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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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Het was 
weer gezellig 
carnaval 
2022!
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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In de 
voetsporen
van André 
van der Maat

Nuenen: 
gaaf en 
lief dorp...
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Vinca
Of maagdenpalm is een 
wintergroene bodem-
bedekker met mooie 
paarse bloemen in 
3 liter pot.
7.95
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

4.99

6
MAART

Ieder weekend
GRATIS 

PARKEREN
Vanaf vrijdag 18.00 u tot maandag 09.00 u

koopzondag
12.00 - 17.00 uur 

www.combinatienuenen.nl

Verkiezingen
16 maart ‘22

Nieuwe website Voedselbank
Sinds afgelopen maandag is er een compleet nieuwe website voor Voed-
selbank Nuenen, nadat de vorige versie 15 jaar trouwe dienst heeft bewe-
zen. De nieuwe website is gemaakt op basis van de website van de over-
koepelende organisatie Voedselbanken Nederland. Er zijn drie rubrieken: 
Zoek je hulp?, Steun ons, Wat we doen. Daarnaast is er natuurlijk de mo-
gelijkheid om contact te maken en ontbreekt ook de Doneerknop niet.

Grote dank
Met veel steun van reclamebureau 
Bonkend uit Eindhoven (eigenaar 
Coen Blankwaard uit Nuenen), Louis 
Dijk (Frits Dijk International) en Bart 
de Groof (STRK) is de website tot 
stand gekomen. 

De Voedselbank bedankt bedrijfsle-
ven en bewoners in Nuenen voor hun 
steun, elke keer weer.

“Met de drie rubrieken maken we het 
voor iedereen erg makkelijk. Potentiële 
klanten zullen vooral kijken in de ru-
briek Zoek je hulp? Daar helpt Steffie 
met een begrijpelijk filmpje: lekker 
makkelijk en binnen 2 minuten weet je 
precies hoe de Voedselbank werkt. 
Voor particulieren en bedrijven heb-
ben we de rubrieken Steun ons en Wat 
we doen.
Op de homepage staan nog enkele 
getallen waaruit blijkt dat de Voed-
selbank in Nuenen noodzakelijk is”, 
zegt Jan Kees Lemkes, voorzitter van 
Voedselbank Nuenen.

Kerken Nuenen, Gerwen en  
Nederwetten luiden klokken 
voor vrede en recht
Vanuit de landelijke Raad van Kerken, waarvan Christien Crouwel alge-
meen voorzitter is, is het verzoek gekomen om woensdag 2 maart vooraf-
gaand aan de gebedsviering in de Dom in Utrecht 15 minuten lang de 
klokken te luiden tegen de oorlog in Oekraïne. De kerken van Nuenen c.a. 
doen hieraan mee.

Klokken voor vrede en recht
Op woensdag 2 maart vindt in de 
Domkerk in Utrecht een gebedsmo-
ment plaats voor vrede en recht in 
Oekraïne. De korte viering begint om 
17.30 uur. KRO-NCRV zendt deze live 
uit op NPO2 onder de titel: Vrede is 
voor iedereen. 
De Raad van Kerken in Nederland 
roept op om voorafgaand aan deze 
viering, tussen 17.15-17.30 uur, de 
kerkklokken te luiden, als oproep tot 
deelname aan dit gezamenlijke ge-
bed en als teken van ondersteuning 
en bemoediging voor alle getroffe-
nen. De Raad van Kerken hoopt dat 
de oproep tot het luiden van de klok-
ken als uitnodiging tot het gezamen-
lijk gebed breed gedeeld zal worden 
via de sociale media: #klokkenvoor-
vredeenrecht

NLdoet
Nldoet, de landelijke actiedagen 
die in het teken staan van vrijwilli-
gerswerk, vinden plaats op vrijdag 
11 en zaterdag 12 maart.

NLdoet wordt jaarlijks in maart geor-
ganiseerd door het Oranjefonds. Op-
die dagen gaan heel veel Nederlan-
ders aan de slag als vrijwilliger bij één 
van de vele maatschappelijke organi-
saties in ons land. Voor die organisa-
ties is dit een kans om nieuwe vrijwil-
ligers aan te trekken en klussen uit te 
voeren waar extra menskracht voor 
nodig is.

Klussen in Nuenen
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van har-
te uit om mee te doen en een dagje 
de handen uit de mouwen te steken 
als vrijwilliger. Op de website van NL-
doet, www.nldoet.nl, kunt u zien wel-
ke klussen er op 11 en 12 maart in 
Nuenen zijn, bijvoorbeeld bij dorps-
boerderij Weverkeshof, scouting Pan-
ta Rhei, scouting Rudyard Kipling of 
de Dorpswerkplaats. Kijk snel, want 
sommige klussen zijn al bijna vol.
Voor meer info en mogelijkheden tij-
dens NLdoet, neemt u contact op 
met het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
via het CMD, tel. 040-2831675, of 
stuurt u een e-mail naar:
ismene.borger@levgroep.nl

Nog even en het is voorjaar 
op Weverkeshof
In het zonnetje, in het park, bij ‘Dwers in het Park’. Dat is genieten! Het 
kan weer, het mag weer!! Een bruggetje naar Weverkeshof. Wij zijn weer 
iedere dag open van 10.00 tot 17.00 uur. 

heeft alweer 1x plaatsgevonden. De 
volgende is op 13 maart. En op 3 april 
hebben we in ieder geval weer een 
muziekzondagmiddag. Kinderfeest-
jes kunnen weer worden afgespro-
ken en ook de scholen kunnen weer 
voor de educatie bij ons terecht. 

Kortom: we gaan weer een mooi 
voorjaar in! Zoals altijd staat de koffie 
voor u klaar! En voor zolang het moet 
is de kachel binnen aan.

Kijk voor de meest actuele informatie 
op Facebook en onze website: 
https://weverkeshof.nl/. 
Tot ziens op Weverkeshof! We zijn er 
klaar voor!

In de tuinen zullen binnenkort de 
bloemen weer opkomen en de strui-
ken staan in knop. Er is links en rechts 
flink gesnoeid om zodoende letterlijk 
en figuurlijk wat meer lucht te geven 
aan de bodembeplanting. 
De dieren komen weer uit hun be-
schutte plaatsjes en zijn blij dat er 
weer bezoekers zijn. Want die stilte 
vonden ze maar niks.

De activiteiten starten langzaam 
maar zeker weer op. De Ierse Sessie 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

In fi etsaccu’s zitten waardevolle metalen 
die hergebruikt kunnen worden.
Bijvoorbeeld koper voor nieuwe kranen 
en nikkel voor brilmonturen.

Energie bespaar Spreekuren 
• Telefonisch Energiespreekuur (085-0410041): dinsdag 

en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@

energiehuisslimwonen.nl

Themabijeenkomsten/workshops in net Energiehuis 
Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’.
• 8 maart 19.30: Warmtepomp iets voor mij? (Torenstaat 3).
• 21 maart 19.30: Slimme isolatie en 20-30% 

besparen (Torenstaat 3).
• 4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? 

(Torenstaat 3)
• 25 april 19.30: Workshop eigen woning 

QuickScan via zoom op eigen Pc/laptop.

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl
 of email info@energiehuisslimwonen.nl 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 22-02-2022 EN 28-02-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Piet van Wijkgaarde 18 en 32
en Lies de Kruijffgaarde 14 en 24 Plaatsen balkonhekken-
Nuenen B 5978 Oprichten woonhuis 
Barisakker 75 Plaatsen dakkapel voor- 
 zijde woning 
Houtrijk 16 Vervangen en uitbreiden  
 van bestaande uitbouw 
Gulberg 18 Plaatsen opslagtank 
Kerkstraat 36 Uitbreiden woning 
Nuenen C 3893 Uitbreiden werkplaats/ 
 hobbyruimte 

 Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 26 Plaatsen beeld in de 
 voortuin 
Van Ruusbroecstraat 21 Plaatsen dakkapel 
 voorzijde woning 
Bakertdreef 5 Oprichten woning 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
25-02-2022 Den Binnen 14A Melding Activiteitenbe- 
  sluit milieubeheer Bar- 
  chetta Parts Vof voor het  
  starten van bedrijf in au-
  tosloopmaterialen 
22-02-2022 De Beekse Tuin Vaststellen parkeergele- 
  genheid opladen elek- 
  trische auto’s 

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

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 7 maart 2022 is er een hoorzitting van de 
Algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende zaken:
1.  Om 20.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 

van 29 november 2021 waarbij een omgevingsvergun-
ning is verleend voor het oprichten van vier padelbanen 
op het perceel Lissevoort 10 te Nuenen.

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

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ONLINE VRAGENLIJST 
DAGSTRAND ENODE
Hoe maken we van dagstrand Enode een fi jne(re) plek? 
Dat is de vraag waar we als gemeente over nadenken. 
Daarvoor willen we ook graag weten wat jij belangrijk 
vindt: welke mogelijkheden zie jij voor Enode? En welke 
juist niet? Laat het ons weten! We hebben een online vra-
genlijst gemaakt die je kunt invullen tot 28 maart. Lees 
meer en doe meer op: www.nuenen.nl/enode

AFVALCOACHES BIJ 
PARKEERPLAATS HONGERMAN
Wij zijn Monique en Yvette, afvalcoa-
ches bij afvalinzamelaar Blink. Binnen-
kort zal je ons treª en in de buurt van 
de containers bij sporthal Hongerman 
(Hoge brake). 
Graag beantwoorden we daar al jullie 
vragen met betrekking tot (zwerf) afval 
en afval scheiden thuis.

Tot ziens op een van onderstaande dagen en tijdstippen:
• maandag 14 maart van 8.00 tot 11.00 uur
• woensdag 16 maart van 11:00 tot 14.00 uur
• vrijdag 18 maart van 8.00 tot 11.00 uur

DUURZAAMHEID

Gijs uit de Herikhof vangt regenwater op in eigen tuin. 
Begin het voorjaar ook goed met afkoppelen van regen-
water: vraag subsidie aan op www.nuenen.nl/afkoppelen/ 

Kalender maart en april 2022 EnergieHuis Slim Wonen

Stichting EnergieHuis Slim Wo-
nen, slim besparen en gratis 
voorlichting. De stichting Ener-
gieHuis Slim Wonen is een sa-
menwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeen-
ten in de regio. Bekijk alle lokale initiatieven en acties via 
onze website en kies 'In Jouw gemeente’

Energie Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Nuenen: elke zaterdag van 11.00-13.00 Bibliotheek 

Nuenen zonder afspraak

Gratis afspraak maken met een Energiecoach via website-
menu ‘Afspraak’
• Helmond: Elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zat. 10.00-

13.00 in het EnergieHuis Helmond Torenstraat 3/zoom

GEMEENTERAADS- 
VERKIEZINGEN
Op de website verkiezingen.nuenen.nl zijn de kandidaten-
lijsten voor de verkiezingen voorzien van audio. Onder 
elke kandidatenlijst per partij staat deze afbeelding. Met 
de play knop kun je een voor een de kandidaten horen. 
Dit is voor mensen met een visuele beperking en laagge-
letterden en een bevordering voor de toegankelijkheid.

Stempassen gemeenteraadsverkiezingen verstuurd
De stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
14/15/16 maart zijn verstuurd. Heeft u geen stempas ont-
vangen? Of raakte u uw stempas kwijt? 
Op verkiezingen.nuenen.nl leest u wat u dan kunt doen. 
U vindt hier ook meer informatie over o.a. machtigen, 
stemlocaties en de deelnemende partijen.

 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.

Verkiezingen
16 maart

2022

Verkiezingsdebat
Gemeente Nuenen ca,
5 maart om 16.00 uur

in Het Klooster en 
te volgen bij de LON
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Feestelijke heropening na make-over

Vier het met ons mee op vrijdag 4 maart!

Iedere bezoeker 

krijg
t een 

leuke atte
ntie!
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Iedere klant

krijg
t een

leuke atte
ntie

!

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste
Service en Kwaliteit!

Biefstuk Spiezen
“Diverse soorten” .................................4 stuks 7,95
Gekruide Biefstuk
Reepjes .............................. 500 gram 8,95
Winterse Kiprolletjes
.......................................................... 100 gram 2,65
2 Gegrilde
Kippenpoten .......................... 3,50
Kippendijen
Ovenschoteltje ...... 100 gram 2,65
Grill Worst
“Stuk of gesneden, uit eigen keuken” 100 gram 1,25

KOOPJE

UIT DE

GRILL

SPECIAL

TOPPER

SPECIAL

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang Goreng 4 st.

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Gon Bao Kai (Kipfilet met cashewnoten)

19,95

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Jouw situatie, jouw verzekeringen 
op maat.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN KLEURENVELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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Kamerven of   
Kamerbos deel 2
Afgelopen zondag heeft een grote 
groep kinderen (met hun ouders) de 
aanzet gegeven om de vliegdennen 
rond het Kamerven te verwijderen. 
Ze hebben verschrikkelijk goed hun 
best gedaan en aan het einde kon-
den we trots terugkijken op een mooi 
open stuk waar de dennen verdwe-
nen zijn.

De kinderen namen vooral de kleine 
dennetjes voor hun rekening terwijl 
hun ouders de wat grotere aanpakte. 
Maar ze hebben nog genoeg overge-
houden voor de 2e opschoon dag, 
we hopen dan ook dat er aanstaande 
zaterdag 5 maart weer veel handen 
aanwezig willen zijn.

Neem een goede schep, zaag of 
snoeischaar mee dat maakt het werk 
een stuk makkelijker. Het IVN zal die 
dag ook aanwezig zijn en als het 
goed is plaatsen die een tent als het 
weer het toelaat. Koffie en thee wor-
den verzorgd en de aanvang is 10.00 
uur en einde ongeveer 14.00 uur. Je 
hoeft echt niet de hele tijd aanwezig 
te zijn, ieder uur is meegenomen.

Dus tot 5 maart dan maken we er sa-
men weer een prachtig Kamerven 
van.

Groen en biodivers Nuenen

We zijn op de groene weg
Nuenen kan door haar ligging tussen Eindhoven en Helmond een groene 
buffer zijn. We beschikken over een paar unieke natuurgebieden zoals 
het Dommeldal, Nuenens Broek en de Stiphoutse bossen.

In een gezonde natuur gedijen plan-
ten en dieren het beste. Om dit te be-
reiken hebben we het maaibeleid 
aangepast, verzorgen we bomen, 
snoeien we struiken niet te kort en 
behoren kale grasvelden vrijwel tot 
het verleden. We laten blad zoveel 
mogelijk liggen en kiezen voor plan-
ten met een langere bloeitijd.

Stuk voor stuk zaken om de biodiver-
siteit te stimuleren en in stand te 
houden.
Een kleine twintig bijen- en vlinder-
veldjes in ons dorp, fleurig en vrolijk, 
vormen een bijtankstation voor de 
bijen. Als je door Nuenen loopt of 
fietst, herken je ze, dan zie je wat bio-
diversiteit is en doet. Er zoemt en kri-
oelt van alles: wilde bijen, hommels, 
vlinders, kevers, wormen en zelfs 
veldmuizen.

Wij maken ons sterk voor een gezon-
de natuur in Nuenen. Initiatieven, 
veel vanuit IVN, kunnen dan ook op 
onze steun rekenen.

Nu, eind februari, het prille voorjaar, 
hoor je de eerste vinken en lijsters 
weer zingen. Dan denk ik wat een 
wonder en dat komt elk jaar weer te-
rug.
In het omgevingsplan staat geschre-
ven hoe belangrijk groen, natuur en 
biodiversiteit zijn voor onze gezond-
heid en geluk. En groen is meer dan 
groen, het sleutelwoord daarbij is 
biodiversiteit. Nuenen is goed op de 
groene weg, dat zie je en dat hoor je! 
Ga maar eens ‘n uurtje wandelen.

Hoewel je er de laatste week anders 
over zou denken, is bodemverdro-
ging een aandachtsgebied voor een 
gezonde natuur. Het brengt schade 
toe aan planten, en bomen groeien 
minder goed. Vlinders en insecten 
zijn afhankelijk van planten of van 
vochtige grond en worden hierdoor 
bedreigd. Dit kun je tegengaan door 
de regenpijp los te koppelen van het 
riool en het regenwater op te vangen 
in een regenton of in je tuin te laten 
stromen.

Voor biodiversiteit is het van levens-
belang dat insecten, vogels en plan-
ten alle ruimte krijgen om te floreren. 
Meer insecten betekent meer en be-
ter voedsel voor andere dieren waar-
onder vogels. Voor vogels zijn insec-
ten stapelvoedsel en voor sommige 
soorten zelfs noodzakelijk om hun 
kroost groot te brengen.

Vooral onze bijen zijn kampioen 
bloemenbestuivers en spelen een 
hoofdrol in de instandhouding van 
onze bloemen en voedsel. Zonder 
bijen bestaan er geen groenten en 
fruit zoals appels en tomaten. Tegelij-
kertijd wordt de bijenstand serieus 
bedreigd door pesticiden, stikstof, 
versnippering en verstening.

Maurits Spijkerman, kandidaat nr. 2
lijst 2 GroenLinks-PvdA

De Woon-Zorg visie komt er eindelijk aan...
Op 11 juli 2019 stond er in dit blad een ingezonden brief van mij over de haperende 
doorstroming in Nuenen. Ouderen blijven hier massaal in hun veel te grote huis wo-
nen. Niet omdat ze daaraan zo verknocht zijn zoals sommigen denken, maar omdat ze 
geen kant uit kunnen, letterlijk. Wie een betaalbare kleine seniorenwoning zoekt waar-
in je op de begane grond kunt wonen vangt bot in Nuenen. Wie zoiets zoekt moet ons 
mooie dorp uit. En dus blijven de meesten, in plaats van zich opnieuw diep in de schul-
den te steken voor een duur koopappartement, vooral zitten waar ze zitten. Ze blijven 
genieten van hun tuin en laten uiteindelijk de tuinman langskomen. Een traplift erbij 
en de verhuizing is van de baan. De doorstroming stokt zo volledig.

Wat in grote letters op de voorkant van de W70 verkiezingsfolder staat klopt: “Het is zo 
mooi om in Nuenen te wonen”. Nóg mooier is het om in Nuenen te kunnen BLIJVEN wo-
nen. Maar daar hoort dan wel een woningplan bij dat alle levensfases afdekt. Helaas, 
zo’n langetermijnplan is er niet.

Inmiddels bijna 3 jaar geleden pleitte ik voor het opstellen van een toekomstvisie die 
past bij de woningvraag en die geen enkele groep uitsluit. Een allesomvattend meerja-
renbouwplan dus, waarin óók de woningvraag van de vele senioren in Nuenen royaal 
wordt meegenomen.
Wie hun vraag nu nog steeds niet kent heeft duidelijk een communicatieprobleem.

Afgelopen week bezocht ik een bijeenkomst in Het Klooster, georganiseerd door Syner-
giek en de PVVG. Prima initiatief. Alle politieke partijen namen deel aan het debat, met 
uitzondering van 1 partij ‘’waarmee we niet in contact konden komen omdat we het 
adres niet hadden’’ (…) De hele avond klonk er machteloosheid door want er ligt een 
dik probleem: onze gemeente beschikt nauwelijks meer over bouwgrond. In veel geval-
len is die in handen van slimme projectontwikkelaars die weten hoe ze alles naar hun 
hand kunnen zetten. Niet zelden zijn ze de gemeente 3 stappen voor.

Iedereen weet dat de focus van commerciële partijen op winstmaximalisatie ligt en 
niet op de woonwensen van de massa. Onze gemeente (b)lijkt in dit proces nogal 
machteloos. Eigenlijk logisch, want zonder een harde, vastgelegde woon-/zorgvisie 
ben je een speelbal van de commercie en word je meer toekijker dan beleidsbepaler. 
Met ad hoc beleid en wat handjeklap in een theater kom je er niet in dit proces. Lange-
termijnbeleid vraagt om serieuze aandacht en investering in tijd, voor zover het nog 
niet te laat is. Die conclusie trokken meerderen tijdens de bijeenkomst in Het Klooster.

De bezoekers van de avond vroegen zich hardop af hoe onze gemeentelijke bestuur-
ders de gang van zaken gaan ombuigen. Een doorstromingsplan ten gunste van jon-
geren? Specifiek bouwen voor ouderen? De bouw van knarrenhofjes actief stimuleren? 
Niemand weet het antwoord. Gelukkig was er een toehoorder die de volksvertegen-
woordigers achter de tafel een gezamenlijke, eerste toezegging afdwong. Er komt bin-
nen 1 jaar een woon-/zorgvisie. Eindelijk.

Hans van der Linden, Sophiastraat 20, 5671 XK 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

Ouderen stellen vragen    
aan de Nuenense politiek 
Een avond die voor mij hoopvol begon, is geëindigd in een grote teleurstelling. Het be-
gon met de mededeling dat de zevende partij die aan de gemeenteraadsverkiezing 
van 2022 meedoet, niet te traceren was. Hoezo? Iedereen in Nuenen weet wie Hans Pijs 
is en waar hij woont! Door middel van ‘dromen’ van inwoners van Nuenen, werden er 
aan de politieke partijen vragen gesteld. De antwoorden: ‘helemaal mee eens’ of ‘hier 
moeten wij iets aan doen’, waren schering en inslag.

Een brochure voor de Kloostertuin - naar aanleiding van een opdracht in de Commissie 
Ruimte, van vóór de corona - ligt gewoon op de plank! 
Een Woon-Zorgvisie ontbreekt, maar zou wel gemaakt kunnen worden; dat is mooi, 
maar als deze ook op de plank blijft liggen, slaan wij wéér de plank mis. 
Ook zou het tijd worden dat de gemeente weer de baas wordt over de grond; ‘niet meer 
luisteren naar projectontwikkelaars’, was een veelgehoorde kreet. Ik zou zeggen doen! 

Graag had ik een paar kritische vragen willen stellen aan onze Nuenense politieke par-
tijen, iets wat mij helaas niet gelukt is. De hoop dat wij de politiek over twee jaar kun-
nen confronteren met het beleid, daar geloof ik niet meer in. Wat hebben al die mooie 
toezeggingen van de afgelopen vier jaar ons gebracht? Beste gemeenteraad, neem de 
controle in onze mooie gemeente weer over!

Senergiek, ‘Oud is in’ en de PVGE, toch bedankt voor het organiseren van deze avond.

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671 KG Nuenen

Oproep    
aan alle    
Gerwenaren!
Bent u die enthousiaste man of 
vrouw uit Gerwen die voor de belan-
gen van de leefbaarheid in Gerwen 
wil opkomen? De Dorpsraad Gerwen 
heeft zich in de afgelopen tien jaar 
o.a. hard gemaakt voor de volgende 
belangen en meegewerkt aan de tot-
standkoming van:

• Verbouwing Brede School Heu-
velrijk

• Realisatie bushalte Kerkakkers
• Aanpak Entree Gerwenseweg 
• Inrichting Openbaar groen
• Herinrichting Tip
• Bouwen in Gerwen, GerwenZO! 

fase 1
• Communicatie tussen bewoners 

en bestuur Nuenen
• Andre van der Maat dag (opscho-

nen Gerwen van zwerfafval)
• Bemiddeling AED locaties in Ger-

wen
• Opkomen voor buitengebied en 

natuur in Gerwen
• Bemiddeling bij verbouwing Huys-

ven richting gemeente en zorgdra-
gen voor voetpad naar ´t Huysven

• Algemene Veiligheid in Gerwen
• Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen 

(subsidie)
• Advisering clustering ophalen 

huisvuil
• Dagopvang om mantelzorgers 

enigszins te ontlasten
• Veiligstellen gemeentelijk bud-

get van € 1.200.000,- én extra toe-
zegging van € 104.000,- voor ver-
dere verduurzaming van het 
nieuw te realiseren MFA D´n Heu-
vel. 

Plannen in voorbereiding:
• Medewerking verlenen aan reali-

satie van verbouwing van het 
M.F.A. gebouw van Stichting So-
ciaal Culturele Accommodatie 
D’n Heuvel voor een beter multi-
functioneel gebruik

• Bouwen in Gerwen: GerwenZO! 
fase 2

Op 16 maart vinden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats, tegelijker-
tijd kunt u uw stem uitbrengen voor 
de Dorpsraad. Voor uitgebreide infor-
matie kunt u terecht bij Ruurd van 
Heijst: hofmeesterruurd@gmail.com 
en Reinoud Lantman: reinlantman@
gmail.com.

Regiokalender     
EnergieHuis Slim Wonen
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en 
door bewoners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk alle lokale initiatie-
ven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’.

Themabijeenkomsten/workshops 
in het Energiehuis Helmond, 
• 8 maart 19.30: Warmtepomp iets 

voor mij? (Torenstaat 3)
• 21 maart 19.30: Slimme isolatie en 

20-30% besparen (Torenstaat 3)
• 4 april 19.30: Zonnepanelen iets 

voor u? (Torenstaat 3)
• 25 april 19.30: Workshop eigen 

woning QuickScan via zoom op 
eigen Pc/laptop

Bespaar/Energiecoach worden in 
jouw gemeente?
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger an-
dere bewoners en huiseigenaren te 
helpen met deskundige voorlichting 
over het besparen van energie en 
geld? Meld je via de website aan voor 
de gratis opleiding!

Meer informatie via email info@ener-
giehuisslimwonen.nl of de website 
www.energiehuisslimwonen.nl 

Nieuw: Lokale Inloopspreekuren 
met deskundige Energiecoaches
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-

13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo 
van Berckellaan 18)

• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 
17.00 en zaterdag 10.00-13.00 
EnergieHuis (Torenstraat 3).

Gratis afspraak maken met een Ener-
giecoach via websitemenu ‘Afspraak’
• Telefonisch Energiespreekuur 

(085-0410041): dinsdag en don-
derdag 13.00-17.00

• E-mail serviceloket: voor een kor-
te vraag via info@energiehuisslim-
wonen.nl.

Afspraak maken met een Energie-
coach in Laarbeek
• Laarbeek: Huisbezoek Energie-

coach aanvragen via info@duur-
zaamwonenlaarbeek.nl 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

WIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR!

Roy   
Schoenmakers

www.combinatienuenen.nl
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In gesprek over nieuwe   
toekomst voor Gulbergen
Metropoolregio Eindhoven (MRE) ontwikkelt in samenspraak met be-
trokkenen, omwonenden en belangstellenden een plan voor Landgoed 
Gulbergen. Het gebied krijgt een nieuwe toekomst. De komende weken 
voert MRE daarover gesprekken met bewoners, bedrijven, verenigingen 
en andere betrokkenen en belangstellenden. Op 24 februari ging het par-
ticipatietraject van start met een online informatiebijeenkomst. Iedereen 
is vanaf nu welkom om mee te praten en denken over de mogelijke ont-
wikkelrichtingen voor Gulbergen.

Meijden. “Gulbergen ligt als een 
groene pit midden in het stedelijk ge-
bied. Het gebied heeft ongekend 
veel potentie als stadspark voor de 
regio. Daar willen we samen echt iets 
goeds van maken.”

Vier ontwikkelrichtingen 
voor noordelijk deel Gulbergen
In 2021 liet MRE een brede ruimtelijke 
verkenning naar de mogelijkheden 
op Gulbergen uitvoeren, daarmee 
zijn de planologische kaders en rand-
voorwaarden helder. Naast een recre-
atief karakter, kan het gebied ook an-
dere bestemmingen krijgen. In een 
deel van het gebied, ten noorden van 
de spoorlijn zijn, behalve natuuront-
wikkeling, ook andere functies moge-
lijk. De Metropoolregio werkte vier 
mogelijke ontwikkelrichtingen uit 
voor dit deel van het gebied:

• Een energielandschap met 
 windmolens en zonnepanelen
• Aanplant van verschillende 
 soorten bos
• Een thematisch vakantiepark met 
 vakantiewoningen
• Een landschappelijk 
 woonconcept in twee varianten:
 o Hoevewonen met kleinschalige 
  natuurinclusieve landbouw
 o Landschappelijk wonen 
  geïntegreerd in de natuur

De vier ontwikkelrichtingen bieden 
gespreksstof voor het participatie-
proces. Ook varianten of een combi-
natie van ontwikkelrichtingen zijn 
wellicht mogelijk.

Meepraten en -denken
MRE wil in de gesprekken die de ko-
mende weken plaatsvinden bevindin-

Landgoed Gulbergen is een groene 
zone in de gemeenten Geldrop-Mier-
lo en Nuenen. Het gebied is zo’n 325 
hectare groot en ligt tussen de ste-
den Eindhoven en Helmond. Ooit 
was het een vuilstort, nu is het een 
groen, landschappelijk gebied, dat 
geliefd is bij onder meer golfers, wan-
delaars en fietsers.

Eén plan voor Gulbergen
De 21 gemeenten in MRE zijn verant-
woordelijk voor de ‘eeuwigdurende 
nazorg’ voor de voormalige vuilstort, 
een verantwoordelijkheid die MRE op 
termijn overdraagt aan de provincie. 
Het beheer van het gebied lag lange 
tijd bij Attero, totdat MRE eind 2020 
de erfpachtovereenkomst beëindig-
de. MRE staat nu als eigenaar van het 
gebied zelf aan de lat voor de beoog-
de gebiedsontwikkeling. Frank van 
der Meijden, burgemeester van Laar-
beek en namens MRE portefeuille-
houder voor de ontwikkeling van 
Gulbergen: “De 21 gemeenten in MRE 
willen het landgoed een nieuwe toe-
komst geven. We gaan niet kleine 
stukjes van het gebied een bestem-
ming geven, maar we maken een in-
tegraal plan voor het hele gebied. We 
willen dat zo doen dat alle belang-
hebbenden en partijen zich gehoord 
en gezien voelen.”

Het plan voor de toekomst van Gul-
bergen moet een plan zijn dat kan re-
kenen op draagvlak van bewoners, 
bedrijven, bezoekers en andere be-
langhebbenden. Maar ook een plan 
dat aantrekkelijk is voor een markt-
partij om uit te voeren. Ook moet het 
aansluiten bij wat er kan, mag en past 
in Gulbergen. De Omgevingsvisie 
van de provincie en de grondgebied-
gemeenten, Geldrop-Mierlo en Nue-
nen, bijvoorbeeld. Maar ook de in het 
gebied aanwezige plant- en diersoor-
ten, het watersysteem, het verkeer 
over de weg, water en spoor, finan-
ciële kaders, milieueisen en andere 
wet- en regelgeving spelen mee. “Dat 
is een uitdagende, complexe, maar 
vooral mooie klus, vervolgt Van der 

gen, ideeën en aanvullingen ophalen 
die van belang kunnen zijn voor de 
verdere planuitwerking voor het ge-
bied. Meepraten en -denken kan op 
verschillende manieren. De online in-
formatiebijeenkomst op 24 februari 
dient als aftrap, zodat alle betrokke-
nen over dezelfde informatie beschik-
ken voor de gesprekken die daarna 
volgen. Vervolgens kunnen belang-
stellenden schriftelijk input leveren 
door een online vragenlijst in te vul-
len, of zich aanmelden voor één van 
de gespreksavonden op 28 maart in 
Geldrop en 31 maart in Nuenen. Dat 
kan via www.gulbergen.nl. Daarnaast 
vinden gesprekken plaats met groe-
pen mensen met een gelijksoortig be-
lang, zoals bewoners en ondernemers 
in het gebied zelf, organisatoren van 
activiteiten, natuurpartijen, enzo-
voort. Ook vinden individuele ge-
sprekken plaats met bewoners en or-
ganisaties die direct te maken krijgen 
met de ontwikkeling van Gulbergen.

Voorkeursscenario
In het najaar van 2022 kiest het Dage-
lijks bestuur van MRE, in goed over-
leg met onder meer de grondgebied-
gemeenten Geldrop-Mierlo en Nue-
nen, één voorkeursscenario. Bij die 
keuze speelt de inbreng uit het parti-
cipatietraject een belangrijke rol. 
Ook spelen drie criteria mee bij de af-
weging: 
• wat is de maatschappelijke 
 meerwaarde van het te kiezen 
 scenario? 
• In hoeverre draagt het bij aan de 
 gebiedsambities 
• hoe zit het met de financiële 
 haalbaarheid? 
De opdracht van de 21 gemeenten in 
MRE is namelijk om met een kosten-
neutraal plan te komen, wat betekent 
dat de opbrengsten van de verkoop 
aan een marktpartij de kosten voor 
de aankoop en de planvorming moe-
ten dekken. Het voorkeursscenario 
wordt voor besluitvorming aangebo-
den aan het Algemeen Bestuur van 
de MRE, nadat de gemeenteraden 
van de 21 gemeenten in de gelegen-
heid zijn gesteld om hun zienswijze 
geven. Vervolgens kan de aanbeste-
dingsprocedure starten om het voor-
keursscenario in de markt te zetten. 
www.gulbergen.nl

Nuenen: gaaf en lief dorp…
Nuenen…Dat is thuis! Jong, ondernemend en duurzaam! Constructief & 
betrouwbaar. Nuenen blijft goed, wordt beter. Zo mooi om in Nuenen te 
wonen. Gewoon…en doen! Bundeling van krachten voor een groen en 
sociaal Nuenen c.a. Met krachtige kreten zoeken de zeven politieke par-
tijen de aandacht van de kiezer. Met lachende lijsttrekkers op de posters!
Gehoord in Nuenen: Wees wijs, stem op Pijs! Sociaal en Groen idee, kies 
lijst 2! Nuenen is een gaaf en lief dorp…. 

teren, dat we (natuurlijk samen met 
collega-partijen) enorm veel zaken in 
positieve zin voor elkaar hebben ge-
kregen. Máár – eerlijk is eerlijk - een 
aantal wensen hebben we helaas 
nog niet in de praktijk weten te bren-
gen. Daarom doen we daartoe een 
nieuwe poging.”  

Woensdag 16 maart is de kiezer aan 
zet. Op naar de stembus, gewoon 
doen. Op naar een nieuwe gemeente-
raad, naar een open en transparant 
gemeentebestuur voor alle inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
       

De kiezer wordt tijdens de verkie-
zingscampagne niet veel wijzer. Hou 
de verkiezingsprogramma’s van de 
partijen tegen het licht en zoek de 
verschillen. De wensenlijstjes lijken 
op elkaar: veel aandacht voor wo-
ningbouw, voor koopwoningen, voor 
betaalbare huurwoningen voor onze 
jongeren en ouderen. Alle partijen 
hebben het goed voor met de leef-
baarheid van onze inwoners. Hier 
een greep uit die programma’s.  

Wonen en leefbaarheid
In het verkiezingsprogramma van 
GroenLinks-PvdA ook aandacht voor 
wonen en leefbaarheid: “Uitbreiding 
van Gerwen en Nederwetten met 
een diversiteit aan woningen is nood-
zakelijk om de leefbaarheid te ver-
groten en voorzieningen te behou-
den of deze mogelijk te maken. De 
leefbaarheid van het Eeneind staat 
vanwege een diversiteit aan plannen 
onder druk. De leefbaarheid mag 
echter niet in het gedrang komen.”

Mobiliteit en leefbaarheid
Een van de speerpunten van de VVD 
is mobiliteit & leefbaarheid. Lees mee 
met de VVD: “Binnen Nuenen c.a. sti-
muleren wij veilig verkeer per fiets en 
te voet. Om de leefbaarheid van ons 
dorp te bevorderen ijveren wij ervoor 
alternatieve routes buiten ons dorp 
aantrekkelijker te maken voor gemo-
toriseerd verkeer dan dwars door ons 
dorp. We weren waar mogelijk niet-
bestemmings(vracht)verkeer.”

Terugblikken
De grootste politieke partij in de ge-
meenteraad is W70. Lijsttrekker Ralf 
Stultiëns blikt in zijn voorwoord in 
het verkiezingsprogramma aldus te-
rug: “….we kunnen met trots consta-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 3 maart 2022

Nuenen: gaaf en lief dorp…

Woon-Zorgvisie
In aansluiting op de ‘Senioren in gesprek met Nuenense Politieke partijen 
bijeenkomst van 23 februari 2022’ georganiseerd door KBO, Senergiek, 
PVGE en Oud is IN heeft Combinatie Nuenen c.a. onmiddellijk de hand-
schoen opgenomen om binnen 12 maanden een goed onderbouwde 
‘Woon-Zorgvisie’ voor Nuenen c.a. te hebben. 

initiatief SAMEN met de Nuenense 
bevolking en politiek tot ontwikke-
ling te brengen.
Combinatie Nuenen c.a. (De Combi-
natie) is de lokale politieke partij voor 
de burgers van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. De Combinatie werkt 
vanuit het principe: één lokale bewe-
ging voor de lokale leefomgeving. 
Meer info over De Combinatie vindt u 
op www.combinatienuenen.nl 

Namens de Combinatie Nuenen c.a. 
zal de heer Henri van den Nieuwenhof 
als aanspreekpersoon beschikbaar 
zijn om dit initiatief niet alleen van de 
grond te krijgen, maar ook voor de 
Nuenense gemeenschap de zo nood-
zakelijke Woon-Zorgvisie op tafel te 
krijgen en stelt voor om de visie niet 
alleen te beperken tot ouderen maar 
vanuit de Zorg gedachten ook andere 
doelgroepen te benoemen. 
De Combinatie kijkt er naar uit om dit 

Wandeling met 
GroenLinks-PvdA 
Eindelijk kunnen we onze maande-
lijkse wandelingen hervatten. Vrijdag 
4 maart starten wij met een wande-
ling door het centrum. Wij nodigen u 
van harte met ons mee te wandelen, 
mee te praten en mee te denken over 
ons centrum. Centrummanager Hen-
ry van Vlerken is aanwezig om uit te 
leggen wat er speelt bij onze onder-
nemers en wat hij zoal hoort en te-
genkomt in zijn werk. 

Wij starten om 19.00 uur in het Park 
bij de Kiosk. Na afloop is er natuurlijk 
gelegenheid om na te praten. 

Gevonden
Gevonden in de omgeving van het 
Kamerven: leren donkerbruine hon-
denriem. Contact 06-58773946.
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Ronde Tafel Nuenen organiseert 
Kindercarnavalsoptocht
Een bonte stoet van honderden meters lang, van tientallen ouders, kin-
deren o.l.v. vermaard carnavals-DJ Total Joss, trok afgelopen zondag 
door Nuenen. Startend in het park, grenzend aan de Tweerijten, trok de 
stoet richting het Park midden in ons dorp waar zij onder luid gejuich 
warm welkom geheten werden.

naval. Dit is het minste wat we kun-
nen bijdragen na de heftige jaren, 
specifiek voor kinderen” aldus initia-
tor en voorzitter Bob Offenbach van 
de Ronde Tafel.
Het succes smaakt naar meer en er 
wordt niet uitgesloten deze optocht 
volgend jaar groter en nog feestelij-
ker te organiseren.

De Ronde Tafel Nuenen is een groep 
ondernemers tot en met 40 jaar die 
zich inzet voor de lokale samenleving 
in Nuenen. Interesse om een project 
op te starten of lid te worden? 
www.rt187.nl

Muziek, vrolijke gezichten van ou-
ders en onbezorgde kinderen, feest 
en ouderwetse Nuenense gezellig-
heid waren de toverwoorden voor 
een zeer geslaagde optocht.
Na de late besluitvorming dat carna-
val tóch doorgang kon vinden in Ne-
derland, en daarmee natuurlijk ook in 
Dwèrsklippelgat, besloot de Ronde 
Tafel op het laatste moment de kop-
pen bij elkaar te steken om alsnog een 
optocht voor kinderen te organiseren.
“Onacceptabel, dit konden we niet 
over onze kant laten gaan. Kinderen 
horen - zeker in deze tijd - te genieten 
van het leven en een volwaardig car-

Toch een carnavalsoptocht!
Dit jaar was de grote officiële carnavalsoptocht in Dwèrsklippelgat afgelast. 
Maar op de valreep is toch een kinderoptocht georganiseerd afgelopen zondag.
Kinderen werden opgeroepen om ook hun fiets op te sieren. Vanuit een aantal 
startpunten in Nuenen konden kinderen met hun ouders aansluiten. De op-
tochten vertrokken om 11.11 uur vanuit verschillende hoeken in Nuenen rich-
ting het Park, met toeters, bellen en muziek. Er waren prijzen voor degene die 
het mooist verkleed was en de mooist versierde fiets. Met livemuziek en blaas-
kapellen werd daarna nog lang gezellig verder gefeest in het zonnige Park.

Geslaagde      
Schôn Vrouwkesavond
Met maar één week voorbereidingstijd wist de Schôn Vrouwkesavond-
commissie er toch een geslaagde avond van te maken. Het spande er wel 
even om of de bestelde buttons wel op tijd zouden zijn. Ze waren in een 
depot terecht gekomen, maar met man en macht werd er gezocht naar de 
doos waar deze collector items in zaten. Rond vijf uur waren ze in Nuenen, 
drie uurkes voor de opening van de leukste vrouwen avond van het jaar.

Dit jaar wel anders, geen duidelijk the-
ma, geen jury en geen prijzen voor de 
best verklede groep. Maar wel een 
prijs voor iedereen die haar kroegen-
tochtkaart vol had. Met trots mogen 
jullie je roze handschoenen dragen. 
Dit jaar vieren we carnaval in Dwèrs-
klippelgat samen, dus Schôn Vrouw-
kesavond werd gedeeld met Schôn 
mennekes. En dat werd een gezellige 

dwerse avond. We hebben zo lang 
niet met zijn allen samen mogen fees-
ten, maar het werd deze vrijdagavond 
al meteen duidelijk dat we in Nuenen 
het feestvieren samen niet zomaar 
verleren. Wij kijken terug op een zeer 
geslaagde avond. Tot volgend jaar!

Vriendelijke groet,
Schôn Vrouwkesavond-commissie

Fotografie: Astrid van Duijnhoven

Carnaval op   
de Wentelwiek
Ook dit jaar helaas geen groot carna-
valsfeest met spetterende optredens 
in de aula en polonaises door de 
school en een optocht. Maar natuurlijk 
is carnaval 2022 op Kindcentrum De 
Wentelwiek niet zomaar voorbijgaan.

De klassen, de aula en de tussenruim-
tes werden carnavalesk versierd. De 
hele week kwamen de kinderen al 
naar school met de gekste hoedjes, 
de foutste kleding, gekleed met 
blauw/geel/rood, de gekste haren en 
de mooiste carnavalskleding. Wat 
een prachtige creaties kwamen voor-
bij! Dus iedereen was helemaal in de 
stemming om op vrijdag het echte 
carnavalsfeest los te laten barsten. 
Prins Mohamed, prinses Isabella, ad-
judant Isabel uit groep 8 en prins Ino-
ah, prinses Noor van groep 2 maakte 
het feest helemaal compleet. Natuur-
lijk werden zij uitstekend geholpen 
door hun wijze Raad van 11! 
In elke groep werd er gestart met een 
filmpje waarin de proclamatie werd 
voorgelezen door onze hoogheden. 
Daarna volgde er een heerlijk carna-
valsontbijt, een modeshow waarbij 
prijzen gewonnen werden, een car-
navalsbingo en nog allerlei carnava-
leske activiteiten. Volop feestgedruis 
in de hele school waarbij natuurlijk 
ook de polonaise niet ontbrak. We 
hebben genoten! ALAAF!!

Alaaf!! Wat was jij met carnaval?

• het boetekleed aantrekken. Denk 
je ook aan duurzame kleding 
voor een eerlijke prijs?

Impact van kleding
Aan de voorkant van kleding: De kle-
dingindustrie groeit hard. De groei 
komt, doordat:
1: het aantal mensen op de wereld 
toeneemt.
2: mensen kleding vaker als weg-
werpproduct behandelen door de 
mode en slechte kwaliteit.
Aan de achterkant van kleding. Waar 
laten we het?
1: Naar de kringloop voor een twee-
de kans?

Ook de kerken in Nuenen doen iets 
met kleding. We werken met het 
jaarthema: “Zoals een mantel om je 
heen geslagen”. We willen naar elkaar 
omzien en met elkaar meeleven, zo-
dat je warmte ervaart. De Groene 
kerk, een werkgroep van de gezamen-
lijke kerken, pakken dit thema ook op 
om in de Vastentijd hierbij stil te staan.

Bij kleding denken we aan verschil-
lende aspecten, zoals aan:
• rituele kleding, zoals met carna-

val, trouwen en rouwen.
• de mode: Wat weten we over de 

grondstof, de productie en de 
handel?

Kleding is op carnaval verbonden met verkleden. Iedereen probeert zich 
zo vrolijk mogelijk uitgedost te verkleden met heel originele creaties. 
Even helemaal los van de werkelijkheid. Uit je dak!! Voordat we de Vasten-
tijd ingaan en misschien het boetekleed aantrekken. 

2: In de container? We denken dat we 
er minder rijke mensen mee helpen, 
maar slechts 10% kan gebruikt wor-
den. De rest is afval. Dus belandt het 
in het milieu.

Conclusie:
De kleding- en schoenenindustrie 
heeft grote gevolgen voor het milieu: 
de mondiale uitstoot van broeikas-
gassen komt hierdoor. Welke keuzes 
maken we, als het op onze kleding 
aankomt? Wat heb je echt nodig? 
Waar blijft het als ik het wegdoe?

Bent u geïnteresseerd?
Bekijk dan websites www.pgn-nue-
nen.nl en www.parochienuenen.nl
Daar vindt u elke week nieuws over 
dit onderwerp en de lopende acties.
We wensen u een goede bezinnings-
tijd, ook over dit onderwerp!

Met dank aan alle fotografen o.a.: 
Alexander van der Dussen, Astrid van Duijnhoven en nog vele anderen.....
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Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

In Nederwetten hebben jongeren op 
ludieke wijze actie gevoerd om te sti-
muleren dat er woningen gebouwd 
zouden gaan worden die betaalbaar 
zijn voor starters.

De Dorpsraad Nederwetten heeft dit 
initiatief ondersteund. Zij achten het 
van groot belang dat jonge mensen de 
kans hebben zich in Nederwetten te 
vestigen om het dorp in de toekomst 
leefbaar te houden. Verjonging is van 
groot belang voor behoud van het ac-
tieve verenigingsleven en de basis-
school.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

2010 CPO project 
De Esrand Nederwetten
Een hele wijk in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap voor een mix van 
doelgroepen.

De eerste activiteit onder de vlag van NGN200

Blokje om Dichter in Beeld
In de titel zit alles wat je zal gaan meemaken wanneer je mee gaat op de 
derde zondag van maart a.s. Agnes Leijen, die we kennen van Blokje om…, 
al jarenlang een geliefde rubriek in De Nuenense Krant, heeft nieuwe wan-
delingen uitgezet, die anders beleefd kunnen gaan worden. Het is dit keer 
niet alleen wandelen door de natuur. Het is ook het landschap beleven via 
voorgedragen gedichten en schilderijen van een kunstenares. Hoe kom je 
er toch op om het op deze manier te organiseren?

‘Het was me al eens opgevallen dat er 
op veel plekken panelen met gedich-
ten te zien waren. Dat is nog een pro-
duct uit de poëziewedstrijd die tijdens 
het 700 jarig bestaan van Nuenen was 
uitgeschreven. Dat bracht mij op het 
idee om nu ook voor het thema ‘Land-
schap en poëzie’ te gaan. De gedichten 
moeten dan wel echt die verbinding la-
ten zien.’ Agnes zocht contact met het 
dichterscollectief en samen zijn ze aan 
de slag gegaan. ‘Ik heb tien routes in de 
gemeente Nuenen Gerwen en Neder-
wetten uitgezet en zij maakten daar 
gedichten bij. Toen leek het me ook 
leuk om er een kunstenares bij te be-
trekken die dat landschap dan in beeld 
brengt.’ Zo ontstond dus Blokje om 
Dichter in Beeld. 

‘Die samenwerking met anderen vond 
ik erg leuk. Ik wilde er meer mee doen, 
het breder uitrollen. Misschien als een 
van de activiteiten van NGN200? Ik 
ging dat onderzoeken en las onder 
hun missie en de doelen: Hernieuwde 
kennismaking met de omgeving. Daar 
past het perfect bij! We zijn met elkaar 
in gesprek gegaan en er is een sponsor 
bij gezocht. Dat is Roland Grimberg 
van Jumbo Ton Grimberg geworden. 
Hij is mee gaan denken en heeft zelf 
ook mooie ideeën.’ En dan gaat het 
verder groeien. Er is inmiddels een 
mapje gemaakt met daarin de tien 
verschillende wandelingen. Aan de 
achterkant van elke kaart staan de ge-
dichten en de schilderijtjes die bij het 
betreffende landschap passen. De 
wandelingen zullen o.a. verkrijgbaar 
zijn bij Jumbo, maar zullen ook op an-

dere plaatsen te koop zijn. (Hierover op 
een ander moment meer)

Hoe is de liefde voor wandelen ont-
staan?
‘Ik heb het niet perse van huis uit mee-
gekregen. Het is begonnen in m’n stu-
dententijd. Ik ben toen met een vriend 
de bergen ingetrokken. Geweldig vond 
ik dat. Dat heb ik ook met m’n man ge-
daan. Met kinderen hebben we dit ook 
gedaan, maar dat was een beetje zoe-
ken naar een compromis. Toen we een 
aantal jaren in Engeland woonden, 
zijn we daar in de omgeving gaan 
wandelen. Ik ben toen anders gaan kij-
ken naar het wandelen in het land 

waar je woont.’ En dat deed Agnes ook 
toen ze weer terug waren in Neder-
land. ‘Je moet het ook zién. Zelfs in 
Nuenen kom je paadjes tegen, waar-
van je denkt, wat geweldig, dat wist ik 
niet. 

De wandelaar onder ons kan gaan ge-
nieten. In het jaar 2022 is er op elke der-
de zondag in de maand een wandeling 
die samen met een gids van het IVN ge-
lopen kan gaan worden. Komt het op 
die dag niet uit? Geen probleem. Met 
de wandeling op kaart in de hand, kun 
je ook zelf op pad gaan wanneer het 
jou uitkomt.

Protesten van de buurt
Al snel na de opening van de Boerderij aan de Beekstraat, ontstond er ru-
moer in de buurt. De omwonenden ondervonden overlast van Ziedenie. 
Begrijpelijk, want nog afgezien van het brommerlawaai, zorgden ook 
onze disc-jockeys voor behoorlijk wat volume. Dat hoorde toen ook zo. 
Wij begrepen de buren en de buren begrepen ons. Overigens klaagden 
niet alle buren, er waren er ook die het best gezellig vonden.

den. Maar volgens de toenmalige 
verantwoordelijke wethouder was 
het onmogelijk om voor dat bedrag 
een jongerencentrum te bouwen. 
Jammer, als dat gebouw toen wel 
was gebouwd hadden we nu in Nue-
nen mogelijk nog een mooie voorzie-
ning voor de jeugd gehad.
Het werd uiteindelijk een tijdelijk 
houten gebouw aan de Sportlaan, 
vlak bij de toenmalige voetbalkanti-
ne. Dat bleken hele fijne buren te zijn. 
Ook tijdens de inrichting van dit ge-
bouw was een groot aantal Ziedenie-
ters tijdens vele avonden en week-
ends actief met timmeren, schilde-
ren, poetsen enz.

Het jongeren centrum aan de Sport-
laan is nog vele jaren een gewaar-
deerde ontmoetingsplaats geweest 
voor de tieners en jongvolwassenen 
in Nuenen.

Meer mooie herinneringen krijg je 
ongetwijfeld tijdens het Ziedenie 
reünie. Meld je hiervoor aan op: 
www.ziedenie.nl

De buren daagden de gemeente 
Nuenen voor de rechter; de boerderij 
in de Beekstraat moest dicht! In ver-
band met deze procedure werden er 
geluidsmetingen gedaan door een 
medewerker van TNO. Hiervoor 
moesten alle ramen van het gebouw 
aan de achterzijde van de Boerderij 
worden geopend. De medewerker 
van TNO vroeg ons het ‘hardste num-
mer dat we hadden’ op vol volume te 
draaien. We kozen voor ‘The Tank’ van 
Emmerson, Lake and Palmer, een 
snoeihard rocknummer en niet voor 
‘de Vier Jaargetijden’ van Vivaldi.
In de tuin van de buren werd een vo-
lume van bijna 90 dB(A) gemeten. De 
buren hadden dus wel een punt en 
dat bleek uiteindelijk ook bij de uit-
spraak van de rechter: de Boerderij 
moest worden gesloten! We kregen 
de toezegging van de gemeente dat 
er op korte termijn voor een alterna-
tief zou worden gezorgd.

Een Nuenens architectebureau te-
kende voor ons een nieuw centrum 
en een aannemer uit Oirschot wilde 
het bouwen voor zo’n 200.000 gul-

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

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

Nieuw seizoen BRAMMETJE!

Zin in een avondje amusement?
Woensdag 23 maart is de voorpremière van BRAMMETJE! seizoen 2 in de 
theaterzaal van Het Klooster! De eerste twee afleveringen van het nieuwe 
seizoen verschijnen op groot scherm, inclusief live sketches door de ac-
teurs uit de serie.

In de voetsporen van   
André van der Maat
De opschoondag in Gerwen is ‘de André van der Maat dag’. Genoemd naar 
de in 2011 overleden André van der Maat. Met plastic zakken aan zijn 
fietsstuur was hij een bekend begrip in Gerwen en omgeving. Al het 
zwerfvuil dat hij tegen kwam raapte hij op en nam hij mee in één van deze 
plastic zakken. Om zo Gerwen en omgeving schoon te houden. We treden 
ieder jaar graag in zijn voetsporen, of beter gezegd in zijn fietsspoor. De 
WLG organiseert samen met de dorpsraad deze dag. Met zijn allen de 
schouders er onder om Gerwen en omgeving weer brandschoon te krij-
gen van zwerfafval.

ben je van harte welkom in het Huis-
ven voor een kopje soep en broodjes. 
Je van te voren opgeven is fijn, dit 
kan door contact op te nemen met 
Ad Donkers: a.adonkersderks@gmail.
com of 06-10353981.

De kinderen van de basisschool Heu-
velrijk zullen 18 maart een begin ma-
ken door met zijn allen de omgeving 
rond de school al schoon te maken. 

Meer informatie over de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen via e-mail 
info@wlg-gerwen.nl of 06-41102625 
www.wlg-gerwen.nl

Dit jaar zal deze dag plaatsvinden op 
zaterdag 19 maart. Tussen 13.00 uur 
en 13.30 uur kan iedereen verzame-
len bij de kiosk in Gerwen. Hier wor-
den de materialen uitgereikt. Uitge-
prikt en alle vuilnis opgeraapt dan 

Nieuwe serie portretlessen bij Atelier Van Gogh: 

´Dat is me ook een portret!´
Voor velen een bekende uitdrukking en meestal wordt ermee bedoeld 
dat iemand een vreemde vogel of een typisch figuur is. De portretmodel-
len bij José Jansen, docent van het Atelier Van Gogh, zijn echter gewone 
mensen. Maar als je wat langere tijd naar iemand kijkt om een portret te 
maken dan zie je zeker wel de bijzonderheden van die persoon. En die ei-
genheid wil je natuurlijk vastleggen in het portret. Dat is waar het vol-
gens José Jansen om gaat. 

lijk begeleid. De lessen worden gege-
ven op de woensdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur, bij het Atelier Van Gogh 
in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. De 
cursus start op 16 maart. Meer info en 
aanmelden, bezoek de website: 
www.ateliervangogh.nl/portret 

José zegt: “Je manier van kijken, van 
tekenen of schilderen en het door-
gronden van je portretmodel, is ei-
genlijk bepalend hoe het portret er-
uit gaat zien”. Die eigen manier van 
kijken, tekenen en schilderen is wat 
je leert bij deze portretcursus. Vorig 
jaar ging de cursus vanwege corona 
niet door maar nu kan er weer gete-
kend en geschilderd worden. Begin-
nend met de basisprincipes van het 
portret, ontwikkel je je eigen ‘portret-
stijl’. Hoe zet je de verhoudingen op, 
wat is het karakteristieke van ie-
mands portret, hoe kun je diepte en 
plasticiteit geven aan een gezicht, 
het effect van licht en donker. Al deze 
vaardigheden komen aan bod tij-
dens deze cursus van 10 lessen. Aan 
het eind van de cursus wordt in over-
leg een expositie van het werk inge-
richt in Het Klooster.

Jose Jansen geeft al meer dan 30 jaar 
portretlessen in Het Klooster. De cur-
sus is geschikt voor beginners en ge-
vorderden. Iedereen wordt persoon-

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

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

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

EEN VOORJAARS-
OPENING met VEEL

VERNIEUWING
Collecties met 

een tikje méér mode 
en acceptabele prijzen

Deze eerste 10 dagen 
10% welkomstkorting

Deze datum stopt 10 maart

Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom 
voor een kopje koffie of thee. De 
voorstelling duurt van 20.15 tot 22.15 
uur. 

Kaartjes à € 9,50 per persoon zijn tot 9 
maart te reserveren via  de website 
www.84svideoproducties.nl

Hopelijk zien we u dan!

Crew en cast van BRAMMETJE, 
dé comedyserie voor de hele familie!

Politiek debat LON
De LON organiseert een politiek de-
bat dat op zaterdag 5 maart vanaf 
16.00 uur vanuit de Raadzaal in Het 
Klooster rechtstreeks wordt uitge-
zonden op KPN 1436, Ziggo 36 en 
www.omroepnuenen.nl.
Aan de hand van 8 stellingen gaan alle 
7 lijsttrekkers van de aan de verkiezin-
gen deelnemende partijen met elkaar 
in debat. De argumentaties van de 
stellingen zijn van tevoren op beeld 
ingesproken door vertegenwoordi-
gers van diverse groepen en instan-
ties uit de Nuenense samenleving.     
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik
voor je te fluiten.
En de zon stuurt je
haar warme stralen.

We hebben onze lieve mama en trotse oma mogen begeleiden in haar laatste levensdagen.  
Het was fijn om dit samen met haar te mogen doen.

Onze grootste wens, en ook die van mama laten we nu uitkomen: mama en papa worden  
weer één en ze zijn voor altijd bij elkaar.

Fam. Kuijpers
Dilis Ariens Camp 10
5674 VH Nuenen

Het afscheid van Miep en Harrie vindt in gezinskring plaats.

U kunt nog even bij hen zijn op donderdag 3 maart  
tussen 13.30 en 14.30 uur in het rouwcentrum  
aan de Spoorlaan 9c te Heeze.

Diana & Frank
Demi Roos
Fabienne
Lucienne

Ramon & Kim
Jack
James

echtgenote van

Nijmegen, 4 augustus 1938 Geldrop, 25 februari 2022

Miep Kuijpers-Arts

Harrie Kuijpers

Herinner mij niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was,
toen ik alles nog kon.

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan

Arno de Louw
“Noud”

echtgenoot van 

Betty de Louw-Trines

Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

 Nuenen Betty
 Helmond Ronald & Michelle
 Nuenen Walter
  Lotte

27 februari 2022
Correspondentie adres
Coöperatie Dela t.a.v. familie de Louw
Anthony Fokkerweg 150
5651 GZ Eindhoven 

Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 maart 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers leden van de 
werkgroep.
Zondag 6 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor P. 
Clement.

Misintenties:
Zaterdag 5 maart 18.30 uur: Koosje 
van Maasakkers - Vogels; Joop en Do-
nald de Graaf (verjaardag Donald).
Zondag 6 maart 11.00 uur: Martien 
Habraken; Willy Sluijter - de Leeuw; 
Marinus Donkers en Petronella Don-
kers - Daams (vanwege sterfdag Pe-
tronella); Noor van der Linden - Beltz; 
Ria Vossen - Bronts; Jeanne Straathof 
- Scholtes; Jo van Iersel; Greet Bollen 
van den Berk; Theo Kuijpers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Nelly 
van der Sommen - Hoeks, Lies Beek-
mans - van Stekelenborg, Bertha Sa-
ris - de Louw, Frans van der Loo en 
Lien Peek - van Mierlo. Wij wensen de 
families veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 maart om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties: 
Jozef de Louw; Petra van de Sande.

Mededelingen
Afgelopen week is op 93-jarige leeftijd 
overleden Petra van de Sande, Hugo 
Brouwerhof 33. Wij wensen de familie 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 maart om 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties:
Cissy Rooijackers voor haar verjaar-
dag; Harrie van de Putten en Bet van 
de Putten - Duijnhoven.

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

Zondag 6 maart begint de Veertigda-
gentijd, de zes weken voor Pasen. 
Deze’ Vastentijd’ wordt gekenmerkt 
door een tijd van inkeer. Op deze 
zondag zal ds. Marlies Schulz voor-
gaan in de dienst, die om 10.00 uur 
begint in de Regenboog. Er zal een 
collecte worden gehouden voor het 
diaconaal werk in Nuenen. Na de 
dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
U kunt de dienst ook thuis meevieren 
via de livestream www.pgn-nuenen.
nl/verbinding. Iedereen is 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 3 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 4 maart. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis van de Vasten; gedachtenis van 
H. Casimir, belijder en H. Lucius, paus 
en martelaar.
Zaterdag 5 maart. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis van 
de Vasten. Daarna uitstelling tot 
12.30 uur.
Zondag 6 maart. Eerste zondag van 
de Vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Kinderzegen. Askruisje. Vasten-
bezinning: 13.00 uur Eerste voor-
dracht; 13.45 uur meditatie in stilte; 
14.15 uur Tweede voordracht; 16.00 
uur Lof met Rozenhoedje; 16.00 uur 
Einde. 
Maandag 7 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Thomas van Aquino, belijder en kerk-
leraar.
Dinsdag 8 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Jo-
hannes de Deo, belijder. 
Woensdag 9 maart 7.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Francisca Romana, 
weduwe.
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').

Haar laatste reis
Laat ze ons plannen…

Verdrietig maar dankbaar voor een lang leven is te midden 
van haar gezin ingeslapen, onze moeder, lieve oma en omi

Lien Peek - van Mierlo
weduwe van Cor Peek

in de leeftijd van 94 jaar.

Marja en Benni
   Myrte en Job, Boaz, Nina
   Esther en Luuc

Elly en Jan
   Linda en Indy
   Bram

Jack en Annet

Nuenen, 24 februari 2022

We hebben op 2 maart in besloten kring afscheid genomen.

Volg nu live:   
pril uiltjes geluk in 
de Clemenskerk
De uilenkast in de Clemenskerk is be-
woond! Twee Kerkuiltjes hebben hun 
intrek genomen in deze woning die 
zich hoog boven in het dak van de 
kerk bevindt. 

In samenwerking met de LON, de 
coöperatie Onsnet Nuenen en de Pa-
rochie Nuenen is er een camera ge-
plaats in de uilenkast zodat iedereen 
dit koppeltje live kan volgen in hun 
gezinsontwikkelingen dit voorjaar. 
Op dit moment zijn deze samenwo-
nende uiltjes vooral aan elkaar aan 
het wennen. Er wordt geknuffeld en 
veren gepoetst. Na zonsondergang 
gaan beide geliefde op ‘stap’ om mui-
zen te vangen in de omgeving. 

Het verliefde stelletje is live te volgen 
via de website van de LON, de LON 
app, via de website van de parochie 
Nuenen en de Chrch-app. Namens de 
LON, de coöperatie Onsnet Nuenen 
en de Parochie Nuenen: veel kijk ple-
zier deze lente!

Taizé Vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Zondag 6 maart is er weer een Taizé 
Vesper in het van Goghkerkje, waar-
bij we elkaar kunnen ontmoeten in 
een liefdevolle sfeer van een Taize 
Vesper. Het thema is ‘De mens leeft 
niet van brood alleen’. De sfeer van de 
vesper zal ‘liefdevol’ zijn, het uiten 
van vreugde, maar de vesper geeft 
ook momenten van inkeer en bezin-
ning.

Meezingen mogen we, met begelei-
ding van het pianospel. We zoeken 
dan samen naar momenten van rust, 
we lezen mooie teksten en luisteren 
naar mooie piano-improvisatie en 
verstillende muziek. Rust, nadenken 
en even tot jezelf komen. Het zoeken 
van een rustpunt in het leven van al-
ledag ….
Een Vesper zoals we gewend zijn. Om 
samen te zijn in deze tijd.
Verdere informatie over de vesper 
kan bij Alice Steenbergen: alice.
steenbergen@hotmail.com.

De Vesper begint zondagavond 6 
maart om 19.30 uur. Voorafgaand 
aan de vesper is er pianomuziek.

U bent van harte welkom.
Namens de werkgroep: Taize Vesper 
Nuenen. 

van de Romeinse ritus”, volgens de-

Taizé Vesper   
in het    

Wereldgebedsdag

Engeland - Wales 
& Noord-Ierland
Dit jaar wordt in Nuenen weer de we-
reldgebedsdagviering gehouden op 
de eerste vrijdag in maart in de kapel 
van Woonzorgcentrum Akkers. Het 
thema is ‘Gods belofte’.

Engeland is het land dat dit jaar in de 
belangstelling staat. In de dienst 
wordt de situatie van vrouwen en 
meisjes daar behandeld. Door de ge-
zamenlijke inzet op Wereldgebeds-
dag leren ook vrouwen in onze dor-
pen elkaar waarderen en ontstaan er 
nauwe contacten tussen mensen van 
verschillende christelijke denomina-
ties. Wij hopen u te ontmoeten. Deze 
dienst wordt gelijktijdig uitgezonden 
via Lokale Omroep Nuenen.

Vrijdag 4 maart 14.30 uur
Kapel Woonzorgcentrum Akkers
Margot Begemannstraat 9
5671 WC Nuenen
www.wereldgebedsdag.nl

Engeland - Wales 

Aanvangstijd  
De Inloop WLG
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
heeft haar activiteiten hervat. In het 
vorige bericht stond echter een ver-
keerde aanvangstijd. De Inloop op 
maandagmiddag is van 13.30 uur tot 
15.30 uur. De wandelgroep van 
maandagmiddag strekt in maart de 
benen weer. Aanmelden is niet no-
dig, zorg dat u om 13.30 uur bij De 
Heuvel bent.



ROND DE LINDE week 9 Donderdag 3 maart 2022

SPORT
Programma
VOETBAL
SPORTPROGRAMMA
RKVV NEDERWETTEN 
Donderdag 3 maart
Nederwetten 1 - De Bocht 1  ......19.30 
Zaterdag 5 maart
Nederw. VE - Braakhuizen VE B ..16.30
Zondag 6 maart
Ollandia 1 - Nederwetten 1  ........14.30 
S.V Tongelre 4 - Nederwetten 2 11.00 
Nederwetten 3 - RKGSV 3  ............10.00 

Programma LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 9 
en 10 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien:

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

• In de serie ‘Vrijwilligerswerk’: 
Ismene Borger van de LEV-
groep

• Het nieuwe boek van Jim de 
Koning

• Sfeerbeelden van Carnaval
• Jubilarissen bij RKSV Nuenen
• Dorsen met de Dorpsklippels
• In de serie ‘Vrijwilligerswerk’: 

uitreiking jeugdlintje
• In de zendtijd voor politieke 

partijen: PvdA/Groen Links
• In de zendtijd voor politieke 

partijen: CDA
• In de zendtijd voor politieke 

partijen: Lijst Pijs
• In de zendtijd voor politieke 

partijen: De Combinatie
• In de zendtijd voor politieke 

partijen: VVD
• Op Nuenen Extra: film ‘Klimaat-

held op hakken’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

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

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

Liever ‘lekker zwemmen’ in  
Amsterdam dan carnaval vieren
Door Martin de Wildt

Op zaterdag 26 februari vond in Amsterdam de ‘Amsterdam Swim Meet’ 
plaats. Waar half Brabant weer carnaval ging vieren, waren er twee zwem-
mers van Z&PV Nuenen die liever aan de Amsterdam Swim Meet wilden 
deelnemen. In een sterk deelnemersveld, met o.a. Kira Toussaint (Neder-
lands recordhoudster op o.a. 200m rugslag) en Tes Schouten (Nederlands 
recordhoudster op o.a. de 100m schoolslag) wisten Merel Phaff en Robin 
Goossens zich goed staande te houden.

van het seizoen. Daarnaast was deze 
tijd ook exact de limiet voor de Swim-
cup in Eindhoven.

Al met al mooie resultaten voor beide 
dames. Op zondag 13 maart zwem-
men beide dames, met alle andere 
wedstrijdzwemmers van Z&PV Nue-
nen hun competitiewedstrijd. Zowel 
Merel als Robin zullen dan de 100m 
rugslag en 50m vlinderslag moeten 
zwemmen, met als grootste verschil 
dat die wedstrijd in een 25m bad ge-
zwommen wordt. Wil jij de zwem-
mers van Z&PV Nuenen ook een keer 
in actie zien of wellicht een keertje 
komen proefzwemmen, kijk dan op 
de site van www.zpvnuenen.nl

Beide dames waren naar Amsterdam 
afgereisd met als doel om een goede 
race af te leggen en om, zoals ze zelf 
zeiden: “lekker te zwemmen”. Het was 
Merel die als eerst het water in dook 
voor de 200 meter rugslag, een af-
stand die ze voor het laatst op 16 fe-
bruari 2020 in een 50m bad had ge-
zwommen. Na een snelle start, wist 
ze het tempo goed vast te houden en 
finishte ze als 13de overall in een tijd 
van 2.37.26.

Robin dook een kwartiertje later het 
water in voor haar 100m schoolslag. 
Ook voor haar was het ruim twee jaar 
geleden dat ze deze afstand in een 
50m bad had gezwommen. Na een 
eerste 50m die goed was voor 35,32 
finishte ze na 100m in 1.15.98. Overall 
was dit een 6de tijd en dit was maar 
een seconde boven haar PR welke ze 
in 2019 zwom. Ze was hier zeer tevre-
den mee, mede omdat beide tijden 
ook meteen goed waren voor deel-
name aan de Swimcup in Eindhoven 
op 8 t/m 10 april.

Het slotstuk van deze zaterdagoch-
tend kwam van Merel. Op de 50 me-
ter vlinderslag zette zij een tijd neer 
van 30 seconden en 44 honderdste 
(30.44). Een mooie basis voor de rest 

Foto: Merel en Robin in Amsterdam

RKSV Nuenen 100 jaar deel 7b 1981 - 1985
“Een jaar om nooit te vergeten”
Een citaat uit het jubileumboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan: 
“Als de bal eindelijk weer aan het rollen gaat, krijgt Nuenen 1 het moeilij-
ker”. Het ED schrijft dat Nuenen zijn kansen verspeelt, 2 punten achter-
stand met nog 4 wedstrijden te gaan. En de afloop? Nuenen 1 werd kam-
pioen en omdat dit samenviel met het 60-jarig jubileum in 1982 werd dit 
een jaar om nooit te vergeten.

het complex naar Nuenen Oost maar 
dat ging de gemeentelijke spanwijdte 
te boven. Omdat de accommodatie 
steeds verder in verval raakte, ging de 
Gemeente overstag en werd besloten 
tot vernieuwing van de opstallen.

Op 24 februari 1982 begon men met 
het grondwerk. Omdat de bouwkos-
ten het gevraagde krediet te boven 
gingen, werden de werkzaamheden 
stilgelegd door de Gemeente. Na her-
haalde gesprekken en aanpassingen 
kon men in mei weer verder. Om de 
jaarlasten te drukken was inbreng 
van de leden hoognodig en een groot 
aantal vrijwilligers bood zich aan. On-
danks scepsis van de aannemer en de 
Gemeente presteerden zij het vrijwel 
onmogelijke: zij overtroffen het door 
hen zelf gestelde uren ruim. 

Het hoogtepunt van het seizoen 84-
85 was de ingebruikname en officiële 
opening van de accommodatie op 26 
januari 1985. Hiermee kwam een ein-
de aan een periode van behelpen 
met een weliswaar sfeervolle, maar 
ook te kleine kantine en kleedlokalen 
die van ellende in elkaar dreigden te 
storten. Veel leden hebben zich inge-
zet om iets moois neer te zetten op 
‘De Luistruik’, iets waar veel verenigin-
gen jaloers op zijn. Een groter compli-
ment kan de bouwers niet gemaakt 
worden. Er werden in dat seizoen 
weer veel activiteiten georganiseerd 
die geld in het laatje brachten. Door 
Henny van Keulen, Eduard van de 
Lockant en Peter Gevers werd het ini-
tiatief genomen om tot de oprichting 
van een supportersclub te komen.

Wordt vervolgd 

Het jubileum werd luister bijgezet 
door vele prominenten, een goed 
verzorgd jubileumboek door de een-
hoofdige redactie Frits van der Meer 
en uiteraard een schitterend feest 
voor bestuur en leden. Voor de kanti-
ne en de bestuurskamer werd nieuw 
meubilair aangeschaft en binnen het 
bestuur werd er gesproken over een 
nieuwe exploitatieopzet voor de kan-
tine. “Aanzet voor een sportpark met 
een nieuw gezicht…” In het seizoen 
82-83 is vooral hard gewerkt aan de 
voorbereiding voor de nieuwbouw 
van de kantine en de kleedaccom-
modatie. Besprekingen met ambte-
naren, adviezen inwinnen bij ter zake 
deskundigen en actie om geld in te 
zamelen om dit alles te realiseren als 
hoofdmoot van dit seizoen.

Een toernooi in het kader van ‘Het Van 
Gogh jaar’ moest helaas worden afge-
blazen wegens gebrek aan belang-
stelling bij de zusterverenigingen. 
“Een applaus voor de verrichtte zelf-
werkzaamheid”. De slotzin van de se-
cretaris uit het jaarverslag van het sei-
zoen 83-84. Al vanaf 1980 vond er 
overleg plaats met de Gemeente, in 
eerste instantie met verplaatsing van 

Kienen met VVN-G
Mededeling VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 8 maart is het weer kienen in 
wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuw-
laan 10. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Seniorenvereniging 
KBO Lieshout start 
weer met kienen 
Na 2 jaar afwezig te zijn geweest van-
wege de bekende redenen gaan we 
op de 1ste en de 3de vrijdag van elke 
maand weer kienen.
Helaas zijn er twee verenigingen te 
weten: KVL en cv De Raopers ermee 
gestopt, maar gelukkig hebben wij 3 
zeer enthousiastelingen bereid ge-
vonden de kienavonden voort te zet-
ten. Nieuwe mensen, nieuwe prijzen.

De kienavonden worden gehouden in 
de grote zaal van het Dorpshuis Gro-
tenhof 2 Lieshout. De eerstvolgende 
kienavond is op vrijdag 4 maart. Aan-
vang 20.00 uur zaal open 19.00 uur. U 
bent allen van harte welkom!

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand maart de ingang van het ten-
nispaviljoen op sportpark de Lisse-
voort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Nog meer diploma’s behaald 
bij Z&PV Nuenen! 
Na het succes van afgelopen weken, hebben we op maandag 21 februari 
nog meer diploma’s mogen uitreiken. Naast de waterpolo diploma’s wer-
den er met hoge uitzondering ook twee verschillende (!) wereldzwemsla-
gen tegelijk uitgereikt. 

In de andere groep met Eveline, Anna, 
Jochem, Max en Mira was iets bijzon-
ders aan de hand. Zij waren net voor 
de lockdown al klaar voor wereld-
zwemslagen 1, maar toen moesten 
de zwembaden helaas dicht. De afge-
lopen weken hebben ze dan ook ex-
tra hard geoefend, zodat ze deze keer 
twee diploma’s in één keer konden 
verdienen: wereldzwemslagen 1 en 2. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Op maandag 21 februari hebben ook 
de twee stickerzwemgroepen van de 
maandag hun volgende diploma ge-
haald. De eerste groep liet zien wat ze 
hadden geleerd over de beginselen 
van waterpolo. Zo moesten ze bijvoor-
beeld de waterpolorugcrawl zwem-
men en laten zien hoe goed ze met de 
bal konden omgaan. Dit resulteerde in 
een mooie waterpolo 1 diploma voor 
Eva, Ian, Pepijn, Sam en Noah. 

Waterpolo vlnr:  Eva, Ian, Pepijn, Sam, Noah

Wereldzwemslagen vlnr: achter: Eveline, Jochem, Max. Voor: Anna, Mira 

Brent: nieuwe inwoner in onze gemeente

4 én 10 maart: films in Het Klooster! 

Cultuur Overdag       
en Cultuur Avonduur
Na het spetterende Carnavalsfeest dat na lange tijd weer kon doorgaan, 
kan er ook ontspannen worden tijdens een tweetal films die de komende 
weken in de Theaterzaal van Het Klooster worden vertoond. Het gaat om 
films die goed passen bij Internationale Vrouwendag (8 maart). 

zij op de eerste plaats van beste zan-
gers aller tijden.
Donderdagochtend 10 maart (aan-
vang: 10.30 uur) vertoont Cultuur 
Overdag een film die laat zien dat 
keuzemogelijkheden en (financiële) 
onafhankelijkheid voor vrouwen niet 
altijd vanzelfsprekend zijn geweest. 
Het verhaal speelt zich af in de VS 
eind 19e eeuw en volgt het leven van 
vier zussen die opgroeien in de tijd 
van de Amerikaanse Burgeroorlog. 
Het is een kostuumdrama dat bruist, 
sprankelt en laat zien dat sommige 
klassiekers met recht tijdloos ge-
noemd mogen worden.
In de digitale nieuwsbrief van Cultuur 
Overdag wordt de filmtitel altijd vol-
ledig aangekondigd, mét een korte 
beschrijving en preview. Abonneren 
op deze nieuwsbrief kan via:
www.cultuuroverdag.nl

Bij de balie van Het Klooster hangen 
posters met de filmtitel en een korte 
beschrijving van de inhoud. De filmti-
tels mogen namelijk i.v.m. de licentie 
niet openbaar worden vermeld. Hier-
onder wordt wel een tipje van de slui-
er opgelicht. Kaarten voor de film (à 
€ 6,50) zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie van 
Het Klooster.
In de film van Cultuur Avonduur op 
vrijdagavond 4 maart (aanvang: 19.30 
uur) zien we het verhaal van een 
vrouw die altijd voor zichzelf op-
kwam, ongeacht of het om racisme, 
seksisme of patriarchisme ging. Het is 
een biografische drama- en muziek-
film van een zangeres die ooit begon 
in een gospelkoor van haar vader en 
als soul- en R&B-zangeres uitgroeide 
tot een superster. In het Amerikaanse 
muziektijdschrift Rolling Stone staat 

Activiteit kaarten 
maken bij de WLG
Wat is er nu leuker dan een kaart krij-
gen in de brievenbus? En hoe leuk is 
het dan als die kaart ook nog zelf ge-
maakt is. Nou, het leukste is natuurlijk 
om die kaarten zelf te maken, samen 
bij de WLG, met een kopje koffie of 
thee er bij. 
Maandag 7 maart gaan we aan de 
slag met papier, stof en versiersels 
om mooie kaart-creaties te maken. U 
gaat niet alleen aan de slag voor 
uzelf, maar maakt ook kaarten die de 
WLG zal gebruiken als trouwe bezoe-
kers bijvoorbeeld ziek zijn. Zo kun-
nen we met zijn allen laten merken 
dat we aan hen denken die het nodig 
hebben. Voor de kaarten die u wel 
graag mee naar huis neemt, vragen 
we een kleine vergoeding, voor de 
materiaalkosten. U gaat aan de slag 
met knipplaatjes, stempels en mooie 
versieringen. Die mag u ook van thuis 
meenemen.
U bent van harte welkom in D’n Heu-
vel, tijdens de wekelijkse inloop bij de 
WLG. Heuvel 11 in Gerwen, iedere 
maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
U hoeft u niet aan te melden.
Meer informatie over de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen vind je op 
www.wlg-gerwen.nl. Heb je vragen 
of behoefte aan contact? info@wlg-
gerwen.nl of 06-41102625.

Brent is geboren en dat is te zien op 
de voorgevel van de woning in de 
Schietbergen in Nuenen. Brent, ge-
boren op 26 januari, is het broertje 
van de tweelingzusjes Famke en Lau-
rie. Die zijn trots en ook de ouders, 
Linda en Frank van den Broek. Brent: 
welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten (foto Cees 
van Keulen).
Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op het raam, schiet dan een foto-
tje en mail foto met toelichting naar 
redactie@ronddelinde.nl



ROND DE LINDE week 9 Donderdag 3 maart 2022

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 9

Oplossingen wk 8
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

E R F E N I S

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

C L I M A X C H A R G E

R E V E R B A A I C

A L S M E D E O O R D E E L

B O B R T N V E T R A

B L O S E R V E N S E M I

I S T A G E N E D E R M

A R A P A N

G S T E R K G A L O P L

E M O E D W E I L R I A L

K I N W A S E R C D A

K E N M E R K K N O K K E N

O E U R O E Z A U O

E T I K E T S T E P P E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9 7
5 7 4 6 9

9 8
6 4

2 8 6 3 4 5
8 6

1 3
4 9 5 7 8
8 6

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

Horizontaal: 1 parcours 6 kunststof 12 Ned. omroep 13 mondwater 14 loco-burgemeester (afk.) 
16 dienstbode 18 pl. in Duitsland 19 kilometer (afk.) 20 venijn 22 Ned. voetbalclub 24 Ned. omroep 
25 watering 27 gevangenis 29 sprookjesfi guur 30 pluralis (afk.) 31 schrobnet 33 hoofddeksel 
35 namiddag (afk.) 37 commerciële tv-zender 38 gepofte maïs 39 snelle trein 
40 Voortgezet Onderwijs 41 voorzetsel 42 oktober (afk.) 44 laatstgenoemde (afk.) 45 pl. in Overijssel 
47 tekengerei 50 voormalig Chinees heerser 52 vlekkenwater 54 herkauwer 56 reuzenslang 
58 hoogduits (afk.) 59 gevierd zangeres 61 verlegen 64 proces-verbaal (afk.) 65 schaakstuk 
66 pl. in Friesland 68 land in Zuid-Amerika 69 pl. in Canada.
Verticaal: 1 nakomeling 2 als volgt (afk.) 3 marmelade 4 huldigen 5 centrale antenne inrichting 
7 haarkrul 8 bloedvat 9 pl. in Noord-Brabant 10 buisverlichting (afk.) 11 pl. in Italië 15 reclamepaneel 
17 erfelijk materiaal 18 onhoudbare opslag bij tennis 19 cyclus 21 ijzer (afk.) 23 pl. op Corsica 
24 kiloliter (afk.) 26 eerstkomende (afk.) 27 legering 28 vis 29 administratietroepen (afk.) 
30 Ned. voetbalclub 32 grootvader 34 bouwland 36 met vriendelijke groet 41 van een (afk.) 
43 tot en met (afk.) 46 nikkel (afk.) 48 te koop aangeboden 49 februari (afk.) 51 aan boord (afk.) 
52 warme drank 53 Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 55 verharde huid 57 Ned. omroep 
59 projectieplaatje 60 Verbond van Nederlandse Ondernemingen 62 streep 63 Amerika 
65 per uur (afk.) 67 telegraaf restant (afk.).

ABRUPT
COUPEREN
EDELHERT
EICEL
ERKER
FOREL
GEZET
INLEVEN
KOALA
LEEUW
MOBILITEIT
NAAKT
NAMAAKPIL
NIVEAU
ONVAST
PINEUT
PLAKKERIG
POPSTER
POSTDUIF
RECHTER
RENET
ROTTWEILER
SNOEP
SPEEN
START
TAILLE
WAFEL
ZITZAK
ZOMER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

Winnaar: week 7, Mw. M. Vesters, Nuenen.

Gepensioneerd?
Rond de Linde vast be-
zorgen of op de wacht-
lijst als oproepkracht!

Interesse? Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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.

D66
voor

PARTICIPEREND 
NUENEN

stem 
Willemijn van Werkum

LIJST 4 D66

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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.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

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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
voor

ONDERNEMEND
NUENEN

stem 
Paul Smilde
LIJST 4 D66

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ZO. 6 maart VLOOIEN-
MARKT Sporthal Tivoli, 
Geert Grootestraat 72 
Eindhoven. 9.00-16.00 
uur. Info: 06-20299824.
www.timmermansevene-
menten.nl

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

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