
ROND DE LINDE week 5 Donderdag 2 februari 2023

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Puzzel mee 
Zie de puzzelpagina in onze 
weekkrant voor meer info.

Muzikaal talent 
uit Nuenen
in Van 
Goghkerkje

Open lezing 
over Europese 
cultuurvogels

Tokken 
toernooi
NKV Korfbal

WONING 
KOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL 
VOOR MEER INFORMATIE

14 februari Valentijnsdag

WoensXL

koopzondag
5 februari 

WOENSXL

Aanleg snel� etspad Helmond-Eindhoven 
met drie oversteken in Eeneind
De aanleg van het snel� etspad Helmond - Eindhoven vordert gestaag. De 
voorbereidende werkzaamheden voor het traject Vaarleseweg - Collse 
Hoefdijk zijn gereed. De verwachting is dat de eerste ‘snel� etsers’ in de 
loop van volgend jaar het pad mogen gaan gebruiken. De snel� etsroute 
N270 heeft een lengte van 14 kilometer en loopt voor een groot gedeelte 
parallel aan de spoorlijn. 

Een groot bord bij spoorwegovergang 
Collse Hoefdijk maakt duidelijk dat het 
voorbereidende werk is uitgevoerd
       foto Cees van Keulen

De afgesloten oversteek van het snelfietspad bij de Collse Hoefdijk in Eeneind 
                            foto Cees van Keulen

Het Oranje Comite Nuenen
Het Oranje Comité organiseert jaar-
lijks enkele activiteiten. De meeste 
bekende is natuurlijk Koningsdag ge-
volgd door de bevrijdingsviering van 
Nuenen en de Jeugdburgemeester. 
Het Oranje Comité fungeert als een 
spin in het web tussen verenigingen 

om deze activiteiten gerealiseerd te 
krijgen. Door bestuursmutaties en 
het op andere wijze organiseren van 
activiteiten, maken dat het bestuur 
en de ondersteuners er nagenoeg 
niet meer zijn en de taken bij slechts 
enkele mensen op de schouders rust. 
Dit neemt risico’s en beperkingen 
met zich mee.

Opzet van Koningsdag
De opzet van Koningsdag is sinds de 
coronaperiode enorm gewijzigd. Het 
ochtendprogramma is verschoven 
van Speeltuin De Kievit naar de wijk 
waarbij we straat/wijkorganisatoren 
vragen om activiteiten in je wijk te or-
ganiseren. Het Oranje Comité onder-

steunt dit door aanvullende activitei-
ten in Nuenen aan te bieden. Dat dit 
succesvol is, is de afgelopen jaren ge-
bleken en Koningsdag in je buurt zal 
dan ook op de agenda blijven staan. 
Het  is geschikt voor een breed pu-
bliek, kleinschalig, voor iedereen toe-
gankelijk en een gewaardeerd sociaal 
moment voor de straat/ buurt.

Hoog afbreukrisico
Zoals gezegd, mag dit niet slechts op 
enkele schouders rusten. De organi-
satie Koningsdag is te grootschalig 
om dit door slechts enkele mensen te 
laten organiseren. Het Oranje Comité 
is dan ook op zoek naar mensen die 
toe willen treden tot het bestuur en 
coördinatoren. Het verlenen van me-
dewerking aan het Oranje Comité 
heeft niets te maken of je wel of niet 
Koningsgezind bent. Je moet het 
leuk vinden iets voor Nuenen te orga-
niseren.

Wij zoeken
• Marktmeester tbv opbouw Oranje  
 Markt (vroege vogel)

Het fietspad loopt ook over het grond-
gebied van de gemeente Nuenen c.a. 
met name door buurtschap Eeneind. 
Daar zitten ook drie oversteken in het 
fietspad. 

Die drie oversteken zijn: bij de Schout-
se Vennen nabij Landgoed Gulber-
gen, bij de Collse Hoefdijk en eentje 
op de straat Eeneind.

Al deze nieuwe fietsoversteken in Nue-
nen-Eeneind liggen zo dicht bij een 
overweg dat ze uit de voorrang moe-
ten of geregeld moeten zijn met ver-
keerslichten.

Verkeerslichten en afsluiting
Zo komen op de oversteek ter hoogte 
van de drukke Collse Hoefdijk ver-
keerslichten. In de uitvoering van het 
snelfietspad krijgt het verkeer op de 
straat Eeneind voorrang op de fiet-
sers op het snelfietspad. 

Spoorwegovergang Schoutse Vennen 
is nu nog open voor alle verkeer. Zo-
dra het snelfietspad tussen de Collse 
Hoefdijk en de Vaarleseweg in gebruik 
genomen is, zal de spoorwegoverweg 
enkel nog toegankelijk zijn voor voet-
gangers en fietsers (langzaam ver-
keer). Voor al het andere verkeer 
wordt deze spoorwegovergang afge-
sloten.

Veilige � etsoversteken en 
spoorveiligheid
Wijkraad Eeneind wil graag in ge-
sprek met het Nuenense gemeente-
bestuur om oplossingen te zoeken 
voor een aantal te verwachten pro-
blemen. Hoe kunnen de oversteken 
voor fietsers veilig worden? Hoe kun-
nen files worden voorkomen? Wat te 
doen aan sluipverkeer? Volgens het 
gemeentebestuur voldoet het snel-
fietspad aan alle wettelijke voor-
schriften en ligt de uitvoering vast in 

bestemmingsplannen. Kortheidshal-
ve wordt verwezen naar betreffende 
officiële stukken.
Er is ook een risicoanalyse voor spoor-
veiligheid gemaakt door het volledi-
ge projectteam. Dat bestaat uit: de 
provincie Noord-Brabant, spoorweg-
beheerder ProRail en de gemeenten 
Helmond, Eindhoven, Geldrop-Mierlo 
en Nuenen c.a. Aansluitend is de rap-
portage beoordeeld door ProRail en 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) en akkoord bevonden.

. Wie helpt het Oranje Comité 
met organisatie Koningsdag? 
De tijden zijn veranderd. Drukke agenda’s, geen verplichtingen aan wil-
len gaan maken het moeilijk mensen te vinden die samen met het Oranje 
Comité Koningsdag willen organiseren en faciliteren.

• Coördinator Koningsdag in je buurt
• Toezichthouders/ ondersteuning   
 tijdens Oranje markt
• Iemand die op den duur als voorzit-
 ter in spé het Oranje Comité Nue-  
 nen wil voortzetten.

Onder coördinatoren wordt verstaan 
een (vroege vogel) marktmeester 
voor opbouw van de Oranje Markt en 
een coördinator voor Koningsdag in 
je buurt (planning Oranje Comité ac-
tiviteiten). 
Daarnaast is ondersteuning gewenst 
tijdens de Oranje Markt in de vorm 
van het houden van toezicht gedu-
rende de markt en bij de aanwezige 
springkussens.

Zit er iets voor je bij, reageer dan via
bestuur@oranjecomite-nuenen.nl
dan zorgen we er allemaal voor dat 
Nuenen zijn traditionele gewaardeer-
de Koningsdag kan voortzetten.

La vie est belle, 
lunchen bij 
Ratatouille!
Na een week vol van ferme arbeid 
verlangt iedereen naar een Mediter-
rane lunch en een goed glas wijn!

Vanaf 4 februari maken wij het moge-
lijk om te genieten van een heerlijke 
lunch op zaterdag en zondag vanaf 
12.00 uur. Ons team heeft de koppen 
bij elkaar gestoken. Met al het vers 
wat uit de zee komt én van het land, 
is het ons gelukt om een fantastische 
lunchkaart samen te stellen. Klassie-
kers, zoals gebakken brioche met car-
paccio of toch de Hollandse garna-
lenkroketten? Wij bereiden alles met 
gedrevenheid! Bon appétit et santé 
op het mooie leven!

Bekijk nu alvast onze lunchkaart op 
onze website en reserveer je tafel via 
de button. www.restaurantratatouil-
le.nl, Tel. 040-202 50 37
Mail: nuenen@restaurantratatouille.nl
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. U kunt niet 
zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.
Maak telefonisch een afspraak via 040 2631631 of ga 
naar www.nuenen.nl
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.

T: 040-2631631
 A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
 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: 040-2837383 

Openingstijden:  
di. woe. en vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Het adres voor al uw vragen over wonen, zorg, geld-
zaken, vrijwilligerswerk en opvoeden. U kunt bellen, 
mailen of binnenlopen.

Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.

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

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 dinsdagavond 18.00-20.00 uur.

VERKEER
KAPWERKZAAMHEDEN VAARLESE HEIDE 
VOOR EEN GEZOND EN GEVARIEERD BOS
Vanaf deze week zijn de kapwerkzaamheden gestart. Als 
gemeente willen we graag natuurlijke, gezonde en geva-
rieerde bosgebieden. Om daarvoor te zorgen, gaan we 
een deel van onze bosgebieden (de Papenvoortse heide, 
de Vaarlese heide, de Collse- en Refelingse heide en Pas-

toorsmast) omzetten naar ‘natuurbos’. Een natuurbos is 
een bosgebied dat bestaat uit een zo natuurlijk mogelijk 
bos met veel verschillende inheemse loofbomen en strui-
ken (die van oorsprong in ons land voorkomen) en een 
grote biodiversiteit. 

Wat merken bezoekers hiervan in het bos?
We proberen uiteraard de overlast tot een minimum te 
beperken. Bezoekers aan het bosgebied Vaarlese Heide 
zullen echter ongetwijfeld merken dat er wordt gewerkt. 
Mogelijk zijn paden tijdens de werkzaamheden moeilijker 
begaanbaar of tijdelijk afgesloten. Zodra de werkzaamhe-
den klaar zijn, gaan de paden weer open en herstellen we 
deze als dat nodig is.
Meer informatie hierover leest u op onze website: 
www.nuenen.nl/bomen 

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTEN 
COMMISSIE ALGEMENE KAMER 
Op dinsdag 7 februari 2023 is er een hoorzitting van de Al-
gemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis. 

1. om 19.30 uur:
 Het bezwaar ingediend tegen het besluit van het col-

lege van burgemeester en wethouders van 3 november 
2022 tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor de bouw van 58 woningen Nuenen-West, veld E, 
’t Zand 1-58 te Nuenen;

2. om 20.00 uur:
 Het bezwaar ingediend tegen het besluit van het col-

lege van burgemeester en wethouders van 24 novem-
ber 2022 tot het verlenen van een omgevingsvergun-
ning voor het renoveren / uitbreiden van een bestaan-
de woning aan de Jhr. Marcus van Gerwenlaan 14 te 
Nuenen; 

3. om 20.30 uur:
 Het bezwaar ingediend tegen het besluit van het col-

lege van burgemeester en wethouders van 2 augustus 
2022 tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor de bouw van een woonhuis aan de Kerkakkers 18B 
te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
In de afgelopen maand is er een gezin bij gekomen en zijn 
twee gezinnen herenigd.

Fietsen gevraagd
Fietsen gevraagd voor het nieuwe gezin en de twee gezin-
nen die herenigd zijn met familieleden. Staat er bij jou in 
de schuur of berging een bruikbare, veilige fiets stof te 
vangen? 
We zijn op zoek naar:
• 4 fietsen voor volwassenen 
• 2 fietsen voor 10 en 12 jarige jongens 
• 1 fiets voor 6 jarige jongen 
Als je een fiets beschikbaar wilt stellen, stuur dan een 
mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. We nemen dan snel 
contact met je op.

De kinderen in de opvanglocatie zijn op het idee gekomen 
om een ‘chillruimte’ te maken. Een ruimte waar ze bij elkaar 
kunnen komen om gezellig te kletsen, spelen en te ont-
spannen. Ze zijn al actief bezig geweest met het maken 
van een schets voor de ruimte.

Wensen
Voor de ‘chillruimte’ zijn de kinderen op zoek naar:
• zitzakken
• tafel, liefst ronde
• stoelen voor aan de tafel
• fauteuils of banken
• vloerkleden
• tapijt
• schemerlampen

Heb je thuis nog spullen die je zou willen doneren aan de 
opvanglocatie, stuur dan een mailtje naar oekrainers@
nuenen.nl. Graag met toelichting over de spullen, zodat 
we kunnen inschatten hoeveel spullen er al zijn en waar 
nog behoefte naar is. 
We maken dan graag een afspraak met je. Het is niet de 
bedoeling dat spullen ongevraagd naar de opvanglocatie 
worden gebracht.

Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluch-
telingen in Nuenen? Wij brengen elke maand een nieuws-
brief uit. 
Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld 
in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’.  De 
nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website 
www.nuenen.nl.

   VERGUNNINGEN PERIODE            
   24-01-2023 EN 30-01-2023
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

   Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Rutger van Erplaan 8 Dakisolatie  
Molvense Erven 45 Aanbouw  
Duivendijk 7B Wijzigen van de gevels  
Hool 5A Zonnepanelen  

   Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Heilig Kruisgildelaan 14 Dakkapel  
Laar 13 Uitbreiding van een bij-
 gebouw  
De Huufkes 66 Legaliseren van het gebruik ten
 behoeve van een autohandel 
 

   Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Nuenen c.a. Ontwerp Aanwijzingsbesluit   
 DAEB voor uitvoering van een   
 gemeentelijk energieloket door  
 het Energiehuis Slim Wonen 
Nuenen c.a. Subsidieregeling Energiear-  
 moede - witgoedregeling 2022 
T.h.v. Berkenbos Aanwijzen van een parkeer- 
 plaats voor het opladen van  
 elektrische voertuigen  
Park Ameezing Carnaval  
Vincent van Goghplein,  Carnaval
Kerkplein, Park, centrum   

   Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
De Luistruik aanwijzingsbesluit plaatsen  
 ondergrondse containers   

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de of-
ficiële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of 
download de app om berichten digitaal te ontvangen 
via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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Slecht wegdek op  
Smits van Oyenlaan
In de berm van de Smits van Oyenlaan staat ter hoogte van 
de Papenvoortsedijk een bord met het opschrift ‘Slecht 
wegdek’. Het wegdek is na de zomervakantie 2022 voor-
zien van een asfaltlaag voor ‘tijdelijk gebruik’. “Tijdelijk is 
in dit geval gegarandeerd voor zeven jaar”, aldus een 
gemeentewoordvoerder.

Al snel was er sprake van spoorvorming en werden motorrij-
ders daarvoor gewaarschuwd. Daarna vielen er gaten in die 
‘tijdelijke’ laag en heeft de aannemer de gaten uitgevuld. “Zo 
gauw als het weer het toelaat, wordt het slecht wegdek defi-
nitief hersteld”, aldus de gemeente. Tijdens vorst of met vorst 
in de weersvoorspelling komt de aannemer nog niet in actie.

foto Cees van Keulen

Landelijke 
Compostdag
Zaterdag 25 maart 2023 is het weer 
Landelijke Compostdag! Met deze 
actie bedankt Blink de inwoners 
voor hun inspanning om GFT ge-
scheiden aan te leveren. Van het 
gescheiden ingezamelde GFT kan 
namelijk goede compost worden 
gemaakt.

Blink zorgt ervoor dat bij alle milieu-
straten een vracht compost wordt ge-
stort. Inwoners kunnen dit gratis op-
halen in de periode van 25 maart, met 
uitloop naar eind april. 

Inwoners van de gemeente Laarbeek 
kunnen voor compost terecht op mi-
lieustraat Gemert.
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
-  Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

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)

Onze Hazenpeper is Top!
   

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

Al onze Gehakt en Worst producten,
minder zout, meer smaak!

Beef Rolletje Classic  .... 100 gr. 2,95

Beierse Frikadel  .....................2 stuks 3,95
Balletje Preitje  ........................ 100 gr. 2,20

Runder Riblappen ................. 500 gr. 7,95
Andijvie Stamppot 
met gehaktbal en jus .... P/Portie 6,95

100 gr. Grillworst +
100 gr. Gebr. Fricandeau ....3,25

Ook voor de best belegde broodjes!

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

KANT EN KLAAR

SPECIAL

KOOPJE

Heb je een uurtje tijd?

Ter vervanging bij openstaande wijk, 
ziekte of vakantie van een bezorger
• Wie: Jong - oud - gepensioneerd/vut 
 (13 jaar of ouder)
• Vergoeding
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail:
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

TIJDELIJKE-
 OF INVAL-

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 24,50
DRIE-GANGENMENU

€ 27,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

SALADE MET GAMBA’S
OFOF

WILDZIJNHAM MET PISTACHECREME EN RODE UI
OFOF

FAZANTPATE MET CRANBERRY CHUTNEY
OFOF

TOM KHA KAI SOEP
***

VICTORIABAARSFILET MET BASILICUMPESTO
EN ITALIAANSE HAM

OFOF

ZALMFILET MET ROMIGE KOKOSSAUS
OFOF

VARKENSHAASJE MET CHAMPIGNON ROOMSAUS
OFOF

CORDON BLEU MET PREISELBEEREN
***

GEBAKKEN APPELTJES MET VANILLE-IJS EN SLAGROOM
OFOF

BROWNIE MET CHOCOLADEMOUSSE
EN SINAASAPPEL GANACHE

Woensdagavond Menu
Carnaval 2023

€ 22,50 p.p.

Z AT E R DAG AVO N D  18 / 2  |  Z O N DAG AVO N D  19 / 2Z AT E R DAG AVO N D  18 / 2  |  Z O N DAG AVO N D  19 / 2
M A A N DAG AVO N D  2 0 / 2M A A N DAG AVO N D  2 0 / 2

VANAF 17.00 UUR

(ALLE HOOFDGERECHTEN MET FRITES EN SALADE)

TOMATENSOEP
OFOF

GROENTENSOEP
***

BROODJE HAMBURGER MET KAAS | SPEK | GEBAKKEN EI
OFOF

KIPSATE MET SATESAUS
OFOF

SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OFOF

FISH AND CHIPS

***
CHOCOLADE MOUSSE

OFOF

PANNA COTTA MET ROOD FRUIT

Nog enkele plaatsen 
Nog enkele plaatsen 

beschikbaar. beschikbaar. 

Wees er snel bij!
Wees er snel bij!

Kip knofloo� speciaal 
*** 

Babi Pangang 
*** 

Tjap Tjoy 
*** 

lndisch rundvlees
*** 

Chun Kun loempia 6 st. 
*** 

Kr oepoek 
*** 

Bami, Nasi of Rijst 

Bestel online en spaar �oor korting 
etieeR: bestellen.tongaH-nuenen.nl 

• 

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

Tong Ah I Park 45 - 5671 GB Nuenen 
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl 
www.ton ah-nuenen.nl 

- Verbouw  - Aanbouw
- Timmerwerken/montage

Tel: +316-38018300
E-mail: info@vanbusseltimmerwerken.nl

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

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

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 30,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

040 - 209 72 41

PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 5

Oplossingen wk 4

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

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

S O E P E L K O M I E K

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

A S E B A D E N B E S

S T E R K A A R B A A R S

H T U R E N S T A N K A

O U D E R O R G E L

T D I E E T T R O E L V

S L E E T A L A K R A A L

A O T K N A A P D B O

A T B R A K L A M V E E

R U I T E R P O E I E R

S T R E N G F A T A A L

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9 7 4 8
6 5 3 2

8 4 9 3
6 3

1 6
9 6

4 1 5 9
3 9 4 8

7 9 6 4

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

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

S P R O F A A N B R E N G E N

H W N C T R L E E K U I P E R

B O U E O S N L D Z D H M A U

U T S L P I O E R N A I I L S

I T F T E P T N A O U B S O N

K E L U A P I H G R U T R B U

D R W E Y E D K N A N N E E I

A E M G S R O I E A P A D P V

N T E D A K U S P L U L A E E

S O O H O P O T L K I P R D R

E O I S P Y O J U G S P R A E

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

T S A T N A F S A S T H V O A

B A R S T I C M U I Z E N O A

O J O L K I T S C H E R I G M

S C H U I M P L A S T I C

AANRUKKEN
AKELIG
AMARIL
AMORF
BAZIG
BLOEMIG
BOTER
BRANDVLEK
CILINDERAS
DEBACLE
DELER
DEURTJE
DOPHOED
DRANK
DUWEN
ERICA
GEBINT
GENETKAT
HAMERS
HOOFDAGENT
HOTEL
IDAHO
INTRO
KAASJE
KOALA
KORFBALLER
KWARTETTEN
LAKENZAK
LETAAL
LIEDEN
LOBBES
MACHTEN
MALTA
MELKWOL
MUZIEKNOOT
NOBEL
PIOEN
SCHEPELING
SNEER
TAUTOLOGIE
TONEN
ZITHOUDING

Horizontaal: 
1 kennis 6 roofvis 11 pausennaam 12 bijbelse vrouw 14 bergweide 15 modern 17 deel v.d. week 
20 vanaf 21 zonder glans 23 bediende 24 in dat geval 25 diepe snee 27 symbool voor chroom 
28 ad acta 29 Griekse letter 30 pl. in Frankrijk 32 waterlander 34 circa 3,14 35 doctor 37 tijdelijk 
gebruiker 40 spinsel 44 gewin 46 knock-out 47 en omstreken 48 vogelverblijf 50 deugniet 
51 deel v.d. week 54 vermoeid 55 civiel ingenieur 56 keukenkruid 58 Militaire Politie 59 harde duw 
60 gravure 61 pulverig 63 op toon brengen 64 zelfzucht.

Verticaal: 
1 kaartspel 2 kiloliter 3 plechtige gelofte 4 ellende 5 niet hier 6 slagvaardig 7 eigenaardig 8 wier 
9 namiddag 10 zuidvrucht 13 getal 16 zandheuvel 18 Franse badplaats 19 ginds 20 diepe, ronde 
bak 22 Scandinaviër 24 naaldboom 26 reageerbuis 29 loods 31 laaghartig 33 gravin van Holland 
36 telraam 37 stuk goed 38 eikschiller 39 watersport 40 Scandinavische vrouw 41 bolvormig 
42 niet snugger 43 laagte 45 streling 49 familielid 51 ongewerveld dier 52 poes 53 
promotieopname 56 vaatwerk 57 verenwissel 59 per expresse 62 lectori salutem.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
NIEUW EXTRA: texen ap-
partement/woonhuis voor 
senioren. Afvoeren vloerbe-
dekking. Tel: 06-28832682
www.ando-verhuisservice.nl

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

PEDICURE  ALTA  GRACE
ook voor de diabetes en reu-
ma voet (medisch). Lekker 
makkelijk ik kom aan huis! 
Tel: 06-50571183.

RIJBEWIJSKEURING
aan huis, snel geregeld! 
Tel. 040-2834241.

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 214,-
200 cm hoog p.m. € 224,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Winnaar: week 3, Mvr. Wendy Hollanders, Nuenen

ICT-ER AAN HUIS
helpt graag met uw: KPN 
/ Ziggo (TV/Audio) instell.; 
installatie en versnellen 
(nieuwe) computer en aan-
koop advies en of levering. 
Tel. 06-23854915.

Scan de QR code  
en maak direct  

een afspraak

Vincent van Goghstraat 2c 
Nuenen, Tel. (040) 283 66 14
Vraag naar de voorwaarden.

Heb jij nog 
scherp zicht?

Oogcheckweken
16 januari t/m 12 februari

Ook in 2023 staan we bij Pearle Nuenen voor je klaar om je 
te helpen aan de magische ervaring van goed zicht!  
Kom langs of maak een afspraak.

Gratis
oogmeting

t.w.v. 30.-

Rond de Linde 
De Best bezorgde krant van Nuenen

www.ronddelinde.nl 

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl
Rond de LindeRond de Linde

zoekt bezorgerszoekt bezorgers
voor Nuenenvoor Nuenen
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&
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

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 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes 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 aangeleverde 
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.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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:

Muzikaal talent uit Nuenen 
in Van Goghkerkje
Na een uitverkocht, succesvol concert van Les Enfants du Paradis staat 
bezoekers op vrijdagavond 10 februari weer een mooi concert in het Van 
Goghkerkje te wachten. Dan treedt zangeres Maria Fernández Álvarez 
op. Let op: aanvang van het concert is 19.00 uur.

Tijdens het intieme concert zal Maria 
zichzelf begeleiden op de piano, loop 
station en sansula. Er zal een mix van 
jazz, wereldmuziek, folk en pop ten 
gehore worden gebracht. Kijk voor 
meer informatie en diverse video-
clips op www.cultuuroverdag.nl. Toe-
gangskaarten zijn te koop via de 
website van Cultuur Overdag of 
vanaf een half uur voor aanvang van 
het concert.

Maria Fernández Álvarez studeerde 
Jazz & Wereldmuziek aan de conser-
vatoria ArtEZ en Codarts en won ver-
schillende prijzen waaronder de ‘Prix 
du Port’; prijs voor excellent muzikaal 
talent van Codarts Conservatorium, 
de ‘ArtEZ Holland Casino Jazz Com-
petitie’ en de ‘Award in Recognition of 
Outstanding Musicianship’ van de 
Berklee School of Music. 

Ze tourde als vocaliste de wereld over 
met onder andere Zap Mama, The Ja-
mal Thomas band en haar eigen 
Quartet. Ook was ze als zangdocente 
jarenlang verbonden aan het Codarts 
conservatorium.
Inmiddels woont ze al jarenlang in 
Nuenen en kijkt uit naar een spette-
rend concert in het kerkje.

Van dienstmeisje tot schrijfster
Op dinsdag 7 februari (aanvang: 
10.30 uur) vertoont Cultuur Overdag 

in Het Klooster een  intrigerend Brits 
drama, gebaseerd op een roman van 
Graham Swift. Op 30 maart 1924, 
Moederdag, krijgt al het huisperso-
neel van een aristocratische familie 
vrij voor familiebezoek. Het dienst-
meisje gebruikt de vrije dag om in 
het geheim haar minnaar Paul te ont-
moeten. De dag neemt een dramati-
sche wending, maar Jane zal haar er-
varingen gebruiken om uit te groeien 
tot een gevierd schrijfster.
Toegangskaarten à € 7,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee) zijn op werk-
dagen tijdens kantooruren te koop 
aan de balie van Het Klooster. De film 
begint om 10.30 uur.

Prachtige theatervoorstelling 
van Interact Danstheater!
Al weer twintig jaar geleden zag de eerste voorstelling van Jeanette-Ma-
leander het levenslicht. Nu, een stuk verder in de tijd, zijn de producties 
van Interact uitgegroeid tot prachtige voorstellingen. Een live band on-
der leiding van John Saris, een koor gecoacht door Angelo Smulders, 
mooie sterke choreografieën voor dansers, toneelspelers met een goede 
staat van dienst en een prachtig decor. Alles samen goed voor een groep 
van zestig mensen van verschillende leeftijden en theaterdisciplines. 

Jeanette-Maleander bedenkt en 
schrijft het hele verhaal en alle tek-
sten zelf. Zij maakt de choreografie-
en, ontwerpt het decor en de kos-
tuums en produceert alles zelf met 
een grote groep vrijwilligers. Door de 
jaren heen is het een geoliede machi-
ne geworden die menigeen tot tra-
nen heeft geroerd en in verwonde-
ring heeft achtergelaten.

Deze voorstelling, genaamd Era, ver-
telt een mooi verhaal van twee werel-
den en de reis die een meisje maakt 
van een wereld waar alles mooi en 
zonnig is naar een kille mechanische 
wereld waar zij volwassen wordt. De 
ontmoetingen, het verdriet en de 
vreugde, de opstandigheid en het 
vertrouwen dat het goed komt, loopt 
als een rode draad door het verhaal.

Dit is de laatste reeks voorstellingen 
in deze vorm en daarom extra bijzon-
der, met een lach maar ook een traan. 
Het was een mooie reis van toen naar 
nu, gemaakt met veel dankbaarheid.

Jammer dat er deze borden staan aan 
de ingangen van ons dorp. Niet dat 
ze mooi zijn of om aan te geven dat je 
hier welkom bent. Kennelijk zijn de 
waarschuwingen de belangrijkste 
boodschap. Bij sommige gemeenten 
staat er nog iets van WELKOM maar in 
Nuenen wordt je weggesleept. Voor 
wie zijn ze eigenlijk bedoeld?

Mooi zijn ze ook al niet met elk ge-
brek aan grafisch ontwerp. Er is ook 
geen taalkeuze: Wegsleepregeling 
en Village. Kan dat echt niet beter?; 
'Fijn dat je er bent' of zo of toch weer 
iets met 'Van Gogh Village'. 
Dan verwacht je toch tenminste een 
bord dat Van Gogh-waardig is. 

Marcel Douwes
Dalkruiddreef 16

Nuenen

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

Ingezonden brieven

Collecteweek Hersenstichting
Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan 
een psychische aandoening, blijft stijgen. Dit constateert de Hersenstich-
ting op basis van recent vrijgegeven data uit de eerstelijnszorgregistratie 
(NIVEL) over 2021. 

Uit de toekomstverkenning voor 2040 
met betrekking tot hersenaandoenin-
gen die het RIVM in 2018 heeft gepu-
bliceerd, kwam een zorgelijke trend 
naar voren. In het jaar 2040 verwacht 
het RIVM dat ruim een miljoen Neder-
landers lijden aan (de gevolgen van) 
een beroerte, Parkinson of dementie. 
Afgaand op het werkelijk aantal mel-
dingen van deze drie hersenaandoe-
ningen bij de eerstelijnszorgregistra-
tie (NIVEL) over 2021, dan zijn er 
372.000 Nederlanders met een be-
roerte, Parkinson en dementie gere-
gistreerd. Dat is al een stijging en als 
we niets doen worden er dat de ko-
mende jaren dus alleen nog maar 
meer. Dat is een zorgelijk toekomst-
beeld, temeer omdat Parkinson, de-
mentie en beroerte slechts drie van de 
honderden hersenaandoeningen zijn 
die voorkomen. Er zijn de afgelopen 
jaren al grote stappen gezet op het 

gebied van hersenonderzoek, waar-
door de verwachting is dat er in 2040 
minder Nederlanders zullen sterven 
aan de gevolgen van een hersenaan-
doening. Wél zullen meer mensen 
met de gevolgen van een hersenaan-
doening moeten leren leven. Dit alles 
zorgt ervoor dat de gehele samenle-
ving – patiënten, naasten, mantelzor-
gers en zorgprofessionals - meer te 
maken krijgt met hersenaandoenin-
gen en de gevolgen hiervan.

Collecteweek Hersenstichting
Het is dan ook van groot belang om 
in te zetten op een toekomst zonder 
hersenaandoeningen, door ruimte te 
geven aan baanbrekende oplossin-
gen die hersenaandoeningen helpen 
voorkomen, afremmen of genezen. 
Momenteel hebben ruim vier mil-
joen Nederlanders een hersenaan-
doening, waarvan de helft een psy-
chische aandoening. Dit kost de 
maatschappij jaarlijks dertig miljard 
euro aan zorgkosten. 

Help de Hersenstichting mee en 
maak je sterk voor een toekomst 
waarin iedereen gezonde hersenen 
heeft. 
Geef aan de collectant tijdens de col-
lecteweek van maandag 30 januari 
tot en met zaterdag 4 februari. Geef 
aan de (online) collectant of op: 
www.hersenstichting.nl/doneer
 

Tickets voor de voorstellingen, op 4, 
5, 10, 11 en 12 februari in Theater Het 
Klooster in Nuenen, zijn verkrijgbaar 
via de website: www.interactdans-
theater.nl

Duo Tip Jar met Americana-
muziek bij ‘Gerwen verrast’
Zondag 5 februari treden Arianne Knegt en Bart de Win (duo Tip Jar) op in 
de lunchconcertserie ‘Gerwen verrast’. Een optreden van het Nuenense 
duo Tip Jar ademt een aangename en vrije originaliteit. Arianne en Bart 
musiceren in het Americana-genre en munten uit door prachtige duetten.

Arianne Knegt is tekstschrijver en mu-
zikant en Bart de Win wordt wel een 
muzikale duizendpoot genoemd. Hij 
heeft een warme baritonstem en 
staat bekend om zijn gevoelige spel 
op piano en accordeon.

Beste Americana-band van ons land
Tip Jar is door muziekblad OOR uitge-
roepen tot de beste Americana-band 
van ons land. Beide muzikanten wo-
nen in Nuenen en het concert is in 
café De Stam in Gerwen. De entree 
bedraagt slechts tien euro en het 
concert begint om 11.30 uur. Vanaf 
11.00 uur worden de bezoekers wel-
kom geheten en rond 13.30 uur is het 
concert afgelopen.

‘Gerwen verrast’ is een activiteit van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG). De werkgroep nodigt voor deze 
concerten musici uit in het genre lichte 
muziek. Bezoekers kunnen genieten 
van een spannend en sfeervol concert. 
Op het programma staan Tip Jar (zon-
dag 5 februari), Accordeon Ensemble 
Arte (zondag 5 maart) en latin/
gipsyjazzband Sabana (zondag 2 april).

Reserveren
‘Gerwen verrast’ biedt een gevarieerd 
programma lichte muziek. Bezoekers 
kunnen kiezen uit muziek luisteren 
mét of zonder lunch. Wel graag reser-
veren via gerwenverrast@gmail.com of 
bellen met Bas: 06-5396 5925.

GEVONDEN 
Deze twee sleutels lagen op de 
grond voor de ingang van de Scara-
bee. Eigenaar kan contact opnemen 
met 06- 311 707 64. 

Kaas- en Delicatessenkraam 
Dennis de Bruijn             Telnr. 06-34293835
Staanplaats:
Dinsdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uur

Oproep!Oproep!

Nuenenaren met hobby's
Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan
besteden aan gewone Nuenenaren die een bijzon-
dere hobby of activiteit hebben. Fotografeer je bijvoor-
beeld ijsvogeltjes, verzamel je gloeilampen, of ga je magneetvis-
sen, dan vinden we dat leuk om daar meer over te weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen wij bij je 
langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen. Wellicht inspi-
reer je hiermee ook andere Nuenenaren!
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Dé ZOB (ZondagOchtendBelevenis) 
in het hartje van ons dorp
De Carnalvals BRUNCH 2023, dè moete toch een keer meemaken. Dus ef-
kes een kort verhaaltje over vruuger (2020). Er was eens een kale lege 
tent op een zondagochtend. Tot er een klupke dacht, witte wa… we gaan 
hier iets lekkers verzinnen. De naam ‘DE EETTENT’ was geboren.  Er werd 
een ‘zaaltje’ omgebouwd met een zitgelegenheid voor 180 oude en jonge 
en nog kleinere luitjes. Een kleurrijk gemeubileerde zaal en toch intiem. 
Even geen herrie, maar lekker happen. Een groot bourgondisch buffet 
met van alles erop en eraan en nog meer.

Dit jaar wordt de brunch in de ResiTENTie opgeleukt met muziek van De jon-
gens van plezier. In de rust wat muziek op de achtergrond en een springkussen 
voor jong en niet te oud. Met een ploeg van 15 vrijwilligers en een groot aan-
deel van ons eigen ‘Grimbergse Jumbo duo’ geven we zo een invulling aan de 
zondagochtend en natuurlijk een rustmomentje vlak voordat de grootste op-
tocht van Brabant van start gaat. En vergeet niet Ameezing in het park. Nieuws-
gierig? Dat mag!  Meedoen? Dat mag zeker! Er gaat toch niks boven een eike 
mi spek, een snee roggebrood met zult, een brandewijntje of een bakske met 
vers fruit. Of met weet ik wa…
Met dwèrse groet vanuit onze fanatieke werkgroep – Tot ZOB. Verzeker je van 
een plekske aan het buffet en koop een kaartje via www.dwersklippels.nl/eve-
nement/brunch

Eerste MEN ONLY feest in Nuenen

MANNEN VAN DE MOANDAG 
Maandagavond 13 februari is de ResiTENTie van de Dwèrsklippels exclu-
sief gereserveerd voor jullie, mannen! Bij binnenkomst krijg je een glazen 
halve liter bierpul. Die vul je de eerste keer kosteloos bij de bar met heer-
lijk, schuimend bier! Daarna schuif je gezellig met je maten aan de lange 
tafels en is er de hele avond volop vermaak met leuke artiesten. Daar 
moet je bij zijn!

Locatie: ResiTENTie Van Goghplein Nuenen. Tijd: 20.30 uur tot 23.30 uur. En-
tree: € 20,- inclusief bierpul en 1e biertje. Kaartverkoop: www.dwersklippels.nl/
evenementen/mannenvandemoandag

Senioren carnaval 
Carnaval is voor alle leeftijden. En 
voor degenen met aardig wat jaren 
op de teller maar bij wie het carnaval 
nog altijd door de aderen stroomt, is 
er het SENIORENCARNAVAL.

Op 17 februari organiseert Carnavals-
vereniging De Dwèrsklippels hèt car-
navalsfeest voor Nuenens senioren in 
onze ResiTENTie. Iedereen van gevor-
derde leeftijd is welkom bij het fees-
telijke seniorencarnavalsbal in de Re-
siTENTie. Carnavalshoogheden, ar-
tiesten, live muziek, zang, dans en 
nog meer komt voorbij.

Vrijdag 17 februari van 14.00 uur tot 
18.00 uur in de ResiTENTie op het Vin-
cent van Goghplein. Kaartjes kos-
ten € 7,50, inclusief koffie of thee met 
gebak en lekkere belegde broodjes 
op 't end.
Bestel je kaartjes via de web-
site: dwersklippels.nl of op dinsdag 7 
of donderdag 9 februari van 14.00 
uur tot 16.00 uur aan de balie in Het 
Klooster. Lukt dat allemaal niet? 
Kaartjes zijn ook te koop op Voirt 6. 
Let op! Tot 18.00 uur 's avonds. Meer 
informatie nodig? Bel met Riky: 040-
2834329.

Mientje en Theeke  
doen trouwbelofte
Mientje en Theeke Verploegen, het boerenpaar van Raopersgat zijn er 
donderdagavond 26 januari jl. in geslaagd het kennisspel ‘Wie is de slim-
ste boer(in)’ te winnen. Daarmee kon de volgende stap op weg naar hun 
boerenbruiloft op maandag 20 februari worden gezet: de verloving.

Het vaste jurylid en kritisch oog van 
het spelprogramma, brompot “Maar-
ten van Rossem” (Frans van den Hurk), 
brak tijdens het spel regelmatig in om 
het intelligentieniveau van de deel-
nemers en spelleider (Tini van Vijfeij-
ken) te becommentariëren maar ook 
gaf hij desgevraagd een vermakelijke 
uitleg over een ‘love glove’. Lui achter-
overleunend in zijn stoel en ogen-
schijnlijk ongeïnteresseerd deed hij 
een uitvoerige beeldende beschrij-
ving over het insemineren van een 
koe en hoe dat ingespoten mengsel 
van chromosomen met dna en genen 
zich dan in 9 maanden en 1 week kon 
ontwikkelen tot een kalf.

Na een optreden van het CBR-gele-
genheidskoor, met een aangepast 
lied op carnavalskraker “Doe dè naw 
nie!”  deden Mientje en Theeke elkaar 
de trouwbelofte ten overstaan van de 
ambtenaar van d’n boerenstand Ja-
cob van Boks en Bòjem (Sjaak Broek-
man), hun getuigen Willy en Marlie en 
alle anderen in de Hofkamer van ver-
zorgingshuis Franciscushof.

Op donderdag 16 februari gaat het 
boerenpaar in besloten kring in on-
dertrouw. De boerenbruiloft is maan-
dag 20 februari daarop volgend in de 
grote trouwzaal van het Raopershuis 
aan de Grotenhof 2. Deze openbare 
huwelijksceremonie begint om 13.00 
uur en is voor iedereen gratis toegan-
kelijk. Tijdens het bruiloftsdiner tus-
sen 12.00 uur en 13.00 uur wordt daar 
boerepetazzie mi worst geserveerd. 
Deze heerlijke stamppot kost u € 5,- 
per portie.
Draagt u de boerenbruiloft een warm 
hart toe, wordt dan voor € 11,11 per 
jaar ook 'Vriend van de CBR’. Mede 
met deze financiële steun kan dit eve-
nement met carnaval blijven voort-
bestaan en bovendien hebt u dan 
recht op 1 (gratis) petazziekaart. Als u 
uzelf op e-mailadres  cbrlieshout@
gmail.com  als vriend aanmeldt, ont-
vangt u nadere informatie. U kunt op 
dit e-mailadres ook petazziekaarten 
reserveren, want dit kostelijk spul 
neemt gretig aftrek en op is op.
Commissie Boerenbruiloft Raopers-
gat.

Carnaval
Om vast in de  
stemming te  
komen  
#carnaval23
At first I was afraid, I was petrified
Kept thinking I could never live 
without you by my side
But then I spent so many nights 
thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you're back
From outer space
I just walked in to find you here 
with that sad look upon your 
face
I should have changed that stu-
pid lock, I should have made you 
leave your key
If I'd known for just one second 
you'd be back to bother me
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome any-
more
Weren't you the one who tried to 
hurt me with goodbye?
You think I'd crumble?
You think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to 
love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give 
and I'll survive
I will survive, hey, hey
Laa-la-la-la-laa
la-la-la-la-la
laa-la-la-

Opening carnaval 
met D’n Aftrap!
Op zaterdag 18 februari trappen we gezamenlijk het carnaval af in Neder-
wetten met muziek en gezelligheid. Dit is de start van het carnaval in 
onze gemeente. De carnavalsverenigingen van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten organiseren dit jaarlijkse event. Dit jaar vindt D’n Aftrap plaats 
in de carnavalsresidentie te Nederwetten: Lokaal Royaal (MFA, De Koppel 
7)! U bent welkom vanaf 09.30 uur.

Ook dit jaar zal burgemeester Maar-
ten Houben de sleutels van ons 
mooie dorp weer officieel overdra-
gen aan de vier Hoogheden van dit 
jaar. De dansmariekes treden op, er 
komen diverse hofkapellen en er is 
een DJ. Om 12.00 uur eindigt het offi-
ciële programma, daarna gaan we 

nog even door voor een dansje, 
drankje, of een lekkere hap bij de 
frietwagen.

Carnaval vieren we samen, dus komt 
u ook? De toegang is gratis en bij bin-
nenkomst krijgt u ook een consump-
tiebon aangeboden.

Donderdagavond 2 februari  
verspreiding D'n Nar in Gerwen
 
D'n Nar, de carnavalskrant van CV De Narre-Kappen, wordt donderdag-
avond 2 februari uitgedeeld. De krant is groter dan ooit: voor het eerst op 
'echt' krantformaat! Met aandacht voor alles dat met carnaval in Gerwen 
te maken heeft. De kleine en grote Gerwense hoogheden worden uitge-
breid aan u voorgesteld. Korte interviews met de Raad van Elf, de Dames, 
dansgarde, showdans en jeugdraad. Plus een sneak peak van onze nieu-
we residentie: De NarreBar. En veel meer!

Volgende week donderdagavond (2 
februari) wordt  D'n Nar  in het dorp 
van Gerwen aangeboden. De ver-
spreiding in het buitengebied volgt 
in de dagen erna. Donderdagavond, 
zo tussen half zeven en half negen, 
kan er bij u aangebeld worden door 
een van onze dansmariekes, een lid 
van onze jeugdraad of van ons jeugd-
trio. Zij helpen mee met de versprei-
ding en worden vergezeld door een 
vrijwilliger van onze vereniging. In-
dien u het graag wilt, mag u een bij-

drage geven. Deze donaties komen 
ten goede aan de activiteiten voor 
het jeugd- en seniorencarnaval in 
Gerwen en zijn reuze welkom. Ieder 
jaar haalt de vereniging hiermee een 
mooie ondersteuning op die goed 
gebruikt kan worden. Onze hartelijke 
dank alvast voor uw bijdrage!

De redactie van D'n Nar

Gemeente Nuenen 

Sponsor de Dansgarde 
CV Dwersklippels
Laat zien dat je fan bent van onze enthousiaste dansgarde. Hoe?
Ze verkopen deze carnaval speciale dansgardespeldjes voor slechts € 2,- of 
een speld voor een muntje. Je kunt de speldjes kopen bij de trainsters Anne-
miek en Janne.

Alvast enorm bedankt!
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Kerkberichten

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

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

Zondag 5 februari 

Taizé Vesper in het 
Van Goghkerkje
De eerste Taizé Vesper in 2023 is 
zondag 5 februari, in het van Gogh-
kerkje, waarbij we elkaar kunnen 
ontmoeten in een liefdevolle sfeer 
van een Taizé Vesper. Het thema is  
‘ZOEK MIJ EN LEEF’.

De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zingen uit het 
liedboek ‘Adem in ons’.  De liederen 
kunnen gezongen worden, zowel in 
de originele taal als in het Neder-
lands.

We zoeken dan samen naar momen-
ten van rust, we lezen mooie teksten 
en luisteren naar mooie piano-im-
provisatie en verstillende muziek. 
Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men. Het zoeken van een rustpunt in 
het leven van alledag. Een Vesper, 
zoals we gewend zijn. Om samen te 
zijn in deze tijd. De collecte is voor 
een klein project van de Wilde Gan-
zen. 
De eerstvolgende Taizé Vesper in 2023 
is zondag 5 maart. Verdere informatie 
over de vesper kan bij Rieky Sinnema  
(riekysinnema@gmail.com)

De Vesper begint zondagavond 5 fe-
bruari om 19.30 uur. Voorafgaand aan 
de vesper is er pianomuziek.

U bent van harte welkom.

In liefde losgelaten mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Theo van Keulen
          

*Nuenen, 16 april 1949 ✝ Nijmegen, 28 januari 2023
echtgenoot van 

Marie-José van Keulen-Caspers
  
  Marie-José 
  Vincent en Daniëlle                             
  Jane  
  Jeroen en Linda
  Keano

Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Theo) van Keulen
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven 

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Theo op donderdag 2 februari van 17.30 
tot 18.15 uur en vrijdag 3 februari van 19.15 tot 19.45 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

De afscheidsbijeenkomst voor Theo wordt gehouden op zaterdag 4 februari om 
11.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers op eerdergenoemd adres. 

In plaats van bloemstukken liever een onverpakte, losse witte of rode bloem. 
Een donatie voor Patiëntenvereniging NefroN van het Catharinaziekenhuis te 
Eindhoven wordt ook erg op prijs gesteld.
Hiervoor staat een collectebus in het crematorium of kunt u geld overmaken 
naar NL 41 RABO 0137 425813.

Het laatste beetje is nu op   
Veel had ik te verduren
Het kaarsje is uit    
Gedoofd zijn alle vuren
Herinner mij nog eens in de toekomst    
en praat nog eens over ons verleden
Voor iedereen die ik achterlaat                                                      
Houdoe en ben tevreden!

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 4 februari 18.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor P. Peters en 
de heer L. Koenen.
Zondag 5 februari 11.00 uur: viering, 
Motettenkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en de heer L. Koenen.

Misintenties:
Zaterdag 4 februari 18.30 uur: Pastor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag).
Zondag 5 februari 11.00 uur: Pastor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Charles van der Sommen en Nelly 
van der Sommen – Hoeks; Wies van 
Grinsven – Raaijmakers; Bertha Saris 
– de Louw; Hans van den Beemt; Wim 
van Zantvoort.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden 
Bertha Dijstelbloem – Adriaans, Piet 
Verhees, Tiny van den Acker – Ver-
heijen en Christ Swinkels. Wij wensen 
de families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Beste mensen,
Het thema, de rode draad, die we het 
komend weekend (zaterdag 4 februari 
en zondag 5 februari) in de vieringen 
voorbij zien komen zijn de symbolen 
Licht en Zout.
We gaan wat dieper in op de betekenis 
hiervan en kijken hoe we dit kunnen 
toepassen in ons dagelijks leven.
De uitspraken “ Jullie zijn het zout der 
aarde” en “jullie zijn het licht van de we-
reld” krijgen een heel andere dimensie.
Symbolen die we op veel plaatsen te-
genkomen in onze kerk.
Maar ook in het dagelijks leven kunnen 
we niet zonder licht en zout, wellicht 
met mate maar geheel zonder lukt niet.
Als we dat snuifje zout zijn, dán zit er pit 
in ons, dán kruiden we andermans le-
ven, dan zijn we geen droogstoppels!
Ik hoorde deze week een weduwnaar 
zeggen: “Ik heb met mijn verdriet kun-
nen uithuilen, bij iemand die naar mij 
luisterde”. Dat was het lichtpuntje in 
mijn donkere tijd.
We proberen samen de link te leggen 
naar de betekenis en de boodschap die 
door middel van deze symbolen aan ons 
gegeven wordt.
Graag nodigen wij u uit om deze uitda-
ging met ons aan te gaan.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 5 februari 11.00 uur: viering, 

parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties:
Frits Roijakkers; Jan Reijnen.

Mededelingen
Vorige week is Frits Roijakkers van de 
Gerwenseweg 10 overleden op 90-ja-
rige leeftijd.
We wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 5 februari 09.30 uur: viering, 
orgelspel met cantor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties:
Fons Renders en Gerarda Renders-
Foolen; Harrie Verschuuren.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 5 februari is de tweede zon-
dag uit een serie van drie: een zg. car-
rouseldienst. In deze dienst zal onze 
eigen predikant ds. Marlies Schulz 
voorgaan. Ook zullen in deze dienst 
nieuwe ambtsdragers worden aan-
vaard. Anderen nemen juist afscheid 
van hun ambts- of werkgroep. De col-
lecte is voor het Werelddiaconaat. 
Wilt u de dienst thuis volgen? Ga dan 
naar  www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding.  In de middag van deze zondag 
is er in De Regenboog een uitvoering 
van de musical ‘Helse liefde’. Aanvang 
15.00 uur. Op donderdagochtend is 
er Open Huis in De Regenboog. U 

bent van harte welkom voor ontmoe-
ting met een kop koffie of thee.

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 2 februari. Feest van Ma-
ria Lichtmis, Opdracht van Jezus in de 
tempel. 18.00 uur Lof; 19.00 uur H. 
Mis.
Vrijdag 3 februari. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur 
votiefmis van het Heilig Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Blasius, bis-
schop en martelaar; na de H. Mis de 
Blasiuszegen.
Zaterdag 4 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekte Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Andreas 
Corsini, bisschop en belijder. Daarna 
uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 5 februari. Zondag Septua-
gesima. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Kinderzegen.
Maandag 6 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Titus, bisschop en belijder en H. 
Dorothea, maagd en martelares.
Dinsdag 7 februari. 18.30 H. Mis, H. 
Romualdus, abt.
Woensdag 8 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes van Matha, belijder.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Laurie: nieuwe inwoner   
in onze gemeente
LAURIE is geboren. In de voortuin van Kerkakkers 8 in Gerwen staan inmiddels 
al drie borden om dit wereldkundig te maken. Laurie zag het levenslicht op 4 
januari jl. en het is de tweede dochter van Romy en Rob Wijlaars - Hertogs. Haar 
zusje heet Lizzie en de hond (te zien op het middelste geboortebord) heet 
Sjuul. Laurie: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

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

Buurthuis Gastvrij start met 
wekelijkse inloopdag
Zoals aangekondigd in Rond de Linde, vond op 10 december jongstleden 
in Buurthuis Gastvrij aan de Jo van Dijkhof een inloopdag plaats. Deze 
dag verliep zeer geslaagd, we hebben toen in een prettige sfeer vele gas-
ten mogen ontvangen. De dag resulteerde verder in een aanzienlijk aan-
tal aanmeldingen van individuele vrijwilligers en ook buurtverenigin-
gen, die een handje willen helpen bij het reilen en zeilen van het Buurt-
huis. Verder meldden zich enige clubs, die interesse hebben om hun acti-
viteiten in de toekomst in het Buurthuis te laten plaatsvinden.

De volgende stap die we gaan maken 
op de weg naar een volwaardig 
Buurthuis, is het starten met een vas-
te, wekelijkse inloopdag. Op deze da-
gen kunnen buurtbewoners van 
Nuenen-Zuid en andere geïnteres-
seerden terecht voor een praatje bij 
een  kopje koffie of thee, kunnen ze 
andere buurtbewoners ontmoeten 
en desgewenst samen een kaartje 
leggen of meespelen op het aanwe-

zige biljart.
Deze wekelijkse inloopdag is ge-
pland op maandagen van 10.30 uur 
tot 16.00 uur. De eerste keer vindt 
plaats op maandag 6 februari. Eén 
van onze vrijwilligers en onze be-
heerder André staan op die dag klaar 
om u te verwelkomen.
U bent van harte uitgenodigd!
Werkgroep Buurthuis Gastvrij
buurthuisgastvrij@gmail.com

foto Cees van Keulen

Dagtocht met de bus  
naar het Space-Expo
Door corona is het alweer een paar jaar geleden dat de Werkgroep Leef-
baar Gerwen een dagtocht met de bus heeft georganiseerd. In verband 
met de interesse die velen aan ons kenbaar hebben gemaakt, zijn wij 
voornemens om dit jaar weer met de bus op stap te gaan. Deze keer wil-
len wij op 10 maart een bezoek brengen aan het Space Expo in Noord-
wijk. Bovendien is het de bedoeling dat wij beginnen met een rondvaart 
over de mooie rivier de Vecht. Dit is een prachtige boottocht langs statige 
herenhuizen, theekoepeltjes historische gebouwen, kerken en kastelen.

Space-Expo het ruimtevaartmuse-
um van Nederland
In de tentoonstelling maak je op 
unieke wijze kennis met de ruimte en 
ruimtevaart. Onder leiding van een 
gids passeer je eerst de douane waar-
na het avontuur kan beginnen. In de 
gebouwen krijg je onder begeleiding 
een uniek kijkje in de Europese ruim-
tevaart organisatie. Je bezoekt diver-
se interessante onderdelen zoals het 
Erasmus Centre, de E-corridor en de 
originele Sojoez-capsule van André 
Kuipers.  De rondleiding duurt onge-
veer een uur. Voor meer info op inter-
net: www.space-expo.nl
Hierna brengt de bus ons naar Leiden 
en is er gelegenheid even een be-
zoekje te brengen aan het centrum 
van deze stad, waar verschillende be-
zienswaardigheden zijn.

Aanmelding en info
Wij vertrekken om 08.00 uur vanuit 
de Heuvel Gerwen en om 08.10 uur 

maken wij de stop in Nuenen op het 
Vincent van Goghplein (voor het Chi-
nees Restaurant). Afhankelijk van het 
verkeer op de terugreis hopen wij ca. 
19.45 uur in Nuenen en Gerwen te-
rug te zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
dagtocht een interessante en gezelli-
ge reis zal gaan worden. Er zijn 60 
plaatsen beschikbaar’ op volgorde 
van aanmelding: Museumbezoek.
wlg@gmail.com Wij zien de reacties 
met belangstelling tegemoet.
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Bevrijding Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten 19-22 september 1944

Toen we terugfietsten naar Nuenen op de Broekdijk kwamen we mensen tegen die 

riepen: “Kijk uit, heel Nuenen zit vol Duitsers”. Volslagen bij verrassing kwamen vanuit de 

Beekstraat Duitse tanks binnenrollen. Maar liefst 180 stuks wist men later.

Ik herinner me dat op donderdag 21 september 1944 de eerste Amerikaanse soldaten vanuit 

de huidige Pastoor Aldenhuijsenstraat via het Park op het Heieind kwamen. Wij stonden 

te kijken op de hoek Heieind-Boordseweg. Ik heb toen voor de eerste keer kauwgum 

geproefd. Duitsers waren toen uit Nuenen verdwenen.

Elk jaar in september herdenken we de 
bevrijding van Nuenen
Vrijheid en veiligheid zijn niet 
vanzelfsprekend, daarvoor worden offers 
gebracht. Ook nu vechten mensen voor 
hun vrijheid en vluchten mensen hun 
land uit om te overleven. In Nuenen vieren 
en herdenken elk jaar vele inwoners, 
verenigingen en veteranen samen 
dankbaar de bevrijding. Dat gebeurt op 
indrukwekkende en sfeervolle wijze. 

Nieuwe stichting 
Bevrijdingsherdenking Nuenen
We willen graag toe naar een herdenking 
waarin we niet alleen stilstaan bij 
de bevrijding in 1944 maar vrijheid 
in het algemeen vieren. De nieuwe 
stichting Bevrijdingsherdenking 
Nuenen organiseert de jaarlijkse 
Bevrijdingsherdenking Nuenen in 
september. Dit doet ze samen met vele 
verenigingen, want er zijn veel mensen in 
Nuenen die mee willen doen. 

Secretaris en penningmeester gezocht
De beoogd voorzitter van de nieuwe 
stichting Bevrijdingsherdenking Nuenen 
hebben we al gevonden. Nu zoeken 
we bestuursleden voor de functies 

van secretaris en penningmeester. 
En vele vrijwilligers voor in de diverse 
werkgroepen. Samen zorgen jullie 
voor een gedegen programma voor 
de herdenking in september, maar het 
programma staat niet in steen gebeiteld. 
Zo kan er aansluiting worden gezocht 
bij de bevrijdingsvieringen van Son en 
Breugel op 17 september en Eindhoven 
op 18 september. De stichting kan ook 
het hele jaar door activiteiten organiseren 
om aandacht te vragen voor het feit dat 
we in vrijheid kunnen leven. Bijvoorbeeld 
rondom de nationale Dodenherdenking 
op 4 mei. De gemeente Nuenen stelt 
budget beschikbaar aan de stichting.

De burgemeester komt graag met je in 
contact
Zijn we bij jou aan het juiste adres voor de 
organisatie van een waardige en mooie 
bevrijdingsherdenking in Nuenen waar 
iedereen aan mee kan doen? Ben jij de 
secretaris, penningmeester of vrijwilliger 
die we zoeken? Dan gaat burgemeester 
Maarten Houben graag met jou in 
gesprek. Neem contact op met mevrouw 
Anneke Gevers, tel. 040 263 15 78 of via 
a.gevers@nuenen.nl.Gelieve te reageren 
voor vrijdag 17 februari 2023.

Stichting Bevrijdingsherdenking 
Nuenen zoekt een secretaris en 
penningmeester

Maandag t/m zaterdag geopend 
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur
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Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 4 en 5 van 2023 
( onder voorbehoud ) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien : 

• Burgemeester Jeroen Dijssel-
bloem over de regionale binding

• Seniorenvereniging PVGE 75 jaar
• Paul Hotterbeekx neemt afscheid 

van het Nuenens Mannenkoor
• OCN-gala met bekendmaking 

Ondernemer en Talent van het 
Jaar.

• Interviews met bekende Nuene-
naren tijdens Nieuwjaarsreceptie

• Portretten van de “Tachtigers” in 
Nuenen

• Band “the Dibs” bij Sunny Blues in 
café Schafrath

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. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 46); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

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

Dankjewel, Ben & Marieke 
Allemachtig, wat een prachtige beelden van 35 tachtigjarige Nuenena-
ren. Honderden mensen maakten kennis met de ware gezichten van deze 
‘Tachtigers van Nuenen’. Een prachtige foto-expositie in ’t Weefhuis. Een 
prima locatie voor deze allemachtig mooie tentoonstelling. Hartelijk 
dank, Ben  & Marieke!

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

Deze dank is gericht aan de Nue-
nense fotograaf Ben Wilde, die samen 
met zijn vrouw Marieke trots mag zijn 
op de prachtige foto-expositie met 
toepasselijke teksten. Afgelopen 
zondag 29 januari was de expositie 
voor het laatst open voor publiek. 
Goed dat er een fotoboekje uitkomt, 
waarin alle 35 geportretteerde Nue-
nense tachtigers te zien zullen zijn.

“Ik bekijk het leven door de zoeker 
van mijn camera. En al wandelend 
met Marieke en onze hond Jonah 
door het Nuenens Broek ontstond de 
nieuwsgierigheid naar Nuenense 
jaargenoten, die net als ik in 1942 zijn 
geboren. Wie zijn zij? Hoe is hun le-
venspad verlopen en hoe staan ze in 
het leven? Er hebben 35 dorpsgeno-
ten gereageerd op een oproep om 
mee te doen aan het project ‘Tachti-
gers van Nuenen’. Mooi dat het ge-
lukt is om het resultaat vast te leggen 
voor de expositie en in een boekje”. 
Aan het woord is fotograaf Ben Wilde. 
Hij is onlangs al 81 jaar geworden.

Ben en Marieke hebben elke ‘Tachti-
ger van Nu’ ontvangen in hun studio 
aan de Emmastraat. Dat levert dus 35 

treffende gezichten op. Deze portret-
foto’s zijn ingenieus afgebeeld op 
glas. Ben maakte ook een drietal fo-
to’s tijdens activiteiten van de Tachti-
ger. En elke Tachtiger leverde een 
jeugdfoto in die te zien was op de 
tentoonstelling en die ook afgebeeld 
is in het boekje. Tijdens het thuisbe-
zoek bij de Tachtigers heeft Ben de 
drie beelden geschoten en Marieke 
heeft teksten genoteerd voor bij de 
foto’s.
Binnenkort verschijnt het boekje met 
de titel ‘Tachtigers van NU(enen)’. Ma-
rieke tekent voor de interviews en 
Ben is natuurlijk verantwoordelijk 
voor de vastgelegde foto’s. Tijdens de 
expositie hebben veel bezoekers in-
getekend voor een exemplaar van dit 
boekje. Op 21 maart wordt het boek-
je ‘Tachtigers van NU(enen)’ ten doop 
gehouden.
De Tachtigers en Ben en Marieke heb-
ben tijdens de expositie de bezoe-
kers rondgeleid in ’t Weefhuis. Ben en 
Marieke zijn tijdens die gastvrije ont-
vangst ook eens een keer zelf gefoto-
grafeerd. Zie hier in deze column Ben 
en Marieke, gezien door mijn camera. 
Ben & Marieke, nogmaals hartelijk 
dank voor de Tachtigers van Nuenen!

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Elke zondag:  009.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van het EMK-terrein aan 
 het Wettenseind
Elke maandag:  13.30-15.30 uur  WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve   
 inloop WLG, D’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick
 13.15-14.45 uur Taalcafé, Bibliotheek Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag:  13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag:  11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen, Bibliotheek, 
 J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl.

29 JANUARI t/m 4 FEBRUARI
 Collecte Hersenstichting Nederland

DONDERDAG 2 FEBRUARI
09.30-11:30 uur  Computercafé Nuenen, Windows 11 - Tips & Trucs, bibliotheek Nuenen
10.30-11.15 uur  Voorleesontbijt in Dorpsboerderij Weverkeshof
19.30 uur Bewonersavond Dorpsraad Lieshout, Dorpshuis Lieshout. 

VRIJDAG 3 FEBRUARI
19.00 uur  Voorspeelavond Kunstkwartier Raadszaal Het Klooster
19.30 uur  Kienavond KBO Lieshout Dorpshuis Lieshout

ZATERDAG 4 FEBRUARI
11.30-12.00 uur  Voorlezen in de bibliotheek, Bibliotheek Nuenen

5 FEBRUARI t/m 11 FEBRUARI
  Collecte Hartekind

ZONDAG 5 FEBRUARI
11.30 uur ‘Gerwen verrast met…’ Tip Jar (Nuenen), café De Stam, Gerwen
15.00 uur Musical ‘Helse Liefde’, de Regenboog, Sportlaan Nuenen 
15.00 uur Receptie Raod van Zatterdag, Auberge Vincent
15.30 uur Sunny Blues Possum Belly, cafe Schafrath

DINSDAG 7 FEBRUARI
10.30 uur Cultuur Overdag: film, Het Klooster
20.00 uur Vrijheid - cursus filosofisch palet Willem Alexanderstraat 24 Nuenen
20.00 uur Kienen, wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen
 
DONDERDAG 9 FEBRUARI                                       
09.30-11:30 uur Lezen met de e-reader, Boeken lenen of kopen, bibliotheek Dommeldal
14.00 uur Kennismaking Leesclub Nuenen, Bibliotheek Nuenen

VRIJDAG 10 FEBRUARI
19.30 uur concert van Maria Fernandez Alvarez, Van Goghkerkje
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten
20.00 uur 1e zwamavond, Residentie van CV De Narre-Kappen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

Open lezing over Europese cultuurvogels
Op donderdag 2 februari organiseert de Nuenense vogelvereniging een 
lezing over het broeden van Europese cultuurvogels. De lezing zal wor-
den gegeven door de heer Lou Megens, die aan de hand van prachtige 
dia’s het wel en wee van de vogels in beeld brengt.

De avond begint om 20.00 uur en zal 
met een kleine pauze duren tot on-
geveer 22.00 uur. Dit alles vindt plaats 
in zaal café Rene, Parkstraat 3 in Nue-
nen en de toegang is gratis. U bent 
van harte welkom en er zal ook gele-
genheid zijn om vragen te stellen. 
Kortom een mooie gelegenheid om 
in deze wintertijd wat meer over 
onze tuinvogels te weten te komen. 
Graag tot 2 februari.

VV De Bastaarden Foto: Blauwborst

Doneer-een-zaailing-dag  
Op zondag 12 februari organiseert Meer Bomen Nu een landelijke do-
neer-een-zaailing-dag. Op honderden locaties in het land kunnen zaailin-
gen worden ingeleverd. In bijna iedere tuin is wel een jonge boom of 
struik te vinden die te weinig licht krijgt of ongewenst is. Meer Bomen Nu 
roept alle Nederlanders op  om deze zaailingen en stekken te verzamelen 
uit eigen tuin en te brengen naar één van de inleverlocaties. Vrijwilligers 
zorgen dat ze een goed plekje krijgen. 

Compensatie energie- 
kosten voor lokale  
maatschappelijke organisaties
Nuenense verenigingen en maatschappelijke organisaties merken de ge-
volgen van de hoge energieprijzen.

Door de stijgende energiekosten kan 
de toegankelijkheid van activiteiten 
onder druk komen. We willen dat 
onze verenigingen en maatschappe-
lijke instellingen zich kunnen blijven 
inzetten voor de gezondheid van 
onze inwoners en de leefbaarheid 
van ons dorp. Ze zijn van onschatba-
re waarde voor de samenleving en 

moeten voor iedereen toegankelijk 
blijven. De energiecompensatie is er 
voor (sport)verenigingen, buurthui-
zen, culturele instellingen, stichtin-
gen en maatschappelijke organisa-
ties op niet commerciële basis in de 
gemeente Nuenen. Verenigingen en 
maatschappelijke organisaties die in 
de problemen komen door de hoge 

energieprijzen, kunnen vanaf januari 
2023 energiecompensatie aanvragen. 
Er is voor 2023 75.000 euro beschik-
baar. U kunt per organisatie maximaal 
€ 10.000 subsidie aanvragen.

De regeling kent twee rondes:
Compensatie over de maanden okto-
ber, november en december van 
2022 (opengesteld van heden tot 17 
februari 2023). Compensatie over de 
maanden januari, februari en maart 
van 2023 (opengesteld van 1 april 
2023 tot 1 mei 2023)

Meer informatie
Meer informatie over de regeling 
leest u op onze webpagina Compen-
satie Energiekosten voor Lokale 
maatschappelijke organisaties.

  

Doneer een zaailing dag: 
Hoe werkt het?  
Elke boom of struik produceert ieder 
jaar zaailingen. In een achtertuin is 
vaak geen ruimte voor al die zaailin-
gen om een volwassen boom of 
struik te worden. Meer Bomen Nu 
roept daarom iedereen op om zaai-
lingen en stekken uit eigen tuin naar 
één van de vele inleverpunten te 
brengen. Vrijwilligers planten ze ver-
volgens op een geschikte locatie, 
waar ze wel kunnen uitgroeien. Zo 
plant Nederland samen miljoenen 
bomen voor klimaat en biodiversi-
teit! 
Zaailingen: Ga in de tuin op zoek naar 
zaailingen van bomen en struiken 
tussen 50-200 centimeter hoog. Haal 
het hele boompje/struik uit de grond 
met zoveel mogelijk wortel. De kluit 
kan je er afschudden en hoef je niet 
mee te geven. 
Stekken zijn ook welkom. Elke tak van 
een wilg, populier, vlier, vlinderstruik 
of vijg kan je in de grond steken. Gro-
te kans dat er een nieuwe boom of 
struik opkomt. 

Vlier, vijg, druif: snoei de houtige de-
len terug in stukken van ongeveer 
50-60 cm en zet ze met de onderkant 
in water of grond zodat ze niet uit-
drogen (dit kan ook met vlinder-
struik, maar pas later in het seizoen);  
Populier/wilgen: schuin afzagen of 
knippen, liefst 2-3 meter lang, want 
bij het planten gaan deze minimaal 
50 cm in de grond.

Afleggers van bramen, frambozen, ri-
bes, kruisbes (met wortel afsteken). 
De zaailingen hoeven niet in potten 
te zitten, ze worden bij ontvangst ge-
lijk ingekuild, geplant of tijdelijk in de 
sloot gelegd. 
Het is fijn voor de ontvanger als de 
zaailingen zijn voorzien van een label 
met de soortnaam erop. 
Lever de zaailingen zondagmiddag 
12 feb tussen 14.00-16.00 in op één 
van de vele bomenhubs of plantloca-
ties.-

Kijk op www.meerbomen.nu/do-
neereenzaailing voor alle inlever-
punten. Cursus filosofisch palet 

Vijf avonden        
gesprek rond het 
thema ‘vrijheid’ 
Samen verkennen we deze belang-
rijke waarde; vanuit verschillende 
invalshoeken onderzoeken we de 
betekenis en kwaliteit. Hoe vrij 
voelen wij ons op het werk of in 
onze familie of buurt? Kunnen we 
ons een samenleving voorstellen 
waar geen vrijheid is? 

Gaat mijn vrijheid ten koste van die 
van jou, of omgekeerd: jij beperkt 
mijn vrijheid?   Of kunnen we teveel 
vrijheid niet aan, en willen we graag 
ingetogen leven? 
Vijf dinsdagavonden vanaf 20.00 tot 
22.00 uur aan de Willem Alexander-
straat 24, Nuenen. Kosten voor deze 
cursus zijn 75 euro per persoon, in-
clusief koffie of thee. Laat even weten 
of je meedoet? Neem gerust iemand 
mee, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Start eerste avond 7 februari, 20.00 
uur. Andere avonden: 28 februari, 14, 
28 maart en 11 april

Paul van der Waal 06/45454864
Lea Gulikers 06/24662545

Gemeente Nuenen 
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Toine Raaijmakers 
nipt winnaar 
We begonnen deze rikavond met 
één minuut stilte voor Frits Rooijak-
kers die een week daarvoor op 
90-jarige leeftijd was overleden. 
Frits was een trouwe bezoeker van 
de rikavonden bij de voetbalclub en 
ook eentje die regelmatig in de top 
eindigde. Hij zal gemist worden. 

Ondanks dit serieuze begin van de 
avond werd er toch weer op het 
scherpst van de snede gestreden om 
de ereprijzen. Toen het stof was ge-
daald, was het Toine Raaijmakers die, 
zij het nipt, de winnaar was van deze 
enerverende avond. 

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond:
Toine Raaijmakers  94 punten
Hans van de Reek  93 punten
Jan Bertelink 85 punten
An Arts 77 punten
Henny Nooyen  75 punten
Henk Vrijaldenhoven  74 punten
Tinus Damen  57 punten
Ben de Louw  55 punten
Hennie van de Velden  52 punten
Gerton van Leenders  48 punten

Sunny Blues Nuenen  
presenteert: Possum Belly  
Op zondagmiddag 5 februari is er weer heerlijke live muziek in Café Schaf-
rath te Nuenen. De band Possum Belly neemt je terug naar de ‘roaring fif-
tees’ met zijn dampende mix van Chicago & West Coast Blues. Possum Bel-
ly is een ‘melting pot’ van nationaliteiten (Duitsland, Armenië, Domini-
caanse Republiek, Nederland) en de liefde voor de blues bracht ze samen 
in Amsterdam. 

BurenAlert waarschuwt  
ouderen voor babbeltrucs
Nederland wordt overspoeld met buurtpreventie-apps en buurtwhatsapp 
groepen. Fantastisch zou je denken, maar .... Is dat wel zo? 

Die app-groepen zijn opgezet voor 
het verhogen van de veiligheid in de 
buurt en in sommige wijken werkt 
dat goed. In andere wijken worden 
deze apps meer als buurtbabbel-box 
gebruikt waarbij een aantal bewo-
ners de boventoon voert. Sociaal ge-
zien is dit prima, maar het heeft tot 
gevolg dat urgente berichten niet of 
te laat gelezen worden wat de doel-
stelling van de app tenietdoet. 
Een tweede probleem is dat door de 
veelheid van app-aanbieders niet ie-
dereen dezelfde app gebruikt. Dit 
komt de effectiviteit van de apps niet 
ten goede. Daarnaast kunnen men-
sen die geen smartphone gebruiken, 
waaronder de echt ouderen, niet 
meedoen. Helaas zijn deze ouderen 
vaak de doelgroep van criminelen. 

Oplossing
Deze ouderen hebben echter wel 
een 'ouderwetse' vaste telefoon of 

eenvoudig mobieltje en kunnen 
daarmee goed overweg. Als oplos-
sing is daarom BurenAlert ontwik-
keld. Dit systeem werkt via 'gewone' 
telefoontechniek en iedereen met 
een mobiele telefoon, smartphone of 
vaste telefoon kan meedoen. Dus 
ook die oudere buren die vaak doel-
wit zijn van criminelen met babbel-
trucs. Het werkt als volgt: Stel, je had 
een paar verdachte types aan de deur 
of je verwarde buurman is zoek. Je 
pakt dan de telefoon, belt het Bu-
renAlert alarmnummer, spreekt een 
bericht in en verbreekt de verbin-
ding. Direct daarna gaat bij de deel-
nemende buren, in een straal van 500 
meter, de telefoon over en horen zij 
het ingesproken bericht. Zo is ie-
dereen direct alert.
BurenAlert is nu in heel Nederland 
gratis beschikbaar. Meer informatie 
vind je op burenalert.nl, waar je je 
ook aan kunt melden.  

De oefentherapeut

Negatief denken,  
piekeren in bed en slaapproblemen
Heb je last van piekeren in de nacht? Heb je slaapproblemen? Ervaar jij dat je 
geen grip hebt op je eigen gedachten? Dat ze je tot last zijn en dat je ze niet 
kunt stoppen of oplossen? Pieker je vooruit in de tijd en/of terug in de tijd? 
Ben je hele scenario’s in je hoofd aan het afdraaien? Heb je to-do lijstjes in je 
hoofd of heb je veel inspiratie en ideeën in je hoofd en krijg je ze niet stil?
Er is een verband tussen slaapproblemen en een druk(zorgelijk)hoofd. s 
’Nachts kun je minder goed relativeren en dus lijkt alles erger. Wanneer je 
slecht geslapen hebt, pieker je meer en omdat je piekert, kun je weer slecht 
slapen. Je komt in een negatieve spiraal.

Hoe kun je weer ruimte maker in je hoofd en minder piekeren voor een ge-
zonde slaap? Wanneer je wakker ligt in de nacht kijk dan nooit op de klok. 
Aanvaard dat je hoofd is meegegaan naar bed en moeilijk stil is. Ontspan je-
zelf met mindful ademen, spierontspanning en andere slaapoefentherapie-
vaardigheden.
Soms zijn er momenten van gedachten. De mix van gedachten en ontspan-
ning is goed genoeg om kansen te bieden aan de slaap om jou mee te ne-
men naar dromenland. In plaats van ergernissen en soms zelfs angst, ont-
staat er een positieve focus. Zo voorkom je dat je in een negatieve spiraal 
komt en je gaat elke seconde/minuten waarderen dat het ontspannen/ sla-
pen lukt.

Heb je vragen over slapen, herken je jezelf in 
bovengenoemde vragen en tekst neem dan 
gerust contact met ons op: 040-2833753 
of via de site www.centrumbalans.nl  

Marjolein Schillemans en Anke Schoones zijn oefentherapeuten 
Cesar/Mensendieck, expert in houding en bewegen, 
psychosomatiek & slaap.

Begeleider Engelse  
conversatie gezocht
Bij het Nuenense Hobbycentrum zijn er een aantal conversatiegroepen 
actief. Er zijn drie groepen Engels: twee op dinsdagmiddag en een op 
donderdagmiddag. De wekelijkse bijeenkomsten duren ongeveer ander-
half uur en worden begeleid door iemand die de Engelse taal goed 
spreekt. Dat kan een (oud-)leraar zijn of iemand die lang in een Engelsta-
lig land heeft gewoond of gewerkt. Of iemand die vanuit zijn werkzaam-
heden vloeiend Engels spreekt.

Bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats zijn ze door omstandigheden 
dringend op zoek naar een vrijwilliger, 
iemand die het leuk vindt om zijn/
haar kennis van de Engelse taal in te 
zetten om anderen daarmee vooruit 
te helpen. Een conversatiegroep telt 
maximaal tien deelnemers. Het gaat 
niet om cursussen Engels maar over 
het voeren van gesprekken in die taal. 

Het kan tijdens de bijeenkomsten 
over van alles gaan, maar gezellig is 
het altijd! De begeleider stuurt alles in 
goede banen en geeft waardevolle 
taaltips. Zo leer je als lid van de con-
versatiegroep de taal steeds beter 

spreken. Uiteraard leer je ook veel van 
de andere deelnemers.

Wie meer informatie wil over de vaca-
tures (we zoeken twee nieuwe bege-
leiders) kan contact opnemen met 
Ger van de Ven, telefoon 06-2208 9430.  
Who is willing to take on this 
worthwhile challenge?

Het Nuenense hobbycentrum heeft 
als motto ‘Leren van en aan elkaar’ om 
het betaalbaar en laagdrempelig te 
houden voor iedereen. 
Meer info vindt u op www.dorpswerk-
plaatsnuenen.nl

Komende vrijdag is de volgende 
rikavond.
We starten elke vrijdag om 20.00 

uur en iedereen die een beetje 
kan rikken is welkom.

Tot vrijdag 3 februari!

Uitnodiging inwonersavond 
Dorpsraad Lieshout
Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er speelt in het dorp. Ze willen 
weten wat er leeft en wat belangrijk wordt gevonden. Om die reden or-
ganiseert zij donderdag 2 februari een inwonersavond waarvoor ie-
dereen wordt uitgenodigd.

GGD BZO verlengt 
pop-uplocaties in februari
 
GGD Brabant-Zuidoost blijft in februari de herhaalprik tegen corona aan-
bieden op pop-uplocaties in Best, Eindhoven, Valkenswaard en Deurne. 
Verder opent de GGD een nieuwe pop-uplocatie in Budel. Op alle pop-up-
locaties is de herhaalprik tegen corona zonder afspraak verkrijgbaar.

Overzicht pop-up vaccinatielocaties 
in de regio;

• Bladel – Cultureel Centrum Den 
Herd (t/m 30 januari), Emmaplein 4. 
Op 30 januari 9.00 – 16.30 uur.

• Best – Het Tejaterke, Max de Bossus-
traat 1. Op 31 januari, 7, 14 en 28 fe-
bruari, 9.00 – 12.00 uur.

• Eindhoven – De Toeloop, Jozef Isra-
elslaan 2F. Op 31 januari, 7, 14, 28 fe-
bruari, 14.00–16.30 uur.

• Valkenswaard – De Belleman, 

Bruninckxdal 2. Op 1, 8, 15, 22 fe-
bruari, 9.00 – 15.45 uur.

• Deurne – Sociaal Cultureel Centrum 
Den Draai, Blasiusstraat 2. Op 27 ja-
nuari, 3, 10 en 24 februari 9.00 – 
16.30 uur. 

• Budel – De Borgh, Dr. Antonius Ma-
thijsenstraat 15. Op 6, 13 en 27 fe-
bruari 9.00 – 16.30 uur.

Heb je na 18 september 2022 al een 
herhaalprik gehad? Dan hoef je geen 
tweede herhaalprik te halen bij de 
GGD. Je bent voldoende beschermd.

Aanvang 19.30 uur (tot ca. 21.30 uur) 
Locatie Dorpshuis Lieshout.
Deze avond is toegankelijk voor alle 
inwoners van Lieshout en voor geïn-
teresseerden. Aanmelden is niet no-

dig. Wilt u een onderwerp onder de 
aandacht van de Lieshoutse Dorps-
raad brengen ? Kom dan naar deze 
inwonersavond op 2 februari en laat 
van u horen.

Kienavond 
Vrijdag 3 februari organiseren wij (se-
niorenvereniging/KBO lieshout) voor 
jong en oud weer een kienavond, 
deze wordt gehouden in het Dorps-
huis Grotenhof 2 in Lieshout. De prij-
zen die u kunt winnen, zijn goedge-
vulde boodschappentassen, koffie-
pakketten en geldbedragen. Er wor-
den 24 rondes gespeeld.

Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.
Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit en zien u graag op onze 
kienavond.

Sleutelbos gevonden
Gevonden op 22 januari aan De 
Stockbempt in Nuenen. 
Graag bellen met 06-40078988.

Geniet van een swingende mix van ei-
gen werk en obscure bluescovers van 
artiesten als William Clarke, T-Bone 
Walker en Howling Wolf. Stilstaan is 
geen optie! Have fun with Possum Bel-
ly!  
Op de hoogte blijven van Blues optre-

dens in Schafrath? Meld u aan voor de 
gratis nieuwsbrief via de website: 
www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist 
u nooit een gezellig en gaaf optreden.  
Datum: 5 februari om 15.30 uur. Entree 
gratis, locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen www.sunnybluesnuenen.nl     
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AWC - RKSV 
Nuenen 0 - 0
Een koude en kille winterse dag in 
‘Wiechen ‘  (schrijf Wijchen, in het 
verre verleden werd de i extra ver-
sterkt met een lange i ( j ) , dat was 
het podium voor Nuenen om deze 
belangrijke competitie wedstrijd 
te beginnen. AWC staat een paar 
posities hoger dan Nuenen op de 
ranglijst, dus een mooi meetpunt 
om te kijken wie zou kunnen aan-
haken bij de subtop. 

De spelers van Nuenen hebben net 
een prachtig en succesvol trainings-
kamp achter de rug in de Algarve 
(Portugal). Daar heeft het team ge-
werkt aan conditie en aan verdere 
teambuilding.

Afgelopen zondag stond de eerste 
competitie wedstrijd na de winter-
stop op het programma. Op een 
slecht veld kwam Nuenen al snel tot 
scoringskansen, maar een doelpunt 
bleef uit. Daarna was AWC de betere 
ploeg, maar ook zij kwamen niet echt 
bij de goal. Roy Olislagers gaf daarna 
een mooie voorzet op Toni Cuenca, 
maar de afronding met het hoofd 
was niet voldoende. Ook Janic Teu-
nissen  kwam vanaf links een paar 
keer goed door, evenals Ed Craenen, 
maar echt gevaarlijk werd Nuenen 
niet. 
Een kwartier voor rust was het vooral 
AWC die een paar scherpe aanvallen 
had, waar keeper Jeroen Keeris goed 
moest ingrijpen. Vlak voor het einde 
van de eerste helft moest zelfs een 
speler van AWC van het veld met een 
rode kaart, dit na een zware overtre-
ding op Jasper van Oosterhout. De 
fanatieke trainer van AWC probeerde 
tevergeefs te protesteren bij de goed 
fluitende scheidsrechter.
Na rust probeerde Nuenen in een 
overtal situatie steeds meer druk te 
zetten. Matt Bolhuis schoot een vrije 
trap vanaf 20 meter net naast de goal. 
Jasper van Oosterhout moest helaas 
licht geblesseerd het veld verlaten, 
voor hem kwam Sem van den Broek. 
AWC probeerde de laatste 10 minu-
ten met snelle uitvallen het doel van 
Nuenen te bereiken. Jeroen Keeris 
kon gelukkig (als geen ander) in een 
1 tegen 1 situatie het doel schoon 
houden.

Vlak voor tijd kreeg Tim Ketelaars een 
kans uit een afgeslagen corner om te 
scoren, maar zijn schot ging over. 
Nuenen ging nog meer druk uitoefe-
nen, maar het wilde niet lukken om 
het eerste doelpunt van de dag op 
het scoreboard te krijgen. Matt Bol-
huis dribbelde over de linkerflank 
een paar keer tot aan de achterlijn 
vlakbij het doelgebied, maar de af-
ronding was net niet succesvol. Dyla-
no Adriana ging nog geblesseerd van 
het veld, voor hem kwam Jeff Soet-
hout in het veld. Meer mogelijkhe-
den kreeg Nuenen niet meer. Door 
het gelijke spel blijft Nuenen in de 
subtop staan, met een mooi uitzicht 
op een goede eindklassering.

Zondag staat de eerste thuiswed-
strijd ( aanvang 14.30 uur ) van 2023 
tegen Longa’30 uit Lichtenvoorde op 
het programma. Toegang is gratis en 
bij regenachtig weer kunt u altijd 
overdekt zitten of staan!

Mixteam BC Lieshout  
sprokkelt weer enkele punten
Het mixteam van Badminton Club Lieshout heeft het moeilijk in de 15de 
afdeling van de 8ste divisie. Winnen zat er in de afgelopen wedstrijden 
niet in, maar tóch slaagde het team er in om uit elke wedstrijd wat punten 
over te houden: zo sprokkelt het team de punten bij elkaar en staan ze op 
een zeer aanvaardbare zesde plaats en houden ze zowel Rudra United-3 
en ESBV Panache-1 ruim achter zich.

BCL-1/BouwBaar bestaande uit Tim van 
Bommel, Roel de Laat, Ainara Vande-
gard en Carolien van den Biggelaar (bei-
de zittend)

BCL-1/BouwBaar Bouwmanage-
ment – BC Bever-5: 2-6 
Tijdens de thuiswedstrijd tegen het 
Rijense BC Bever was Ainara Vande-
gard (opnieuw) de speler die de 
meeste punten binnen haalde voor 
het Lieshoutse team. In haar single-
partij maakte ze korte metten met te-
genstandster Danique Rutters (21-
10, 21-11) en ook in de mixdubbel-
partij pakte ze de winst. Carolien van 
den Biggelaar kon dat niet nadoen. 
Zij verloor -na een goede partij- haar 
singlepartij en samen met Roel de 
Laat kon ze haar mixpartij ook niet 
winnen. Omdat de beide dubbelpar-
tijen verloren werden konden uitein-
delijk wéér twee punten bijgeschre-
ven worden.

BCL-1/BouwBaar Bouwmanage-
ment – BCH-6: 1-7
Carolien van den Biggelaar had zo 
maar een belangrijke overwinning 
binnen kunnen slepen. Na een lange 
én spannende partij verloor ze echter 
in de verlenging van de toegevoegde 
derde set met 22-24 van Rosan van 
de Ven. Ainara Vandegard had toen al 
haar singlepartij verloren, net als Roel 
de Laat. Ainara haalde echter revan-
che door de mixpartij -ook in de ver-
lenging van de toegevoegde derde 
set- te winnen: zij wonnen met 21-18, 
9-21 en 22-20. Omdat er verder geen 
punten gehaald konden worden 
bleef er deze keer wéér één puntje in 
Lieshout achter.

BC Bever-5 - BCL-1/BouwBaar 
Bouwmanagement: 7-1
Ook de uitwedstrijd tegen het Rijen-
se BC Bever is verloren gegaan, maar 
heeft tóch weer één punt opgele-

verd. Weer was Ainara Vandegard de-
gene die de punten binnen bracht. 
Ook deze keer was ze weer te sterk 
voor Danique Rutters en won ze de 
onderlinge confrontatie weer. Tim 
van Bommel, speelde deze keer -als 
enige heer- de mannenpartijen. He-
laas kon hij geen vuist maken en dus 
ook geen punten binnen brengen. 
Invalster Barbara van Riemsdijk kon 
dat evenmin. Zowel in de damesdub-
belpartij als in de singlepartij moest 
ze de overwinning aan haar tegen-
standster laten. 

Doordat de andere drie partijen niet 
gespeeld konden worden vanwege 
een incompleet team bleef het deze 
keer bij “weer één punt”.

Kienen in wijk-
centrum Scarabee
Mededeling  VrouwenVereniging Nue-
nen-Gerwen: Dinsdag 7 februari is er 
kienen in het wijkcentrum Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10. Ook niet leden 
zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 
uur.

Wijziging startplaats bij  
WandelSport-Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense 
wandelsportverenging WSV is in de maand februari de ingang van 
het EMK-terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken twee groepen, ieder in een 
eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal twee uur 
door de mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om ook eens 
vrijblijvend mee te wandelen.

Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. Voor nadere informatie: www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u 
mailen naar het secretariaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Lonu naar de  
Houffalize Ultra Trail
 
Ruim 450 km en bijna 15.000 hoogtemeters (!), dat hebben hardlopers 
van Lonu bij elkaar gelopen tijdens de Houffalize Ultra trail van 22 januari 
jongstleden. Er deden vijf vrouwen en tien mannen mee op de volgende 
onderdelen: 10, 16, 23 en 53 (!) kilometer, op een totaal van zo’n 1400 
deelnemers.

De vrijdag daarvoor had het hard ge-
sneeuwd waardoor er een pak 
sneeuw van ruim tien centimeter op 
het schitterende parkoers lag. Pure 
wintersport condities, maar dat 
maakte de trail op meerdere punten 
ook weer erg lastig want het was na-
tuurlijk glad. Op de steilste stukken 
kon je alleen met handen en voeten 
en met hulp van boomstammen naar 
boven klauteren en waar nodig was 
gelukkig een touw gespannen om je 
naar boven te trekken. Naar beneden 
was het opletten geblazen en op 
sommige punten ‘op de poep’ naar 
beneden glijden. Dus geen parcours 
om snelle tijden te lopen, maar daar 
gaat het bij een trail niet om. Het gaat 
om de beleving en dat was in deze 
besneeuwde omgeving optimaal.
Zou je ook wel eens aan zo’n trail wil-

len meedoen, kom dan eens naar 
Lonu. Op dinsdag en donderdag 
avond (19.00 uur) starten zij altijd 
vanaf het clubgebouw. Maar ook als 
je nog lang niet toe bent aan die kort-
ste trail (tien kilometer met zeven-
honderd hoogtemeters), maar eer-
der denkt aan één (vlakke) ronde van 
vijf kilometer bij de van Goghloop, 
dan is er een geschikte groep bij 
Lonu waar je van start kunt gaan.
Voor meer info zie: lonu.nl.

Tokken toernooi
Op vrijdag 27 januari vond bij NKV het allereerste Tokken    
toernooi plaats in de kantine van de Nuenense Korfbal Vereniging. Met 
32 inschrijvingen was het gezellig vol en de sfeer zat er al snel in.

Tokken is een leuk bordspel en is een 
combinatie van Mens erger je niet en 
het kaartspel Pesten. De eerste ronde 
ging om half acht van start, met wat 
lekkers op tafel en een glaasje drin-
ken erbij ging iedereen fanatiek aan 
de gang. Tussen de rondes door was 
er tijd voor een gezellig onderonsje 
en kon men zich opmaken voor de 
volgende ronde.
Nadat de vierde ronde tegen half 
twaalf klaar was, kon het grote tellen 
beginnen om de winnaars te bepa-

len. Er werd door de deelnemers 
naarstig gespeculeerd wie het ge-
worden zouden zijn. Tot het verlos-
sende woord eruit was, Nik Van Den 
Heuvel en Tim Wigmans gingen er 
met de uiteindelijke winst vandoor.
We konden gerust stellen dat het een 
zeer geslaagde avond was en er is 
meteen een nieuwe datum vast ge-
legd (31 maart) voor een vervolg. De 
inschrijvingen stromen al binnen dus 
ook dat gaat weer een mooie avond 
worden.

SPORTSPORT
Programma
VV Nederwetten
Zondag 5 februari
O.K.S.V 1 - Nederw. 1 . . . . . . . . . . . 14.30 uur 
Nederw. 3 - RKSV Nuenen 8  . . . . 10.00 uur 
Nederw. 4 - Pusphaira 6 . . . . . . . . 11.00 uur

Nuvo ’68 Heren 1 wint  
degradatiekraker in Promotieklasse
In een ware volleybalthriller heeft Nuvo ’68 Heren 1 de degradatiekraker 
in de promotieklasse tegen Hovoc in Horst met 2-3 gewonnen. De winst 
op de nummer laatst uit de poule betekent de eerste overwinning van het 
seizoen voor de mannen uit Nuenen.

Er zat wat spanning op de wedstrijd 
en dat was in de eerste 2 sets te mer-
ken. Vooral in de eerste set werd er 
krampachtig gespeeld en ontbrak 
overtuiging in het spel van de ploeg 
uit Nuenen. Op inzet en beleving 
werd de eerste set door de thuis-
ploeg uit Horst met 25-18 gewonnen.
In de tweede set kwam er verbete-
ring in het spel en mede door enkele 
goede servicereeksen bouwden Nue-
nenaren een comfortabele voor-
sprong op. Richting het einde van de 
set kroop Hovoc echter weer dichter-
bij door enkele sterke scores en een 
lastige serviceserie. Uiteindelijk was 
de thuisploeg in de ‘big points’ aan 
het eind van de set beter tegen de 
spanning bestand en sleepte in ver-
lenging met 27-25 de set binnen. 
Dit dwong coach Arjen Polstra tot en-
kele tactische omzettingen die gun-
stig uit zouden pakken. Met beleving 
en strijdlust herpakt Nuvo ‘68 zich 
van het nipte verlies van de tweede 
set en sleept de derde set met 23-25 
binnen. Steeds vaker weet het team 

de gaten in de Horster defensie te 
vinden door een goede combinatie 
van tactische ballen en harde klap-
pen, waardoor de vierde set ook een 
prooi wordt voor de Nuenense ploeg.
De vijfde set gaat lang gelijk op, de 
ploegen zijn aan elkaar gewaagd, 
wat halverwege de set resulteert in 
een 8-8 gelijke stand. Dan komt de 
beslissende servicereeks van de uit-
blinkende middenaanvaller Xander 
Ouwerkerk. Hij slaat met zijn service 
een gat van 3 punten en die voor-
sprong wordt niet meer uit handen 
gegeven. De laatste set wordt uitein-
delijk met 11-15 gewonnen. De over-
winning is niet genoeg om de degra-
datiezorgen weg te nemen, maar 
geeft wel een positieve impuls aan 
het team richting de volgende wed-
strijden. De eerstvolgende krachtme-
ting volgt zaterdag om 19.00 uur te-
gen Civitas uit Venlo.
Meer weten over volleybal of Nuvo 
’68?
Kijk op www.nuvo68.nl voor proef-
trainingen en contactgegevens.

Extra meevaller Grote Club-
actie voor TV Wettenseind
Elk jaar worden er door de jeugdleden van TV Wettenseind veel loten 
voor de Grote Clubactie verkocht. Een groot deel van de opbrengst komt 
bij onze vereniging terecht en wordt besteed aan verbetering aan ons 
park specifiek gericht op de Jeugd. Zo hebben we twee jaar geleden een 
enorme ingraaftrampoline geplaatst en afgelopen jaar een mooi weerbe-
stendige voetbaltafel. 

Dit jaar was de opbrengst weer erg goed en met ruim € 1500,- ook veel meer 
dan we hadden gehoopt. Afgelopen woensdag werden we door de Grote 
Clubactie nog eens extra getrakteerd. TV Wettenseind is namelijk een van de 
vijftig verenigingen die een extra € 250,- heeft gewonnen door mee te doen 
met de social-media actie #vierhetsucces. Wat we dit jaar met het geld gaan 
doen, is nog niet helemaal zeker, ook omdat deze bonus onze mogelijkheden 
weer uitbreidt, maar het wordt zeker iets gaafs voor de jeugdleden.
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Vanaf zaterdag 4 februari is het ook 
mogelijk om te lunchen bij Ratatouille

Wij openen onze deuren vanaf dan op elke zaterdag 
& zondag vanaf 12.00 uur voor een heerlijke 

mediterrane lunch in een sfeervolle ambiance.

Bekijk de lunchkaart op onze website en reserveer direct!

Au revoir bij Ratatouille
www.restaurantratatouille.nl

Park 63, 5671GC Nuenen
nuenen@restaurantratatouille.nl

Tel: 040 - 202 50 37

Rolluiken = Raamisolatie 
* Vraag jouw Sunmaster specialist naar de actievoorwaarden. Deze actie is  geldig van 14 januari t/m 25 februari 2023. Genoemde prijzen zijn altijd excl. eventuele installatiekosten.

 Direct resultaat    Betaalbaar   Advies en installatieservice

t.w.v. € 196,-

GRATIS
SmartHub

Bij aankoop van min. 3 rolluikenBij aankoop van min. 3 rolluiken

GRATIS
SmartHub
GRATISGRATIS
SmartHub

t.w.v. € 196,-

SmartHubSmartHubSmartHub

Bespaar tot wel 

€142,-
Per rolluik*

Spegelt 102 | 5674 CD Nuenen | 040 - 285 77 90 | www.dlczonwering.nl
Openingstijden: di t/m vr 9.00h tot 16.00h

EXTRA
WINTERKORTING
op alle producten

* Vraag DLC Zonwering naar de actievoorwaarden. De Sunmaster actie is geldig t/m 25 februari 2023. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele installatiekosten. 

Per SOLAR rolluik*

De extra winterkorting is geldig t/m 20 maart 2023

VERDUURZAAM JE HUIS 
met rolluiken


