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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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Brass Band 
Nuenen 
maakt 
MARGOT 
werkelijkheid!
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Solidariteit 
met Oekraïne 
betuigen met een 
raamposteractie

Nieuw 
centrum 
voor 
vitaliteit 
in Nuenen

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Elke zondag open
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Campanula Addenda
Of klokjesbloem, is een vaste 
plant. In 12cm-pot. 
4.49

2.99

Deze 
week 
als 
bijlage

040 - 209 72 41

Koningsdag Nuenen 2022
‘Eindelijk’ is misschien wel het best passende woord bij Koningsdag 2022. 
We mogen weer een Koningsdag organiseren. Dit jaar komt er weer een 
Oranje Markt en met de opgedane ervaring in 2021 met ‘Koningsdag in je 
buurt’ zetten we door. We hebben de keuze gemaakt om het ochtendpro-
gramma in de Kievit, net als de kindertocht, te vervangen voor ‘Konings-
dag in je buurt’. Dit maakt dat je zelf je buurt kunt mobiliseren om iets te 
organiseren zoals een ko�  emoment.

Nuenens winkelcentrum Parkhof 
klankrijk geopend in 1972
“Donderdag 16 maart stond de Nuenense Parkstraat en in het bijzonder 
het nieuwe winkelcentrum Parkhof met woord, klank en paradepas in 
een enorme belangstelling. Liefst drie plaatselijke muziekverenigingen 
t.w. ‘Jong Leven’ uit Gerwen, ‘Oefening en Volharding’ uit Eeneind en ‘De 
Vooruitgang’ uit Nuenen kwamen met hun rijkdom aan opgewekte tonen 
en ro� els, namens de gemeenschap de felicitaties en succeswensen aan-
bieden.” Dat staat te lezen in de editie van 23 maart 1972 van Rond de Lin-
de. Precies vijftig jaar geleden: een gouden jubileum voor Parkhof!

De eerste deur van het riante winkel-
centrum werd die middag geopend 
door burgemeester jhr. mr. Jan Smits 
van Oyen met een grote sleutel die 
hij ontving uit handen van Henry Ge-
ven, zoon van de Gerwense onderne-
mer Piet Geven. Piet Geven liet het 
winkelcentrum Parkhof bouwen dat 
in 1972 officieel geopend werd als 
eerste winkelcentrum in Nuenen met 
toen vijf winkels. De eerste zaken in 
Parkhof: Van den Akker dames-, kin-
der- en babymode, Bijvelds radio en 
tv, Dovens heren- en jongensmode, 
Habraken Gloriosa bloemen en plan-
ten en Zien brillenmode. 

Parkhof anno nu met o.a. Geert Bongers 
Verswaren en visspeciaalzaak VAN VIS

Opening Parkhof op 16 maart 1972 met v.l.n.r.: burgemeester Jan Smits van Oyen, 
Piet ‘Parkhof’ Geven en zijn zoon Henry met de sleutel 

Foto’s Cees van Keulen

Vroeger & Nu - verhalen van lezers
Hebt u een mooi verhaal met foto’s, 
van hoe het in Nuenen vroeger was 
en hoe het zoveel jaar later, nu dus, 
is? Stuur dit dan onder vermelding 
van Vroeger & Nu, naar redactie@
ronddelinde.nl en misschien wordt 
uw bijdrage dan wel in deze ru-
briek gepubliceerd.

Slijterij André van Lieshout verandert van naam en eigenaar

Na 50 jaar       
is het mooi geweest
Door Mariët Jonkhout

“Na vijftig jaar vrijwel onafgebroken werken, wordt het tijd om van een 
welverdiend pensioen te genieten. Om tijd door te brengen met kinderen 
en kleinkinderen en ook om samen met Wendy, mijn vrouw, wat van de 
wereld te gaan zien. Het is mooi geweest.” 

André van Lieshout zit dit jaar precies 
vijftig jaar in het slijtersvak en vindt 
dit dan ook een goed moment om 
zijn zaak aan de Parkstraat over te 
dragen aan een nieuwe eigenaar. “Ik 
was er al een tijdje over aan het na-
denken en in de afgelopen weken 
kwam een overname ineens in een 
stroomversnelling”, vertelt André zit-
tend aan de gezellige proeftafel mid-
den in zijn zaak. “We raakten in ge-
sprek met iemand die zijn eigen 
slijterij wilde uitbreiden met een zaak 
in de regio Eindhoven en hij was zo 
onder de indruk van onze winkel en 
deze locatie, dat we al snel tot een 
goede overeenkomst kwamen. Hij 

neemt de slijterij dan ook per 1 april - 
geen grap - al over. Ik ben na deze da-
tum nog niet direct weg; ik blijf nog 
een maand om de nieuwe mensen 
wegwijs te maken en zo kan ik ook 
nog wat van mijn in vijftig jaar opge-
bouwde kennis overdragen.

Vijftig jaar is een lange tijd, maar het is 
toch snel gegaan. Ik begon in 1972 als 
medewerker bij Slijterij Geven en 
werkte hier eerst met Rini en later met 
John samen. In 2003 kreeg ik de kans 
om samen met Wendy, de zaak over te 
nemen en daar hebben we geen se-
conde spijt van gehad. In 2015 zijn we 
van de ene kant van de Parkstraat 

naar de andere kant verhuisd en 
sindsdien zit de slijterij met zijn ruime 
assortiment in dit pand. En dat zal in 
de toekomst niet veranderen.

De komende dagen - tot en met za-
terdag 26 maart - kan iedereen nog 
bij Wendy en mij terecht voor een 
heerlijke fles wijn, een goede port of 
voor die ene bijzondere Whisky. 

Daarna maken we de balans op en 
komt er een andere naam op de ge-
vel. Iedereen die in deze twee weken 
bij ons langs komt, koopt met kor-
ting; want we houden uitverkoop. 

Dus kom nog even binnen, we hel-
pen u graag en vinden het fijn ook 
nog even persoonlijk afscheid van u 
te nemen.” 

’s Middags is er in het park de traditio-
nele Oranje Markt. Door het wegval-
len van het ochtendprogramma Kie-
vit en kinderoptocht ontstaat er meer 
tijd en rust voor het opbouwen van 
de markt. De horeca zal het muzikale 
gedeelte voor haar rekening nemen.

Koningsdag in je buurt:
Net als 2021 bezoekt het Oranje Co-
mité Nuenen enkele (aangemelde) 
activiteiten in Nuenense buurten 
maar het is niet mogelijk iedereen te 
bezoeken. Ook dit jaar weer een Nue-
nense artiest, schminkactiviteiten en 
een rijdend muziekorgel. Voor aan-
gemelde activiteiten (Nuenen en 
Gerwen) is een vergoeding beschik-
baar van € 40,- voor een buurt en 
€ 15,- voor een straat. Nederwetten 
heeft een eigen programma. Let op! 
Budget is beperkt (geen garantie). 
Aanmelden via koningsdaginjebuurt 

@oranjecomite-nuenen.nl ovv naam, 
straat / buurt en telefoonnummer 
met het verzoek om erbij te vermel-
den of dranghekken van de gemeen-
te gewenst zijn ten behoeve van 
wegafsluiting.
Tip: voorkom teleurstelling en bestel 
Tompoucen en Jumbollen op tijd bij 
Jumbo Grimberg!

Oranjemarkt:
Terwijl buurten en straten koffie drin-
ken met daaromheen kinderen op 
kleedjes die hun handelswaar aan-
prijzen, vindt in het Park de opbouw 
van de Oranjemarkt plaats. De markt 

zelf is van 11.30 uur tot ca. 16.30 uur. 
De opbouw van de markt (tot 11.00 
uur) verloopt in samenwerking met 
Scouting Rudyard Kipling en de af-
bouw van de markt gaat dit jaar in sa-
menwerking met Het Goed. 

Reserveren van een kraam kan alleen 
online en via de website www.event-
brite.com (zoeken op Koningsdag 
Nuenen). De reservering is per hele 
kraam. Een halve kraam is niet moge-
lijk. Wil je met meerdere mensen 
naast elkaar staan, maak dan één re-
servering met meerdere kramen. In-
schrijving sluit 15 april.
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Zaterdag 19 maart is de Landelijke 
Opschoondag! Opruimen kan overal in 
de gemeente, in je eigen 
straat de speeltuin of het 
park in de buurt.

Een uurtje zwerfafval-
prikken met elkaar kan 
de buurt al zichtbaar 
opschonen want vele 
handen maken licht 
werk! HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

GRIP MOBIELE MILIEUSTRAAT
Een oud ko�  ezetapparaat, lege batterijen, kapotte lamp-
jes? Binnenkort hoef je er niet meer voor naar de milieu-
straat, maar kun je het gewoon kwijt bij de GRIP-wagen in 
de buurt. Zo kun je kleine hoeveelheden grof huishoudelijk 
afval snel en gemakkelijk kwijt. Blink zorgt vervolgens voor 
afvoer naar de milieustraat. Noteer in uw agenda:
Donderdag 14 april, 30 juni en 10 november  
Gerwen
Heuvel   08.00-09.00 uur
Nederwetten
Koppeldreef (Brasserie de Kruik) 09.15-10.15 uur
Eeneind 
Eeuw Driessestraat (Buurthuis Enode) 13.00-14.00 uur
Nuenen
Laan door de Panakker 14.15-15.15 uur 
Gerwen
Heuvel   18.00-19.00 uur
  
Vrijdag 15 april, 1 juli en 11 november  
Nuenen
Hoge Brake  08.00-09.00 uur
Nuenen
Margot Begemanstraat (Jan Linders 09.15-10.15 uur
Nuenen
Lissevoort (sportpark) 13.00-14.00 uur
Nuenen
L. v. Nuenhem (t.h.v. Vrouwkensakker) 14.15-15.15 uur
Nuenen  
Hoge Brake  18.00-19.00 uur

BOOMVERZORGING 
Deze week gaat het bedrijf TFI Vitaler Groen de bodem 
rondom de bomen in het park (in het centrum) injecteren met 
voedingssto� en. Dit zorgt voor een optimale groeiplaatsver-
betering van deze bomen. De bomen in het park hebben een 
beschermde status. De verwachting is dat wij vervolgens nog 
heel wat jaren kunnen genieten van deze prachtige bomen.

Wilt u meepraten over de toekomst van Landgoed Gul-
bergen? Kom dan naar de gespreksavond.
Waar: Het Klooster, Nuenen
Wanneer: donderdag 31 maart 19.00-21.30 uur
Aanmelden: via www.gulbergen.nl

Kunt u op 31 maart niet naar de gespreksavond in Nuenen 
komen? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de gespreks-
avond in Geldrop op maandag 28 maart. 

EEN MOOI STAALTJE 
SAMENWERKING
Op 4 maart werden 10 nieuwe knotwilgen geplant aan de 
Arnold Pootlaan (het verlengde van de Brabantring). Een 
initiatief van Sandra van Oosterhout, inwoner van Nuenen 
én IVN-lid. Zij kwam met het idee om de lege plekken aan 
de Arnold Pootlaan op te vullen met deze boomsoort. Dat 
werd dus dankzij het goede contact tussen de gemeente 
en het IVN Nuenen op 4 maart werkelijkheid. Een mooi 
staaltje samenwerking dus! 
IVN Nuenen is, onder leiding van Jan Kempers, sinds 
jaar en dag verantwoordelijk voor het knotten van de 
knotwilgen in de gemeente. Deze Knotgroep zorgt dus 
dat de prachtige bomen mooi en gezond blijven. En dat 
is belangrijk, want knotwilgen zijn belangrijk voor de 
fl ora en fauna. Zo leven in de takken veel insecten. En 
die trekken weer vogels aan. En wist u dat de hommel 
zijn eerste voedsel in het voorjaar haalt van bloeiende 
knotwilgen?

(vlnr: Jan Kempers, Sandra van Oosterhout en Jos van Rooij)

NATUURWAARDENKAART 
NUENEN
We hebben een nieuwe (digitale) Natuurwaardenkaart 
opgesteld van Nuenen. Op deze kaart kunt u per deelge-
bied zien welke fl ora en fauna er zouden kunnen voorko-
men in Nuenen. U kunt ook meteen lezen waar u rekening 
mee moet houden bij werkzaamheden of projecten van-
uit de Wet natuurbescherming.
De site wordt onder andere gevuld met natuurwaarne-
mingen die natuurliefhebbers invoeren in de Nationale 
Databank Flora en Fauna. Hoe u uw eigen waarnemingen 
kunt invoeren staat ook op deze site. Wij verwerken ook 
de onderzoeken die bij ons worden ingediend om een zo 
actueel mogelijk beeld te behouden. 
Meer weten: 
https://www.nuenen.nl/natuurwaardenkaart-nuenen

OPENBARE ZITTING CENTRAAL 
STEMBUREAU OP 21 MAART 2022
Maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur houdt het centraal 
stembureau een openbare zitting. Het centraal stembu-
reau stelt dan de o�  ciële uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen 2022 vast. De openbare zitting vindt plaats 
in de commissiekamer van het gemeentehuis van Nuenen. 
Via de website: verkiezingen.nuenen.nl/zitting vindt u de 
informatie om de zitting digitaal bij te wonen. Het is mo-
gelijk om de zitting zowel fysiek als digitaal bij te wonen.

KOMT U OOK NAAR DE 
GESPREKSAVOND OVER 
LANDGOED GULBERGEN
Op donderdag 31 maart van 19.00-21.30 uur organiseert 
Metropoolregio Eindhoven een gespreksavond in Nuenen. 
Tijdens deze gespreksavond kunt u meedenken en -praten 
over de toekomst van Landgoed Gulbergen. Een toekomst 
als groene recreatieve bu� er maar waar ook ruimte is voor 
aanvullende functies en voorzieningen die passen bij de 
regio.

 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.

NLDOET NUENEN
Op vrijdag 11 maart zetten burgemeester Maarten Houben 
en wethouders Ralf Stultiëns en Caroline van Brakel van 
de gemeente Nuenen zich in voor NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Zij koppelden tussen 
13.00 en 14.00 uur eigenhandig de eerste zeven regenpij-
pen van het gemeentehuis af van de riolering. Afkoppeling 
van de regenpijpen gaat de gevolgen van klimaatveran-
dering, zoals wateroverlast in wijken of straten, maar ook 
verdroging van tuinen en natuur, tegen. 
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Gehakt, iedere dag vers.
Minder zout, meer smaak!

Gekruid Gehakt
 ......................................................... 500 gram 3,95
Kip Cordon Bleu
..............................................................2 stuks 5,50
Kloeke Kip
.......................................................... 100 gram 2,55
Gebakken Biefstuk
.......................................................... 100 gram 2,95
500 gram Satévlees van Kipfi let +
250 gram Satésaus ................................ 7,95
Caprese al Forno
.......................................................... 100 gram 3,25

KOOPJE

VERS

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

SPECIAL

Tuinbouwbedrijf De Haas | Soeterbeek 3 | 5674 NH Nuenen | Tel. 040-2831601

nu volop: 

               ASPERGES
Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00
Dinsdag:       09.00 – 18.00
Woensdag:   09.00 – 18.00
Donderdag:  09.00 – 18.00

Vrijdag:         09.00 – 18.00
Zaterdag:      09.00 – 17.00
Zondag:        10.00 – 13.00

Open dag Yuverta 
mbo Helmond
Donderdag 24 maart, 16.00 - 20.00 uur

Meld je aan via yuverta.nl

Kom naar onze open dag en maak kennis met Yuverta mbo Helmond
→  Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijl

Yuverta is de nieuwe naam

van W
ellantcollege,

Helicon en Citaverde.

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

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtABLaat 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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Brabantse middag Mariahout
Op woensdagmiddag 13 april verzorgt de Mariahoutse 
Liederentafel weer een Brabantse middag. Deze keer in 
‘het buurthuis’ Bernadettestraat 43 te Mariahout. We be-
ginnen om 13.30 tot 16.00 uur.
We willen u graag vermaken met gezellige Brabantse lied-
jes. Ook zal er een optreden zijn van Teun van Rooij. Er 
worden meezing boekjes aangeboden, met een con-
sumptiebon voor koffie of thee, met een heerlijk stuk kren-
tenmik en een gratis lot voor de prijs van € 2,50. In de pau-
ze worden loten verkocht waarmee u leuke prijsjes kunt 
winnen. Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 11

Oplossingen wk 10
R A K E T P T C A X E A

A T S O O R K R O E G F

N K L E P P E R E N G P

E T R D S N J V I O E E

I M H O A U D Z U C N R

E T A C L K A N R O K S

O S A N A B A E E C C I

R E P I R J P E D G D N

G E W E I E P P S A E G

N F V S S L V O H R C R

A L K E E L H O L T E U

A D V I S E U R E K A I

P A R A P L U

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

D A H L I A E N G E L S

E O E E R B E T O O N I B

S N E E K S E M D I K T E

S O E S T I R A N G A A I

A R M T I N A O W A R T

Y S H O R T L U I E R S

U E T V

A S P A L K K A J A K S

N O L N E O W I E I E T

O P E C G E W I S B E T A

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

E R M E E T K U N D E G T

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 8 5
8 7 5

9 1 6
5 4

3 6 9 1
3 2

7 2 6
4 7 2

6 7 4

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

Horizontaal: 
1 scherpe saus 6 apenbroodboom 12 hijstoestel 13 leseenheid 15 in opdracht van 16 afzender (afk.) 
18 drinkgerei 19 nogmaals 20 niet even 22 zeegod 25 deel v.d. bijbel (afk.) 26 zetel 29 naaldboom 
30 gordijnrail 32 cadans 34 kluit 36 riv. in Europa 37 voegwoord 39 pl. in Wit-Rusland 41 grove den 
43 geul 45 lende 47 drinkgelag 49 Sovjet-Unie 50 drank 52 radon (afk.) 53 pl. in Flevoland 55 zot 
56 deel v.e. boom 58 Europeaan 59 kwetsuur 61 verfstof 63 pastille 64 waardeloos.

Verticaal: 
1 riv. in Frankrijk 2 arbeidstijdverkorting 3 meester (afk.) 4 halsbont 5 Griekse letter 7 liefdesgod 
8 eveneens 9 buiten dienst (afk.) 10 alstublieft 11 rolluik 12 krantenhuisje 14 scheikundige verbinding 
17 gewoonte 18 bontsoort 21 consternatie 23 pers. vnw. 24 telwoord 27 riv. in Frankrijk 28 vieze geur 
30 fi guur uit een werk van Shakespeare 31 strandmeer 33 vogel 35 vod 38 Ned. rivier 40 uurwerk 
41 vrouwelijk dier 42 jaargetijde 44 brilschans 46 voegwoord 48 godin v.d. vrede 50 ver (in samenst.) 
51 pl. in Frankrijk 54 bevel 55 haarsmeer 57 lage temperatuur 58 deksel 60 stuurboord (afk.) 
62 sine dubio (afk.).

AANKLOPPEN
BAARS
CAKEBLIK
CESUUR
CHAAM
CLEMENT
DEGEN
DINER
FEEKS
GALLON
GEMBER
GEVOEL
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KREEFT
KREKEL
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LOTUSBLOEM
SPOED
TACTVOL
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URANIUM
VOORKENNIS
WERKLUST
ZALIG
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O S G R I E T R T D G G

Winnaar: week 9, Mw. A. Loor, Nuenen.

SPECIALE OVERNAME 
ACTIE! 

15% Korting op alle 
wijnen 

Met uitzondering van lopende acties 
10% Korting op al het 

Gedestilleerd 
Met uitzondering van lopende acties 

Acties geldig t/m 26 maart 

Nieuw centrum     
voor vitaliteit in Nuenen
Ikigai heeft haar deuren geopend aan de Brederostraat 3 in Nuenen. In dit 
centrum voor vitaliteit werken drie therapeuten samen onder één dak. “Wij 
maken gebruik van elkaars expertise waardoor je verzekerd bent van aan-
vullend advies wanneer dit gewenst is”, aldus Myerle, Barbara en Marylse.

gepaste behandeling, of het nu een 
baby is of iemand op hoge leeftijd.”

Marylse Vis, acupuncturiste opgeleid 
in China en Nederland met een breed 
inzetbare kennis voor het behande-
len van uiteenlopende pijnklachten 
en ongemakken zoals hooikoorts, 
migraine, overgangs- en spijsverte-
ringsklachten. “Door dunne naaldjes 
te plaatsen op specifieke plaatsen op 
het lichaam wordt een gezonde ener-
giestroom bevorderd, zodat klachten 
verminderen en het lichaam de kans 
krijgt om te herstellen. Ik blijf het fas-
cinerend vinden dat verlichting van 
pijn vaak direct merkbaar is.”

Kijk op de website voor meer infor-
matie over de verschillende behan-
delmogelijkheden.

Open dag
“We nodigen je van harte uit om het 
centrum te komen bekijken op zon-
dag 27 maart van 15.00 - 17.00 uur. 
Loop gerust binnen, laat je informe-
ren en inspireren en test je vitaliteit!”
www.ikigai-nuenen.nl

Myerle Hendrix, fysiotherapeute en vi-
taliteitscoach met holistische aanpak. 
“Ik gun al mijn patiënten hun mooiste 
leven. En dat wil ik samen met hen be-
reiken door in mijn behandelingen re-
guliere therapie te combineren met 
complementaire therapie, zoals cup-
ping en reiki. Daarnaast staat vitali-
teitscoaching in mijn praktijk centraal. 
Zo kijk ik naar je voeding, je nachtrust 
en je energie, maar ook neem ik sa-
men met jou je sociale activiteiten en 
lichamelijke rust onder de loep. Ik ge-
loof dat deze elementen onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn, en bij 
een goede balans voor een optimaal 
gelukkig leven zorgen.”

Barbara van der Leij, osteopaat in zo-
wel Nuenen alsook in het parame-
disch centrum Stiphout. Met zachte, 
manuele technieken kan zij blokka-
des in het lichaam oplossen en zo het 
lichaam helpen zichzelf te genezen. 
“Ik vind het boeiend en interessant om 
te zien op hoeveel verschillende manie-
ren een lichaam kan reageren op klach-
ten, beperkingen en pijn. Dit vraagt bij 
iedere klacht een op het individu aan-

V.l.n.r. Marylse Vis, Myerle Hendrix, Barbara van der Leij. Foto door: StarLux Studio

Zet bijna thuis  
huis samen in   
het zonnetje
Zonnepanelen op het dak geeft ons 
meer mogelijkheden. Wat een prach-
tig initiatief van de Rabobank. De Ra-
bobank wil ons helpen bij het plaat-
sen van zonnepanelen. 

Onze organisatie mocht zich opge-
ven voor deze actie en daar hebben 
we natuurlijk enthousiast gebruik van 
gemaakt. Meerdere organisaties in 
Nuenen doen mee, maar willen wij 
het plan, zonnepanelen op het huis, 
realiseren dan hebben we uw stem 
nodig. Omarm onze organisatie en 
breng een stem uit, want daarmee 
draagt u ook voor ons bij aan minima-
lisering van de kosten voor elektra.

Natuurlijk weet u inmiddels waar 
Latesteyn voor staat: een mooi thuis 
voor verzorging van onze medebe-
woners in de laatste fase van hun le-
ven; de palliatieve fase. Samen met 
de huisartsen en de wijkzorg zijn wij 
aanwezig in Latesteyn om alles zo 
aangenaam mogelijk te maken voor 
onze gasten. Dit alles is alleen maar 
te realiseren met 82 vrijwilligers. 
Werkt u ook vrijwillig mee door op 
ons te stemmen; dank u wel. 
Mocht u meer kennis willen nemen 
van onze organisatie, kijk dan op 
www.bijnathuishuisnuenen.nl

Eerste Nuenense asperges gestoken door Tuinbouwbedrijf De Haas

Overheerlijke eerste Nuenense 
Asperges van de volle grond
Twee weken eerder dan andere jaren steken de asperges hun kopjes weer 
boven de grond. Maandag 14 maart heeft Arjan de Haas van Tuinbouw-
bedrijf de Haas aan de Soeterbeek de eerste Nuenense asperges van het 
jaar gestoken. 

“Ze zijn heerlijk”, vertelt Arjan de Haas 
trots over zijn eerste asperges. Wat 
daarvan de reden is? “De asperges 
vroeg in het seizoen zijn altijd wat mal-
ser van smaak. Daarbij komt dat de vel-
den die we nu kunnen steken, jonge 
velden zijn. De planten die daar staan, 
zijn pas één of twee jaar oud. Dat zorgt 
er ook voor dat de asperges malser 
smaken.”

Niet voor het eerst is Arjan de eerste te-
ler in Nuenen waar asperges gestoken 
kunnen worden. Heeft hij een speciale 
plantmethode? Wat is zijn geheim? 
“Geen geheim”, lacht de Nuenense 
agriër. “De grond waar deze eerste as-
perges groeien, wordt al van oudsher 
‘warme grond’ genoemd. En met het 
mooie weer van de afgelopen weken 
borrelen de asperges dan bijna de 
grond uit.”
Dit komt doordat asperges een be-
paalde temperatuur aan de wortels 
nodig hebben - zo’n 9 graden - om 
‘wakker’ te worden, zoals dat heet. 
Daarna begint het groeiproces. Hoe 
eerder de grond dus opgewarmd is, 
hoe eerder het witte goud gaat groei-
en. En ‘warme grond’, zoals dat heet in 
de volksmond, bereikt eerder die tem-
peratuur.

Aspergeseizoen
Het aspergeseizoen is deze week dus 
begonnen en loopt tot en met 24 juni. 
Geen dag langer. Het Sint Jan-feest be-
tekent ook het einde van het asperge-
seizoen. Kan De Haas tot die tijd verse 
asperges blijven leveren? Of zijn bij 
hem de asperges eerder op, aangezien 
hij de eerste van het seizoen heeft ge-
stoken?
“Bij ons kun je heel het seizoen verse 
asperges kopen”, bevestigt Arjan. “Dat 
komt door verschillende dingen. Er zijn 
vroege en late rassen. Nu steken we de 
vroege. Dat kan tot ongeveer mei. 
Daarna bloeien de late rassen, die we 

tot 24 juni kunnen steken. Daarbij spe-
len we ook met de temperatuur op de 
velden en vooral in de grond door bij-
voorbeeld tunneltjes te plaatsen.”

Aspergeham uit Nuenen
Ieder jaar vindt er door het Brabants 
Asperge Genootschap een verkiezing 
plaats voor de ‘Brabantse Aspergeham’. 
De Heyde Hoeve kwam ruim op de eer-
ste plaats. “Mooi dat een plaatselijke 
product heeft gewonnen”, zegt Toos de 
Haas, “de Nuenense aspergeham is ver-
krijgbaar in onze boerderijwinkel. En 
natuurlijk verkopen we ook weer de as-
pergewijn van 2022 ‘Domaine La Co-
lombette.” 
Wie zin heeft in asperges, kan vanaf 
vrijdag 18 maart deze vers bij de boer-
derijwinkel van Tuinbouwbedrijf De 
Haas aan de Soeterbeek 3 in Nuenen 
kopen. Naast asperges hebben ze ook 
allerlei toebehoren om een lekkere as-
pergemaaltijd te maken, zoals eieren, 
ham, krieltjes, zalm, roomboter, bijpas-
sende wijn en diverse soepen en sau-
zen. Er is een mogelijkheid om geschil-
de asperges vacuüm te laten verpak-
ken, deze zijn langer houdbaar. Bestel-
lingen kunt u ook vooraf doorgeven, 
zodat deze direct klaar liggen. De win-
kel is iedere dag geopend: maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 
uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
zondag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
neem eens een kijkje op onze website: 
www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl

Kienavond   
in Lieshout
Aanstaande vrijdag 18 maart organi-
seert KBO Lieshout voor de tweede 
keer in de maand maart een kien-
avond. Deze avond wordt gehouden 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lies-
hout. Er zijn 12 rondes voor en 12 ron-
des na de pauze. De prijzen die u kunt 
winnen zijn geld, koffie en mooie goed 
gevulde boodschappentassen. Aan-
vang 20.00 uur zaal open 19.00 uur.

De eerstvolgende kienavond in april is 
vrijdag 1 april. Dan beginnen we om 
19.30 uur en de zaal is open om 18.30 
uur. U bent allen van harte welkom!
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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. 

© 2022 - “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

Alleen sterke samenwerking kan distri-
butiecentrum Eeneind-West afwenden
Enorme distributiedozen tussen Geldrop-Mierlo? Dat klinkt onwerkelijk. Iedereen was 
dan ook onplezierige verrast toen vorig jaar plannen op tafel kwamen voor een enorm 
distributiecentrum op Eeneind-West. 

In Geldrop-Mierlo kwam direct een protest op gang vanuit de inwoners. Honderden 
mensen lieten hun bezwaren blijken. Ook in Nuenen was men bezorgd. Eigenlijk was 
iedereen het wel eens dat het plaatsen van stevige distributieactiviteiten op deze plek 
een onzalig plan is. 

Koorddansen voor gevorderden
Maar hoe houd je een plan tegen dat helemaal volgens het boekje ontvouwt? Eeneind-
West als industrieterrein is een idee uit het verleden van de gemeenten Eindhoven, Nue-
nen en Geldrop-Mierlo. Het bestemmingsplan van Eeneind-West staat de bouw van 
distributiedozen in principe toe. Een aanvraag moet dus behandeld worden en kan 
niet zomaar worden gestopt. De gemeente Nuenen staat op dat punt met de rug tegen 
de muur.

De hele situatie is een complex, gemeentegrens-overschrijdende knoop die ontrafelt 
moet worden om dit tot een goed einde te brengen. Daarom is het goed dat Pieter van 
Geel een verkenning heeft uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet zoals gewenst en de 
zorgen zijn groot. Er is dus een krachtige vervolgstap nodig. 

De oplossing zit in een stevige samenwerking in de regio
Geen enkele gemeente kan dit probleem alleen oplossen. Er is tenslotte een alternatie-
ve plek nodig voor het mega-distributiecentrum. Daarnaast komen er ongetwijfeld 
kosten bij kijken. Dit zijn allemaal redenen om met elkaar af te spreken dat we dit in sa-
menwerkingsverband verder gaan oppakken. In onze regio is het SGE (Stedelijk Gebied 
Eindhoven) de aangewezen club om dat te doen. Bij voorkeur in samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant, vinden wij.

Vanuit onze positie als volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden van Nuenen en 
Geldrop-Mierlo hebben wij de handen ineen geslagen. We hebben ‘verbinding’ in ons 
DNA en dringen op een positieve manier aan op een stevige samenwerking. Samen 
staan we sterk tegen dit onzalige plan, zowel binnen de eigen gemeente als over de ge-
meentegrens heen, binnen de regio. Ons signaal naar andere raadsleden en bestuur-
ders is om ook die samenwerking nu nog steviger aan te halen. Op die manier kan de 
politiek in de regio voor draagvlak zorgen om dit cruciale probleem tot een goed einde 
te brengen. Eendracht maakt tenslotte macht.

Jan Wesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen C.A.
Richard van de Burgt, fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo

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

Hulp voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel 
veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het 
menselijk leed dat er hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote 
vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, 
ook in Nederland niet, getuige de vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen Opvang in onze regio
Alle 21 gemeenten in de regio Zuid-
oost-Brabant zetten inmiddels alles 
op alles om binnen 14 dagen 1.000 
opvanglocaties te vinden en bruik-
baar te maken. Als de gemeenten 
deze plekken beschikbaar hebben, 
wordt gekeken naar nog eens 1.000 
plekken. In totaal gaat het dus om 
2.000 opvangplekken in onze regio. 
Oekraïners kunnen vrij reizen naar 
Nederland. Zonder verblijfsvergun-
ning kunnen zij negentig dagen in 
Nederland blijven. Oekraïners heb-
ben van de EU een speciale status ge-
kregen waardoor zij in Nederland 
mogen werken.

Ik wil helpen
• Ik wil geld doneren, Giro 555, www.

giro555.nl/giro-555-in-actie-oek-
raine/

• Ik wil me aanmelden als gastgezin 
voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen, Takecarebnb.org

• Ik wil spullen doneren voor Oekra-
iense vluchtelingen, oekraine@
eindhoven.nl 040-2382037

• Vluchtelingenwerk heeft een web-
site met informatie over procedu-
res, opvang en hulp, www.neder-
landvoorvluchtelingen.nl

• Op het meldpunt Hulp voor Die-
ren uit Oekraïne kan hulp aange-

door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee 
dat de komende weken en maanden 
tienduizenden vluchtelingen in Ne-
derland opgevangen moeten wor-
den. Daarom heeft het kabinet aan 
alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
de opdracht gegeven om samen 
met gemeenten voor opvangplek-
ken voor vluchtelingen uit Oekraïne 
te zorgen. Deze opvang zal mogelijk 
geruime tijd, maanden of zelfs nog 
langer, duren.

Gemeente Nuenen 

Oeps,    
foutje!!!
Je moet als avondmens ook niet om 
7.00 uur in de ochtend een stukje 
voor Rond de Linde gaan schrijven. 
Dat is vragen om problemen! En die 
kwamen er ook! Had Ik toch “@#$%!!” 
verkeerde data voor de optredens 
getikt. We spelen niet eind maart, 
maar eind april.

Maar ja, zoiets past toch ook wel een 
beetje bij een klucht, niet dan?

Dus ik hoop maar dat de redactie met 
wat grote en vette letters deze rectifi-
catie wil publiceren. En kom toch ze-
ker lekker lachen bij de Lindespelers 
wanneer we onze klucht wel spelen.

DE LINDESPELERS SPELEN DE 
KLUCHT ‘MAAK PLAATS VOOR ME-
VROUW’ OP 29, 30 APRIL EN 1 MEI

Info en kaartjes op de website en dins-
dagavonden tussen 19.00 en 20.30 uur 
bij de Lindespelers in Het Klooster.
www.lindespelers.nl

Het Rode Kruis is op zoek naar collectanten
In de collecteweek van 12 t/m 18 juni gaan onze collectanten in hun eigen 
buurt weer op pad om te collecteren voor het Rode Kruis. De opbrengst van 
deze collecte komt ten goede aan de lokale activiteiten (o.a. Workshops Goed 
voorbereid op Noodsituaties, gastlessen Educatie) van het Rode Kruis in Nue-
nen en omstreken. 
Wil jij hiervoor ook je bijdrage leveren, geef je dan op als collectant! Stuur een 
mailtje naar Anja van der Sande via collecte.brabantzuidoost@rodekruis.nl of 
bel naar 040 2443311.

vraagd worden voor dieren die de 
oorlog zijn ontvlucht, www.hulp-
voordierenuitoekraine.nl

Ik wil meer informatie
• Veelgestelde vragen over de situa-

tie in Rusland en Oekraïne, Rijks-
overheid.nl

• Wat betekent de situatie in Oekraï-
ne voor de veiligheid in Neder-
land? Rijksoverheid.nl

• Ik wil mijn vraag telefonisch stel-
len, 040-2382037 (dagelijks van 
8.30 tot 17.00 uur).

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
 08-03-2022 EN 14-03-2022

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

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hool 1  Dempen van een sloot 
Molvense Erven 41 Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 van de woning 
Parkstraat 12A  Plaatsen van een geldautomaat 
 in een bestaand kozijn  
Kerkhoef 12  Wijzigen van het gebruik tbv het vestigen van een
 restaurant in een voormalige agrarische 
 bedrijfswoning 

 Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Park 63 Uitbreiden van een restaurant en plaatsen van  
 een vluchttrap voor de bovenwoning 
Molvense Erven,  Rooien van een Carpinus betulus ‘Fastigiata’,
thv huisnr.65A Molvense Erven 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Duivendijk 7B Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings- 
 vergunning voor het verbouwen en uitbreiden  
 van een bedrijfsgebouw 
Rullen 7 Ter inzage: gewijzigd ontwerpbestemmingsplan  
 Buitengebied herziening Rullen 7 en concept
  beeldkwaliteitsplan voor de bouw van twee   
 Ruimte voor Ruimte woningen. 
Olen 23 Verlenging beslistermijn voor het renoveren en  
 vergroten van een bedrijfswoning 
Enodedreef 3 Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van  

het gebruik tbv het organiseren van een promsfes-
 tival op het enodeterrein  

 Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Uitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen  

Risico Zorgverzekeringswet Gemeente Nuenen,  
 Gerwen en Nederwetten.

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
09-03-2022 Nuenen c.a.  Diverse meldingen omtrent Verkiezing  
  van de leden van de raad van de ge-
  meente Nuenen  
09-03-2022 Nuenen c.a.  Diverse meldingen omtrent Verkiezing 
  Gemeenteraad 2022 
14-03-2022 Nuenen c.a.  Onthe�  ng tbv promotie voorstelling  
  ‘camping hoge Noot’ dmv fl yeren in  
  het Parkhof op 26 maart tussen 09.00  
  en 16.30 uur.  
14-03-2022 Nuenen c.a.  Verklaring van geen bezwaar i.v.m.  
  doorkomst van een regelmatigheidsrit  
  met klassieke auto's. Locatie: Oude  
  Postbaan en Papenvoortseheide. 
  Datum: 9 en 10 april 2022.  
14-03-2022 Nuenen c.a.  Melding uitreiking Dwersklippel met  
  het Witte voetje. Datum: zondag
  27 maart 2022. Locatie: in het Park.  

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (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

Opschoondag Nederwetten
Ook dit jaar gaat Nederwetten weer zwerfafval opruimen. Dit gebeurt 
aanstaande zaterdag 19 maart en daarvoor is de dorpsraad opnieuw op 
zoek naar zoveel mogelijk vrijwilligers. 

Vanaf 13.00 uur gaan we van start vanaf dorpshuis De Koppelaar. De deelne-
mers zullen zich in groepjes verspreiden in diverse wijken binnen en buiten 
Nederwetten. Prikkers, hesjes en vuilniszakken worden beschikbaar gesteld 
door de gemeente en de volle vuilniszakken worden door de gemeente af-
gevoerd. 
Help jij mee om Nederwetten schoon te maken? Het kost maar zo’n twee uur 
van je tijd. Het levert een schoon dorp op en bovendien is het erg gezellig om 
met elkaar aan de slag te gaan. Meld je dan aan bij de dorpsraad Nederwet-
ten via info@nederwetten.org of bij Piet Renders, 06-23258848.



ROND DE LINDE week 11 Donderdag 17 maart 2022

Falcon Town Jazz Band   
bij Weverkeshof in Nuenen
Eindelijk is het weer zover en kan er opgetreden worden. Op zondag 20 
maart is er een optreden van de Falcon Town Jazz Band bij het Weverkes-
hof in Nuenen. Optreden van de band in voorgaande jaren heeft geleerd 
dat het een hele gezellige middag gaat worden. 

Tot ziens op zondag 20 maart vanaf 
14.00 uur bij Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 in Nuenen. De toe-
gang is gratis.

De band bestaat uit zeven ervaren 
musici die bekende nummers spelen 
uit het jazz repertoire. Het orkest, dat 
regelmatig optreedt in de regio, be-
staat al meer dan 25 jaar en de muzi-
kanten staan borg voor een mooie 
middag Dixieland muziek. 
De band treedt op in de volgende be-
zetting: Henk van de Ven: klarinet; 
Gerrit Koppert: trombone; Eric Tuyt-
schaever: trompet, bügel en zang; 
Eddy Reepmaker van Belle: slagwerk; 
Jelle Posthumus: piano, gitaar, banjo 
en zang; Henk Heringa: banjo en gi-
taar; Ad van Mensvoort: bas.

Wereldburgerstage naar Nepal
Door Janneke Mes

Ingmar Mol is een 15-jarige 4-VWO-scholier op het Eckartcollege. Hij gaat 
aankomende zomer op wereldburgerstage naar Nepal. Elk jaar organi-
seert het Eckart dit soort stages voor scholieren, in samenwerking met 
Global Exploration. Dit jaar is er aandacht voor Nepal, het land in Zuid-
Azië waar enkele jaren geleden heftige aardbevingen waren. 

euro inzamelen om de lokale doelen 
te kunnen realiseren. Het geld zal niet 
alleen naar Nepal gaan maar ook 
naar andere projecten via Wilde Gan-
zen. Bij Jumbo Kernkwartier heeft hij 
al een donatie gekregen, waar Ing-
mar heel dankbaar voor is. Verder 
gaat hij onder andere komende za-
terdag koekjes verkopen voor de 
Jumbo in het Kernkwartier en wordt 
hij gesponsord vanuit familie en 
vrienden. Na zijn reis wil hij zijn erva-
ringen en verhalen graag delen in 
deze krant. Wordt vervolgd dus. 
Wanneer u Ingmar graag ook wilt 
sponsoren kunt u via de QR-code do-
neren. Ook kunt u storten op NL-
33RABO 0155264451 t.n.v. Stichting 
Global Exploration o.v.v. SGE 0004613 
Sponsoring Xplore Ingmar Mol.

De komende maanden zal Ingmar 
geld in gaan zamelen om bij te dra-
gen aan lokale goede doelen in Ne-
pal. Samen met ruim twintig andere 
scholieren zal hij medio juli vanuit de 
hoofdstad Kathmandu drie weken 
lang reizen richting het noorden, 
langs verschillende scholen, ook 
scholen voor gehandicapte kinderen. 
Naast ondersteuning van lokale doe-
len is het doel van de stage ook om 
informatie over de cultuur uit te wis-
selen tussen Nederland en Nepal. Ter 
plekke zullen de scholieren de han-
den uit de mouwen steken om mee 
te helpen bij heropbouw daar. Ze zul-
len verblijven in hostels en bij gast-
gezinnen. 

Donaties
Er is nu al werk aan de winkel; zijn reis 
en verblijf moet Ingmar uiteraard zelf 
betalen. Daarnaast moet hij 1800 

NL Doet op KC de Wentelwiek
Door Caroline van Nes

Het was heerlijk weer en de stemming was uitstekend, afgelopen zater-
dag op Kindcentrum de Wentelwiek. In het kader van NL Doet waren ou-
ders en personeel van de Wentelwiek naar school gekomen, om het plein 
op te knappen. Er werd druk geverfd, gerepareerd, opgeruimd en schoon-
gemaakt. Ook de kinderen hielpen mee.

waarmee de gaten konden worden 
opgevuld. De aanwezige kinderen 
maakten onder andere de afvalbak-
ken schoon en ruimden het zwerfaf-
val rondom de school op. Hard nodig, 
want daarmee konden bijna drie aan-
hangers worden gevuld!
Ook de directeur van de school hielp 
volop mee. Hélène: “Het doet mij 
enorm goed dat zoveel ouders de 
school een warm hart toedragen en 
hun vrije zaterdagochtend hebben 
opgeofferd om op school te komen 
klussen.” 

Bas vertelt: “De school heeft een plan-
ning gemaakt van wat er allemaal 
moet gebeuren en we hebben de ta-
ken verdeeld. Jumbo Kernkwartier 
heeft ons weer gesponsord met een 
lekkere lunch. De sfeer is prima, re-
laxed maar er wordt wel hard gewerkt!”
De lijnen op het plein werden op-
nieuw gewit en de hinkelbaantjes ge-
verfd, zodat de kleuren weer fris en 
helder zijn. De wilgenhutjes bij de 
kleuters hadden te lijden gehad on-
der de storm en een groep ouders 
was bezig met wilgentenen vlechten, 

Word jij de nieuwe 
clientondersteuner 
WMO voor senioren 
in Nuenen?
Ben jij de persoon die iemand verder 
kan helpen als je naast hem/haar 
staat en gezamenlijk optrekt in het 
zoeken naar oplossingen? Ben jij ie-
mand die gebruik maakt van de unie-
ke talenten van elk mens en uitgaat 
van de eigen kracht? En heb je affini-
teit met zorgvragen? Dan horen we 
graag van je!
Wij zijn per direct op zoek naar een 
enthousiaste collega cliëntonder-
steuner Wmo. De Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) wordt 
door de gemeente uitgevoerd. Deze 
wet moet het mogelijk maken dat 
mensen zolang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen.
Als vrijwillig cliëntondersteuner Wmo 
ondersteun je senioren in Nuenen in 
het proces van de Wmo aanvraag. 
Met de cliënt bereid je het gesprek 
voor met de gemeente, over de vraag 
om zorg (b.v. huishoudelijke hulp) of 
voorzieningen (vervoer, woningaan-
passing, etc.) In dat keukentafel ge-
sprek sta je naast de senior met zijn/
haar hulpvraag en behartigt diens be-
langen.
• Je hebt goede sociale- en ge-

spreksvaardigheden.
• Je bent zo’n 8 tot 10 uur per week 

actief.
• Je neemt deel aan diverse over-

leggen.
• Je beschikt over een HBO werk- 

en denkniveau.
• Je werkt geheel zelfstandig in een 

team van drie cliëntondersteu-
ners.

• Je bent bereid om een 2-daagse 
opleiding te volgen en een jaar-
lijkse bijscholing.

Ben je geïnteresseerd? Er valt nog zo-
veel meer te vertellen over deze 
dankbare vrijwilligerstaak. Bel of mail 
ons en we sturen je uitgebreider in-
formatie toe.
Corrie Eshuis, tel: 06-82414353
corrieeshuis.co@onsnet.nu
Hans Bijleveld, tel: 06-20722386
hansbijleveld.co@gmail.com

Leeflandgoed Opwetten  
in de steigers
In een nauwe samenwerking tussen Archipel en Kids Society Erica wordt de 
monumentale Opwettense boerderij grondig gerenoveerd. Naar verwachting 
gaan hier in september 2022 de deuren open van de kinder- en Buiten School-
se Opvang Kids Society Erica en de dagbestedingsactiviteiten Archipel. Een 
unieke samenwerking waarbij straks zowel kinderen als ouderen elkaar in één 
locatie kunnen ontmoeten. Op een natuurlijke manier in één pand en allemaal 
gebruik makend van dezelfde ingang. Er worden gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd en er wordt gebruik gemaakt van gedeelde faciliteiten zoals de 
keuken. De verschillende partijen hebben een eigen basisruimte. Zo komt de 
BSO boven, en zijn beneden de twee ruimtes voor de kleinsten en de oudsten. 
Ruimtes waar gekozen kan worden om te genieten van het (jonge) leven om je 
heen maar waar ook voldoende mogelijkheid is om je rustig terug te trekken. 
De tuin wordt door iedereen gedeeld; een ruim terras en voldoende te ont-

dekken en spelen in het groen dat wordt aan-
gelegd.

De medewerkers vormen straks een 
team dat gaat werken binnen dit unie-
ke concept waar oud en jong elkaar 
ontmoet. Deze combinatie betekent 
extra aantrekkingskracht voor de wer-
ving van nieuwe medewerkers. 

dekken en spelen in het groen dat wordt aan-

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht
Vanaf 1 juli moeten in iedere woning in Nederland voldoende rookmel-
ders hangen. Deze verplichting is er al langer voor nieuwbouw, maar nu 
dus ook voor alle bestaande woningen. Bij brand vallen de meeste slacht-
offers door het inademen van rook. In de nacht loop je extra risico, want 
in je slaap ruik je niets en dus ook geen rook. Je gehoor werkt nog wél 
perfect als je slaapt. Brandmelders redden daarom levens. Als die rook 
detecteren zullen ze je met een harde pieptoon wakker maken. Het is 
daarom belangrijk je woning te voorzien van voldoende rookmelders.

Hoe meldt u zich aan?
Belangstellenden voor (extra) rook-
melders kunnen zich per mail opge-
ven bij het secretariaat van Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats via e-
mail info@dorpswerkplaatsnuenen.nl
Als u uw naam, adres en telefoon-
nummer vermeld dan wordt er con-
tact met u opgenomen. De plaatsing 
geschiedt op afspraak na overleg 
met u en wordt uitgevoerd door 2 
personen met legitimatie. 
Let op, dit aanbod geldt niet voor huurders 
van Helpt Elkander. Zij krijgen van de wo-
ningbouwvereniging een bericht over de 
plaatsing van rookmelders in hun woning. 

Kwaliteitsmelder met batterijduur 
van 10 jaar
Welke rookmelders zijn geschikt? De 
aanschaf van een goedkoop exem-
plaar waarvan de batterij soms al na 
een jaar vervangen moet worden ra-
den wij sterk af. De rookmelders die 
de vrijwilligers plaatsen zijn kwali-
teitsapparaten met een batterij die 
minimaal 10 jaar meegaat. Zo’n rook-
melder kost (inclusief montage!) 
€ 20,-. Met deze investering wordt 
uw huis veiliger. Plaatsing geschiedt 
alleen tegen contante betaling.

Wat zegt de nieuwe wet?
Vanaf 1 juli moeten ALLE verdiepin-
gen, inclusief de zolderverdieping, 
zijn voorzien van een rookmelder. 
Ook besloten ruimtes waar een 
vluchtroute doorheen loopt, zoals 
een bijkeuken. 

Doe mee met 
Project Nuenen Brandveilig
Met het project Nuenen Brandveilig 
hebben vrijwilligers in onze gemeente 
nu al ruim 3.700 rookmelders ge-
plaatst. Op de bovenste verdieping 
werden alleen rookmelders aange-
bracht als daar een slaapruimte werd 
gebruikt. Maar vanaf 1 juli verandert er 
iets. Dan wordt het wettelijke verplicht 
om op ALLE verdiepingen (inclusief de 
zolder) een rookmelder te hebben. 

Kunt u die niet zelf aanbrengen? 
Geen probleem, want vrijwilligers 
van Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats staan klaar om in koopwonin-
gen een extra melder te monteren. 
Hebt u een koopwoning maar nog 
steeds geen brandmelders? Desge-
vraagd kunnen die op alle verdiepin-
gen worden geplaatst. Op de juiste 
plek, héél belangrijk.

Webinar over  
sociale contacten 
van mensen   
met EMB
Dinsdag 22 maart organiseren ’s Hee-
ren Loo en de Academische Werk-
plaats EMB het online webinar ‘Sociale 
contacten van mensen met Ernstig 
Meervoudige Beperkingen (EMB)’. Ie-
dereen die, beroepsmatig of op een 
andere manier, betrokken is bij men-
sen met EMB, kan zich aanmelden 
voor dit webinar.

Mensen met EMB die in een instel-
ling wonen, hebben vaak weinig so-
ciale contacten buiten hun ouders 
en de begeleiders die hen onder-
steunen. Dit is zorgelijk, want sociale 
contacten zijn ontzettend belang-
rijk: het geeft een gevoel van gebor-
genheid, liefde en vertrouwen. Ook 
voor het netwerk zelf is het fijn om 
de zorglast te kunnen delen.

Aan de hand van casuïstiek en we-
tenschappelijke inzichten geven we 
handvatten voor de dagelijkse prak-
tijk. Wat hebben mensen met EMB 
nodig om hun sociale netwerk te be-
houden, verstevigen of te vergro-
ten? En wat is nodig om hieraan bij 
te dragen?Aan tafel zitten Aafke 
Kamstra (onderzoekster/GZ-psycho-
loog) en begeleider Wendy de 
Haardt. Uiteraard komt het perspec-
tief vanuit de verwant aan bod. Via 
de chat is er ruimte om tijdens het 
webinar vragen te stellen. Die vra-
gen behandelen we live.

Aanmelden
Het webinar vindt plaats op dinsdag 
22 maart van 10.30 tot 11.30 uur. Het 
webinar staat open voor begelei-
ders, ouders, professionals, vrijwilli-
gers, studenten, mantelzorgers en 
iedereen die interesse heeft.
Inschrijven kan via https://www.
sheerenloo.nl/emb-webinar-2022
Het webinar is gratis.
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Inloopavond Bordspel- 
vereniging The Meeple People
Bordspellen worden steeds populairder, vooral na de afgelopen twee jaar 
waarbij mensen verplicht thuis moesten blijven. Maar zoals met alles 
worden ze ook in een rap tempo duurder. Laten wij daar nu de perfecte 
oplossing voor hebben: Een bordspelvereniging in ons eigen dorp! Sinds 
begin 2020 wordt in wijkcentrum de Scarabee elke vrijdagavond (buiten 
de lockdowns om uiteraard) om 20.00 een spellenavond georganiseerd. 
Deze staat dan bol van de moderne klassiekers zoals bijvoorbeeld Ticket 
to Ride, Azul of The Crew, maar ook meer strategische klappers zoals on-
der andere Terraforming Mars, Lost Ruins of Arnak of Brass: Birmingham.

Op vrijdag 18 maart organiseert de 
vereniging een inloopavond, je kunt 
dan gewoon een keer gratis aan-
schuiven bij één van de tafels om de 
sfeer te proeven en kennis te maken 
met wat voor mooie spellen er tegen-
woordig uitgebracht worden. Of om 
dat ene spel mee te brengen dat al tij-
den in je kast ligt maar waar je maar 
niet aan toekomt. 
Meer informatie is te vinden op de 
website. En mocht je enthousiast zijn 
maar de 18e niet in je agenda passen, 
kom dan op een andere vrijdag een 
keer langs. Aanmelden voor een re-
guliere spellenavond kan via the-
meeplepeoplenuenen@gmail.com.
www.themeeplepeople.nl

“Het aanbod van goede spellen is 
enorm groot tegenwoordig”, vertelt 
Sander Vollebregt, secretaris van The 
Meeple People. “Dat maakt ook dat er 
voor iedere smaak wel wat te vinden 
is. Mensen die houden van een aantal 
korte spelletjes, of juist van lange, 
avondvullende uitdagingen. Mensen 
die liever coöperatieve spellen spe-
len, zodat je samen wint of verliest. 
Of die op willen gaan in een langer 
verhaal, daarvoor zijn tegenwoordig 
zogenaamde ‘Legacy’ spellen ont-
wikkeld. Daarbij veranderen tijdens 
of na het spel de spelregels, dat is 
best wel spannend! En bij onze 
vereniging komen al deze type spel-
len op tafel.”

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

2021 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar
Op 1 januari 2021 bestaan de drie kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten als één ge-
meente tweehonderd jaar.
Een aantal enthousiaste inwoners uit de drie dorpen wil in dat jaar evenementen en activiteiten 
organiseren om deze twee eeuwen bestaansgeschiedenis feestelijk te vieren. Ze hebben een stich-
ting opgericht en een bestuur gevormd. Gemeente Nuenen c.a. heeft deze stichting ‘Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten 200 jaar’ (NGN200) formeel de opdracht gegeven het feestjaar vorm te geven. 
De stichting heeft een Comité van Advies en Aanbeveling in het leven geroepen.

Het doel is ontmoeten en verbinden. En onze trots en betrokkenheid laten uitgroeien tot een nog fijnere samenleving. Opnieuw 
kennismaken met onze omgeving en elkaar, gevoed door onze eigen geschiedenis.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

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

De dood,        
praat erover, niet eroverheen 
De dood is een onderdeel van ons leven. Iedereen krijgt er vroeg of laat 
mee te maken. Toch praat ruim een derde van ons nooit over het einde 
van het leven. Het is nog niet zo lang geleden dat in onze cultuur de dood 
werd gezien als overgang naar het hiernamaals. Daarmee had de dood 
een plaats en gaf de dood zin en betekenis aan het leven. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse 
column verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen. 

derouwcoach.nl

De dood,        

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Tegenwoordig lijkt het hiernamaals 
te zijn verdwenen. Velen zijn sterk ge-
richt op prestatie en consumptie. We 
willen dat het leven maakbaar, be-
heersbaar en controleerbaar is. De 
dood past daar niet bij. Die is gewor-
den tot de oneerlijke spelbreker van 
de zin van het leven. Die spelbreker 
gaan velen het liefst uit de weg. On-
langs is stichting SIRE een campagne 
gestart op onder andere TV, radio en 
sociale media. De campagne heeft de 
veelzeggende titel ‘De dood, praat er-
over, niet eroverheen’. Daarmee wil 
de stichting mensen meer stil laten 
staan bij de waarde van het praten 
over de dood. 

In de campagne gebruikt SIRE een 
aantal ‘dooddoeners’. Dat zijn dingen 
die we zeggen om het vooral niet 
over de dood te hebben. En hoewel 
goedbedoeld, deze dooddoeners 
vergroten bij nabestaanden het ver-
driet vaker wel dan niet. Denk aan 
uitspraken zoals: “Het heeft zo moe-

ten zijn”, of “Kunnen we het nu over 
iets gezelligers hebben?”. Een ge-
sprek over de dood verrijkt en ver-
bindt. Het laat zien dat je oog hebt 
voor die ander en de ander tot steun 
wilt zijn. Juist die verbinding met 
onze familie en vrienden maakt ons 
leven op een dieper niveau zinvol. 
Praten over de dood maakt boven-
dien het leven met verlies draaglijker. 
Dat merk ik dagelijks in mijn praktijk 
voor rouw- en verliesbegeleiding. 

Brass Band Nuenen maakt 
MARGOT werkelijkheid!
De waargebeurde liefdesaffaire tussen Margot Begemann en Vincent Van 
Gogh speelde zich af in ons Nuenen, onder de ogen van de toenmalige 
dorpsbewoners. Straks mogen wij de spannende omstandigheden en emo-
ties zelf ook beleven. Komend najaar wacht namelijk de Nuenense primeur 
in de vorm van bijzondere voorstellingen met muziek, film en toneel. 

plaus maar prikkelden vooral de fan-
tasie en stimuleerden de verwachtin-
gen. Wat een kansen!

Van idee naar voorstellingen
Het idee om voorstellingen te maken 
over Margot Begemann bestond al 
langer bij Brass Band Nuenen. De be-
denkers en organisatoren van Passi-
on Nuenen en ´Aber ich kann nicht 

Preview MARGOT
Afgelopen zaterdag 12 maart werd 
de dag van de kennismaking en ont-
moeting op een bijzondere plek. Het 
Van Goghkerkje vormde een treffend 
decor voor een preview van dit unie-
ke project. Voor zowel regisseur 
Geert Niland als componist Kevin 
Houben was dit bezoek een sluitstuk 
van de kennismaking met de locaties 
in Nuenen. Zij hebben hun ogen uit-
gekeken op plaatsen waar we als 
Nuenenaren aan voorbij gaan, gast-
vrij geholpen door de bewoners. Een 
bezoek aan Nune Ville is natuurlijk 
onmisbaar als je je wilt inleven in de 
hoofdpersoon. In het kerkje volgde 
een ontmoeting tussen de makers 
van MARGOT en vele genodigden. 
Het bleek een bijzondere openbaring 
van de eerste creaties van Niland en 
Houben.

Spannend
Ieder eerste contact met het publiek 
is voor de makers een enorm span-
nend moment. Toch waagde regis-
seur en schrijver Geert Niland het om 
een deel van de eerste scene voor te 
dragen. Hij gaf zijn visie op het script, 
beschreef de familiaire spanningen 
en de twijfel van Margot. Het omzet-
ten van emoties in klanken is een 
specialiteit van de vermaarde Belgi-
sche componist Kevin Houben. 
Straks gaat de brassband met zijn 
composities aan de slag. Houben vul-
de het kerkje met zijn muzikale inter-
pretaties van het verhaal, nu nog 
door spontaan gebruik te maken van 
de piano. Beiden oogstten nu al ap-

Cultuur Overdag bedankt  
donateurs en sponsoren
Waar een kleine gemeente groot in kan zijn: het benefietconcert voor giro 
555 op maandag 7 maart was een groot succes. Cultuur Overdag wil ie-
dereen daarvoor hartelijk bedanken. Allereerst de musici die allemaal be-
langeloos meewerkten, zonder hen was er geen concert geweest: Anna 
Karnovska, Olga de Kort, Lenny Kuhr, De Rosenbergs, Tip Jar, Berry Reijnen, 
Frans Lammerts, Theo Thomassen, Gertje Raassens, Hetty Pronk, Olga van 
der Pennen, Odilia Carmen Chirica, Ninia Lazaar en Natalia Tretiakova met 
het koor De Vrolijke Samenzang. Bijzonder waren ook de gedichten van 
Helma Michielsen.

streeks bij giro 555, maar als u via de 
link (of onderstaande QR-code) do-
neert is te volgen door wie het geld is 
ingezameld.

Volgende film Cultuur Overdag: 
5 april
Noteer het alvast in de agenda: op 
dinsdag 5 april wordt weer een film in 
Het Klooster vertoond (aanvang 
10.30 uur). Dan een komisch drama 
uit 2019, een Franse film van regis-
seur Nicolas Bedos.

Dank ook aan onze sponsoren Rooij-
mans Print en Druk, ASP, ’t Schuurke, 
Art Dumay, Het Goed, Van Lieshout 
Slijterij en Tong Ah: hun in natura bij-
dragen hielpen om het concert in 
zeer korte tijd te organiseren. Ten-
slotte onze donateurs: de grote op-
komst bij het concert was fantastisch 
en de genereuze bijdragen leverden 
ruim € 10.000,- op! We zijn iedereen 
zeer erkentelijk. 

Op de website van Cultuur Overdag 
(www.cultuuroverdag.nl) is een spe-
ciale terugblikpagina te vinden met 
foto- en videomateriaal van het be-
nefietconcert. Zo kan iedereen nog 
even nagenieten.
Overigens kan nog steeds gedo-
neerd worden: https://tinyurl.com/
CO-giro555 Het geld komt recht-

nu volop in de fase van het uitwerken 
van muziek en tekst en het samen-
brengen tot een geheel. MARGOT is 
nu al een echte Nuenense productie 
met allure. 

Meer informatie over MARGOT treft u 
op margot-vincent.nl

Kennismaking Margot en Vincent
Samen met haar vrijgezelle zussen 
woont Margot Begemann in het sta-
tige huis Nune Ville. Hun ouders zijn 
net overleden. Margot heeft nooit 
echte liefde gekend en lijkt zich erbij 
neer te leggen nooit te zullen trou-
wen. Totdat in december 1883 de 
zoon van dominee Van Gogh komt 
inwonen bij de buren. Als in januari 
1884 ook nog moeder Van Gogh zeer 
ongelukkig ten val komt, ontmoet 
Margot aan het ziekbed deze bijzon-
dere zoon, die Vincent blijkt te heten. 
De twee begrijpen elkaar. Er ontstaat 
een dramatische liefdesaffaire.

anders ….´ hadden een schets en die 
schets werd een plan, gebaseerd op 
research en een erkend feitenrelaas. 
Dit voorwerk werd eerder al beloond 
met de ontdekking dat Van Gogh 
medeoprichter was van de vereni-
ging, ‘Harmonie De Vooruitgang’. 
Deze ‘bijvangst’ ging snel de wereld 
over. Van Gogh-kenner Ton de Brou-
wer scheef een boekje over de bete-
kenis van deze vondst.

Extra boost
De ontwikkeling van het project 
MARGOT heeft een extra boost ge-
kregen door de inbreng van onze 
Nuenense filmmaker Merlijn Passier, 
die de voorstelling gaat voorzien van 
bijpassende beelden. Dat de lat zo 
hoog kan liggen heeft alles te maken 
met de steun van het comité Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 200, hoofd-
sponsor Interfood en Germach. Zij 
maken een nog professionelere aan-
pak mogelijk. Brass Band Nuenen zit 
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

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

06-51373272

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.

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

De LEVgroep afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt een vrij-
williger om het klusteam te 
versterken. Hierbij gaat het 
om het verrichten van al-
lerlei klussen in en om het 
huis Voor meer informatie: 
De LEVgroep. Berg 22c, tel. 
040-2831675, ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur, vrij. van 
9.00-12.30 uur.

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.

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ZO. 20 MAART MEGA-
VLOOIENMARKT Tennis-
hal Eindhoven Noord, bom-
vol!! Vijfkamplaan 10 Eindho-
ven. 9.00-16.00 uur. Info: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.nl 

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 35,00*

* reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

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

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

Wij hopen binnenkort te beginnen met 
de asperge daarom zijn wij opzoek naar

enthousiaste medewerker(ster)s 
voor de verkoop ervan.

Voor meer informatie 
Kwekerij Jansen 
Boord 14, Nuenen 
info@kwekerij-jansen.nl

Topmodel van Koga met automatische 
versnellingen.

Proefrit maken zonder afspraak kan 
iedere dag die we open zijn.

KOGA 
E-NOVA PT 
AUTOMATIC

vanaf

4399.-

EXCLUSIEF DEALER VOOR 
HELMOND EN OMSTREKEN

waardebon|rdl

NU 20% KORTING OP EEN 
FIETSTAS NAAR KEUZE
NU 20% KORTING OP EEN 

geldig t/m 26 maart 2022

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

EXCLUSIEF DEALER VOOR 
HELMOND EN OMSTREKEN
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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.

Wij zijn erg geraakt door de vele blijken van medeleven 
die wij hebben ondervonden voorafgaand en na het overlijden 
van mijn lieve man Noud de Louw.
De liefdevolle en hartelijke brieven, gesprekken, berichtjes 
en bloemen doen ons goed. 

Familie de Louw

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 maart 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 20 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pasto-
raal werker J. Dekkers.

Misintenties:
Zaterdag 19 maart 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 20 maart 11.00 uur: Overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Piet van Hees-
wijk; Nelli en Ronald Eichholtz - van 
Gils; Josien Vinke - Hassing; Karel 
Smits; Julia Moonen - Kwinten en Ja-
nus Moonen; Gerry van den Nieu-
wenhof - van den Boogaart en Harrie 
van den Nieuwenhof.

Mededelingen
Met ingang van dit jaar zijn de kosten 
voor aanvraag van misintenties ver-
hoogd. Voor de tarieven: zie website 
en Van Week tot Week. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 20 maart om 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Petra van de Sande; Maria Donkers - 
van Stipdonk.

Mededelingen
Afgelopen week is Maria Donkers - 
van Stipdonk, Mgr. Frenkenstraat 1, 
op 79-jarige leeftijd overleden. We 
wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

Met ingang van dit jaar zijn de kosten 
voor aanvraag van misintenties ver-
hoogd. Voor de tarieven: zie website 
en Van Week tot Week. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 20 maart om 09.30 uur: vie-
ring, orgel- en/of pianospel, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Hubertus Jansen en Aleida Jansen-
Huurdeman; Fam. Knoops; Petra Ver-
hagen-Royakkers. 

Mededelingen
Met ingang van dit jaar zijn de kosten 
voor aanvraag van misintenties ver-
hoogd. Voor de tarieven: zie website 
en Van Week tot Week. 

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

Ds. Corine Beeuwkes uit Helmond zal 
voorgaan in de dienst van zondag 20 
maart, de derde zondag in de Veer-

tigdagentijd. De dienst begint om 
10.00 uur. Er zal een collecte worden 
gehouden voor Kerk in Actie, die een 
project ondersteunen voor straatkin-
deren in Yogyakarta in Indonesië. Er is 
een kindernevendienst en de kleer-
maker Fijnvandraad zal weer van de 
partij zijn! Na de dienst is er koffie en 
thee om elkaar te ontmoeten. U bent 
van harte welkom, maar ook als u 
thuis de dienst wil volgen is dat mo-
gelijk via livestream. Zie daarvoor de 
website van onze kerk.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Gertrudis, maagd en 
H. Patricius, bisschop en belijder.
Vrijdag 18 maart. 17.45 uur Kruisweg; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Cyrillus, bisschop van Jerusalem en 
kerkleraar.
Zaterdag 19 maart. 09.00 gezongen 
H. Mis, H. Jozef, echtgenoot van H. 
Maagd Maria en patroon van de Kerk; 
gedachtenis van de Vasten. 11.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 20 maart. Derde zondag van 
de Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 21 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. 
Benedictus, abt.
Dinsdag 22 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Woensdag 23 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vastentijd.

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

Het is � jn leven, wonen en werken in 
Nuenen. En dat wil Gijs zo houden! 
Daarom ging Gijs aan de slag met 
afkoppelen van regenwater. 
Gijs woont in de Herikhof en voor hem is het eigenlijk heel logisch 
dat je regenwater opvangt in de tuin. “Zonde om goed regenwater 
in het riool af te voeren en dan in de zomer te sproeien”, zo is zijn on-
weerlegbare logica. Met trots laat Gijs zien dat de regenwaterafvoer 
in zijn tuin nu bestaat uit een drainagepijp omringd door kiezel en 
een bezinkput die is gevuld met kiezel. “Op die manier sijpelt het re-
genwater van mijn daken de tuin in. Ook bij harde regen. Het werkt!”

te gaan. Wethouder Joep Pernot 
is komen kijken naar de construc-
tie en ziet hoe simpel en effectief 
het is. De wethouder is blij dat in-
woners het regenwater in hun ei-
gen tuin willen opvangen: “De zo-
mers worden steeds vaker zeer 
warm en droog, terwijl het op an-
dere momenten heftig regent. De 
maatregelen die Gijs heeft geno-
men gaan verdroging en water-
overlast tegen. Dat is goed voor 
een fijne en gezonde woonomge-
ving.’

Ook subsidie ontvangen?
“Noem me maar Gijs uit de Herik-
hof”, benadrukt Gijs, “iedereen 
kent me hier”. Gijs is een echte 
ambassadeur voor het afkoppe-
len van regenwater! Wil je zelf ook 
aan de slag? Meld je dan aan via 
www.Nuenen.nl/afkoppelen/

Eigen initiatief
“Ik was al langer aan het bekijken 
hoe ik mijn tuin kon verduurza-
men”, vertelt Gijs. “Toen ik aan de 
slag ging las ik dat de gemeente 
Nuenen hier zelfs subsidie voor 
geeft. Toch maar even een aan-
vraag ingediend. Ik had het zon-
der ook wel gedaan, maar als je je 
materiaal ‘gratis’ kunt inkopen, 
dan neem ik de aanleg wel voor 
mijn rekening. Ik heb wel twee 
dagen gegraven en enkele tegels 
opnieuw gelegd. Nu kan ik met 
plezier het eindresultaat zien. Zelf 
iets maken heeft iets extra’s.”

Iedere waterdruppel telt
Gijs zijn enthousiasme bleef niet 
onopgemerkt. Al enkele weken 
siert bij Gijs een ‘waterdruppel’ de 
voortuin. De aandacht stimuleert 
anderen om zelf ook aan de slag 

Programma LON TV 

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 11 en 12 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Eerste Nuenens Jeugdlintje 
voor LON medewerker Jan 
Raaijmakers

• Verkiezingsdag in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.

• Benefietconcert: Nuenen geeft 
om Oekraïne

• Het nieuwe boek van Jim de 
Koning

• In memoriam oud-raadslid 
Nico Pijnacker Hordijk

• Impressie van Carnaval 2022 
middels foto’s

• Jubilarissen en Groen Witters 
bij RKSV Nuenen

• De energiecoach van ‘Energie 
Slim Wonen’.

• In de serie ‘Vrijwilligerswerk’: 
Ismene Borger (Lev-groep

• In de zendtijd voor politieke 
partijen: Lijst Pijs

• In de zendtijd voor politieke 
partijen: de Combinatie

• 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

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.
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.
www.omroepnuenen.nl

Senergiek lezing Boeddhisme 
door Leonhard Schrofer
Waar zijn eerder geplande Senergiek lezing kwam te vervallen vanwege 
Cornona, gaat Nuenenaar Leonhard Schofer nu op vrijdagmiddag 25 
maart aanstaande van alles vertellen over het Boeddhisme en Zen.

en positief in het leven staan, hebben 
hem op de weg van Boeddha gezet 
en zijn leven lichter gemaakt. 
Hij wil daar graag over komen vertel-
len. Niet om te bekeren. Boeddhisme 
wil niet eens een godsdienst zijn. 
Maar omdat de ontdekking van de 
waarden die in deze levensstroming 
ontwikkeld worden, kunnen bijdra-
gen aan een zinvol en mooi leven. 
Hoe kwetsbaar we ook zijn.

Geïnteresseerd, kom dan 25 maart naar 
de presentatie van Leonhard Schrofer 
in de Trefpuntzaal van Het Klooster. De 
lezing begint om 13.30 uur.
Aanmelden vooraf is niet nodig. Zo-
wel leden als niet leden van Sener-
giek zijn welkom.
Entreeprijs € 2,-, Op vertoon van het 
KBO/Senergiek lidmaatschapspasje 
€ 1,- korting. De pauze koffie/thee is 
inbegrepen.

Kortgeleden kwam een onderzoek in 
het nieuws dat er in de Nederlandse 
huizen inmiddels aanmerkelijk meer 
Boeddhabeeldjes te vinden zijn dan 
kruisbeelden. Is het alleen een hype, 
een oppervlakkige trend, dat zoveel 
mensen een Boeddha in huis hebben? 
Waarom valt die Boeddha-aandacht 
nu zo in de smaak? Waar zijn we naar 
op zoek? Is het niet bijzonder dat, te-
gelijkertijd met deze trend, we heel 
weinig weten over Boeddha en Boed-
dhistische stromingen zoals Zen?
Mediteren en mindfulness zijn voor 
hedendaagse mensen hervonden 
waarden, die hun wortels al hebben 
in het Boeddhisme, zo’n 500 jaar ou-
der dan het Christendom.

Leonhard Schrofer is in zijn persoon-
lijk leven niet gespaard. “Waarom 
ontmoet ik in dit leven een dochter, 
mijn enige kind, met zware meervou-
dige verstandelijke en motorische 
beperkingen en een partner die na 
een lange ziekteperiode overlijdt? “
Verlies en ziekte in zijn gezin brach-
ten hem naast verdriet de nodige zin-
gevingsvragen over het leven. Be-
grippen als pijn aangaan, acceptatie 

‘The Magic Circus Show’ familie-
voorstelling in Ons Tejater
Ons Tejater mag weer open dus laat je verrassen door ‘The Magic Circus 
Show’ familievoorstelling gespeeld door Evert van Asselt op zondag 20 
maart om 14.30 uur in het Dorpshuis te Lieshout.

Jeugdcircus Hogerop uit Goes heeft 
hij diverse circusdisciplines geleerd. 
Naast de interesse in het circus leerde 
Evert Goochelaar Jaap den Ouden 
kennen. Jaap den Ouden was zijn 
motivatie om zich te gaan verdiepen 
in de goochelkunst. Via Jaap den Ou-
den kwam hij in aanmerking met 
Kees en Monique van Iwaarden die 
hem hebben besmet met het ‘ballon-
virus’. Zijn voorstelling is zeer ge-
schikt voor zowel kinderen als vol-
wassenen. Dus ouders, opa’s en 
oma’s; kom samen met je kinderen of 
kleinkinderen.

Reserveringen via: www.SDLB.nl

Evert van Asselt voelt zich als een vis 
in het water op het podium. Bekend 
geworden door zijn deelname aan 
het het Tv-programma Holland’s Got 
Talent. Met bijzondere acts als jong-
leren, goochelen, illusie, buikspre-
ken, acrobatie, stoelen balans en ‘s 
werelds grootste ballon treedt hij op 
door heel Nederland. 
Zijn humor gecombineerd met illu-
sies zorgen voor een unieke beleving. 
Op 4-jarige leeftijd is Evert geïnspi-
reerd geraakt door een ballonnen-
clown. Vanaf dat moment ging hij de 
kinderen in de buurt entertainen en 
vermaken. Op 12-jarige leeftijd kwam 
hij in aanraking met het circus. Bij 
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Elke zondag open
van 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8

Tulpenschoof
25 Tulpen met bol in een 
zak, verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 11.99

Tulpenschoof

Kersenbloesem
Per bos. 2.99.

Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. Leuk 
voor in huis en daarna in de tuin. 
Diverse kleuren,
in 13cm-pot. 
8.99
in 13cm-pot. 
8.998.99

Festuca Glauca
Dit siergras is winterhard en 
heeft een krachtig blauw grijs 
blad. 5.99

Violen tray
In diverse 
kleuren. 6.99

Bellis
Of Meizoentje 
heeft een rijke 
bloei in het voor-
jaar. In wit of rood.
1.491.491.49

Narcis Tête-à-
tête
Heeft meerdere 
bloemen per bol. 
In 12cm-pot. 
2.49

Campanula 
Addenda
Of klokjesblo-
em, is een vaste 
plant. In 12cm-
pot. 4.49

Hello spring
Elke zondag open!

0.79

1.49

5.99

4.49

8.99

1.79

2.99

0.99

Hyacint
3 in 1 pot. In 
diverse kleuren
2.49 p.st.

4.99

Tray à 
12 stuks
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Elke zondag open
van 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8

Tulpenschoof
25 Tulpen met bol in een 
zak, verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 11.99

Tulpenschoof

Kersenbloesem
Per bos. 2.99.

Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. Leuk 
voor in huis en daarna in de tuin. 
Diverse kleuren,
in 13cm-pot. 
8.99
in 13cm-pot. 
8.998.99

Festuca Glauca
Dit siergras is winterhard en 
heeft een krachtig blauw grijs 
blad. 5.99

Violen tray
In diverse 
kleuren. 6.99

Bellis
Of Meizoentje 
heeft een rijke 
bloei in het voor-
jaar. In wit of rood.
1.491.491.49

Narcis Tête-à-
tête
Heeft meerdere 
bloemen per bol. 
In 12cm-pot. 
2.49

Campanula 
Addenda
Of klokjesblo-
em, is een vaste 
plant. In 12cm-
pot. 4.49

Hello spring
Elke zondag open!

0.79

1.49

5.99

4.49

8.99

1.79

2.99

0.99

Hyacint
3 in 1 pot. In 
diverse kleuren
2.49 p.st.

4.99

Tray à 
12 stuks
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Elke zondag open
van 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8

Tulpenschoof
25 Tulpen met bol in een 
zak, verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 11.99

Tulpenschoof

Kersenbloesem
Per bos. 2.99.

Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. Leuk 
voor in huis en daarna in de tuin. 
Diverse kleuren,
in 13cm-pot. 
8.99
in 13cm-pot. 
8.998.99

Festuca Glauca
Dit siergras is winterhard en 
heeft een krachtig blauw grijs 
blad. 5.99

Violen tray
In diverse 
kleuren. 6.99

Bellis
Of Meizoentje 
heeft een rijke 
bloei in het voor-
jaar. In wit of rood.
1.491.491.49

Narcis Tête-à-
tête
Heeft meerdere 
bloemen per bol. 
In 12cm-pot. 
2.49

Campanula 
Addenda
Of klokjesblo-
em, is een vaste 
plant. In 12cm-
pot. 4.49

Hello spring
Elke zondag open!

0.79

1.49

5.99

4.49

8.99

1.79

2.99

0.99

Hyacint
3 in 1 pot. In 
diverse kleuren
2.49 p.st.
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Rikmarathon Senergiek
In het kader van 200 jaar Nuenen ca. organiseert de Rikclub van Sener-
giek op donderdag 21 april een Rikmarathon. Deze Rikmarathon staat in 
het teken van het goede doel: ‘WensAmbulance Brabant’

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur  ontvangst/aanmelden 
10.30 uur  woordje vooraf
11.00 uur  aanvang eerste ronde
12.00 uur  pauze met lunch en spreker 
   over het goede doel tevens 
   de verkoop van loten voor 
   de loterij
13.00 uur  aanvang tweede ronde
14.00 uur  aanvang derde ronde
15.30 uur  loterij en prijsuitreiking
16.30 uur  afsluiting van deze rik-
   marathon.

Senergiek leden hebben zich hier-
voor kunnen aanmelden via voorin-
schrijving. Er zijn nu nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Wil je mee-
doen aan deze rikmarathon, dan ra-
den wij u aan van de inschrijving ge-
bruik te maken! Er is plaats voor maxi-
maal 64 spelers. De kosten hiervan 
bedragen € 10.-

Aanmelden kan bij Ted Warmerdam, 
Henny van Eggelen en Peter de Louw, 
op elke donderdag van 12.00 uur tot 
16.30 uur en elke vrijdag van 10.00 
uur tot 11.30 uur.
Het aanmelden en de kaartdag vin-
den plaats in Het Klooster, in de ge-
bruikelijke locatie van Senergiek.
Voor de welkomst koffie/thee, lunch 
en 2 consumpties wordt gezorgd.

Seniorenvereniging Nuenen c.a.

SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 20 maart 
RKGSV 1 - DOSL 1  .............................14.30
Tivoli 3 - RKGSV 2  ..............................10.00
RKGSV 3 - Tongelre 6 .......................13.15
RKGSV 4 - Tongelre 5 .......................11.00
DOSL 5 - RKGSV 5  .............................10.00
RKGSV 6, VR1  ............................................ vrij

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 17 maart
Ollandia 1 - Nederwetten 1  ........20.00 
Zaterdag 19 maart
Nederw. VE - Wilh. Boys VE B  ......16.30 
Zondag 20 maart
Nederw. 1 - Knegselse Boys 1  ...14.30 
Geldrop 8 - Nederwetten 2  ........12.30 
Nederwetten 3 - Geldrop 9  ........10.00 
Nederwetten 4 - SBC 9  ..................11.00 
Heeze/DOSL VR1 - Ned. VR1  ......12.00 

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen

Antoon Hurkmans wint 1ste wedstrijd
Na een tijd van afwezigheid was het vrijdag tijd om het rikken bij de sup-
portersclub van de RKSV Nuenen weer op te pakken. De opkomst was 
nog niet optimaal maar de sfeer zat er goed in.

Vrijdag 18 maart is de volgende rik-
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen, aanvang 20.00 uur, iedereen 
is weer van harte welkom om deel te 
nemen zowel leden als niet leden.

Supportersclub van RKSV Nuenen, 
locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 11 maart 
1 Antoon Hurkmans  64 punten
2 Rini Scheepers  63 punten
3 Bennie de Louw  60 punten
4 Gerard van Orsouw  59 punten 
5 Toine Raaijmakers 53 punten 
6 Peter de Louw  47 punten
7 Gerton van Leenders  41 punten
8 Frans Foolen  38 punten
9 Hub Marquenie  29 punten
10 Ruud Vogels  28 punten

Winnaar Antoon Hurkmans en wedstrijdleider Gerton van Leenders

Geboren Pleun en Lucas
Op de Kerkdijk in Nuenen stonden deze borden in de tuin en in de Egelan-
tierlaan, in een hofje, stond deze ooievaar met de naam Lucas.

De geboorten van nieuwe inwoners 
in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen.

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

Welkom Pleun en Lucas in ons mooie 
dorp.dorp.

TV Wettenseind 
zet zich in voor 
een gezondere 
sportomgeving 
TV Wettenseind is de afgelopen tijd 
hard bezig geweest om samen met 
een coach van Team: Fit (JOGG) een 
gezonder voedingsaanbod aan te 
bieden. Daarnaast hebben we van 
ons park een rookvrij sportterrein 
gemaakt en is er een beleid voor ver-
antwoord alcoholgebruik. 
Team: Fit werkt landelijk samen met 
o.a. NOCNSF, sportbonden en ge-
meenten. TV Wettenseind is de eer-
ste sportvereniging in Nuenen die 
daarom twee badges van Team:Fit 
krijgt uitgereikt! Dit zal gebeuren op 
zaterdag 26 maart om 11.30 uur bij 
TV Wettenseind. 

Z&PV Nuenen 
houdt stand in 
competitie
Door Martin de Wildt

Tijdens de 4e ronde van de vereni-
gingscompetitie hebben de wed-
strijdzwemmers van Z&PV Nuenen 
goed standgehouden in de landelij-
ke eerste divisie. Met alleen nog de fi-
naleronde te gaan staat de ploeg uit 
Nuenen op een keurige 12e plaats.

Sterke jongste jeugd
Na de lockdown periode begin dit 
jaar zijn veel senioren nog niet in top-
vorm, maar voor de jongste jeugd 
speelt dat een stuk minder. Zo wist 
Fin Horrocks (2010) op zijn beide af-
standen een persoonlijk record te 
zwemmen, net als Koen van den Wil-
denberg (2008). En ook Julie van Nis-
pen (2008), Ines Keijzers (2007) en Ar-
lyn en Kaelyn Schouten (2009) no-
teerden minimaal 1 nieuw PR.
Daarmee hadden deze zwemmers 
een mooi aandeel in de score van de 
ploeg.

Senioren
Bij de senioren vielen de pr’s van Joep 
Dedding (50vlinder) Gijs van Leeu-
wen (100rug) en Lars Diesch (zowel 
50vlinder als 100rug) op. Lars wist 
maar liefst 9 seconden van zijn 
100rug af te halen en dook met 
1.09.98 voor het eerst onder de 1.10.
Bij de dames noteerden Tessa Loos 
en Robin Goossens tijden die erg 
dicht bij hun persoonlijke records la-
gen en zorgden daarnaast Nikita van 
den Ouden en Richenne Zeebregts 
voor een mooie score.

Finaleronde
In het weekend van 23 en 24 april 
vindt de finaleronde plaats. Dan mo-
gen de zwemmers van Z&PV Nue-
nen proberen zich definitief te hand-
haven in de 1e divisie.

Solidariteit met Oekraïne betuigen 
met een raamposteractie
De actie is een initiatief van de Eindhovense beeldend kunstenaar Moni-
que Rutten en Pop up naaiatelier De Zijden Draad. De Dames van de Zijden 
Draad zetten zich al een aantal jaren in voor diverse doelen verder weg en 
dichtbij. (Sommige lezers zullen de Zijden Draad nog wel kennen van de 
Afrika dag die zij hebben georganiseerd in 2018 tijdens het goede doelen 
weekend in De Weverkeshof).

De opbrengst van de raamposterac-
tie gaat volledig naar noodhulp en 
kinderen die uit de oorlog gevlucht 
zijn. 
Het schilderij op de poster heeft als ti-
tel: ‘Children should play everywhere’. 
Daar willen we graag een steentje aan 
bijdragen. Voor € 10,- kunt u een pos-
ter bestellen via e-mail: dezijden-
draad@gmail.com of de facebook pa-
gina: Dames van de Zijden Draad.gina: Dames van de Zijden Draad.

Nuenen West: Dit voorjaar nog kans op 
Dorpstuinderij De Panakkers 
Voor generaties Nuenenaren waren de landerijen ten westen van hun 
dorp een bron van voedsel. Nu het gebied zich ontwikkeld tot een mooie 
woonomgeving, lijkt het met die functie gedaan. Maar niets is minder 
waar. Want juist in het voorjaar van 2022 kan hartje Nuenen West Dorps-
tuinderij de Panakkers van start; voor in ieder geval twee jaar.

In een brede strook tussen basis-
school Het Mooiste Blauw en de Vor-
sterdijk ligt over een aantal jaren een 
mooi park. Tot het moment waarop 
er rond dit gebied gebouwd gaat 
worden, heeft ontwikkelaar BPD in 
dit toekomstige groen 4.000 vierkan-
te meter aan landbouwgrond gere-
serveerd voor een Dorpstuinderij.

Vier tuinen in één
Iedereen uit Nuenen en omgeving 
die wel eens eet, is welkom op De 
Panakkers. Zoals de plannen er nu 
voor staan, bestaat De Dorpstuinderij 
straks uit vier delen: een buurtmoes-
tuin, een productietuin, een school-
moestuin en een (bloemen)pluktuin. 
Over de omvang, organisatie en in-
richting van elk deel heeft een pro-

fessionele werkgroep al wel nage-
dacht, maar is nog niets besloten. 
De initiatiefnemers die in opdracht 
van gebiedsontwikkelaar BPD aan de 
Dorpstuinderij werken, hebben 
www.panakkers.nl gelanceerd. Ze 
zijn benieuwd naar wie in Nuenen en 
omgeving zich graag verbindt met 
dit project. Op de site staat een korte 
enquête die hen helpt bij de verder 
planning. Ook kun je je abonneren 
op de mailing van de Dorpstuinderij 
in oprichting. www.panakkers.nl

De Laarbeekse 
Platenbeurs
Snuffelen in bakken vinyl, cd's en 
bandmerchandise. Een must voor ie-
dere muziekverzamelaar. Een beurs 
georganiseerd door een echte lokale 
platenverzamelaar en muzieklief-
hebber. De bar is open en er is een 
gezellige huiskamer om je eigen aan-
winsten te luisteren. We vragen een 
bijdrage van 1,-

De Laarbeekse Platenbeurs. Zondag 
27 maart, 11.00 tot 17.00 uur. Buurt-
huis Mariahout, Bernadettestraat 47, 
Mariahout (Laarbeek)

Muziek    
in de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 19 maart, 15.00 uur. J.S. Bach. 

Collegium Musicum Catharina onder 
leiding van Arjan van Baest, en met 
Ruud Huijbregts op het orgel bren-
gen muziek van Johann Sebastian 
Bach. Dit onder de titel ‘Wir müssen 
durch viel Trübsal in das Reich Gottes 
eingehen’. U hoort koor- en orgelwer-
ken van de beroemde en geliefde 
componist.
Registratie en betaling voor dit con-
cert kunt u desgewenst vooraf rege-
len via de website:
www.muziekindecathrien.nl



ROND DE LINDE week 11 Donderdag 17 maart 2022

Nu met
GRATIS
windsensor

GRATIS DRAADLOZE WINDSENSOR
BIJ AANKOOP VAN EEN KNIKARMSCHERM

• Perfecte bescherming tegen harde wind

• Stuurt draadloos het knikarmscherm aan

• Zorgeloos genieten!Spegelt 102 • 5674 CD Nuenen
040 - 285 77 90 • www.dlczonwering.nl
dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 16.00 uur Actie is geldig van 18 maart t/m 15 mei 2022.

Er is al een Sunmaster 
knikarmscherm met io motor 
vanaf € 1799,-

Connected by 

Heel Nuenen 
aan de wandel!

Topogra�sche Kaart via PDOK

Omschrijving: wandeling door de Papenvoortse Heide en langs de Hooidonkse Beek in Nuenen- 

Oost Afstand: 6 km Start 1 : de blokhut van Scouting Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 5B, Nue-

nen. 

Routebeschrijving

L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelknoop-

punt, A  t/m D  corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende gedichten op de achterzijde.

1  Met je rug naar de ingang van Scouting Rudyard Kipling gekeerd ga je naar R op het onverharde 

pad. Einde pad naar L op verharde weg (Papenvoortse Heide). Bospad naar R (eigen weg) negeren. 

Na ruim 500 m, op T-splitsing, naar R op onverhard pad (gp). Op kruising naar R op Tasterschootsedijk. 

Na ca. 1 km, op kruising, RD. Straat naar R (Goudenkalf) negeren. Brug over de (Hooidonkse) beek 

nemen en meteen daarna naar R op een graspad. Je hebt de beek aan je rh. Aan je lh ligt een water-

partij. Fietspad oversteken en RD op graspad langs de Hooidonkse Beek. Aan het einde van het gras-

pad naar R en de brug over de beek nemen. Na de brug meteen naar L op het graspad waarbij je de 

beek direct aan je lh hebt (als het te drassig is dan neem je de verharde weg Lobroec aan je rh). Iets 

verderop zie je een klein eilandje in de Hooidonkse Beek A . Aan het einde van het pad naar L en over 

de brug met rode reling. 

2  Daarna meteen naar R en via een trapje naar beneden lopen. Je volgt opnieuw een graspad met 

de beek aan je rh en zoveel mogelijk R aanhouden totdat dit uitkomt op een verhard �etspad, vlak 

voor Kids Society Erica. Hier ga je naar R. Het pad maakt een scherpe bocht naar L. 1e pad naar R. Je 

ziet aan je rh een fruittuin met een kunstwerk. Aan je lh ligt een speeltuin. Vrij snel op kruising schuin 

naar R op het �etspad (dat enigszins verwarrend ‘Looppad’ heet). De brug, met rode reling, over de 

beek nemen. Na de brug het �etspad vervolgen en aan het einde naar L (Lobroec). Aan het einde van 

de straat tussen paaltjes door en RD op tegelpad. Weer tussen paaltjes door en naar R op doodlo-

pende weg. Laan ter Catten oversteken en naar L nogmaals tussen paaltjes door. 

3  Meteen daarna R op �etspad. Even verderop opnieuw tussen paaltjes door en het �etspad vervol-

gen. 1e pad, na ca. 200 m, naar L op De Putten. Op kruising met verharde weg RD op Tweevennekes-

weg. 1e pad R op Gerwenseheidedreef. Dit pad alsmaar blijven volgen en zijpaden negeren. Je loopt 

nu door het gebied de Papenvoortse Heide, dat onderdeel is van de Stiphoutse Bossen B . Na ca. 600 

m, aan het einde van het pad, langs houten slagboom en vervolgens naar L op geasfalteerd �etspad. 

1e pad, na ca. 200 m, naar R nemen (volg gp). Een mountainbikepad naar L negeren. 

4  Meteen daarna op kruising RD, aangegeven met gp. Kort hierna op Y-splitsing R aanhouden op 

breed pad. Op een volgende Y-splitsing L aanhouden (volg gp). Iets verderop op een omgekeerde 

Y-splitsing R aanhouden. Op kruising naar R, negeer de gp (als je hier niet naar R maar tweemaal naar 

L gaat, kom je uit bij een vennetje C ). Pad uitlopen en aan het einde, voor een afrastering, naar L. Pad 

naar R negeren. Op kruising met mountainbikepad RD. Bij volgende kruising naar R D . RD tot aan 

metalen slagboom. Je bent weer terug bij het begin.

Blokje Om Dichter in Beeld

Een samenwerking tussen Agnes Leijen (routes), Dichterscollectief Nuenen en Marianne Schellekens (schilderijtjes). Een uitgave van 

Boekjes van eigen Deeg. Titelfoto © Frank van Welie. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.

1  Papenvoortse Heide

Haal je gratis wandelkaart bij 
Jumbo Ton Grimberg of Vincentre 
(zolang de voorraad strekt)

Loop de route
 op eigen gelegenheid 

of op zondag 20 maart
onder begeleiding 
van IVN-gidsen. 

Start: 13.00 uur, scouting Rudyard Kipling

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

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)

Ter overname aangeboden:

PRAKTIJKRUIMTE VOOR BEAUTY, 
HUID- OF FYSIOTHERAPIE

In de regio Eindhoven wordt een praktijkruimte ter overname 
aangeboden die nu gebruikt wordt door een huidspecialist. 

De ruimte is ongeveer 50 m2 groot en beschikt over 2 behandelcabines, 
een ontvangstruimte, keuken en wc. De ruimte is professioneel ingericht 
en centraal gelegen. De ruimte is uitermate geschikt als praktijkruimte 

voor beauty, huidtherapie, fysiotherapie of een andere vorm van 
gezondheidszorg.

Serieuze reacties graag mailen naar 
administratie@demooisonenbreugelkrant.nl
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