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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / www.bcsn.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

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

www.makelaarsplein.com
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PRINS VINO

Dubbel & Dwèrs!

JEUGDPRINSES FLOOR EN JEUGDPRINS MORRIS
Als we gaan dan gaan we met z’n allen!De man achter de schermenMaikel van den BiggelaarProgramma Carnaval 2023

Alleen inAlleen in
NuenenNuenen 

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlage

Uitbreiding opvanglocatie
De schrijnende oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna een jaar. En nog da-
gelijks zijn volwassenen en kinderen op de vlucht voor het oorlogsge-
weld. Gemeenten doen hun best om deze vluchtelingen onderdak te bie-
den. Zo ook in Nuenen. De gemeente breidt daarom de opvanglocatie 
aan de Vrouwkensakker uit. We verwachten in maart te kunnen starten 
met de interne verbouwing van de klaslokalen en streven ernaar de ver-
bouwing uiterlijk in juli af te ronden. 

Opvang Oekraïners in Nuenen 
Sinds 2 juni 2022 vangt de gemeente 
Nuenen Oekraïense vluchtelingen op 
in de gemeentelijke opvanglocatie 
aan de Vrouwkensakker. Woning-
stichting Helpt Elkander heeft het 
voormalige schoolgebouw hiervoor 
beschikbaar gesteld. Als woning-
stichting vindt Helpt Elkander het be-
langrijk een bijdrage te leveren aan 
de opvang van Oekraïense vluchte-
lingen. Om aan de groeiende vraag 
naar opvang in de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost te voldoen hebben 
de gemeente Nuenen en Helpt El-

kander samen de mogelijkheden ver-
kend om de bestaande opvangloca-
tie uit te breiden. De klaslokalen in 
het oude gedeelte van het schoolge-
bouw aan de Vrouwkensakker zijn 
geschikt bevonden om, na verbou-
wing, extra vluchtelingen op te van-
gen. De gemeente neemt de verbou-
wing op zich. 

Atelier Nuenen 
De betreffende klaslokalen zijn op dit 
moment in gebruik door Atelier Nue-
nen. Helpt Elkander heeft voor het 
schilderscollectief een goede alter-

natieve locatie gevonden in het 
steunpunt aan de Goudvinkhof 12A. 
De huidige gebruikers van het steun-
punt worden dan ondergebracht in 
de ontmoetingsruimte van de Jo van 
Dijkhof. 

Verbouwing 
Wij zijn erg blij dat de Oekraïense 
vluchtelingen op deze locatie in Nue-
nen opgevangen kunnen worden. 
Coördinator Mirjam de Groot zal ook 

voor de nieuwe bewoners van de 
Vrouwkensakker het aanspreekpunt 
zijn. We willen deze mensen zo snel 
mogelijk een warm en veilig onder-
komen bieden. 
We verwachten in maart te kunnen 
starten met de interne verbouwing 
van de klaslokalen en streven ernaar 
de verbouwing uiterlijk in juli af te 
ronden. We verwachten dat even-
tuele overlast tijdens de verbouwing 
tot een minimum beperkt zal blijven.

‘Vers bloed gezocht’ 

Vaste datum Picknick in het Park
Door Edwin Coolen

‘Het weekend na Hemelvaart is voortaan voor Picknick in het Park. Na 
lang zoeken en veel overleg zijn we op deze datum uitgekomen’, zegt Per-
jan Kuijten.

ben: vers bloed, mannen en vrouwen 
met inspiratie. Perjan: ‘We willen de 
continuïteit van het evenement ze-
ker stellen. Er zijn voor ons geen heili-
ge huisjes, alle ideeën zijn welkom 
met als belangrijkste waarden: kwali-
teit, laagdrempelig, voor en door ie-
dereen in Nuenen. Dat is voor ons 
wel de kern: mensen samenbrengen 
in dat prachtige Park. 

Na carnaval pakken we als organisa-
tie de draad weer op. Dus wie interes-
se heeft om ons te komen verster-
ken…’

Voor meer informatie mail naar:
pjkuijten@gmail.com

De Picknickorganisatie van vorig jaar

Voorheen zat het familiefestival altijd 
op het laatste weekend van mei, be-
halve als Pinksteren op die dag viel, 
dan verschoof de Picknick een week 
naar voren. Perjan: ‘Fijn dat we nu 
een vaste plek op de kalender heb-
ben. Ook denken we zo meer kans op 
mooi weer te hebben. Want dat blijft 
natuurlijk een onzekere factor. Ook 
financieel.’

‘We zoeken als organisatie nog een 
formule waarbij we dat misschien 
kunnen opvangen of omzeilen’, vult 
Nick Bongers aan. ‘Hoe de komende 
Picknicks in het Park er uit gaan zien, is 
sowieso nog open. Ja, muziek, eten en 
drinken zullen er natuurlijk zijn. Maar 
voor het programma, de vorm en de 
uitvoering zoeken we nieuwe ideeën 
en versterking in de organisatie.’

In 2016 was de eerste editie van Pick-
nick in het Park, georganiseerd van-
uit een vriendenclub, die graag iets 
voor en door Nuenen wilden organi-
seren op die mooie locatie: het Park. 
Vorig jaar was voor het eerst een 
tweedaagse Picknick. Inmiddels zijn 
ze, onderbroken door corona, toe 
aan de zesde aflevering.

De mannen van de organisatie zijn 
nu tot de conclusie gekomen dat ze 
hiervoor meer slagkracht nodig heb-

Dak klaar en steigers weg
Afgelopen week was het zover: op het nieuwe Van Gogh Village Museum werd 
de laatste van 42.000 dakpannen gelegd. Tevens was dat het moment om de 
steigers rondom het gebouw te verwijderen. Vol trots zegt uitvoerder Hans 
van de Graef: “Dat was nog even pittig om in de vrieskou het dak op te gaan. 
Maar nu het klaar is, vinden we het wel supermooi!” Dat laatste hoort directeur 
Simone van der Heiden wel vaker: “Het nieuwe museum is een aanwinst voor 
de Berg”. Inmiddels vorderen de werkzaamheden binnen gestaag. De planning 
ligt nog steeds op schema. Half april hopen we te kunnen proefdraaien”. 

.

       Valt na 7,5 jaar het doek             
       voor Cultuur Overdag?
Met veel passie en plezier hebben 15 vrijwilligers onder de naam Cultuur 
Overdag de afgelopen 7,5 jaar culturele activiteiten georganiseerd. Zelfs 
in de twee coronajaren wisten we binnen de gestelde kaders toch mooie 
concerten te organiseren. Er kwam zelfs een nieuw initiatief: de kioskcon-
certen in Het Park.

En toch staat de toekomst van Cul-
tuur Overdag op het spel. Het gehele 
bestuur wil namelijk niet verder na 
augustus 2023 en er is (nog!) nie-
mand om de rollen over te nemen. 
Als bestuur wisten we natuurlijk wel 
dat we eigenlijk roulerend zouden 
moeten aftreden, maar er was niet 
eerder iemand die bestuurslid wilde 
worden. En daarom, zoals dat dan 
gaat, gingen de huidige bestuursle-
den maar door.
Maar voor de bestuursleden is het 
mooi geweest. Als voor 1 juni 2023 
geen nieuwe bestuursleden (mini-
maal drie) en PR-vrijwilliger zijn ge-
vonden, rest ons niets anders dan te 
stoppen. Met heel, heel veel pijn in 
het hart. Concreet betekent het dat 
vanaf september 2023 geen nieuwe 
films en concerten zullen worden 
georganiseerd.

Daarom deze noodkreet: ben of ken 
je iemand die cultuur een warm hart 
toedraagt? Heb je zin in een be-
stuursrol bij een financieel gezonde 
stichting? Laat het ons weten. We 
gaan graag met je in gesprek om je te 
vertellen over onze rol en onze activi-
teiten. Stuur een korte mail met je 

contactgegevens naar info@cultuur-
overdag.nl en we nemen snel con-
tact met je op.

Namens het bestuur,
Marian Vissers, voorzitter
Priscilla Meijer, secretaris

Paul Silvis, penningmeester

Fem van Empel wint 
WK-titel veldrijden

Speelmiddag 
Guitaresque

De familie-
voorstelling 
´De Heksen´
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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.

     

OPENING CARNAVAL 
MET D’N AFTRAP!
Op zaterdag 18 februari trappen we gezamenlijk de car-
naval af in Nederwetten met muziek en gezelligheid. Dit 
is de start van de carnaval in onze gemeente. De carna-
valsverenigingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
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 9.30 uur. 
Ook dit jaar zal burgemeester Maarten Houben de sleu-
tels van ons mooie dorp weer o�  cieel overdragen 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 o�  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 binnenkomst krijgt u ook een 
consumptiebon aangeboden.

POP-UP LOCATIES VOOR EEN 
HERHAALPRIK TEGEN CORONA
GGD Brabant-Zuidoost blijft in februari de herhaalprik 
tegen corona aanbieden op pop-uplocaties in Best, Eind-
hoven, Valkenswaard en Deurne. Per 1 februari sluiten we 
de pop-uplocatie in Bladel en openen we een nieuwe 
pop-uplocatie in Budel. Op alle pop-uplocaties is de her-
haalprik tegen corona zonder afspraak verkrijgbaar.

Overzicht pop-up vaccinatielocatie in de buurt 
• Eindhoven – De Toeloop Dinsdag 31 januari, 7, 14 
 en 28 februari, 14.00 – 16.30 uur. 
• Adres: Jozef Israëlslaan 2F, 5642 KA Eindhoven. 

1 enkele herhaalprik tegen corona 
Heb je na 18 september 2022 al een herhaalprik gehad? 
Dan kan je niet een 2e herhaalprik halen bij de GGD. Je 
bent voldoende beschermd.

Praktische informatie pop-uplocaties 
• Alleen de herhaalprik tegen corona is verkrijgbaar op 

pop-uplocaties 
• Een afspraak is niet nodig 
• Neem je ID en mondkapje mee (het dragen van een 

mondkapje is verplicht)
• Houd rekening met enige wachttijd 
• We bieden de herhaalprik op de pop-uplocaties aan op 

basis van beschikbaarheid, op = op. Het kan gebeuren 
dat we je vragen een andere keer terug te komen. 

Vaste vaccinatielocaties 
Eindhoven vaccinatielocatie Antoon Coolenlaan 
• Zowel de basisserie als de herhaalprik tegen corona 
• Coronavaccinaties op maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag, vrije inloop 9.00 – 16.30 uur • Coronavac-
cinatie voor kinderen alleen op afspraak 

• Vanaf 31 januari kunnen 19 t/m 26-jarigen hier op af-
spraak een HPV-vaccinatie halen op woensdag, vrijdag 
of zaterdag. 

• Adres: Parking Antoon Coolenlaan 5, 5644 RX Eindhoven

Helmond vaccinatielocatie Haverdijk
• Zowel de herhaalprik als de basisserie (kindervaccina-

tie alleen in Eindhoven)
• Coronavaccinaties op donderdag, vrije inloop van 9.00 

– 16.30 uur.
• Vanaf 31 januari kunnen 19 t/m 26-jarigen hier op af-

spraak een HPV-vaccinatie halen op dinsdag, donder-
dag of zaterdag.

• Adres: Haverdijk 11 (parkeren Sojadijk), 5704 RC Helmond

Meer informatie en de overige pop-up locaties 
kunt u vinden op de website van GGD BZO: 
www.ggdbzo.nl/coronavirus/coronavaccinatie/

1
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RAADSINFORMATIE
Inloop spreekhalfuur met de raad
Op 16 februari vindt het raadspreekuur plaats. U bent wel-
kom om in gesprek te gaan met raads- en burgerleden. U 
hoeft zich niet vooraf aan te melden en kunt zo binnen-
lopen. De inloop vindt plaats op 16 februari van 19.30 uur 
tot 19.55 uur vóór de beeldvormende avond, in de raadzaal 
van Het Klooster. Dit onder het genot van een kopje ko�  e 
of thee.

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 16 februari om 20.00 uur een beeld-
vormende avond in de raadzaal van Het Klooster. 

Tijdens de beeldvormende avond staat het delen van in-
formatie centraal. Het uiten van standpunten is niet aan 
de orde.

Wilt u meespreken?
Meld u aan voor: 15 februari vóór 12.00 uur via 
nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar 
gri�  e@nuenen.nl 
Let op: het stellen van vragen staat centraal, het geven van 
een standpunt is nu nog niet aan de orde.

De vergaderingen zijn ook live te volgen via:
nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV

BOEKJES & BABBELS IN DE 
BIBLIOTHEEK IN NUENEN
Georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal in samen-
werking met LEV Nuenen.

Binnenkort vindt er weer een nieuwe editie plaats van 
Boekjes & Babbels in de bibliotheek in Nuenen.
Doe gezellig mee met je (klein) kind(eren) van 0-4 jaar; 

luisteren naar een voorleesverhaal, een activiteit doen en 
ervaringen uitwisselen met andere (groot)ouders. Onder 
het genot van een kopje ko�  e of thee.
De eerstvolgende editie staat gepland op donderdag 16 
februari van 10.30 – 11.30 uur. Het thema is dan: Feest!, 
met als centrale prentenboek: Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje. 
De kinderen mogen verkleed komen!
Deelname is gratis, graag wel even van tevoren aanmelden 
via: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten. 

Senioren zijn ook van harte welkom
Tijdens deze activiteit zetten we ook de deuren open voor 
senioren die op zoek zijn naar wat meer gezelligheid. De 
bibliotheek bezoeken is een laagdrempelige manier om 
andere mensen te ontmoeten. Men kan een kop ko�  e 
drinken, een praatje maken met anderen en genieten van 
dat wat er om hen heen gebeurt of zelfs meedoen aan de 
activiteit van Boekjes & Babbels indien gewenst. Voor se-
nioren zijn er op donderdag 16 februari nog voldoende 
(gratis) plaatsen beschikbaar. U hoeft hiervoor niet te re-
serveren van tevoren.
Heeft u zin in een Boekje en een Babbel? Kom dan gezel-
lig langs tijdens dit ko�  e-uurtje.
Boekjes & Babbels wordt begeleid door een medewerker 
van de bibliotheek en een medewerker van LEV Nuenen.
Graag tot ziens in de bibliotheek in Nuenen (Jhr. Hugo van 
Berckellaan 18).

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 31-01-2023 EN 06-01-2023

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

    Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Langlaar 11 Verbouwing van de achterzijde  
 woonhuis 
Soeterbeekseweg 33 Bouwen van een garage/
 kantoor 
Sleedoornlaan 59 Uitbreiden aan de voorzijde 
Het Puyven 27  Plaatsen van een overkapping

    Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kerkhoef 12 Wijzigen van het gebruik ten   
 behoeve van het vestigen van   
 een restaurant 
Marijkestraat 21 Verbouwing 
Van Ruusbroecstraat 28 Aanbrengen van geïsoleerde   
 dakplaten

   Mededeling verlenging omtrent besluit  
   omgevingsvergunning

Locatie Omschrijving
Hool 17 Voor het plaatsen van een tijde-
 lijke woonunit

    Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Opwettenseweg 203 Aanvraag tot wijziging van een  
 aanhangsel op grond van de   
 Alcoholwet 
Park 69 Melding voor de Uitreiking on- 
 derscheiding Dwèrsklippel 
De Huikert 17 Melding voor het wijzigen van  

een boomkwekerij met straten-
 makersbedrijf naar stratenma-  
 kersbedrijf 
Nuenen c.a. Mandaatregister Dienst Dom-  
 melvallei 2023 
Nuenen c.a. Kader Grondprijzen en Exploita-
 tiebijdragen 2023

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de of-
fi ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of 
download de app om berichten digitaal te ontvangen 
via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Op zaterdag 18 februari trappen we gezamenlijk de car-
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www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

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

4 Quiche Lorraine
uit eigen keuken ........6,00 

Achterham  .............................. 150 gr. 3,95

Balletje Preitje  ........................ 100 gr. 2,20
"Verrassend lekker"

Bami of Nasi
met Babi Pangang .......... P/Portie 6,50

Saté Pakket
"500 gr. vlees + Bak Saté saus"  ........................ 8,95

Entrecôte  .................................... 100 gr. 2,95
"Naturel of gemarineerd"

Steak Picanha  .......................... 100 gr. 3,50
"van Black Angus Rund"

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

KANT EN KLAAR

TOP

- Verbouw  - Aanbouw
- Timmerwerken/montage

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

Bij ons werk je in een echt familiebedrijf met een no-nonsense cultuur. Je krijgt de ruimte om 
jouw ideeën te delen en veel doorgroeimogelijkheden, om te doen waar jij goed in bent. Wat je 
opleiding of specialisme is, vinden we minder relevant. Als je de juiste drive maar hebt. 

Dat is een baan om op te bouwen!

Wat bieden wij?

   Betonmixer Chauffeurs CE 
   Kraanmachinist 
   Betonpompmachinist

Jansen Beton is onderdeel van A. Jansen B.V. Wij bieden al ruim 50 jaar duurzame en innovatieve 
oplossingen op het gebied van infra, recycling en beton. Check onze vacatures én ervaringen van 
medewerkers op www.werkenbijajansenbv.com of scan de QR-code. 

Scan!

Jansen Beton zoekt nieuwe collega’s

Over A. Jansen B.V.

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE

Op mooie locatie gelegen bedrijfsruimte.
Adres: Spegelt 29 5674 CE Nuenen

Bedrijfshal ± 240 m2 hoogte 6.50 mtr.
Kantoor 20 m2. De kantoorruimte is eventueel uit 

te breiden met 90 m2 en 48 m2 archief ruimte.
Voldoende parkeerruimte aanwezig.
Alle ruimtes zijn netjes afgewerkt.
Alle voorzieningen zijn aanwezig.

Voor informatie kunt u bellen naar:
Karma vastgoed en beheer bv
06 34940070 of 06 34940060

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
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Gezellige carnavalsreceptie 
jeugd Dwèrsklippels

Kom jij ook?
Neem je vrienden en vriendinnen 
mee. Je vader, moeder, opa, oma, 
broertjes en zusjes. Waarnaar-
toe? Naar de receptie van Jeugd-
prins Morris en Jeugdprinses 
Floor natuurlijk!

Kom kennismaken en alvast genie-
ten van leuke carnavalsmuziek in de 
carnavals ResiTentie op het Van 
Goghplein. Woens-
dag 15 februari 
van 17.00 uur tot 
19.00 uur. Zien we 
jou dan?

Feest mee met de  
carnavalsoptocht in Gerwen!
Op zaterdag 18 februari is het zover: de eerste carnavalsoptocht van de 
gemeente Nuenen c.a. is in Gerwen! We gaan ervan uit dat het weer een 
mooie tocht zal worden. Na afloop van de Gerwense optocht is het berege-
zellige Optochtbal. Dit jaar zullen de Nünentaler Schürzenjäger onze nieu-
we residentie De NarreBar op z’n kop zetten. Zorg dat je erbij bent!

De optocht start om 14.11 uur vanaf de Gerwenseweg bij het Heuvelplein. On-
derweg worden stembiljetten voor de publieksprijs uitgedeeld. Hiermee kun je 
als toeschouwer stemmen op de groep of deelnemer die volgens jou de leukste 
act neerzet. De winnaar van de publieksprijs wint € 55,-.

De jeugd ontvangt startgeld: € 4,- per kind (categorie jeugd individueel) en als 
groep € 25,- (categorie jeugdloopgroep of jeugdwagen). Schrijf je dus snel in!
Tijdens het optochtbal wordt ook de prijs uitgereikt voor de mooist verklede 
groep en individueel. Het is dus zeker de moeite waard om je mooiste, gekste 
outfit uit de kast te halen. 

Wil je meedoen met de optocht? Gebruik dan het inschrijfformulier op de web-
site www.narre- kappen.nl>optocht. Je kunt ook bellen naar Johan van Vroen-
hoven: 06-40588086.

Carnaval
Vecteezy.com

Bonte avond CV De Wetters
Op vrijdag 17 februari organiseert CV De Wetters de Tweede Bonte 
Avond van ons carnavalsseizoen. Een avondvullend programma vol 
muziek, kletsers in de ton en veel entertainment in onze residentie Lo-
kaal Royaal (MFA, de Koppel te Nederwetten). 

 

De tonproaters deze avond zijn: Eric 
Mulder, Alex Wintermans, Dirk Kou-
wenberg, Bart Ketelaars, Luc Janssen 
en Tom van Osch. Verder zijn er optre-
dens van onze Oud-Prinsen, de Da-
mes van de Raad en komt een zanger 
er een mooi feest van maken. En ver-
geet ook onze Spetters van de Wet-
ters niet! 

De zaal gaat open om 19.00 uur en 
het programma zal beginnen om 
19.30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
bij de kantine van R.K.V.V. Nederwet-
ten, Kapsalon Hair & There, bij Michel 
Verhoeven (Koppel 13) of bij John 
van der Velden (Brederostraat 9, Nue-
nen) en kosten € 15,- per stuk.
Hopelijk tot dan!

Om vast in de stemming 
te komen #carnaval23
Dans toch de hele nacht met mij!
Als dit een droom is dan droom ik jou erbij
En voor de zon komt heb jij allang gezegd
Die droom van jou is niet zo slecht
Ja, die droom van jou en mij is echt!
La-la-la-la-la-la-la-laaaaa
la-la-la
la-la-la-la-la-la-la-laaaaa
la-la-la-la-la
la-la-la-la-la-la
la-la-la-la-la-la-la-laaaaa
la-la-la-la-la-la-la-la-laaaaa

Carnavalwagenbouwers Tjapzooi22

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 6

Oplossingen wk 5

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

B E K E N D E P I R A N H A

R L E O L E A A L M N

I N D O N D E R D A G V A

D O F D I E N A A R D A N

G L I P C R A A B E T A

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

P I D R

A L E N E R D R A A D D

B A A T K O E O K O O I

A A P W E E K E N D M O E

C I K O R I A N D E R M P

U P O R E T S M U L T

S T E M M E N E G O I S M E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 8
3 4 6 7

2 6 7
5 8 7 3

4
4 9 1 6

6 3 2
3 2 1 9

7 4

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

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

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

B E L A S T I N G T R U C

ANNEX
AUTORITAIR
BERISPING
BLADVAL
BOUVIER
BROES
CHOPPER
DEERNIS
DRAADNAGEL
EDOCH
FLASHBACK
FREAK
GANGDEUR
GEWAS
GEWIS
GRONDZEE
HAREM
JARRETELS
JEANS
JEUGD
JUMELAGE
KASJE
KATJE
KEUZEHEREN
KNAPZAK
KUSSEN
LARGE
LESJE
LIEVERLEDE
LOZEN
MOLSHOPEN
OMVER
PALING
PANEL
PITJE
PYTHAGORAS
SCHAPENRAS
SPREI
TEEFJE
TREND
ZANDGROEVE
ZEDEN

Horizontaal:
1 uitgeschreven fi lmtekst 6 onbrandbare stof 12 uitstraling 13 gedeelte 15 gedenknaald 18 loon 
20 marterachtig roofdier 21 Algemeen Beschaafd Nederlands 23 vrouwtjesschaap 24 schaaldier 
26 bijbelse koning 28 afgebakend gebied 29 voorschrift 31 rommel 33 biljartstok 34 bezittelijk 
voornaamwoord 36 via 38 snijwond 41 wijfjeshond 43 keukenkruid 45 weerklank 47 tennisterm 
49 gard 51 raamscherm 52 affaire 55 uitbarsting 58 gebreid kledingstuk 59 Ierland 60 gewoonlijk 
61 invoer.

Verticaal: 
2 Romeinse keizer 3 droog en korrelig 4 deel v.h. oog 5 zo-even 7 pl. in België 8 dik stuk hout 
9 tijdperk 10 broodbeleg 11 Russische brandewijn 14 dierenopvang 16 tapkast 17 zonder haar 
18 model 19 elektrisch geladen deeltje 22 besloten vennootschap 25 doodop 26 goede 
eigenschap 27 onbemand vliegtuigje 28 rangtelwoord 30 erfelijkheidsdrager 32 Engels telwoord 
35 aanvang 36 lacune 37 koningstitel 38 grote dure auto 39 maar 40 soort schaatsen 42 
milieuvriendelijk (voorvoegsel) 44 lichamelijke opvoeding 46 populaire groet 48 jongen 50 ton 
53 vlaktemaat 54 Amerikaanse inlichtingendienst 56 deel v.e. fi ets 57 niet tegen.

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

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.

TE HUUR Mooie kantoor-
ruimte van ± 25 m2 aan de 
Papenhoef te Lieshout.  
Tel. 06 51 22 16 15

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

Winnaar: week 4, Dhr. A. Veltman, Nuenen

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

TE HUUR Opslagboxen 
5/13 m2. Tel. 06 51 22 16 15

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!
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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:

Nieuwsbrief Officiële 
bekendmakingen
De gemeente neemt wekelijks besluiten over zaken 
die gevolgen kunnen hebben in uw buurt. Een ver-
gunning voor een evenement, een verbouwing of 
het kappen van een boom, bijvoorbeeld. De aanvra-
gen en de besluiten hierover vindt u op de website 
van officiële bekendmakingen(externe link).

Berichtenservice
'Over uw buurt'
Wilt u op de hoogte blijven van 
wat er in uw omgeving gebeurt? 
Dan kunt u zich aanmelden voor 
de gratis e-mailservice. U kunt zelf 
instellen welke berichten u wilt 
ontvangen en over welk gebied. U 
kunt ook instellen van welke over-
heid, bijvoorbeeld de gemeente, 

Gemeente Nuenen 

de provincie of het waterschap u 
berichten wilt ontvangen.
Berichten van ‘Over uw buurt' ont-
vangen kan ook via de ‘Over uw 
buurt’ app op uw smartphone of 
tablet. De app is beschikbaar voor 
Apple (iOS), Android en Windows. 

Zo weet u altijd wat er in uw buurt 
gebeurt!

Naar het bekende verhaal van Roald Dahl 

Na carnaval: De familie-
voorstelling ´De Heksen´
De heksen hoeven zich niet te verkleden voor carnaval, die gaan gewoon 
zoals ze zijn. Ze moeten na carnaval wel goed uitgerust zijn om een spet-
terende voorstelling voor de Nuenense kinderen op de planken te kun-
nen zetten.

De Heksen vertelt het verhaal over de 
jaarlijkse vergadering van het dames-
comité tegen Kindermishandeling in 
hotel Zeezicht. Het lijkt een vreedza-
me bijeenkomst voor een nuttig doel, 
maar de dames ontpoppen zich als 
heksen die plannen smeden om alle 
kinderen een kopje kleiner te maken. 
Er zijn meer gasten in Zeezicht: oma 
en Luc verblijven er en meneer en me-
vrouw Van Zutphen arriveren er ook 
met hun zoon Alexander. De twee jon-
gens worden al snel het slachtoffer 
van de boze plannen van de heksen, 
maar eensgezind binden de jongens 
samen met oma de strijd aan met de 
boosaardige dames. 
De voorstelling duurt 75 minuten en 
is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar, 

maar hun ouders of grootouders mo-
gen ook mee.

Op 24, 25 en 26 februari in de middag 
en vroege avond in Het Klooster. Kaar-
ten à € 6,- via www.lindespelers.nl.

Popkoor Prestige Eindhoven 
in Het Klooster
Popkoor Prestige Eindhoven is een geweldig koor dat elke maandag-
avond in Het Klooster repeteert met topdirigent Paul van Gorp! Dit koor 
wil graag groeien en er is vooral ruimte voor nieuwe leden in de stem-
groep van de baritons. 
 
Daarom organiseert Popkoor Presti-
ge Eindhoven op 27 maart een man-
nenavond! Speciaal voor alle man-
nen die het mogelijk spannend vin-
den om naar een proefles vol dames 
te komen, maar het zeker gezellig 
vinden om met een leuke groep 
mannen te kijken hoe een repetitie 
bij dit leuke koor gaat. 

Het wordt niet zomaar een repetitie! 
Dit wordt echt een speciale repetitie 
met een focus op de heren. De Presti-
ge live band is aanwezig, dus je krijgt 
meteen een idee van hoe dit koor op-

treedt tijdens verschillende evene-
menten. Ook heb je de mogelijkheid 
om de koorleden, de dirigent en de 
band te ontmoeten en krijg je een 
lekker drankje aan de bar!  
Hoe laat? Van 20.00 – 22.00. 
Locatie: Theaterzaal Het Klooster 
Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen. 
Prestige Eindhoven Wants YOU! Ben 
je erbij? 
 
Kosten 
De bijdrage voor dit evenement is € 5,-. 
Dit ticket is inclusief een repetitie met 
live band en een drankje aan de bar. 

Rozenkrans van Van Gogh?
Toch moet u het weten als men over Van Gogh ‘zwamt’, vind ik. Wie gelooft dat 
Van Gogh (ED 29/1) – op dat moment een onkerkelijke protestant – een katho-
lieke rozenkrans zou bezitten die hij aan Gonneke van Dam zou hebben gege-
ven? Gonneke, geboren in 1892 als Van Gogh al zeven jaar uit Nuenen weg is 
en al twee jaar is overleden! Hij was gewoon van haar vader. Zij gaf hem aan 
een broeder van St. Jozefdal en die weer aan Ali Baltink. 
Zij ziet de naam Van Gogh en weer is over hem een onzinnig  zwamverhaal ge-
boren met de aanbieding van een rozenkrans van Vincent voor in een vitrine in 
het Van Gogh Museum A’dam. Dat ziet de onzin er wel van in. 
Maar meerdere kranten zwammen mee en vullen er weer twee pagina’s mee, 
vergezeld van een stomme rozenkransfoto. Lees liever het blad van de Nue-
nense heemkundekring de Drijehornickels 2022, nr. 2.

Ton de Brouwer

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

Sleutelbos  
gevonden
We hebben een sleutelbos gevonden 
op de Opwettenseweg ter hoogte 
van nr 155. De sleutelbos is hier ook af 
te halen. Telefoonnr: 06-211 443 89.

Binnen handbereik voor bedrijventerreinen in Nuenen

Supersnel en betaalbaar glasvezel
Ondernemers en bewoners van bedrijventerreinen Berkenbosch (De Pin-
ckart, Duivendijk en Spegelt), Eeneind (I, II en Zuid) en Herzenbroeken in 
Nuenen kunnen zich aanmelden bij een telecomaanbieder voor super-
snel en betaalbaar glasvezelinternet. 

Medewerker graafploeg legt glasvezel 
aan. 
 

DELTA Netwerk inventariseert de ko-
mende maanden de behoefte aan za-
kelijk glasvezel op deze bedrijventer-
reinen. Als er vóór 8 april 2023 vol-
doende abonnementen zijn afgeslo-
ten, wordt er glasvezel aangelegd op 
de bedrijventerreinen. Ondernemers 
en bewoners die voor de sluitingsda-
tum een abonnement afsluiten beta-
len bovendien geen vastrechtver-
goeding. 

Voor iedereen bereikbaar 
“DELTA Netwerk ziet dat connectivi-
teit via glasvezel de toekomst is, zo-
wel voor consumenten als voor on-
dernemers. Daarom hebben we de 
ambitie om naast de consumenten 
ook iedere ondernemer, samen met 
de telecomaanbieders, aan te sluiten 
op ons supersnelle en stabiele glas-
vezelnetwerk met een passend aan-
bod voor iedereen”, aldus Dirk van de 
Ven,  Project Manager  DELTA Net-
werk. 

Samenwerking
DELTA Netwerk is een van de snelst 
groeiende glasvezelbedrijven in Ne-
derland. Zij werkt samen met diverse 
telecomaanbieders uit de regio. Sa-
men zorgen zij ervoor dat de bewo-
ners en ondernemers van de bedrij-
venterreinen in het gebied binnen-
kort beschikken over supersnel en 
betaalbaar internet via glasvezel. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor glasvezelinternet via DELTA Net-
werk? Doe dan de postcodecheck op 
deltanetwerk.nl/nuenen. Hier vindt u 
ook meer informatie over glasvezel 
op de bedrijventerreinen in Nuenen.

Over DELTA Netwerk 
DELTA Netwerk legt door heel Neder-
land glasvezelnetwerken aan en is 
onderdeel van DELTA Fiber, een van 
de snelst groeiende glasvezelbedrij-
ven van Nederland. Het netwerk van 
DELTA Fiber is in alle provincies aan-
wezig en inmiddels hebben al meer 
dan 1 miljoen huishoudens en bedrij-
ven toegang tot de nieuwste genera-
tie glasvezel. Het komende jaar be-
reikt het netwerk zo’n anderhalf mil-
joen adressen en DELTA Fiber heeft 
de ambitie om door te groeien naar 2 
miljoen huizen en bedrijven in 2025. 
DELTA Fiber is eigendom van de in-
vesteringsmaatschappijen EQT en 
Stonepeak en er werken ruim 1.200 
medewerkers. Onder de merken DEL-
TA en Caiway levert het bedrijf inter-
net met gigabitsnelheden, interactie-
ve tv en vaste en mobiele telefonie.

Zin in een bijbaantje!

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Rond de Linde is op zoek naar:

PER DIRECT
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Speelmiddag Guitaresque
Op zaterdag 11 februari vindt in dorpshuis De Koppelaar in Nederwetten 
een voor publiek toegankelijke speelmiddag plaats van gitaristennet-
werk Guitaresque. Tijdens deze middag spelen verschillende leden van 
Guitaresque stukken voor gitaar solo en gitaarensembles op de klassieke 
gitaar. 

Tevens verwelkomt Guitaresque de 
Nuenense zanger Frans Lammerts die 
met gitaarbegeleiding door Theo 
Thomassen, eveneens Nuenenaar, 
enkele Nederlandstalige liederen zal 
zingen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om kennis te maken 
met de gitaristen van Guitaresque. De 
toegang is gratis.

Guitaresque is 25 jaar geleden opge-
richt door twee gitaristen Theo Tho-

massen en Ruud Mulder. Theo woon-
de in Nuenen en Ruud in Eindhoven. 
De twee mannen werden op een ver-
jaardagsfeestje van Theo’s vroegere 
overbuurman in 1992 aan elkaar 
voorgesteld. De jarige sprak de wens 
uit dat de twee gitaristen eens samen 
zouden moeten spelen. En zo ge-
schiedde. Theo en Ruud hadden in 
hun jonge jaren al veel speelervaring 
op de gitaar opgedaan. Ze bouwden 
gestaag aan een repertoire voor gi-
taarduo en hebben op veel plekken in 
de regio onder de naam “Gitaarduo 
Guitaresque” kleine concerten ver-
zorgd. Na een gitaarconcert in het 
Weefhuis in Nuenen rond kerst 1997 
stelden enkele concertbezoekers die 
zelf ook gitaar speelden voor om zich 
aan te sluiten bij het gitaarduo. Daar-
mee was het gitaristennetwerk gebo-
ren.
Het doel van gitaristennetwerk Guit-

info@klippeleaters.nl

 

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

Elke zondag:  09.00 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.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA
t/m 11 FEBRUARI
 Collecte Hartekind

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
19.00 uur Concert van Maria Fernandez Alvarez, Van Goghkerkje
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten
20.00 uur Rikken SupportersClub RKSV Nuenen
20.00 uur 1e zwamavond, Residentie van CV De Narre-Kappen

ZATERDAG 11 FEBRUARI
12.00-17.00 uur  Duo expositie Atelier Nuenen, Vrouwkesakker 17
13.11 uur Seniorenmiddag @ Residentie van CV De Narre-Kappen
14.00-17.00 uur Speelmiddag Guitaresque, de Koppelaar Nederwetten
18.30 uur  Speciale Mariaviering, de kerk Mariahout
19.30 uur  Pronkzitting CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie
20.00 uur  2e Zwamavond @ Residentie van CV De Narre-Kappen
20.30 uur  Sixties Tribute Band in Ons Tejater, Grotenhof 2, Lieshout

ZONDAG 12 FEBRUARI
12.00-17.00 uur  Duo expositie Atelier Nuenen, Vrouwkesakker 17
12.33 uur  Receptie CV De Narre-Kappen @ Residentie van CV De Narre-Kappen
13.30 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie
14.00-17.00 uur Ierse muziek, Weverkeshof
14.00 uur  IVN-winterwandeling Papenvoortse Heide, einde van het Buijsmansven

MAANDAG 13 FEBRUARI
20.00-23.30 uur  Mannen van de Maondag, CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie

WOENSDAG 15 FEBRUARI
13.30-16.00 uur Repair Cafe Laarbeek, Dorpshuis, Grotehof 2, Lieshout
15.00-17.00 uur Jeugd Pinsentreffen CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie
17.30-19.00 uur Receptie Jeugdprins en jeugdprinses CV De Dwèrsklippels, ResiTENTie

DONDERDAG 16 FEBRUARI                           
09.30-11.30 uur Computercafé Nuenen, Arduino en het Internet of Things, bibliotheek
 Dommeldal
10.30-11.30 uur Boekjes & Babbels voor kids 0 - 4 jaar bibliotheek Dommeldal
13.30-15.30 uur Mantelzorgcafe, de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
15.00-16.30 uur Parkinsoncafé Vitalis Peppelrode, ds. Flietnerstraat 5 Eindhoven
20.00 uur  Concert Triotique, Van Gogh kerkje Nuenen

VRIJDAG 17 FEBRUARI
14.00 uur  Senergiek/SeniorWeb voorlichtingsmiddag, ‘belastingaangifte op de 
 computer’, Trefpuntzaal, Het Klooster 
14.00-18.00 uur Seniorencarnaval CV De Dwèrsklippels ResiTENTie V. van Goghplein
19.11-00.11 uur Bonte Avond CV De Wetters, de Koppel 1 te Nederwetten
20.11 uur Schon Vrouwkesavond, HetKlooster  

ZATERDAG 18 FEBRUARI
09.30-12.00 uur D'n Aftrap Carnaval, Lokaal Royaal (MFA) De Koppel 7, Nederwetten
14.11 uur Carnavalsoptocht Gerwen, Start Gerwenseweg/Heuvelplein Gerwen
11.00-17.00 uur Helleborusweekend Walburg Tuinen

ZONDAG 19 FEBRUARI
13.30 uur  Carnavalsoptocht Nuenen
11.00-17.00 uur  Helleborusweekend Walburg Tuinen

MAANDAG 20 FEBRUARI
14.11 uur Carnavalsoptocht Nederwetten

aresque is het stimuleren en bevorde-
ren van het bespelen van de klassieke 
gitaar (dus niet de elektrische gitaar, 
want dat is een heel ander instrument 
met een andere speeltechniek), zowel 
voor de individuele gitarist als ook 
voor gitaarensembles. De leden van 
Guitaresque oefenen stukken thuis 
en spelen die aan elkaar voor tijdens 
reguliere speelavonden die één keer 
per maand plaatsvinden. De speel-
avond is bij toerbeurt bij één van de 
gitaristen thuis en is altijd heel gezel-
lig. Guitaresque bestaat uit speelkrin-
gen. Iedere speelkring telt maximaal 
acht gitaristen, zodat “het nog in de 
huiskamer past” en iedereen vol-
doende tijd heeft om zijn of haar stuk-
ken te spelen. Op dit moment zijn er 
twee kringen. Twee keer per jaar ko-
men alle gitaristen bij elkaar om hun 
mooiste stukken voor elkaar te spe-
len. Samen met elkaar musiceren is 
leuk en leerzaam.

Is het iets voor u?
Het gitaristennetwerk heeft binnen 
de regio inmiddels een plek ingeno-
men in het culturele en maatschap-
pelijke landschap. We zien vooral dat 
ouderen aansluiting zoeken bij Guit-
aresque. De kinderen zijn het huis uit 
en ze zijn inmiddels met pensioen. 
Daarnaast leeft binnen Guitaresque 
de wens om een of meer nieuwe krin-
gen op te starten. We denken aan bij-
voorbeeld een liederentafel voor 
zang met gitaarbegeleiding en een 
jongerenkring voor popsongs. Wie 
een gitaar heeft en zich samen met 
anderen verder wil bekwamen op dit 
instrument is van harte welkom op de 
speelmiddag van Guitaresque. Het 
lidmaatschap van Guitaresque is gra-
tis.
Speelmiddag Guitaresque, 11 fe-
bruari, 14.00-17.00 uur. Dorpshuis De 
Koppelaar, De Koppel 7 in Nederwet-
ten. Toegang gratis. Informatie over 
Guitaresque kunt u vinden op de 
website www.guitaresque.nl of bel 
06-51232027.

Kwetsbaar natuurgebied  
Kamerven aangetast?
Nabij Gerwen ligt het kwetsbare natuurgebied Kamerven. Het is in trek 
bij wandelaars en joggers, met hond en ook zonder. Op een steenworp af-
stand van het Kamerven komt wellicht een klimbos met parkeerterrein. 
Rond het Kamerven liggen paden en er staan her en der wat zitbankjes. 
Het natuurgebied Kamerven is verboden gebied. Gaat intensiever recrea-
tie dit kwetsbaar natuurgebied aantasten? Ik houd de plannen tegen het 
licht…

Fotografie en tekst: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

De flora en fauna van het Kamerven is 
waardevol, daarom is het ‘verboden’ 
gebied. Stilte en rust zijn andere ken-
merken en waarden. Het Kamerven 
hoort bij het grondgebied van de ge-
meente Helmond. En het klimbos, 
restaurant en parkeerterrein valt on-
der het bestemmingsplan Lies-
houtseweg 6 in de gemeente Nuenen 
c.a.
De initiatiefnemers Kathleen en 
Laurent de Groof willen in het klim-
bos routes uitzetten door de bomen. 
Dat gebeurt met touwen, kabels, an-
kers en houten platforms. Drie klim-
parcoursen waarvan een met een 
tokkelbaan. Een klimbos met een 
speelbos, een educatiebos met avon-
turenpad, een restaurant, een multi-
functionele horecaruimte, een bed & 
breakfast en een parkeerterrein. De 
Nuenense gemeenteraad heeft het 
bestemmingsplan vastgesteld. 
Dat plan maakt de ontwikkeling van 
een klimbos met alles erop en eraan 
mogelijk. Het wachten is op de defini-
tieve goedkeuring.
Niet iedereen is blij met deze ontwik-
keling.  Zo vrezen bewoners van de 
Lieshoutseweg en ook bewoners in 
het bosgebied dat de natuur en hun 
woon- en leefklimaat worden aange-
tast. Realisatie van het plan zal leiden 
tot verkeersoverlast, een verkeerson-

veilige situatie, geluidsoverlast en 
parkeeroverlast.   Bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan moet de 
gemeenteraad bestemmingen aan-
wijzen en regels geven die de raad 
uit een oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening nodig acht. Zijn 
alle belangen wel goed afgewogen? 
Intensieve recreatie, kan dat in dit 
kwetsbare gebied? Hoe weeg je de 
persoonlijke belangen van de indie-
ners af tegen de belangen van na-
tuur en milieu?
Persoonlijk belang versus algemeen 
belang. Nog een netelige kwestie. 
Hoeveel mensen komen er naar een 
dergelijk klimbos? De gemeenteraad 
heeft regels gesteld aan aantallen 
bezoekers. Gaat het plan door, dan 
mogen er maximaal 50 bezoekers te-
gelijk verblijven. Hoeveel bezoekers 
mogen er gedurende de openingstij-
den van het klim-, speel- en educa-
tiebos per dag in totaal ten hoogste 
verblijven? Bezoekersaantallen heb-
ben ook gevolgen voor de verkeers-
veiligheid, verkeersbewegingen en 
geluidsoverlast. Wie controleert die 
aantallen? En wie handhaaft?
Ik loop, wandel en fiets al tientallen 
jaren in het gebied Kamerven en om-
geving. Er zijn veel vogels te zien en 
te horen. Tot de broedvogels beho-
ren: boomleeuwerik, roodborstta-
puit, boompieper en geelgors. En de 
klokgentiaan groeit er nog.
Voor hoelang?

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

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier 
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.
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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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 11 februari 18.30 uur vie-
ring met orgelspel in de huiskamer. 
Voorganger pastor Paul Peters.
Zondag 12 februari 11.00 uur viering 
met medewerking van het Parochie-
koor. Voorgangers pastores Hans 
Vossenaar en Paul Peters. Na de vie-
ring van zondag is er gelegenheid 
om elkaar achter in de kerk te ont-
moeten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Misintenties:
Zaterdag 11 februari 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart; Anneke Kluijtmans 
– Swinkels.
Zondag 12 februari 11.00 uur: Jo Je-
gerings; Stephan Nagelkerke; Kees 
en Constant van Dongen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 12 februari 11.00 uur viering 
met Vormelingen en jongerenkoor 
Jocanto. Voorganger pastor Rita van 
Eck. Thema ‘Geloof in jezelf’.

Misintenties:
Frits Roijakkers; Sjef en Lena Saris – 
Swinkels.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 12 februari 09.30 uur een vie-
ring met vocale omlijsting Christel en 
Catharien. Voorganger pastor Paul 
Clement.

Misintenties:
Piet Coolen; Jo en Annie Knoops. 

Overleden in de parochie Heilig Kruis
In onze parochie is overleden Giny 
Lenssen. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Mededelingen
Op 12 februari is er een extra collecte 
voor Parochiële Caritas Instelling. 
Met de opbrengst kunnen mensen in 
onze gemeente, die het nodig heb-
ben, financiële steun krijgen. We kun-

nen deze collecte van harte bij u aan-
bevelen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 12 februari wordt de derde 
zg. carrouseldienst gehouden. Onze 
gastpredikant is dan ds. Corine Beeuw-
kes uit Helmond. De collecte is voor 
een ZWO bestemming in India. Na af-
loop van de dienst kunnen we elkaar 
ontmoeten voor een gesprek bij een 
kop koffie of thee. Wilt u de dienst 
thuis volgen? Ga dan naar www.pgn-
nuenen.nl/verbinding. Op donder-
dagochtend is er Open Huis in De Re-
genboog. U bent daar van harte wel-
kom.

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 9 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Cyrillus, bisschop 
van Alexandrië en kerkleraar; gedach-
tenis van H. Apollonia, maagd en mar-
telares.
Vrijdag 10 februari. Geen H. Mis. H. 
Scholastica, maagd.
Zaterdag 11 februari. Geen H. Mis. Ver-
schijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes.
Zondag 12 februari. Zondag Sexagesi-
ma. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 13 februari. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 14 februari. 18.30 uur H. 
Mis,  gedachtenis van H. Valerianus, 
priester en martelaar.
Woensdag 15 februari. 07.15 H. Mis, 
gedachtenis van H. Faustinus en Jovi-
ta, martelaren.    
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Feestdag van Maria in Mariahout
Aan de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, op 11 februari, wordt 
in Mariahout extra aandacht besteed. Vanaf de inzegening van de kerk 
heeft de parochie gemeenschap dit feest gevierd. Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes en de Heilige Bernadette zijn beiden op een bijzondere manier 
met Lourdes en ook met Mariahout verbonden. De religieuze locatie in 
het kerkdorp is inmiddels uitgegroeid tot een Mariabedevaartplaats, 
waar jaarlijks ruim 35.000 mensen een bezoek brengen. 

Het verhaal van Lourdes
In 1858 verscheen Maria in het Zuid 
Franse plaatsje Lourdes op wonder-
baarlijke wijze aan het eenvoudige 
meisje Bernadette Soubirous. Toen 
Bernadette haar verhaal thuis vertel-
de was er aanvankelijk veel ongeloof. 
Ook de kerkelijke overheid veroor-
deelde haar bevinding en verbood 
haar terug te gaan naar die plaats. 
Bernadette gedreven door een inner-
lijke drang bleef echter de grot be-
zoeken. Al vrij snel gingen er meer 
mensen met haar mee. Vanaf 11 fe-
bruari heeft Bernadette 18 keer een 
verschijning gehad. Binnen enkele 
maanden waren haar bevindingen zo 
bekend dat er duizenden mensen 
een bezoek brachten aan de grot.
Inmiddels is Lourdes uitgegroeid tot 
een van de grootste bedevaartplaat-
sen in de wereld waar jaarlijks miljoe-
nen mensen een bezoek brengen.
Zaterdag 11 februari om 18.30 uur is 

er een speciale Mariaviering in de 
kerk. Na afloop van de viering gaan 
de kerkgangers gezamenlijk naar de 
grot om aan Maria een kaarsenhulde 
te brengen. De eucharistieviering 
wordt voorgegaan door pastor de 
Jong. Samen met Yolanda Vos wor-
den er gezamenlijk Marialiederen ge-
zongen. U wordt hiervoor van harte 
uitgenodigd.

Muziek bij Kerkje 
Cultureel
Na het uitermate geslaagde concert 
op 12 januari vindt er op donderdag 
16 februari opnieuw een boeiend con-
cert plaats in het Van Goghkerkje. Er is 
dan een optreden van drie Vlaamse 
dames, die spelen onder de naam ‘Tri-
otique’. Zij traden eerder op in Nuenen 
en oogstten toen al veel waardering. 
Zij spelen op fluit, hobo en piano. Voor 
dit concert zijn nog kaarten beschik-
baar, te bestellen ad € 15,- via de web-
site: www.kerkje-cultureel.nl/contact.

Wereldgebedsdag
Dit jaar komt uit Taiwan de vraag van christenvrouwen of wij voor hen 
willen bidden op wereldgebedsdag. Het land is het afgelopen jaar veel in 
het nieuws geweest en de zorgen en spanningen zijn groot.

Vanuit de rooms-katholieke kerk en 
de protestantse kerk in Nuenen 
wordt op deze vraag door een aantal 
vrouwen geantwoord met Ja!
Daarom komen zij op 3 maart om half 
3 in de kapel in Akkers bijeen voor 
deze dienst die ze mee voorbereid 
hebben, en ze hopen van harte dat er 
nog velen bij zullen komen. Komt u 
ook?
Wat gebeurt er? We horen vanuit Tai-
wan wat de vrouwen van daar aan 
ons willen vertellen. We zingen liede-

ren, luisteren naar een bijbel-gedeel-
te, en bidden de voorbeden die de 
Taiwanese vrouwen ons gegeven 
hebben. Dit gebeurt die dag over de 
hele wereld. Momenteel doen er 183 
landen mee. Het is echt bijzonder om 
zo’n dienst eens mee te maken. Zeker 
als je beseft dat deze gebeden de 
hele dag de wereld rond zullen gaan. 
(Vraag er ook eens naar aan uw vrien-
den in het buitenland). Na afloop 
ontmoeten we elkaar tijdens de kof-
fie/thee.

Stil van verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem 
mochten ontvangen, hebben we afscheid moeten nemen van 

mijn lieve man, ons pap en onze trotse opa

Jan van den Broek
echtgenoot van 

Jo van den Broek-van Acht

 Riethoven, 16 januari 1939
† Geldrop, 6 februari 2023

 Jo

 Hilde en Peter

 Janneke en Gunter
     Thijn, Liz

Correspondentieadres:
Van Homberghgaarde 14, 5673 AJ Nuenen

We nemen in besloten kring afscheid van Jan.

Dank je wel NUenen, voor onze geslaagde 
Tachtigers van Nu(enen) foto-expositie
Via deze weg willen wij, Ben en Marieke Wilde, onze 'modellen' die hun 
medewerking gegeven hebben aan de foto-expositie Tachtigers van 
NU(enen) heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Zonder hun 
enthousiaste bijdrage was dit nooit zo uitgepakt.

Inmiddels zijn deze 35 Tachtigers lo-
kale beroemdheden geworden en 
worden door mede-inwoners van 
Nuenen herkend. Dit, omdat we 
vanaf 14 tot zondag 29 januari 
jongstleden ongeveer duizend be-
zoekers van jong tot oud, hebben 
mogen ontvangen in het Weefhuis. 
Massaal hadden inwoners hun weg 
gevonden naar deze mooie plek in 
ons dorp om het werk te bewonde-
ren, wat gemaakt is door fotograaf 
Ben Wilde. 
De portretten en uitspraken gaven 
stof tot vele gesprekken tussen de 
bezoekers, wat prachtige momenten 
van verbindingen en herkenning 
heeft opgeleverd. Vaak was te horen; 
“kan dit niet iedere zondag?”, “wat 
een mooie plek voor een soos, een 
plek om te ontmoeten”, “wat mis ik 

het ongedwongen samen zijn”, “de 
foto’s geven stof tot praten en herin-
neringen ophalen” en “wat een prach-
tig werk", "ambachtelijk, knap foto-
werk." Deze opmerkingen gaven ons 
het gevoel dat we met het onder-
werp de juiste snaar geraakt hadden 
en dit via het medium fotografie heb-
ben kunnen vastleggen. 
Het zijn vitale, ondernemende, geïn-
teresseerde en actieve mede-inwo-
ners die dit samen met ons gereali-
seerd hebben. We zijn trots op ons al-
lemaal dat dit gedeelte zo succesvol 
is geweest. 
Nogmaals, dank hiervoor en op naar 
21 maart voor het mini-symposium 
en presentatie van het boekje 'Tachti-
gers van NU(enen), geboren in 1942 
en vereeuwigd in 2022'. Voor meer in-
formatie: www.80ersnuenen.nl

Mantelzorgcafé 
Wat kan maatschappelijk werk voor je 
betekenen als je mantelzorger bent?

Onder het genot van een kopje koffie 
of thee praten we elke derde donder-
dag van de maand met elkaar over za-
ken waar je als mantelzorger mee te 
maken hebt. Het kan steun bieden om 
mensen te ontmoeten die zich in net 
zo'n situatie bevinden als jij.

Op donderdag 16 februari vertelt Kyra 
Noten, maatschappelijk werker bij 
LEV-groep, waar maatschappelijk werk 
je bij kan helpen als je mantelzorger 
bent. Maatschappelijk werk is er voor 
alle inwoners die een probleem heb-
ben waar ze zelf niet uitkomen. Deze 
problemen kunnen b.v. gaan over ver-
lies, relatie, zelfvertrouwen, stress en 
spanning of gevoelens van eenzaam-
heid. Maatschappelijk werk is koste-
loos en er is geen verwijsbrief nodig.

Datum: 16 februari 2023
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen.
Aanmelden is niet nodig, loop gerust 
binnen als je zorgt voor een familielid, 
vriend of buur. Meer informatie: steun-
puntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl 
of bel naar het CMD: 040-2831675.
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Dus als u de stap wilt zetten om uw 
belastingformulier op de computer 
in te vullen, maar vindt u het span-
nend, weet u nog niet zo goed hoe 
dat moet, bent u bang het verkeerd 
te doen, dan is deze middag precies 
wat u zoekt. U wordt bij de hand ge-
nomen bij vragen zoals: hoe log je in, 
hoe gebruik je DigiD, wat kan je zon-
der probleem aanklikken…..
De voorlichting vindt plaats in de 
Senergiek Trefpuntzaal in Het Kloos-

ter op vrijdagmiddag 17 februari 
vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis.
In verband met de beperkte ruimte is 
het echter wel noodzakelijk dat u zich 
van tevoren aanmeldt. Dat moet vóór 
maandag 13 februari en kan alleen 
via een mailtje naar bestuur@sener-
giek-nuenen.nl.
 
Wilt u uw kennis op dit vlak vergro-
ten? Geef uw wens om aanwezig te 
zijn dan snel door!

Hoe houden we voldoende 
water? De keuze is aan jou
Het klimaat verandert. Het weer kent steeds meer extremen. Droogte en 
erg veel regen in korte tijd. De laatste jaren was het erg droog. Terwijl er 
in de zomer van 2021 opeens heel veel water op ons afkwam. Waterschap 
De Dommel doet zoveel mogelijk om het water vast te houden zodat er 
voldoende water is in droge perioden. Voldoende grondwater en water in 
sloten en beken is belangrijk voor iedereen. Voor de landbouw, de natuur 
én voor jou. En hoe we dat doen, daar heb jíj invloed op.

Met ruim 1.865 stuwen en een maai-
planning werken we elke dag aan 
een goede balans tussen niet te veel 
en niet te weinig water. Dat is belang-
rijk voor de landbouw én voor de na-
tuur. Voor een goede oogst moet het 
land niet te nat zijn. Voor plant en 
dier is te weinig water juist niet goed. 

Door beken te laten kronkelen, ge-
ven we water weer de ruimte. Het 
stroomt langzamer weg en kan beter 
de grond inzakken. Zo houden we 
het grondwater op peil.

Samen met jou
We doen er alles aan om zoveel mo-
gelijk water vast te houden in ons ge-
bied. Maar dat kunnen we niet alleen. 
Wil je in je tuin de regenpijp afkoppe-
len? Of een groen dak aanleggen? 
Dan adviseren we je en laten we je 
zien hoe je dat kunt doen. Ben je 

grondeigenaar? Dan vragen we je 
om het water in je sloten langer vast 
te houden. Dan heeft het tijd om in 
de bodem te zakken.

Meer ruimte voor water
De zomer van 2022 was erg droog. Er 
stond weinig of helemaal geen water 
in onze beken en sloten. We hebben 
zeldzame diersoorten kunnen red-
den door extra water in vijf beken te 
pompen. Samen met natuurorgani-
saties werken we aan projecten in 
Midden-Brabant om de natuur te ver-
beteren. We maken hiermee meer 
ruimte voor water en natuur. In sa-
menwerking met agrariërs hebben 
we in het projectgebied van de 
Keersopperbeemden drie stuwen 

geplaatst om water langer vast te 
houden in tijden van droogte.

We mogen weer stemmen
Wat vind jij? Hogere dijken bouwen 
of meer ruimte vrijhouden voor wa-
ter? Investeren in oplossingen om 
schade door droogte en waterover-
last te voorkomen? Of de schade re-
pareren als het zover is? Mensen die 
meer water opvangen belonen of 
evenveel waterschapsbelasting beta-
len voor iedereen? 
Jij hebt hierin iets te kiezen. Op 
woensdag 15 maart 2023 zijn de ver-
kiezingen voor het algemeen be-
stuur van Waterschap De Dommel. 
Deze zijn tegelijk met de verkiezin-
gen voor Provinciale Staten. Er spelen 
verschillende belangen over bijvoor-
beeld natuur, landbouw, recreatie en 
veiligheid. Er valt echt iets te kiezen. 
Jij stemt toch ook? Stemhulp dom-
mel.mijnstem.nl kan je helpen om 
een keuze te maken. Meer informatie 
over de waterschapsverkiezingen 
vind je op www.dommel.nl/verkie-
zingen.

Ierse muziek op Weverkeshof
Zondag 12 februari is er alweer voor de tweede keer dit jaar Ierse Muziek 
op Weverkeshof. Een traditie die is ontstaan toen er interesse in Ierse mu-
ziek bij een aantal muzikanten in Nuenen ontstak. Zij zochten naar een 
laagdrempelige, gastvrije en folk-minnende locatie om een Ierse sessie te 
organiseren. Die vonden zij in Weverkeshof! 

Sinds de start in februari 1998 zijn in-
middels heel veel muzikanten aan de 
tafels van de boerderij aangescho-
ven. Velen hebben er een vaste 
maandelijkse plek gevonden. De gro-
te opkomst, soms van heinde en ver-
re, getuigt van de goede sfeer en be-
vordert de kwaliteit van de sessies. Al 
deze 'Ierse' violisten, trekzakspelers, 
fluitisten, zangers, trommelaars, har-
pisten, gitaristen, bouzouki-spelers 
zijn door het jaar regelmatig op We-
verkeshof te vinden en u kunt als gast 
komen luisteren naar deze Ierse klan-
ken.
Op zondag 12 februari is de Ierse ses-
sie van 14.00- tot 17.00 uur. 
Voor de overige zondagen kijk op 
onze website onder agenda. 
Kom op tijd want vol=vol. Tot ziens 
op Weverkeshof.

Sterrennieuws
Een bijzonder evenement aan het firmament; een speciale komeet is de 
komende nachten nog te zien.

De wolken zullen de enige spelbreker 
zijn, maar verder kun je de komeet 
met een verrekijker zien en misschien 
zelfs met het blote oog. De komeet 
bestaat uit ijs, gas en stof en wordt 
'dirty snowball' genoemd. Naarmate 
hij dichter bij de zon komt, verdampt 
het ijs en is de staart te zien. De ko-
meet draait rondjes (eerder ovalen) 
om de zon en omstreeks deze tijd 
staat de komeet het dichtst bij de aar-
de, slechts 42 miljoen kilometer. Spe-
ciaal is deze komeet want hij komt 
maar eens in de 50.000 jaar 'langs'. 
Daarnaast is zijn staart groen. Dit 
komt door de samenstelling van het 
gas wat verdampt. Stof en gas vor-
men zelfs twee staarten.

Alle reden om een blik omhoog te 
werpen. De komeet kan nog tot me-
dio februari te zien zijn, zeker als de 
maan minder fel is. Op 11 februari is 
de komeet dicht bij Mars te zien, dus 
groen en rood dichtbij elkaar.

Nieuwe pedicurepraktijk 
in Nuenen
Sinds januari jongstleden is Esmeralda van der Nat-Wouters een eigen pe-
dicure praktijk begonnen; Pedicure Nuenen Esmeralda. Ze werkt als am-
bulant pedicure binnen de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Esmeralda rondde haar pedicure (ba-
sis)opleiding af in oktober vorig jaar. 
Zij werkt graag met mensen en merk-
te dat er een grote behoefte is aan 
pedicures, vooral ambulant. Ze heeft 
geen salon aan huis maar komt bij 
mensen thuis. Zo kunnen mensen in 
hun eigen omgeving blijven en zijn 
ze niet afhankelijk van anderen om 
naar de pedicure te gaan. Esmeralda 
neemt alle benodigde spullen mee 
en onder een gezellig praatje ver-
zorgt zij uw voeten. 

Hebt u behoefte aan een pedicure 
omdat u pijnlijke of overbelaste voe-
ten hebt? (Eelt, vervelende likdoorns, 
ingroeiende nagels of schimmel-/
kalknagels, etc.) Of wilt u graag (elk 
seizoen) met verzorgde voeten rond-
lopen? Esmeralda komt graag bij u 

aan huis voor een pedicurebehande-
ling. 
Verwen uzelf en uw voeten!! De be-
handelingen zijn voor zowel hem als 
voor haar. Voor meer informatie of 
het maken van een afspraak kunt u 
Pedicure Nuenen Esmeralda berei-
ken op 06-81627308. 

Sixties Tribute Band in 
Ons Tejater te Lieshout
Kom terug in de sfeer van de jaren ’50 en ’60 met de Sixties Tribute Band. 
Een gezellig avondje dansen en swingen. Het is tevens een van de laatste 
optredens van deze viermans formatie uit Eindhoven en omgeving.

De Sixties Tribute band staat garant 
voor een geweldige avond vol met 
historie van Cliff & The Shadows en de 
klassieke Amerikaanse hits uit de jaren 
'50 & '60 zoals nummers van de Everly 
Bros, Roy Orbison, Elvis Presley, Buddy 
Holly, Chuck Berry, Carl Perkins en vele 
anderen. Ze volgen de muzikale Route 
66 van Chicago tot aan Los Angelos.
De band brengt deze muziek met een 
authentiek geluid zodat het publiek 
de muziek ook zal beleven als in de ja-
ren ’50 en ’60 het geval was.
Bij ieder optreden is het publiek laai-
end enthousiast over de kwaliteit van 
hun muziek. Dit is ook de reden waar-
om de Sixties Tribute Band telkens 
weer zorgt voor een grote opkomst 
van mensen die samen met de band 
het gevoel van destijds herbeleven en 
hiermee het succes van hun optre-
dens verzekeren.

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur 
(zaal open vanaf 20.00 uur).
Dorpshuis, grotenhof 2, 5737CB Lies-
hout. 
Info en reserveringen: www.dorpshui-
zenlaarbeek.nl/ons-tejater/

Helleborusweekend bij    
de Tuinen van de Walburg
Op 18 en 19 februari zijn de Tuinen van de Walburg weer geopend voor 
bezoekers.

De eerste seizoenstuindag van de 
oude (en zeer vitale!) Walburg Tuinen 
wordt het  Helleborusweekeinde  ge-
noemd. De winter is de ideale tijd om 
na te denken over wat je verwacht 
van je tuin in het komende jaar. Hoe 
die eruit moet zien en vooral wat je 
wilt realiseren. De afgelopen jaren is 
de vraag naar een vrije buitenruimte 
alsmaar groter geworden. Een tuin 
brengt mens en natuur in nauw con-
tact. Daarvoor heb je inspiratie no-
dig. Een bezoek aan de Walburg kan 
daarbij helpen. Een vroege voorjaars-
tuin kent haar eigen hoogtepunten: 
De winterbloeiende Helleborus 
orientalis (de kerstroos) trekt nu alle 
aandacht maar de kleuren van de to-
verhazelaar en de rijkdom aan krokus 
en sneeuwklokjes niet minder. Dit al-
lervroegste tuinweekeinde wordt 

een Winterdag met een warm hart: 
Koffie/Thee to go vanuit het Tuincafé 
en een mooie collectie voorjaars-
bloeiers te koop. De tuinen zijn geo-
pend van 11.00 uur tot 16.00 uur. En 
de entree is gratis. Wees welkom!

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 6 en 7 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Paul Hotterbeekx neemt afscheid 
van het Nuenens Mannenkoor

• Plaatselijke finale Nationale Voor-
leeswedstrijd

• Nieuw raadslid  Gerda Hekker 
(W70)

• Internationale tentoonstelling bij 
Galerie Bonard

• Repetitie Carnaval Carnavalesk
• Boeken-en platenmarkt bij Jong 

Leven in Gerwen
• Wie zijn de prinsen en prinsessen 

Carnaval dit jaar?
• Fotoportretten van Alexander 

van Dussen
• Oekraïners die wonen in Nuenen 

en werken in Eindhoven
• Verhuizing Kootstra Fysiothera-

pie Nuenen

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

Zelf digitaal belasting- 
formulier invullen
 
Senergiek en SeniorWeb Nuenen organiseren samen een voorlichtings-
middag over belastingaangifte doen op de computer. Deze middag is be-
doeld voor alle senioren van Nuenen die dit jaar zelf hun belastingformu-
lier digitaal, dus via de computer, willen invullen maar daarbij eigenlijk 
toch graag nog wat hulp willen.
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Oud-Nuenenvoetbalster  
Fem van Empel wint WK-titel veldrijden
De 20-jarige Fem van Empel heeft afgelopen weekeinde in Hoogerheide 
op indrukwekkende wijze de wereldtitel veldrijden veroverd. De renster 
van Team Jumbo-Visma startte het WK in de Elitecategorie als één van de 
gedoodverfde favorieten en maakte die status meer dan waar. De top-
wielrenster uit Den Dungen heeft anderhalf seizoen gevoetbald bij RKSV 
Nuenen. Eind november 2019 hing Fem haar voetbalschoenen in Nuenen 
aan de wilgen. 

100% score jongste jeugd 
Z&PV Nuenen
De jongste zwemmers van Z&PV Nuenen hebben tijdens de 2e ronde van 
de minioren clubmeet voor een unieke prestatie gezorgd. Op alle afstan-
den die ze zwommen wisten ze hun persoonlijke records te verbeteren, 
een 100% score dus.

Fiene Vaes (2014)
De jongste van het stel, Fiene Vaes, 
had op haar afstanden nog geen tij-
den staan, maar met 33.17 op de 
25vlinder, 51.55 op de 50vrij en 59.43 
op de 50school noteerde ze direct 
keurige tijden. De 50school was daar-
naast ook direct goed voor een keuri-
ge 9e plaats.

Karol en Maksymillian Bilinski (2013)
Tweelingbroers Karol en Maksymilli-
an hadden hun afstanden al wel eer-
der gezwommen en dus waren hun 4 
officiële eindtijden ook echt nieuwe 
PR’s. Daarbij was wederom opvallend 
hoe dicht de 2 jongens bij elkaar wis-
ten te eindigen. Op de 50rugslag 
bracht Karol bijvoorbeeld 1.00.35 op 
de klok, terwijl zijn broer met 1.00.90 
maar een fractie daarachter eindigde

Lisa Jansen en Lauke Berrevoets (2012)
Voor Lisa en Lauke stonden er ook 
een aantal ‘nieuwe’ afstanden op het 
programma, maar ook zij wisten 
daarop keurig stand te houden. Zo 
bracht Lisa op de 200vrij 2.08.20 op 
de klok en zette ze op de 50rug 
1.00.92 neer. Lauke was op beide af-
standen net een fractie langzamer, 
maar ook haar 2.11.51 en 1.04.09 be-
tekenden een persoonlijk record

Julian van Kuringen (2011)
Voor de oudste van het stel, Julian, 
stond er eveneens 50rug en 100vrij 
op het programma en ook hij wist 
zich (stevig) te verbeteren. Op de 
50rug ging bij van 54.43 naar 53.18 
en op de 100vrij haalde hij met 
1.44.52 bijna 10 seconden van zijn 
tijd.

De 20-jarige Fem van Empel in actie op 
het WK Veldrijden foto Cees van Keulen

Mathieu van der Poel (links) en Wout 
van Aert in de slag op het WK Veldrij-
den foto Cees van Keulen

Nuenense Wieler-
vrienden (NWV) 
bij WK in Hooger-
heide
Zondag 5 februari veroverden 
twee landgenoten als kers op de 
taart ook een wereldtitel. Dat wa-
ren Shirin van Anrooij bij de be-
loftedames en Mathieu van der 
Poel bij de Elitemannen. Mathieu 
klopte zijn ‘eeuwige’ rivaal de 
Belg Wout van Aert op de meet.

De Nuenense Wielervrienden 
(NWV) vertrokken die zondagmor-
gen vanaf hun stamcafé in Gerwen 
in een bus vol met wielersuppor-
ters naar het WK in Hoogerheide. 
Ze beleefden daar het grootste wie-
lerfeest van hun leven. Binnenkort 
ook dichter bij huis een wielereve-
nement. Maandag 10 april, tweede 
Paasdag, staat Gerwen in het teken 
van de wielersport. Dan wordt de 
Grote Ronde van Gerwen verreden, 
dé klassieker onder de criteriums.

Busreis naar Amstel Gold Race
De volgende busreis van de NWV 
gaat naar Valkenburg, waar zondag 
16 april de Amstel Gold Race wordt 
verreden. Wielersupporters kunnen 
lid worden van de Nuenense Wie-
lervrienden. NWV-leden kunnen 

Fem van Empel startte bij het WK vanaf 
de eerste rij en de oud-voetbalster van 
Nuenen schoot als een pijl uit een 
boog weg. Op de zwaarste stukken 
van het prachtige parcours op de Bra-
bantse Wal in Hoogerheide maakte 
Van Empel het verschil en gaf zij de 
concurrentie het nakijken.

Compleet Oranjepodium
Fem van Empel neemt de regenboog-
trui over van haar ploeggenote Mari-
anne Vos. “Winnen in eigen land is heel 
speciaal voor mij. Ik heb nog nooit 
voor zo’n groot publiek gereden”, al-
dus Fem van Empel. Het driedaagse 
WK in Hoogerheide is een groots wiel-
erfeest geworden. Op vrijdag won het 
Nederlandse team met ook Fem van 
Empel in de gelederen de gemengde 
estafette. Zaterdag kleurde het po-
dium bij de Elitevrouwen compleet 
oranje met ‘bronzen’ Lucinda Brand, 
‘zilveren’ Puck Pieterse en als glorieuze 
winnaar de Brabantse Fem van Empel.  

Liever op stap dan fris op het veld…
Fem van Empel, geboren in Den Bosch 
op 3 september 2002, is op haar acht-
ste lid geworden van Wielervereniging 
Schijndel. Ze combineerde in haar 
jeugdjaren wielrennen (fietscrossen) 
met voetbal. Bij RKVV Sint-Michielsge-

stel stond ze bij jeugdvoetbal haar 
mannetje in gemengde teams met 
jongens. Vanaf haar 13de jaar speelde 
ze in meisjesteams en in het seizoen 
2017/18 ging Fem voetballen bij RKSV 
Nuenen. Als snelle rechtsbuiten speel-
de ze in de hoofdklasse dames met 
Nuenen. Eind 2019 stopte Fem met 
voetbal. Ze geeft hier tekst en uitleg: 
“Op een gegeven moment had ik niet 
echt meer de drive om alles ervoor te 
doen en ervoor te laten. Dat kwam ei-
genlijk door mijn medespelers, die de 
dag ervoor liever op stap gingen dan 
dat ze zondagmiddag fris op het veld 
stonden.” Daarna ging Fem van Empel 
als een speer voor de wielersport. Een 
bliksemcarrière: van junior, belofte tot 
de top bij de Elitecategorie.

Naar Olympische Spelen in Parijs…
Dit seizoen won Fem van Empel bij het 
veldrijden de wereldbeker, de Europe-
se titel en nu dus de regenboogtrui als 
winnares van het WK in Hoogerheide. 
In de afgelopen jaren heeft de top-
sportster ook de studies ‘marketing en 
communicatie’ en voedingsleer afge-
rond. Fem van Empel beoefent drie 
takken van de wielersport. Ze blinkt 
uit op de racefiets, crossfiets en de 
mountainbike. Veldrijden is geen 
olympische tak van sport en moun-

tainbiken wel. Vandaar dat de Brabant-
se Fem van Empel wellicht een gooi 
gaat doen naar de olympische titel op 
de mountainbike. Dat kan al volgend 
jaar, want dan zijn de Olympische Spe-
len in Parijs.

Brabantse Fem in regenboogtrui op het complete Oranjepodium in Hoogerheide
 foto Cees van Keulen

Danswedstrijd in Veldhoven 

DéDé Dance sleept 
4 eerste plaatsen binnen
Afgelopen zondag, 5 februari, sleepten de 5 Démoteams van DéDé Dance 
5 maal een prijs binnen tijdens de danswedstrijd Shell We Dance Event in 
Theater De Schalm in Veldhoven! Tijdens deze danswedstrijd deden zo’n 
100 dansgroepen mee die het tegen elkaar opnamen in verschillende 
categorieën. 

Onder toeziend oog van een deskun-
dige jury, werden alle groepen beoor-
deeld op o.a. choreografie, techniek 
en presentatie. In deze teams dansten 
onder andere de Nuenense Lotte Ven-
tevogel, Femke Smetsers, Julie ten 
Damme, Sanne Donkers, Liv Wissler, 
Linne Verhoeven, Janne Vogels, Radia-

na Toschi, Nienke van Gestel, Joy Bloos 
& Esmée Bittner. Het team D-Sparkle 
stond daarnaast onder leiding van de 
Nuenense Ilona Tempelaars. 
Wil je meer info over DéDé Dance of 
de Démoteams? Kijk dan op www.de-
dedance.nl of bel met het hoofdkan-
toor in Veldhoven; 040-2544052.

Dorpsraad Lieshout
Tijdens een goed bezochte avond heeft de Dorpsraad Lieshout haar plan-
nen voor het komende jaar met de inwoners van Lieshout gedeeld én 
hebben de inwoners hun aanvullingen gegeven. Bij deze uitwisseling ble-
ken er veel gedeelde aandachtsgebieden te zijn en heeft de Dorpsraad 
weer aanvullende munitie gekregen om de inwoners nóg beter te kunnen 
vertegenwoordigen. 

De zaal was goed gevuld tijdens de inwonersavond van de Dorpsraad Lieshout

Goede opkomst
Het was even afwachten hoeveel ge-
interesseerden de eerste inwoners-
avond ná corona zou trekken. De 
Dorpsraad had daarom de ‘kleine 
zaal’ in het Dorpshuis afgehuurd. Uit-
eindelijk bleek deze maar nét groot 
genoeg om de goede opkomst te 
herbergen: het was ‘goed bezet’. De 
presentatie begon met een aftrap 
door voorzitter Frank van Elderen. Hij 
gaf een toelichting hoe de Dorpsraad 
aan haar belangrijkste aandachtsge-
bieden is gekomen. Ook stelde hij de 
verschillende werkgroepen voor die 
door de Dorpsraad op een of andere 
ondersteund worden, voordat hij per 
aandachtsgebied de plannen voor 
2023 ging delen. Deze werden alom 
gewaardeerd en volop aangevuld 
door de aandachtige aanwezigen. 

Volop uitwisseling
Primair vond men -bij het domein 
‘wonen’- dat Lieshout minder achter-
op gezet zou moeten worden bij de 
gemeente Laarbeek. Als voorbeeld 
werd de lange ontwikkeltijd voor het 
plan Baverdestraat naar voren ge-
bracht, terwijl andere Laarbeekse 
dorpen veel sneller lijken te ontwik-
kelen. Ook de -door de gemeente-
raad gekozen- plaats voor de te ver-
plaatsen Jumbo leidde tot duidelijke, 
uitgesproken meningen. De aanwe-
zigen vonden ook dat er meer aan-
dacht moet komen voor de jeugd, 
het openbare groenonderhoud en 
de vuiloverlast rondom de super-
markt. Ook werden er diverse sug-
gesties gedaan voor potentiële loca-
ties waar woon-ontwikkeling plaats 
zou kunnen vinden. 

Diverse domeinen
In het domein ‘verkeer’ kwam het 
sluipverkeer als nadrukkelijk storend 
element naar voren: iets waar de 
werkgroep Verkeer al volop aandacht 
voor heeft. Ook de andere plannen 
van deze verkeerswerkgroep bleken 
goed aan te sluiten bij de suggesties 
van de inwoners. Het verkeer en 
vooral de verkeersveiligheid heeft 
volgens zowel Dorpsraad als inwo-
ners nadrukkelijk de aandacht nodig. 
Het aandachtsgebied ‘Zorg en wel-
zijn’ -waar ook gemeenschapskracht 
in valt- werd toegelicht door Robert 
van Aspert. Hij verzocht de inwoners 
nadrukkelijk om hun zorgvragen met 
hem te delen, die kwamen dan ook 
volop naar voren. 
Ook tijdens de vragenronde kwamen 
nog goede suggesties naar voren die 

twee keer per jaar gratis met een 
busreis mee naar een groot wiele-
revenement. Belangstellenden 
kunnen voor meer informatie 
contact opnemen met bestuurs-
lid Jan van Maasakkers, 06 1450 
9970 of  nuenensewielervrien-
den@gmail.com.

door de ijverige secretaris Cees Din-
gemans genoteerd werden waar-
door de uitwisseling zeer waardevol 
bleek te zijn. Door deze input kan de 
Dorpsraad immers nóg beter werken 
aan de prioriteiten die de inwoners 
belangrijk vinden. Uiteindelijk wer-
den dan ook wederzijdse compli-
menten uitgedeeld voor de open-
heid tijdens de bijeenkomst en het 
feit dat de Dorpsraad en de inwoners 
goed op één lijn blijken te zitten.

Repair Café 
Laarbeek
Op woensdag 15 februari organi-
seert RCL weer een middag waar 
men terecht kan met defecte huis-
houdelijke materialen, kleding, 
kleine meubels en fietsen.

Dit vindt plaats in het Dorpshuis, Gro-
tenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 06-58842046.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Gehavend RKGSV boekt 
nuttige zege op Mifano
Door Willem-Jan Schampers - Amateurvoetbal Eindhoven

Maar liefst vijf potentiële basisspelers miste RKGSV zondag in de subtop-
per tegen Mifano. Vandaar dat trainer Pierre van den Eeden vooraf ietwat 
zorgelijk klonk. “Ik heb er een hard hoofd in”, aldus de ervaren oefen-
meester, “want ik heb twee jongens van het vijfde op de bank zitten.” Na 
de 2-0 overwinning was de bluf echter weer helemaal terug bij Van den 
Eeden: “De hand van de meester hè!”

Knappe zege van  
Nederwetten bij OKSV
Door Louis Staals

Jowy Ruhl was met 3 goals man of the match.
Slechts drie supporters van de harde kern maakten de lange reis naar 
Overlangel. Gure winderige omstandigheden werden overwonnen en al 
snel werd het een beetje warmer.

Op een guur en windering sportpark 
in Gerwen was er nauwelijks sprake 
van een hartverwarmend schouw-
spel. RKGSV en Mifano, toch de num-
mer 3 en 4 van de vierde klasse G 
(Zuid II), kwamen nauwelijks toe aan 
acceptabel voetbal. Het was vooral 
‘lange halen vroeg thuis’ en er kon-
den maar weinig doelkansen worden 
genoteerd. Met name doelman Tom-
my van de Gevel van RKGSV vond dit 
wel prettig, want hij raakte al vroeg in 
de wedstrijd geblesseerd aan zijn 
hamstring, maar moest noodge-
dwongen blijven staan omdat Van 
den Eeden geen adequate vervanger 
voorhanden had.”

“Het was écht behelpen”, oordeelde 
de trainer. “We hadden al wat afwezi-
gen, in verband met onder meer car-
navalsverplichtingen en een geplan-
de skireis van school, maar deze week 
kwam daar ook nog een blessure 
voor Romano ter Linden bij. Uitein-
delijk miste ik dus vijf jongens die in 
principe in de basis kunnen starten. 

Plus ook nog de reservekeeper, die 
ook geblesseerd is. Willem en Karel 
Verweij, twee broers die in een vrien-
denteam spelen, waren gelukkig be-
reid om ons uit de brand te helpen. 
Toen de stand het toeliet, heb ik ze ui-
teraard ook laten invallen.”

Bedenkelijk niveau
De eerste helft begon nog heel aar-
dig en beide ploegen leken volop 
aanvallende intenties te hebben. Na 
pakweg vijftien minuten zakte het 
spelpeil echter naar een bedenkelijk 
niveau. Kansen waren er niet of nau-
welijks en het duurde tot aan de 
32ste minuut voordat sprake was van 
een behoorlijke mogelijkheid.

Wouter Koolen passte op Mick van de 
Burgt die Mifano op 0-1 had moeten 
zetten. Vrij voor Van de Gevel, niet ok-
selfris meer, schoot hij de bal hoog 
over. In de 40ste minuut was er aan 
de andere kant een goede kopkans 
voor Richard van Malten, die door 
doelman Rick van Hoof vakkundig 
onschadelijk werd gemaakt.

Een minuut of vier later was het ech-
ter alsnog raak voor RKGSV. Een fout-
je in de Mierlose achterhoede werd 
onmiddellijk afgestraft door Daan de 
Loo. Hij ging op Van Hoof af en pas-
seerde hem met een hard schot. “Dat 
doelpunt viel op een lekker moment”, 
aldus De Loo. “Mifano was op dat mo-
ment de bovenliggende ploeg en we 
hadden moeite om onder de druk uit 
te komen. Na de rust zijn we eigenlijk 
niet meer in de problemen gekomen. 
Al maken we op een wat gelukkige 
manier de 2-0. Overigens had ik daar-
voor natuurlijk ook al moeten sco-
ren.”

Enorme kans
De rappe aanvaller doelde op een ei-
gen doelpunt van Niels Vanhauten, in 
de 78ste minuut. De Loo werd met 
een prachtige passe van achteruit 
diep gestuurd en zette de bal scherp. 
Mifano-verdediger voelde zich dus-
danig bedreigd door Milos Milosevic 
dat hij van dichtbij zijn eigen doel-
man verschalkte. Tien minuten daar-
voor had De Loo trouwens al de 2-0 
op zijn schoen, maar vrij voor Van 
Hoof knalde hij de bal in het zijnet. 
Ook hierna waren de beste kansen 
voor RKGSV, maar gescoord werd er 
niet meer. Mifano probeerde het aan 
de andere kant ook nog wel, maar 
Van de Gevel liet zich niet verschal-
ken.

Amper een minuut gespeeld stond 
het team van trainer Mario Pluggers 
al op een 0-1 voorsprong. Na goed 
doorzetten wist Dennis van Es de 
OKSV doelman te verschalken. Na 
deze stand ging de strijd aardig te-
gen elkaar op maar in de 31e minuut 
scoorde de sterk spelende spits Jowy 
Ruhl de 0-2. Een ongekende weelde 
voor Nederwetten. Dit was tevens de 
ruststand.
Na de hervatting hoefde slechts vijf 
minuten gewacht te worden totdat 
opnieuw Jowy Ruhl de 3-0 op het 
scorebord zette. Nog mooier werd 
het toen hij zijn hattrick aantekende 
en de 0-4 perfect afrondde. In het 
laatste kwartier kwam OKSV via Per 
Hiddink en David Megens alsnog te-
rug tot 4-2 en werd het nog een beet-
je billen knijpen maar de dik verdien-

Nieuw competitieteam 
bij BC Lieshout 
Badminton Nederland, de officiële Nederlandse Badminton Bond, heeft 
dit jaar voor het eerst een dubbelcompetitie opgestart. Natuurlijk zal Bad-
minton Club Lieshout het komende voorjaar deel gaan nemen aan deze 
nieuwe competitie. De vereniging zal met één team vertegenwoordigd 
zijn en spelen op niveau B. Het team is ingedeeld in de vijfde afdeling.

Tim van Bommel zal één van de basisspe-
lers zijn van het nieuwe dubbelteam.

Dubbelcompetitie
Al eerder heeft Badminton Neder-
land pogingen ondernomen om een 
nieuwe competitie van de grond te 
trekken. Vanwege de corona-maatre-
gelen is dat toen mislukt. Alle wed-
strijden werden afgelast en de nieu-
we competitie kwam te vervallen. 
Badminton Nederland is echter niet 
bij de pakken neer gaan zitten en 
heeft de draad weer opgepakt en de 
dubbelcompetitie ook voor 2023 
weer in elkaar gezet.

Niveaus en afdelingen
De dubbelcompetitie is dus een der-
de competitie die door Badminton 
Nederland wordt georganiseerd. Pri-
mair organiseren ze de officiële 
bondscompetitie, die -sinds enkele 
jaren- steeds landelijk wordt opge-
zet. Er bestaan twee varianten van 
deze bondscompetitie: een mixcom-
petitie en een mannen-klasse. In bei-
de varianten wordt op diverse ni-
veaus gespeeld: bij de mixcompetitie 
is dat van een eerste divisie tot een 
negende en bij de mannen is dat in 
twee klassen en ook nog eens een 
splitsing vanwege het soort shuttle. 
De divisies zijn overigens weer on-
derverdeeld in afdelingen. 

Landelijke organisatie
Naast de bondscompetitie -die lan-
delijk wordt aangestuurd- organi-
seert de regio Brabant ook een mid-
weekcompetitie. Deze is dus regio-
naal, maar kent verder alle kenmer-

ken van de officiële bondscompeti-
tie. Ook in deze midweekcompetitie 
kan gepromoveerd en gedegradeerd 
worden. Naast deze twee competi-
ties komt de bond nu dus met een 
derde variant: een dubbelcompetitie. 
Gekozen is om deze weer landelijk 
aan te sturen, zodat de poules geo-
grafisch ingedeeld kunnen worden. 
Overigens bestaat deze dubbelcom-
petitie ook weer uit twee varianten 
(net als de officiële bondscompeti-
tie): er is een dubbelcompetitie voor 
mixteams en een voor mannen-
teams.

Eén Lieshouts team
Badminton club Lieshout zal aan de 
competitie voor mixteams gaan deel-
nemen. Zij zijn ingedeeld in de vijfde 
afdeling van niveau B en zullen gaan 
spelen met drie basisspelers: Tim van 
Bommel, Ainara Vandegard en Stan 
van Vijfeijken. Naast de basisspelers 
kunnen ook in deze klasse invallers 
ingezet worden. De competitie zal 
gaan lopen vanaf medio februari tot 
begin juni. 
www.badmintonclublieshout.nl.

SVSOS - EMK 0 – 3
De tweede seizoenshelft werd vanmiddag afgetrapt in Biest-Houtakker, 
waar de trouwe supporters een keuze moesten maken tussen het veldrij-
den of  Feijenoord – PSV, of de door de wind, kille omstandigheden bij 
deze verre uitwedstrijd van EMK. Toch werd EMK gesteund door een trou-
we aanhang die groter was dan die van de thuisspelende ploeg. 

Direct vanaf de aftrap kreeg EMK na 
een misverstand achterin bij SVSOS 
een grote kans op de openingstreffer 
die echter naast werd geschoten. 
SVSOS speelde met veel druk naar 
voren waar EMK juist probeerde tus-
sen de linies te spelen en vandaar uit 
gevaar te stichten. Veelvuldig werd 
op de linkervleugel Rick van den Bo-
gaard gezocht, waar de verdediging 
van SVSOS grote moeite mee had. 

Juist doordat een openingsdoelpunt 
uitbleef bleef het een uiterst sportie-
ve- en boeiende wedstrijd, waar bei-
de teams volledig aan elkaar ge-
waagd waren. EMK stond verdedi-
gend prima vanmiddag en ook 
‘Kostas’ was vanmiddag van grote 
waarde met enkele prima reddingen. 

Na ongeveer een half uur spelen was 
er een prima combinatie tussen Rick 
van den Bogaard en Kevin Aarts, 
waaruit de laatste de 0-1 openings-
treffer liet noteren. Ook aan de ande-
re kant waren er nog enkele doelkan-
sen te noteren, maar met enig kunst- 
en vliegwerk bleef de nul op het sco-
rebord.

Na rust maakten de supporters van 
beide clubs zich weer op voor nog 
zo’n vermakelijke tweede helft, maar 
al snel werd zichtbaar dat EMK meer- 
en meer controle over de wedstrijd 
kreeg   en het karakter van één voor 
allen en allen voor één de doorslag 
gaf. EMK gaf niets meer weg, speelde 
voornamelijk op de helft van SVSOS 
en anders was er altijd nog het verde-
digend blok dat elk  gevaar neutrali-
seerde waardoor SVSOS er niet meer 
aan te pas kwam. 
Zo’n kwartier voor het einde van de 
wedstrijd zorgde Rick van den Bo-
gaard na een prachtige individuele 
actie voor de 0-2 en was de wedstrijd 
feitelijk beslist. 

Toch bleef EMK prima voetballen en 
was er na een afgeslagen doelpoging 
een afstandsschot van Finn van Doo-
ren dat voor de 0-3 eindstand zorgde. 
De laatste 10 minuten van de wed-
strijd deden er niet meer toe en wer-
den plichtmatig uitgespeeld.

SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten  
Zondag 12 februari 
Nederw. 1 - RKVV Keldonk 1  . . . . 14.30 uur 
SBC 12 - Nederw. 3  . . . . . . . . . . . . 12.00 uur 
Nieuw Woensel 11 - Nederw. 4  . 10.00 uur 
Nederw.  VR 1 - SBC VR 2 . . . . . . . . 12.15 uur

RKSV Nuenen – Longa 2-0
Door Wilbert Ketelaars

Op het sportpark van RKSV Nuenen was het afgelopen zondag koud en er 
stond een straffe noordoosten wind. Nuenen speelde de eerste wedstrijd 
van 2023 op eigen veld. Net als vorig jaar kwam Longa’30 uit Lichtenvoor-
de met de spelersbus van De Graafschap (Superboeren) op bezoek. Ge-
zien de hogere positie van deze ploeg op de ranglijst, dacht Nuenen daar 
dan ook niet licht over en wilde laten zien dat ze konden aanhaken. Een 
aantal bezoekers probeerde zelfs twee belangrijke wedstrijden tegelijk 
te volgen (Feijenoord- PSV was binnen op een paar schermen te zien). 

Vanaf het fluitsignaal zette Nuenen 
druk op de tegenstander en speelde 
met veel bravoure. Jasper van Oos-
terhout werd in het strafschopge-
bied onderuit gehaald, maar dit was 
geen penalty. Even later zette Matt 
Bolhuis Nuenen op 1-0, door een 
zuiver schot in de linker hoek. Nue-
nen bleef doorgaan met aanvallen, 
wat na 12 minuten leidde tot 2-0. 
Max Verkuijl was alert bij een corner 
en bracht Ed Craenen in stelling om 
de bal goed in te koppen. Longa ’30 
probeerde toen onder de druk uit te 
komen en zocht het doel van Nue-
nen. Het middenveld met Max Nijst 
en Tim Ketelaars, opererend voor de 
verdediging, zorgden ervoor dat ze 
niet of nauwelijks gevaarlijk werden. 
Even later was het weer de snelle 
Jasper van Oosterhout die goed 
doorging. Hij bereikte Toni Cuenca 
(El Professor!) die maar net het doel 
miste. Vlak voor rust kreeg een spe-
ler van Longa’30 een terechte rode 
kaart, vanwege een grove overtre-
ding.
Meteen na rust kreeg Toni Cuenca 
een grote kans om de score te ver-
groten, maar het was niet voldoen-
de. De 2e helft werd wat rommeliger, 
Nuenen kon de overtal situatie niet 
goed benutten en de bezoekers wa-

ren niet echt in staat om gevaarlijk te 
worden. Met nog een kwartier te 
spelen, ging Nuenen wat beter de 
grote ruimtes gebruiken en waren er 
nog kansen voor Matt Bolhuis (na 
een snelle actie van Daan Velthuis) 
en Toni Cuenca. De stand bleef 2-0, 
dus was het nog niet beslist. Lon-
ga’30 kreeg uit het niets een paar 
mogelijkheden en raakte in een 
scrimmage 2x de lat. Jeroen Keeris 
hield zijn doel weer schoon. Nuenen 
heeft per slot van rekening niet voor 
niets het minste aantal doelpunten 
tegen (op 1 na !) Het spelbeeld werd 
wat grimmiger en dat leidde tot de 
eerste rode kaart voor Toni Cuenca 
in zijn loopbaan. Hij was zelf niet 
schuldbewust na een duel om de 
bal. Jordi Wapenaar maakte vlak 
voor tijd zijn rentree na een lange 
periode met blessures. Ook andere 
spelers kregen nog de gelegenheid 
om zich in de kijker te spelen. De 
groep onder leiding van Ruud van 
der Rijt is na het geslaagde trainings-
kamp op weg naar iets moois. Zeker 
met deze overwinning blijft Nuenen 
uitzicht houden op de posities bij de 
(sub)top. Zondag de uitwedstrijd 
naar Juliana ’31 in Malden. Deze 
ploeg staat net onder Nuenen, dus 
ook weer een belangrijk duel.

Hennie van de Velden strikes again 

Rechts: Winnaar Hennie van de Velden
Links: organisatie Ludo van den Berg

Twee weken geleden won Hennie 
van de Velden met een straatleng-
te voorsprong. Afgelopen vrijdag 
deed hij er nog een schepje boven-
op met 3 punten meer dan toen. 
Hennie Nooijen (het was Hennie 
avond) was uiteindelijk de winnaar 
van de rest. De familie de Louw 
sluit deze avond de top 10.

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond:

Hennie van de Velden 127 punten
Hennie Nooijen 99 punten
Hub Marquenie 79 punten
Antoon Hurkmans 78 punten
Ad Damen 55 punten
Wil Marquenie 57 punten
Ludo van den Berg 55 punten
Mien de Louw 54 punten
Peter de Louw 53 punten
Ben de Louw 51 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond. We starten elke vrijdag om 
20.00 uur en iedereen die een beetje 
kan rikken is welkom.
Tot vrijdag 27 januari!

de overwinning ging deze keer mee 
naar Nederwetten. Er is weer hoop 
voor de toekomst!

IVN-winterwandeling  
Papenvoortse Heide
Brrr, wat is het koud! Klopt, maar in 
de natuur is altijd wat te beleven. 
Ook in de winter. Sommige strui-
ken, zoals de hazelaar, zijn alweer 
uitgebloeid. Aan sommige planten 
kun je zien dat de dagen ook al-
weer wat langer worden: zij berei-
den zich voor op de lente.

Tijdens deze winterwandeling in na-
tuurgebied de Papenvoortse Heide 
komen we leuke en interessante din-
gen tegen, dat kunnen we je garan-
deren. IVN-natuurgidsen Ellie en Eric 
nemen je graag mee om het te laten 
zien. Tijdens de route doorkruisen we 
diverse bossoorten, waarbij je kan 
zien wat onderhoud doet in het bos.
Lijkt het je leuk om mee te lopen? 
Zorg dan dat je  zondag 12 fe-
bruari om 14.00 uur op het einde van 
de Buijsmansven bent. Je kan hier je 
auto kwijt, maar op de fiets komen is 
natuurlijk beter. Als het veel gere-
gend heeft, zijn waterdichte schoe-
nen aan te bevelen. De route gaat 
over onverharde paden en duurt 1,5 
tot 2 uur.
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