we het 
proberen met z’n allen!!! Succes hier-
mee! Ik hoop dat wij ploggers, deze 
verandering gaan merken door min-
der vuilniszakken te kunnen vullen. 
Wij zijn benieuwd!

De vraag, wat kan ik er tegen doen, 
stelde ik mijzelf diverse malen. Totdat 
ik werd geattendeerd op de Landelij-
ke Schoonmaakdag, ook in Nuenen. 
Ik heb direct mijzelf en partner opge-
geven waarna we door de gemeente 
werden voorzien van twee schoon-
maaksets. Super!!
Enkele dagen later een eerste ‘try-
out’, een kleine route rondom onze 
wijk. Wat een onverwachte confron-
tatie met de realiteit: lege blikjes, veel 
uitwerpselen van honden, papieren 
zakdoekjes, bekers, te veel om op te 
noemen. Al hinkelend door het plant-
soen om die hondenstront te ontwij-
ken: de jacht op het zwerfafval is be-
gonnen! Na krap 6 km, 4 volle vuilnis-
zakken en met een voldaan gevoel 
thuisgekomen, een pintje openge-
trokken. 

NL-Alert is gratis en anoniem, je tele-
foonnummer blijft onbekend. Je ont-
vangt NL-Alerts ook als het mobiele 
netwerk overbelast is. Naast NL-Alert 
op je mobiel, zijn NL-Alerts ook te zien 
op steeds meer digitale reclame-
schermen en reisinformatieschermen 
in het openbaar vervoer.

Hoe zendt de overheid 
NL-Alerts uit?
De overheid kan NL-Alerts uitzenden 
via alle zendmasten van Nederlandse 
telecomproviders. Tijdens een nood-
situatie bepaalt de lokale veiligheids-
regio in welk gebied het NL-Alert uit-
gezonden moet worden. Dit is afhan-
kelijk van de plek van het incident, en 
bijvoorbeeld van hoe de wind staat. 
Zelfs als je kilometers verderop woont 
kan een gevaarlijke rookwolk met gif-
tige stoffen zo jouw woonplaats be-
reiken. Ben je verbonden met een 
zendmast die bereik heeft in het be-
treffende gebied? Dan ontvang je het 
NL-Alert.

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen zijn 
waarom je het NL-Alert niet ontvangt.
• Je mobiele telefoon stond uit of 
 op vliegtuigstand
• Je had tijdelijk geen bereik
• Je mobiele telefoon was niet 
 verbonden met een zendmast 
 die het NL-Alert uitzond

Testbericht
Ieder half jaar in juni en december 
zendt de overheid rond 12.00 uur 
een NL-Alert testbericht uit. In het 
bericht is duidelijk aangegeven dat 
het om een testbericht gaat. Met het 
NL-Alert testbericht kun je ervaren 
hoe het is om een NL-Alert te ont-
vangen. Hierdoor herkennen drie-
kwart van de Nederlanders die in het 
afgelopen jaar een NL-Alert testbe-
richt hebben ontvangen een NL-
Alert bij een noodsituatie.

Laat Nuenen
het weten...

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en 
al het nieuws wat u 
vindt dat Nuenen 

moet weten. 
Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Mooie resultaten zwemmers 
Z&PV Nuenen
Afgelopen zondag vond in Eindhoven, sinds twee jaar, weer een wed-
strijd plaats in een 50m bad. Elf zwemmers van Z&PV Nuenen durfden de 
strijd aan te gaan.

ven. Ook Danila van den Hoogen-
band en Kaelyn Schouten zwommen 
op deze afstand mooie tijden. Voor 
Kaelyn was het de eerste wedstrijd in 
een 50m bad en daarmee was haar 
tijd van 39,49 meteen een persoon-
lijk record. Julie, Danila en Kaelyn 
zwommen later op de middag nog 
de 50m vlinderslag en ook die strijd 
werd door Julie gewonnen.

Lars Diesch begon met de 50m vrije-
slag waarbij hij met 26,16 net boven 
zijn inschrijftijd aantikte. Datzelfde 
deed hij op de 100m schoolslag en 
op de 100m vrijeslag. Ook Alexander 
Nijst zwom op zijn beide afstanden 
(100m vrije en 100m vlinderslag) net 
boven zijn inschrijftijden.

Een mooie strijd was er ook tussen 
Robin Goossens en Nikita van den 
Ouden op de 200m wisselslag. Hal-
verwege lag Nikita nog ruim 2,5 se-
conden voor, maar met een goede 
schoolslag wist Robin dit gat ruim te 
dichten en kwam het aan op de laat-
ste baan. Uiteindelijk tikte Robin 0,15 
seconden eerder aan dan Nikita. La-
ter op de middag zwom Robin nog 
een mooi 2.44.16 op de 200 m school-
slag en Nikita een goede 4.46.63 op 
de 400m vrijeslag.
Het slot stuk, de 100m vrijeslag dames, 
was voor Julie en Kaelyn een mooie af-
sluiting. Julie zwom 1.05.61 en Kaelyn 
1.26.61. Voor beide dames een per-
soonlijk record in een 50m bad.

In programma 1 wist Arlyn Schouten 
al direct een mooi persoonlijk record 
op de 200 meter vrijeslag neer te zet-
ten van 2.39,26. Vier programma’s 
daarna zwommen Merel Phaff en Ines 
Keijzers op de 50m rugslag respectie-
velijk de derde en 16de tijd, waarbij 
de tijd van Ines een pr was. Later op 
de middag zwommen beide dames 
ook de 100 meter vlinderslag, wat we-
derom een nieuwe toptijd voor Ines 
opleverde. Arlyn, Merel en Ines kwa-
men verder ook nog uit op de 100m 
rugslag, met pr’s voor Arlyn en Ines.

Maar liefst 4 dames zwommen de 
50m vrijeslag en die onderlinge strijd 
werd gewonnen door Julie van Nis-
pen, net voor Britt Bogers. Julie zwom 
ruim 5 seconden van haar persoonlijk 
record af en Britt zat er nog net bo-

Hallo 4, 5 of 6-jarige
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij zijn Juventud! Een voetbal-
combinatieclub tussen RKVV Nederwetten en RKGSV uit Gerwen. Het ene 
half jaar spelen we onze wedstrijden in Nederwetten en het andere in 
Gerwen. Trainen doen we het hele seizoen op allebei de locaties.

Ben jij die sportieveling die niet stil 
kan zitten kom dan eens meedoen 
met onze sport en spel groep. Elke 
zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur staan onze enthousiaste begelei-
ders klaar om samen met jullie geva-
rieerde balspelletjes op speelse wijze 
te oefenen.
We starten weer op zaterdag 5 
maart. Voor iedere 4, 5 of 6-jarige 

jongen of meisje. Dit voorjaar trai-
nen we op het sportpark van Neder-
wetten van 09.00-10.00 uur. Aan-
melden of verdere info op de web-
site. Kosten zijn € 12,50 voor onge-
veer 10 zaterdagen.

Graag zien wij jullie op ons sportpark 
in Nederwetten!
www.juventud.nl

SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zaterdag 26 februari
RKGSV 1 - Acht 1 ................................13.00
RKGSV 2, 3, 4, 5, 6 en VR  ...................... vrij

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
 13.30-15.30 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 donderdag
14.00-16.15 uur Kienen in Gerwen

Gemeenschapshuis D’n Heuvel te Gerwen 

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

Vrijdag 25 februari
13.30 Senergiek lezing: Roland van Pareren

Trefpuntzaal Het Klooster Nuenen

Zondag 27 februari
10.00-12.00 uur IVN Kids

Kamerven Stiphoutse bossen

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

Voor kinderen van 7 tot 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 IVN Natuurwerkdag.

Kamerven (te bereiken vanaf het Moorven, 
zijstraat Lieshoutseweg)

Donderdag 10 maart 
19.30 uur Film Cultuur Avonduur

Het Klooster

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart
NL Doet

Zondag 13 maart
08.30 uur IVN Spechtenwandeling

Start Zandpad naast Lissevoort

Woensdag 16 maart 
Gemeenteraadsverkiezingen

Kan nieuwe deelnemers ge-
bruiken!!

Kienen in Gerwen...  
Wilt u een middag gezellig kienen in 
Gemeenschapshuis D'n Heuvel te 
Gerwen dan bent u van harte wel-
kom op de donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.15 uur.
De kosten zijn 5,- euro en het gaat om 
kleine prijsjes en gezelligheid. U kunt 
gewoon binnenlopen zonder enige 
verplichting.
Iedereen is van harte welkom!!!

Rikavonden   
Nederwetten
De rikavonden in de kantine van 
RKVV Nederwetten zijn op vrijdag-
avond een groot succes. Er wordt met 
veel plezier gekaart en de onderlinge 
strijd om de 1e prijs is de hele avond 
voelbaar.

Toch kan er maar een de winnaar zijn 
en de winnaar van vrijdagavond 18 
februari 2022 was:

1e prijs: Wim Raaijmakers (96 punten)
2e prijs: Michel Verhoeven (70 punten)
3e prijs: Marino Wijlaars (42 punten)
4e prijs: Piet Renders (38 punten)
5e prijs: Adri Verhagen (31 punten)

Er wordt dit seizoen nog twee keer 
gekaart en wel op de vrijdagavonden 
4 en 18 maart, aanvang 20.00 uur.

IVN spechtenwandeling       
in het Nuenens Broek

om welke soort het gaat. In het Nue-
nens Broek zijn alle in Nederland 
voorkomende spechten aanwezig, 

Het is altijd spannend om Spechten 
te horen en te ontdekken. De gidsen 
kunnen vaak al aan de roffel horen 

1e plaats voor 
Danae Leemans 
tijdens Brabantse 
kampioenschappen 
cross atletiek 2022 
voor meisjes U18/20, 
op zondag 20 februari 
tijdens een zwaar en 
nat parcours 
@Natuurpoort 
Nederheide 
in Milheeze.

Op zondag 13 maart nemen vogelgidsen van IVN Nuenen je graag mee 
naar het Nuenens Broek om spechten te spotten. Al in het vroege voor-
jaar beginnen spechten met het laten horen van hun felle roffels en luid-
ruchtige geroep om een territorium af te bakenen. Een mooi moment om 
op zoek te gaan naar de verschillende soorten spechten in onze omge-
ving. Ze laten zich dan makkelijk zien, omdat er nog vrijwel geen blade-
ren aan de bomen zitten.

zelfs de in Nederland minder algeme-
ne soorten, zoals de zwarte specht en 
middelste bonte specht. We nodigen 
je graag uit om mee te gaan op deze 
ontdekkingstocht. Aan de wandeling 
zijn geen kosten verbonden. We ver-
trekken om 08.30 uur vanaf het zand-
pad naast De Lissevoort en lopen 
vanuit daar naar de ingang van het 
Nuenens Broek.

Zorg voor waterdichte stevige schoe-
nen of laarzen en voldoende warme 
kleding. Het Nuenens Broek kan in het 
voorjaar moeilijk toegankelijk zijn.

Informatie: Roy van der Velden (roy-
peter40@hotmail.com) of www.ivn.
nl/nuenen
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 8

Oplossingen wk 7
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

F A N T A S T

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

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

Kruiswoord

W L O G O P E D I E B

T A M E L F P U B U I T

O L E I N E A E V E N Z O

B E D E E I F E L B I E S

B S O S L P G I E T C

E C A P E E K N I K A

L A N D R O V E R

D J A D E S K R A T N

A M A E L I P T A S A

K U C H T A N G A D A T A

A L H I E R G G E B R E K

R A T E E G T I C T N T

T A K K E R B O U W O

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku2 4 1
4 6

1 7 8 2
4 5 8

4 5
6 1 2
7 9 6 3

3 1
9 4 5

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

Horizontaal: 1 hoogtepunt 6 politieactie 12 wild zwijn 13 inham 15 ook 18 mening 20 wedstrijdslee 
21 ten name van 23 brandgang 24 rode gelaatskleur 26 uit nalatenschap verkrijgen 
28 half (in samenst.) 29 oefentijd 31 naar beneden 33 papegaai 34 kookgerei 36 krachtig 38 draf 
41 grote loopvogel 43 schoonmaakgerei 45 vreemde munt 47 deel v.h. hoofd 49 Noorse godheid 
51 politieke partij 52 eigenschap 55 vechten 58 betaaleenheid 59 bijbelse fi guur 60 opplakbriefje 
61 boomloze vlakte.

Verticaal: 2 Grieks eiland 3 in verband met 4 watervlakte 5 Duitse omroep 7 type onderwijs (afk.) 
8 zijrivier v.d. Rijn 9 wiel 10 tuingerei 11 geestelijke 14 aanspraak 16 pret 17 naarling 18 bakplaats 
19 pl. in Drenthe 22 bedrijfsvorm (afk.) 25 landgoed 26 ontzag 27 land in Azië 28 Spaanse titel 
30 vlaktemaat 32 vallei 35 tropische hagedis 36 klinkdicht 37 vogel 38 deel v.e. zeilboot 
39 platenspeler 40 grassteppe 42 Chinese deegwaar 44 boom 46 jongere broer of zus 48 arbeid 
50 kleur 53 trekgat 54 strafwerktuig 56 keurig 57 hoofddeksel.

ABEEL
AIRCO
AMIGO
ATLAS
AUTOPSIE
DRANG
ELFTAL
FAMEUS
FLEUR
GEKKO
GROEF
KORPS
KRAAKPAND
KRANEN
OOGJE
PANIEK
PATHOLOOG
PEDEL
POMPOENEN
PRECAIR
RAKEL
SIKJE
SMAAK
SPANJE
TOURSUCCES
UITHOUDING
ULEVEL
WEKEN
ZOLDERTRAP
ZWAKZINNIG

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

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

Winnaar: week 6, Mw. M. Bongers-Verheijen, Lieshout.

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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.

D66
BOUWEN om te WONEN 
en te LEVEN in Nuenen

stem 
Anneke Coolen-Pero

LIJST 4 D66

D66
denkt en doet
DUURZAAM

stem 
Desiree van Wessel

LIJST 4 D66

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.

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

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

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

GEZOCHT: hulp in de 
huishouding in Nuenen 
bij gezin met 3 kinderen. 
Enthousiast en ervaring? 
Mail Annemieke2000@
hotmail.com of bel 06-
52640733.

GEZOCHT: werkster voor 
hoog bejaard echtpaar 
met hond, in Nuenen. Tel. 
040-283 27 08.

VANAF € 20,-

TE KOOP GEVRAAGD:
een stevige in goede staat 
zijnde rollator. Tel. 06-
83959964.

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

De Contactcirkel Rode Kruis 
Brabant-Zuidoost
Door: Nicolette van Heesch

Vindt u het ook zo prettig om elke dag even iemand te spreken? Het hoeft 
geen lang gesprek te zijn, maar in de ochtend even persoonlijk contact zodat 
iemand weet dat u ‘s morgens goed bent opgestaan en dat alles oké is. Of zo-
dat het opgemerkt wordt, als u bijvoorbeeld eens valt. Want ben nou eerlijk: 
als u alleen woont kan dat zomaar gebeuren. 

bouwt toch een band met de deelne-
mers op!”

“Het bevalt uitstekend!”
Eén van de deelnemers kwam met de 
Contactcirkel in aanraking nadat haar 
man overleed. Door zijn ziekte en opna-
me in een verpleeghuis voelde mevrouw 
zich eenzaam. Hoewel zij zelfstandig 
woont en veel bezigheden heeft, miste 
zij toch een dagelijks contact. Het geeft 
haar ook een veilig gevoel in geval van 
een noodsituatie, die gelukkig nog nooit 
voorkwam. “Het bevalt mij uitstekend, 
die telefoontjes!”

Wilt u ook deelnemen? 
Neem contact op met het Rode Kruis 
Brabant-Zuidoost via 040-2443311 of 
contactcirkel.brabantzuidoost@rode-
kruis.nl 

Precies daarvoor heeft het Rode Kruis 
Contactcirkels. Als u deelneemt aan 
zo’n Contactcirkel wordt u iedere dag 
op een vast tijdstip gebeld. Als het 
niet lukt om contact met u te krijgen, 
alarmeert de cirkel uw contactper-
soon om even een kijkje bij u te ne-
men. U wordt dus niet zomaar verge-
ten.

Voorkomen van noodsituaties
De Contactcirkel is vooral gericht op 
het voorkomen van noodsituaties. Dat 
het ook helpt tegen eenzaamheid is 
een mooie bijkomstigheid. In de 30 
jaar dat Lien, (één van de vrijwilligers) 
dit werk doet, maakte ze één keer mee 
dat iemand ’s nachts zijn heup gebro-
ken had, en twee keer dat iemand in 
zijn slaap was overleden. “Gelukkig dat 
wij er waren! Het raakt je, want je 

1 & 2 oktober vindt de volgende editie van 
kunsT met een grote T plaats 

KunsT met een grote T
Dit is de kans voor amateur kunstenaars uit Nue-
nen c.a. om hun werk te tonen: schilderijen, sculp-
turen, keramiek, wandkleden, foto’s, lichtkunst... 
zowel binnen als buiten zijn er mogelijkheden 
voor exposities. Inschrijving kost € 35,- en kan via 
de website www.kunstmeteengrotet.nl.

De locaties zijn net als andere jaren gelegen in het 
centrum van Nuenen. Vertrekpunt is het Nuenens Col-
lege - ook jongeren doen mee aan dit evenement - en 
eindpunt is het Nuenense gemeentehuis. “We hopen 
dat je net als andere jaren in het centrum van Nuenen 
talloze enthousiaste bezoekers ziet, die zich verbazen 
over de kwaliteit en diversiteit van de getoonde kunst-
werken. Mensen hebben ruim twee jaar de tijd gehad 
om nieuw werk te maken, nu kan dat worden ge-
toond!”, aldus Judith Tesser. 

De organisatie is voor de derde keer in handen van 
Rotary club Nuenen. Het is een zogenaamd handen 
uit de mouwen project, anders gezegd veel investe-
ring in uren door de leden, en weinig kosten. De Ro-
tary zet zich in voor de gemeenschap en wil hiermee 
bijdragen aan het behoud van ons culturele erf-
goed. 

Bijzonder is dat de editie van 2022 tevens plaatsvindt 
in het kader van de activiteiten van NGN200, het 
200-jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. 

Meer informatie zie de website: 
www.kunstmeteengrotet.nl
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