
ROND DE LINDE week 8 Donderdag 23 februari 2023

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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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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

Zwemmers
Z&PV Nuenen 
succesvol

Nieuwe 
uitstraling
bij DLC 
Zonwering

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

www.makelaarsplein.com
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Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) geopend
Op dinsdag 14 februari werd het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
van Bibliotheek Dommeldal in Nuenen feestelijk geopend door wethou-
der Sandor Löwik en Luc Pruijn, Directeur Bibliotheek Dommeldal.

Hulp bij vragen 
over de Digitale Overheid
Tegenwoordig moet je zaken steeds 
vaker digitaal regelen, vooral over-
heidszaken. Denk aan de digitale Be-
richtenbox van MijnOverheid en za-
ken als DigiD, huur- en zorgtoeslag, 
studiefinanciering, rijbewijs, (ver-
keers)boetes, pensioen en uitkerin-
gen.  Er zijn zo’n 4 miljoen Nederlan-
ders die moeilijk of niet kunnen 
omgaan met die digitale overheid. 
Deze groep is divers; het gaat om ou-
deren, nieuwkomers en laaggeletter-

den, maar ook om jongeren die mis-
schien wel goed overweg kunnen 
met sociale media maar het aanvra-
gen van een DigiD of hun studiefi-
nanciering toch lastig vinden.
Voor hulp bij vragen over de digitale 
overheid kan men terecht bij het Infor-
matiepunt Digitale Overheid (IDO) in 
de bibliotheek. Speciaal opgeleide bi-
bliotheekmedewerkers helpen men-
sen met het vinden van informatie op 
internet en ze verwijzen hen door naar 
de juiste instanties.
Het Informatiepunt Digitale Over-

Op dinsdag 14 februari werd het Infor-
matiepunt Digitale Overheid (IDO) van 
Bibliotheek Dommeldal in Nuenen fees-
telijk geopend door wethouder Sandor 
Löwik (links op de foto) en Luc Pruijn, Di-
recteur Bibliotheek Dommeldal (rechts 
op de foto)

Spechtenwandeling 
Nuenens Broek
Zondagochtend 26 februari staan 
de gidsen van onze vogelwerk-
groep klaar om je mee het Nue-
nens Broek in te nemen om spech-
ten te spotten.

Al in het vroege voorjaar beginnen 
spechten met het laten horen van 
hun felle roffels en luidruchtige ge-
roep om een territorium af te bake-
nen. Een mooi moment om op zoek 
te gaan naar de verschillende soor-
ten spechten in onze omgeving. Ze 
laten zich dan makkelijk zien, omdat 
er nog vrijwel geen bladeren aan de 
bomen zitten.
Het is altijd spannend om spechten 
te zoeken, horen en te ontdekken. De 
gidsen kunnen vaak al aan de roffel 
horen om welke soort het gaat. In het 
Nuenens Broek zijn alle in Nederland 
voorkomende spechten aanwezig, 
zelfs de minder algemene soorten, 
zoals de zwarte specht en middelste 
bonte specht. We nodigen je graag 
uit om mee te gaan op deze ontdek-
kingstocht.
Aan de wandeling zijn geen kosten 
verbonden. We vertrekken om 8.30 

Always Forever,     
het Wedding Event in de regio
Kom op 26 februari kijken, proeven en inspiratie opdoen bij de leukste 
trouwbeurs in de regio van Always Forever. De locatie is De Watermolen 
van Opwetten in Nuenen. Een mix van de leukste bedrijven uit de trouw-
sector staan klaar en geven vrijblijvend informatie aan toekomstige 
bruidsparen.

Always Forever wedding events is de 
specialist in het organiseren van 
trouwbeurzen. Van fotografie, visagie 
en decoratie tot de DJ of band, de ju-
welier én die onvergetelijke huwe-
lijksreis, dit event presenteert een 
mix van alles wat er komt kijken op 
het gebied van trouwen op één loca-
tie. De leukste bedrijven uit de trouw-
sector zijn verzameld en elke discipli-
ne heeft maximaal twee professionals 
om het overzichtelijk te houden. 
Daarnaast is er een doorlopende mo-
deshow met de nieuwste trends op 
het gebied van bruidsmode.

Jullie mooiste dag
De aanloopperiode naar een bruiloft 
is een feest. Always Forever hecht er 
veel waarde aan dat dit ook uitge-
straald wordt op de trouwbeurzen 
die ze organiseren, op een sfeervolle 
locatie. Enthousiaste ondernemers 
met passie voor hun vak staan de be-
zoekers graag te woord.

Elke bezoeker ontvangt na afloop 
een goed gevulde goodiebag met 
leuke producten.

Wedding Event

26 februari 2023
11:00 - 16:00
De Watermolen
van Opwetten
Gratis toegang

Het Always Forever Wedding Event 
vindt plaats op 26 februari van 11.00 
uur tot 16.00 uur bij De Watermolen 
van Opwetten. Toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.al-
waysforever.nu en op Facebook, In-
stagram of Pinterest.

Atelier Nuenen houdt 
een inboedel verkoop
Schilderscollectief atelier Nuenen, een vereniging van 60 actieve en crea-
tieve kunstenaars is sinds 2018 gehuisvest in 't voormalige   schoolge-
bouw 'De nieuwe Linde' aan de Vrouwkensakker in Nuenen. Toen in 2022 
Rusland Oekraïne binnenviel en er een grote vluchtelingenstroom op 
gang kwam, maakte Atelier Nuenen ruimte vrij voor de opvang van de 
vluchtelingen in het schoolgebouw.

De nood blijft hoog, de oorlog in Oe-
kraïne woedt voort. Nu wordt het ge-
hele schoolgebouw gereed gemaakt 
voor de komst van een tweede groep 
Oekraïners, om ook hen een veilig 
onderdak te bieden. Wij krijgen een 
nieuw onderkomen in Steunpunt de 
Goudvinkhof. Deze nieuwe locatie is 
véél en véél kleiner. Wij zullen niet al-
les kunnen meenemen naar de 
Goudvinkhof.
Natuurlijk vinden wij het erg jammer 
dat we ons vertrouwde  atelier moe-
ten verlaten. Tegelijkertijd hebben we 
alle begrip voor de nood van de Oe-
kraïense   vluchtelingen en de beslis-
singen van het gemeentebestuur in 
deze. Wij kunnen veel spullen niet 
meenemen naar onze nieuwe locatie. 
Vandaar deze inboedel verkoop van 
door ons zelf gemaakte kunstwerken, 
mooie kunstboeken en inventaris.
Sla uw slag: U bent van harte welkom 
op 25 en 26 februari. van 12.00 uur 
tot 17.00 uur op Vrouwkensakker 17 
in Nuenen, in de wijk Tomakker. Te-
gen sterk gereduceerde prijzen wor-
den vele schilderijen te koop aange-
boden. Voor een habbekrats gaan 
overtollig meubilair, kunstboeken, 
tafels, stoelen en kastjes weg. Grijp 
uw kans en koop voor een prikkie de 
mooiste kunstboeken en meubeltjes. 
In contanten worden de spullen ver-
rekend.

De opbrengst van de verkoop zal 
door Atelier Nuenen zelf worden ver-
dubbeld. Het uiteindelijke bedrag 
zullen we schenken aan de slachtof-
fers van de oorlog in Oekraïne en/of 
de slachtoffers van de aardbevings-
ramp in Turkije en Syrië.

Tot 25 en 26 februari.

heid (IDO) is een gratis voorziening 
voor iedereen, dus ook voor dege-
nen die geen lid zijn van de biblio-
theek!
Hebt u moeite om zaken via de com-
puter te regelen? Kom langs in de bi-
bliotheek. U hoeft hiervoor geen lid 
te zijn van de bibliotheek. Wij denken 
met u mee en geven u informatie zo-
dat u verder kunt. Wij kunnen ook 
een afspraak voor u maken met een 
organisatie die u verder helpt.
Het IDO is open tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek: van maan-
dag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur én op zaterdag van 11.00 tot 
14.00 uur. U vindt de bibliotheek in 
Nuenen aan de Jonkheer Hugo van 
Berckellaan 18. Heel graag tot ziens, 
u bent van harte welkom.

Nieuw bij AutoMaatje Nuenen:

Ritten aanvragen via de website 
Dagelijks ontvangen wij veel aanvragen voor een nieuwe rit. Mede hier-
door is het soms lastig om ons telefonisch te bereiken. Sinds kort is er ook 
de mogelijkheid om een rit aan te vragen via onze website www.auto-
maatjenuenen.nl

Deelnemers kunnen hier op ieder 
moment van de dag een rit aanvra-
gen of iemand vragen om dit voor 
hen te doen. Ook voor een aanvraag 
via onze website is het belangrijk dat 
een rit tijdig wordt aangevraagd. Wij 
hanteren hiervoor onderstaand sche-
ma:
• Op maandag kunt u een rit aanvra-

gen voor de eerstvolgende don-
derdag of later,

• Op dinsdag kunt u een rit aanvra-
gen voor de eerstvolgende vrijdag 
of later,

• Op woensdag kunt u een rit aan-
vragen voor de eerstvolgende za-
terdag of later,

• Op donderdag kunt een rit aanvra-
gen voor de eerstvolgende dins-
dag of later,

• Op vrijdag kunt u een rit aanvragen 
voor de eerstvolgende woensdag 
of later,

• Op zaterdag of zondag kunt u een 
rit aanvragen voor de eerstvolgen-
de donderdag of later.

Dit schema staat ook op onze web-
site boven het aanvraagformulier 
voor een rit.
Uiteraard blijven we ook telefonisch 
voor iedereen klaar staan. Ook daar-
bij vragen wij om bovengenoemde 
aanvraagtermijnen in acht te nemen. 
Hoe eerder u een rit aanvraagt hoe 
groter de kans is dat we een vrijwilli-
ger voor u vinden.
Hebt u vragen of opmerkingen, 
neem dan contact op met: Ria Dien-
der Coördinator AutoMaatje Nuenen
040-711 44 62, info@automaatjenue-
nen.nl

uur vanaf het zandpad naast De Lis-
sevoort en lopen vandaar af naar de 
ingang van Nuenens Broek. 

Zorg voor stevige, waterdichte schoe-
nen of laarzen en voldoende warme 
kleding.

Grote bonte specht           Foto:  Joop Bruurs

Zo was Zo was 
Carnaval Carnaval 
20232023
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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.

AFVALWEETJE

Op 28 februari wordt er huis aan huis 

textiel opgehaald door Het Goed

      
WERKZAAMHEDEN    
AAN ELEKTRA NETWERK   
IN NUENEN OOST
Vanaf maandag 27 februari zullen er door netbeheerder 
Enexis werkzaamheden plaatsvinden aan elektra netwerk 
in Nuenen oost. 

Het streven is volgens onderstaande planning te werken:
• Week 9 (27 februari – 3 maart), aanleg kabels Van Hom-

berghgaarde;
• Week 10 (6 t/m 10 maart), aanleg kabels Anderegglaan;
• Week 11 (13 t/m 17 maart, vervolg aanleg kabels, Raupp-

laan; 
• Week 11, begin week 11 (13 t/m 17 maart), uitnemen 

groenvoorziening Seitzenhof;
• Week 11, eind week 11 (13 t/m 17 maart), plaatsen net-

station Seitzenhof; 
• Week 12, aanleg kabels Raupplaan;
• Week 12, Montagewerkzaamheden netstation Van 

Homberghgaarde; 
• Week 13, vervolg aanleg kabels Raupplaan; 
• Week 13, Resterende werkzaamheden (aanleg kabels 

en montagewerkzaamheden)
• Week 14, Resterende werkzaamheden (aanleg kabels 

en montagewerkzaamheden)

Gedurende deze periode zal er enige verkeershinder zijn. 
Enexis communiceert met omwonenden over de bereik-
baarheid van hun woning tijdens de werkzaamheden.
De Raupplaan en de Anderegglaan zullen op enig moment 
tijdelijk en kortstondig afgesloten worden door de aan-
nemer zal dit met bebording aangegeven. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 
Neem dan gerust contact op met Richard Koenders. Hij is 
berkeikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 
en 16.00 uur via telefoonnummer 06-11 87 05 71 of via 
e-mail; Richard.Koenders@enexis.nl

NUENEN KRIJGT 
EIGEN REPAIR CAFÉ
Op zaterdag 25 februari van 10.00 
tot 13.00 uur vindt het eerste Repair Café Nuenen plaats 
in Hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan het Park 63B. 
Wethouder Niels Wouters zal het Repair Café o¢  cieel 
openen. Heeft u kapotte spullen die u wilt laten repareren 
om ze een tweede leven te geven, kom dan naar het Repair 
Café. Er is gereedschap beschikbaar en deskundige vrijwil-
ligers staan klaar om uw spullen te repareren. Meekijken 
of meehelpen met de reparatie is leuk en leerzaam!

Elke maand een repair Café
In samenwerking met Hobbycentrum 
De Dorpswerkplaats, de Brabantse 
Milieufederatie en de gemeente Nue-
nen organiseert de Dwèrse Cirkelfabriek daarom een 
maandelijks terugkerend Repair Café. Elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.00 tot 13.00 uur kunt u het Repair 
Café bezoeken in Hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan 
het Park 63B. Heeft u een kapot product dat u graag wilt 
laten repareren, dan bent u van harte welkom. 

Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/Repaircafe

TIJDELIJK NOODFONDS 
ENERGIE KWETSBARE 
HUISHOUDENS
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening 
kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Nood-
fonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens 
die in aanmerking komen voor steun, een deel van de ener-
gierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.
Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf 
nu aanvragen voor de hele periode.

Wie kan steun aanvragen bij het Noodfonds Energie:
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het 
Noodfonds: 
• Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maxi-

maal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-
inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) 
of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 
8% vakantiegeld. 

• Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, 
stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. 
Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De re-
kening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 
tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen. 

Hoeveel steun krijgt een huishouden uit het Noodfonds?
Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse ener-
gierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamen-
lijk bruto-inkomen van een huishouden. De steun uit het 
Noodfonds is als volgt:  
Inkomen  Noodfonds betaalt deel
(% van het sociaal minimum) van de energierekening
Tot 160% Boven 10% van het bruto-inkomen
160-200% Boven 13% van het bruto-inkomen

Aanvragen?
Alle informatie is te vinden op www.noodfondsenergie.nl
   

NIEUWE BEWEEGROUTE   
BIJ SPORTPARK LISSEVOORT
Nuenen is een nieuwe, unieke beweeg-
route rijker die zowel wandelend als hard-
lopend afgelegd kan worden. Op de 
route van iets meer dan 2,5 kilometer komt 
u 8 palen tegen. Scan de QR-code op de 
paal en u krijgt een oefening die in eigen 
tempo en op eigen niveau uitvoerbaar is. 
De beweegroute is daarmee voor iedereen 
geschikt. Starten kan o.a. bij de sportver-
enigingen aan de Lissevoort of aan de Boordseweg ter 
hoogte van de Helsestraat. 
Scan de QR-code hiernaast om het fi lmpje te bekijken of 
lees hier meer: www.nuenen.nl/beweegroute

STOOK VEILIG OF STOOK NIET
Een schoorsteenbrand, hoofdpijn door het inademen van 
rook en fi jnstof, vergiftiging door koolmonoxide. Reële 
gevaren die op de loer liggen als je de open haard of de 
houtkachel aansteekt om je huis te verwarmen. ‘Schoor-
steenbranden stonden al in de top 3 van grootste veroor-
zakers woningbrand. Naast het gevaar voor brand heeft 
ongeveer 1 van de 3 Nederlanders wel eens last van de 
open haard, houtkachel, barbecue of vuurkorf van de bu-
ren. Sommige mensen vinden de geur gewoon onprettig, 
anderen hebben gevoelige luchtwegen of moeten hun 
ramen en roosters zelfs dichthouden om de rook buiten 
te houden. Vooral mensen met COPD, astma, bronchitis 

en gevoelige luchtwegen kunnen veel last hebben van 
rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. Meer informa-
tie en tips over vuur stoken leest u op de website van de 
brandweer: www.brandweer.nl/nieuws/stook-veilig-of-
stook-niet 

NIEUWE BOMEN EN 
PLANTSOENVAKKEN
Mooi om te zien dat er in samenwerking met omwonenden 
op verschillende plekken nieuwe bomen en plantsoenvakken 
zijn gekomen. Bomen zijn onmisbaar, ze zorgen voor verkoe-
ling bij hitte, leggen CO2 vast, vangen overtollig regenwater 
op en zijn een bron van biodiversiteit. Daarmee dragen ze 
bij aan een gezonde leefomgeving voor mens én dier.

RAADSINFORMATIE
Oordeelsvormende avond
Op donderdag 2 maart is er om 19.30 uur een oordeels-
vormende avond, in de Raadzaal van Het Klooster. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Subsidieverordening afkoppelen Hemelwater 2023
• Extra investering MFA Gerwen
• Het Klooster scenario-onderzoek

Wilt u inspreken?
Meld u aan vóór woensdag 1 maart 
om 12.00 uur via nuenen.nl/doe-kijk-en-luister-mee 
(spreekrecht) of mail naar gri�  e@nuenen.nl. 

Tijdens een geagendeerd onderwerp kunnen insprekers 
in de eerste termijn hun menig geven over dat onderwerp, 
waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen 
stellen. De agenda is te vinden op nuenen.raadsinforma-
tie.nl/

Raadsvergadering
Op donderdag 16 maart 2023 vindt er een raadsvergade-
ring plaats, vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal van Het Kloos-
ter. Als de raad tijdens de oordeelsvormende avond vindt 
dat bovenstaande onderwerpen klaar zijn voor besluitvor-
ming, komen deze als hamer- of bespreekstuk op de 
agenda voor de raadsvergadering. 

Kunt u niet aanwezig zijn?
De bijeenkomsten zijn ook live te volgen via:    
nuenen.raads-informatie.nl/Live en LON TV.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 14-02-2023 EN 20-02-2023

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

    Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Cantersakker 56 Plaatsen van een veranda 
t.b.v. voetpad Parallelweg Aanbrengen keerwand 

    Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nuenen D 4341 Plaatsen van tijdelijke teelt-  

ondersteunende voorzieningen
Hool 17 -Plaatsen van een tijdelijke 
   woonuinit
 -(her)bouwen van een 
   woonhuis 
Vlos 12 Plaatsen van een dakkapel 
Ligtsedreef 6 Plaatsen van een dakkapel 

    Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Broekdijk de Onthulling Drie Dorpen 
 Monument 

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

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

1
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- Verbouw  - Aanbouw
- Timmerwerken/montage

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

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken

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.

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

Broodje Gezond  .............3,50

Bij 100 gr. Runder Rookvlees
Bakje Eiersalade .................................GRATIS

Del Pierro  .................................. 100 gr. 2,85

Hamburgers  ..........................  4 stuks 5,95
"Puur Rundsvlees"

2 Kip Schnitzels  ............................ 4,50

Gegrilde Kippenpoten  ...... 2 stuks 3,50

Runder stoofl apjes  ...............  4 stuks 8,95

KOOPJE

SPECIAL

TOP

V.D. GRILL

OP BROOD

KOOPJE

Grieks Mediterraans Restaurant

ElpidaElpida
Wij zijn 6 dagen per week

geopend vanaf 17.00 - 22.00 uur
(dinsdag gesloten)

Eten in warme Griekse sferen
met gratis Grieks saladebuffet

Ook voor afhaalmenu’s met scherpe prijzen.

De (afhaal)menukaart is te bekijken
 op de site www.restaurant-elpida.nl

Parkstraat 8 - tel.: 040 - 298 8913 

Rond de Linde 
De best bezorgde weekkrant van Nuenen

www.ronddelinde.nl 
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Stuur een mail naar  hobby@ronddelinde.nl 
dan komen wij bij je langs om een kijkje te 

nemen en je verhaal te horen.

Ook een 
leuke hobby?

De hobby van....De hobby van....
Carmen van Dommelen
Impactvolle nare gebeurtenissen kunnen vaak 
leiden tot creatieve ontwikkelingen. Toen Car-
men vijf jaar geleden door een ongeluk minder 
uit de voeten kon en haar leven radicaal veran-
derde, ontstond bij haar het idee om bandjes 
te gaan maken voor haar honden. Dit ontwik-
kelde zij verder en "ik kan wel stellen dat dit behoorlijk uit de hand gelo-
pen is", vertelt ze. 
Ze is ook voor andere hondenbezitters gaan maken en ging hiervoor pa-
rachutekoord gebruiken, wat veel steviger is. Zij heeft hiervoor een work-
shop gevolgd en nog steeds volgt zij cursussen om nieuwe knopen en 
designs te leren maken. Zij heeft een hobbyruimte boven bij haar thuis, 
waar zij vele uren in de week te vinden is, naast haar reguliere baan. Car-
men; "Ik doe deze hobby onder druk of deadlines, en met heel veel ple-
zier". De hondenbanden zijn maatwerk, iedere hond heeft een andere 
hals. Mensen kunnen kiezen uit verschillende soorten knopen en model-
len. Drie uur doet ze ongeveer over één band. In de banden kan zij ook 

anti-tekenkralen van keramiek 
verwerken. 
Ze geeft zelf workshops en op 
haar website www.parastoer.nl 
staan vele voorbeelden van haar 
modellen. Een toepasselijke naam 
voor haar website, want haar crea-
ties hebben een stoer uiterlijk en 
zijn van stevig materiaal gemaakt. 
In de loop van de tijd is zij ook 
armbanden, sleutelhangers en ge-
lukspoppetjes gaan maken waar-
mee ze op marktjes wil gaan staan. 
Wanneer je interesse hebt in een 
band voor je hond (of kat) of in het 
volgen van een workshop, 
kun je een kijkje nemen
op haar website. 

Muziek op Weverkeshof
Op zondag 26 februari komen The Stews van 14.00- tot 17.00 uur muziek 
maken op Weverkeshof. The Stews zijn vaste gast op Weverkeshof en ma-
ken er zoals altijd een leuke middag van. 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 8 en 9 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú 
te zien: 

• Winnaar Voorleeswedstrijd basis-
scholen Nuenen 2022 - 2023

• Repetitie Concert Carnaval Car-
navalesk

• Wie zijn de prinsen en prinsessen 
Carnaval dit jaar?

• Fotoportretten van Alexander 
van Dussen

• Gallerie Bonnard
• Jong leven boekenbeurs
• Interview met Jeroen Dijssel-

bloem
• Kooystra Fysiotherapie Nuenen

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 

Het volgende onderwerp is in 
week 8 en 9 in de uitzending van 
Nuenen Nú EXTRA te zien: 
• Een uitgebreide reportage van 

de voorleeswedstrijd basisscho-
len Nuenen 2022 - 2023

• Samenvatting van de carnavals-
optocht 2023

• Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

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

The Stews kennen elkaar vanuit hun 
studietijd waar zij met elkaar een 
Beat- en Bluesband oprichten. En 
dertig jaar nadien, ze ontmoetten el-
kaar op een reünie, besloten ze om 
de draad weer op te pakken. De be-
zetting is als destijds; met Harrie 
Schilders zang, Lex Teurlings sologi-
taar, Hans Hendrich ritme gitaar, Toon 
Segers bas en Frans van de Camp op 
drums, en is verder uitgebreid met 
zangeres Kootje Schilders. Het reper-
toire van toentertijd, 60’er jaren beat 
en blues, wordt natuurlijk wel aange-
vuld met modernere nummers en 
door de zang van Kootje is het reper-
toire sterk verbreed. Als het publiek 
half zoveel plezier beleeft aan het 
luisteren naar de muziek als de band-

Nieuwe uitstraling 
bij DLC Zonwering
Door Caroline van Nes

DLC Zonwering op de Spegelt in Nuenen werd opgericht in 1985. Al bijna 
veertig jaar specialist in zonweringen en rolluiken, heeft het bedrijf on-
langs een hele nieuwe uitstraling gekregen. Er is een nieuw logo, de 
showroom heeft een make-over gehad, het kantoor en het buitenpand is 
geschilderd en de personeelsbezetting op kantoor is deels veranderd. 
Eén ding is hetzelfde gebleven: garantie en service staan hoog in het 
vaandel bij DLC Zonwering.

Eigenaar Erwin van Lieshout vertelt: 
“We zijn in Geldrop begonnen, toen 
heetten we DLC Geldrop en toen we 
naar Nuenen verhuisden, werden we 
DLC Zonwering.
Na twintig jaar samenwerking, gaf 
mijn compagnon aan dat hij iets an-
ders wilde gaan doen. Mijn vrouw 
Anita had toevallig op dat moment 
geen baan, dus zij is hier op kantoor 
komen werken. Omdat we toen van 
een VOF naar een eenmanszaak zijn 
gegaan, hebben we besloten van de 
nood een deugd te maken en de uit-
straling van het bedrijf te modernise-
ren. We hebben een nieuw, eigentijds 
logo laten ontwerpen en het kantoor 
en de showroom aangepakt. De 

showroom heeft nu een gezelligere 
uitstraling, waardoor de klanten een 
nog betere indruk krijgen van de pro-
ducten. We hebben veel keuze in ma-
terialen en kleuren, vooral voor de 
rolluiken, die komen in 180 kleuren.”

Andere werkwijze
Sinds corona is de werkwijze van DLC 
Zonwering veranderd. “Daarvoor re-
den we overal naartoe en gingen we 
meten en dan bleek later pas of het 
doorging”, aldus Erwin. “Tegenwoor-
dig vraag ik mensen thuis zelf globaal 
te meten en eventueel foto’s te ma-
ken. Gelukkig kan tegenwoordig bij-
na iedereen dat. Dan doen we een 
voorlopige prijsopgave en bij ak-
koord gaan we pas naar de klant toe 
om alles exact op te meten.
We houden ons bezig met het plaat-
sen van zonweringen, overkappin-
gen, screens, uitvalschermen en rol-
luiken. Ik doe het meetwerk en ik ad-
viseer mensen in de showroom. We 
hebben twee monteurs, soms ga ik 
zelf mee, bij een grote klus.”

Duurzaam huis
Met de hoge energieprijzen tegen-
woordig, vinden steeds meer men-
sen verduurzamen belangrijk. Erwin: 
“Rolluiken zijn hele goede isolatie; ze 
isoleren kou, warmte en geluid. Als 
extra isolatie zijn ze perfect.
Wat nu ook heel hip is, is solar. Als we 
nieuwe rolluiken plaatsen, kan daar 
een zonnepaneeltje op. Er zit een in-

gebouwde accu in de motor, dus er is 
geen bedrading naar binnen nodig. 
Bij nieuwbouw, kunnen ze leidingen 
nog leggen, maar in een bestaand 
huis is dit ideaal. Er zit een afstands-
bediening bij en er is altijd voldoen-
de energie om de rolluiken te bedie-
nen, ook in de winter.
Wat ook steeds populairder wordt, is 
de Smarthub. Daarmee kun je alles 
bedienen met je telefoon. Niet alleen 
je rolluiken en je verlichting, maar bij-
voorbeeld ook je rookmelders. Het 
Smart Home-systeem wordt steeds 
beter en er komt ook steeds meer op 
solar. Het is heel interessant om juist 
nu te kijken wat geschikt is voor je 
woning.”

Voor meer informatie of een af-
spraak.: www.dlczonwering.nl

Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ in Nuenen 

Vrouwen mogen meezingen
Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ uit Nuenen zingt weer volop. De koor-
leden repeteren en treden ook op. In de afgelopen ‘coronajaren' zijn er 
wat leden afgehaakt, maar er is een evenwichtige kern overgebleven. Er 
is nu wel plaats voor nieuwe leden, vandaar dat het koor komende weken 
een drietal ‘open repetities’ houdt. Tijdens die repetities mogen belang-
stellende vrouwen meezingen.

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk 
uit liederen over de zee, over de 
heimwee naar de mannen die daar 
hun bestaan vinden, over de taak van 
de vrouwen die aan de wal achter 
blijven. De liederen worden vlot één-, 
twee- of driestemmig gezongen.
‘De Walnoten’ treden op in tehuizen 

voor ouderen en voor mensen met 
een beperking. Daar is een deel van 
het repertoire dan ook op afgestemd. 
Het geeft de vrouwen veel voldoe-
ning om te horen hoe de bewoners 
van die tehuizen met veel plezier 
meezingen met liederen die ze nog 
van vroeger kennen.

Bij andere gelegenheden worden 
ballades en volksliederen uit diverse 
landen ten gehore gebracht. Met een 
lach en een traan worden de vissers-
liederen op verschillende manieren 
bezongen en dat gaat onder begelei-
ding van accordeonisten.

Open repetities
Het koor heeft weer plaats voor aan-
vulling: vrouwen die ook graag zin-
gen in een gezellig koor. De repetities 
zijn op donderdagavonden om de 
twee weken in het Nuenens College, 
Sportlaan 8, Nuenen. De aanvang is 
20.00 uur en tijdens de pauze is er 
koffie/thee, na de repetitie om 22.00 
uur is er een nazit. 

Komende weken op de donderdagen  
2, 16 en 30 maart, zijn er ‘open repeti-
ties’. Vrouwen die belangstelling heb-
ben en mee willen zingen zijn van 
harte welkom. Kom een repetitie of 
een deel daarvan bijwonen. Wie weet 
staat u binnenkort op het podium bij 
een optreden van ‘De Walnoten’. 

Wel handig om even te melden dat u 
komt. Dat kan bij Nell 06 22549365 of 
Astrid 06 55101089.

leden aan het produceren ervan, be-
looft het een hele leuke middag te 
worden.
Tot ziens op Weverkeshof op 26 fe-
bruari. Kom op tijd, want vol is vol!

Repair Café Nuenen gaat van start!
Op zaterdag 25 februari om 10.00 uur opent Wethouder Niels Wouters het 
eerste Repair Café Nuenen in Hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan het 
Park 63B. 

Hersenstichting 
bedankt gevers  
en vrijwilligers
Van 30 januari tot en met 4 februari 
vond in Nuenen de Hersenstichting-
collecte plaats. Er zijn veel collectan-
ten op pad gegaan om voor 4 miljoen 
mensen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. Deze enthou-
siaste inzet heeft € 4.469,41 opgele-
verd. Deze mooie opbrengst wordt 
besteed aan wetenschappelijk on-
derzoek en aan voorlichting, om zo 
een bijdrage te leveren aan een bete-
re toekomst voor mensen met een 
hersenaandoening.  
Namens de Hersenstichting hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage! 
Hebt u de collectant gemist? Uw gift 
is altijd welkom op gironummer 860 
in Den Haag. Meer informatie kunt u 
vinden op www.hersenstichting.nl 

Repair Café Nuenen is een plek waar 
Nuenenaren met hun kapotte spul-
len naartoe kunnen om ze ter plaatse 
te (laten) repareren. Spullen krijgen 
zo een tweede leven en hoeven niet 
weggegooid te worden. 

Gereedschap en deskundige hulp 
zijn aanwezig in het Repair Café. Door 
mee te kijken en/of zelf mee te doen 
met de reparatie kunnen bezoekers 
ook hun eigen technische skills ver-
groten.

Niet weggooien maar repareren
De Dwèrse Cirkelfabriek is het Nue-
nense antwoord op een circulair am-
bachtscentrum. De Dwèrse Cirkelfa-

briek wil aandacht en bewustwording 
creëren voor het repareren van pro-
ducten om ze een tweede leven te ge-
ven. De huidige maatschappij is 
steeds meer een wegwerpmaatschap-
pij geworden. Dit vraagt enorm veel 
beschikbare grondstoffen en kent een 
flinke milieubelasting. In samenwer-
king met Hobbycentrum De Dorps-
werkplaats, de Brabantse Milieufede-
ratie en de gemeente Nuenen organi-
seert de Dwèrse Cirkelfabriek daarom 
een maandelijks terugkerend Repair 
Café. Het Repair Café Nuenen is aan-
gesloten bij Stichting Repair Café. 
Nuenenaren kunnen elke laatste za-
terdag van de maand van 10.00 tot 
13.00 uur bij het Repair Café terecht 
voor reparatie van hun kapotte spul-
len.

Voor meer informatie kunt u mailen 
naar: repaircafenuenen@cirkelfa-
briek.nl of bellen met 06-26 42 28 37.

Repair Café Nuenen
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Park 63B Nuenen

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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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:

Narregat viert Carnaval
In Narregat worden de doldwaze dagen gevierd met als motto: Vier-us Carna-
val. Geen last meer van het coronavirus in Narregat, vier dus Carnaval. Er loopt 
veel gekkigheid mee in de optocht. Een lopende band, een zeer lenige vrouw, 
de creatieve skönste Gerwenaar, kijk zelf maar… De vrolijke noot in het Narre-
gatse Gerwen wordt verzorgd door blazende, trekkende en trommelende mu-
zikanten. Het Carnavalsvirus viert hoogtij. Er wordt volop Carnaval gevierd. 
Woorden schieten te kort. Goed dat we de foto’s nog hebben. Een foto zegt 
meer dan duizend woorden…… 

Fotografie en tekst: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Airpodsdoosje  
gevonden
Op donderdagmorgen 16-02-2023 
op het Hemelsepad in Nuenen een 
Apple AirPods case gevonden zonder 
oortjes. De eigenaar kan contact op-
nemen met Berry Leurink, tel. 06-
13248250.

Programma Computercafé
Het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal 
heeft in maart een vol programma met 5 bijeenkomsten. In de cursus-
ruimte in de bieb aan de Jhr. Hugo van Berckellaan worden dan weer pre-
sentaties of workshops gegeven.

Heeft u interesse in een van de onder-
werpen kom dan gewoon langs, 
vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar, 
men hoeft hiervoor geen lid van Seni-
orWeb of bieb te zijn. De presentatie 
of workshop begint stipt om 9.30 uur. 
De entreeprijs bedraagt € 5,- inclusief 
koffie of thee.

Zie voor meer info: 
https://seniorweb-nuenen.nl

Programma maart:
Donderdag 2 maart 
Digitale nalatenschap
Donderdag 9 maart
SketchUp
Donderdag 16 maart
Fotobewerking met iPhone of iPad 
Donderdag 23 maart
Veilig gratis WiFi 
Donderdag 30 maart 
Gmail mogelijkheden

Dagtocht naar 
Space-Expo:  
er zijn nog enkele 
plaatsen vrij
De Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen organiseert op 10 maart een 
dagtocht met de bus naar de 
Space-Expo waar we op unieke wij-
ze kennis kunnen maken met de 
ruimte en ruimtevaart onder lei-
ding van een gids.

Op de heen weg drinken we, op de 
boot over de Vecht, een kopje koffie. 
Na het bezoek bij de Space-Expo 
kunnen we op eigen gelegenheid 
Leiden gaan bezoeken. Vertrek van-
uit Gerwen en uit Nuenen. 
Voor informatie bel; 0653847886 of 
mail: museumbezoek.wlg@gmail.com.

Expositie C’est Moi - Carolien 
de Brouwer (1964 - 2022)
Dit voorjaar vindt een bijzondere expositie plaats in Kasteel Geldrop! Van 
zondag 5 maart tot en met zondag 30 april organiseren de partner en 
vrienden van kunstenaar Carolien de Brouwer (1964 - 2022) een over-
zichtstentoonstelling van haar werk op deze sfeervolle locatie.

In maar liefst drie kamers van het kas-
teel zal een selectie van schilderijen 
en sculpturen van haar omvangrijke 
oeuvre te bewonderen zijn. Deze to-
nen in retrospectie haar ontwikke-
ling van vroeg eclectisch werk - zoe-
kend naar haar eigen stem - tot haar 
eigen expressieve stijl. Steeds meer 
introspectief en autobiografisch, be-
invloed door haar slechter wordende 
gezondheid.

Naarmate ze volwassener werd als 
kunstenaar, richtte Carolien zich op 
de verschillende aspecten van het 
vrouw-zijn als een manier om haar in-
nerlijke gevoelswereld uit te drukken 
naar de buitenwereld en om haar 
hoopvolle hoogtepunten en kwets-
bare dieptepunten te weerspiegelen.

De overzichtsexpositie heeft drie 
thema’s, symbolisch voor de fasen in 
haar ontwikkeling:
1. Haar richting vinden
Vroege experimentele schilderijen, 
geïnspireerd door haar reizen en dro-
men. Vaak in series met eenzelfde 
thema. Deze speelse en expressieve 
werken laten zien hoe Carolien expe-
rimenteerde met verschillende stij-
len.
2. Haar stem vinden
Steeds meer gericht op ‘het vrouwe-
lijke’ als onderwerp. Met deze vaak 
mysterieuze figuren en portretten in 
zachte lijnen onderzoekt ze haar 
vrouw-zijn.
3. Haar ware zelf vinden
Haar verslechterende gezondheid 
leidde tot introspectie en sterk auto-

biografische werken die een weer-
spiegeling zijn van haar wisselende 
gemoedstoestand, fluctuerend tus-
sen hoop, angst en acceptatie.

Wie was Carolien?
Een sprankelende, lieve vrouw die 
het leven en de vriendschap vierde. 
Een gepassioneerde vrouw ook, die 
krachtig wist om te gaan met pijn en 
verlies en met de dood. Na een suc-
cesvolle loopbaan bij Philips was Ca-
rolien sinds 2000 zelfstandig kunste-
naar. Altijd op zoek naar nieuwe vor-
men van expressie in verschillende 
materialen en onderwerpen. De 
mensen en dieren om haar heen, de 
natuur en het leven zelf waren haar 
inspiratiebronnen. Kleur, en ook het 
weglaten daarvan, is een herkenbaar 
terugkerend stijlelement. Evenals 
vrouwenfiguren in zachte lijnen. Haar 
werk laat altijd ruimte voor de inter-
pretatie van de toeschouwer.

Carolien gaf tekenles, had een galerie 
en een atelier in Eindhoven, beschil-
derde doodskisten met nabestaan-
den en deed mee aan het tv-pro-
gramma Krabbé zoekt Picasso. Haar 
werk Voorjaarsmoeheid werd uit 
ruim 3.000 werken geselecteerd. Ze 
exposeerde op talloze plekken. Haar 
lieve partner en liefste vrienden orga-
niseren deze expositie vrijwillig als 
eerbetoon aan haar mooie zijn, werk 
en leven. 

kasteelgeldrop.nl/evenement/expo-
sitie-de-brouwer
caroliendebrouwer.com

Ruimere regels zorgtoeslag 
voor ouderen
Lang niet alle ouderen weten dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag 
flink is verhoogd en dat nu meer mensen recht hebben op deze toeslag. In 
een peiling van ouderenorganisatie ANBO zegt 34% van de ondervraag-
den hier niet van op de hoogte te zijn. Mensen laten mogelijk onnodig 
geld liggen.
 
De resultaten van de peiling laten 
nogmaals zien dat het systeem van 
toeslagen niet werkt. ANBO dringt er 
al jaren op aan om inkomensafhan-
kelijke regelingen, zoals toeslagen, 
automatisch uit te betalen aan men-
sen die er recht op hebben. “Als men-
sen zelf het initiatief moeten nemen, 
krijgt lang niet iedereen waar hij 
recht op heeft”, zegt ANBO-directeur 
Anneke Sipkens. De bruto inkomens-
grens voor de zorgtoeslag is sinds ja-
nuari verhoogd van bijna € 32.000,- 
naar ruim € 38.000,-. Voor mensen 
met een toeslagpartner (meestal de 
persoon waarmee iemand samen-
woont of getrouwd is) is het brutobe-

drag van bijna € 41.000,- naar ruim  
€ 48.000,- gegaan. Dat betekent dat 
veel meer mensen nu recht hebben 
op zorgtoeslag.

Loont de moeite
ANBO roept ouderen op om na te 
gaan of ze ergens geld laten liggen. 
Zo kan er sinds kort via de ANBO-site 
een Zorgtoeslag-check worden ge-
daan. Vervolgens kan ANBO leden 
helpen om de toeslag aan te vragen. 

Voor leden die gebruikmaken van de 
Belastinghulp van ANBO wordt so-
wieso gecontroleerd of iemand recht 
heeft op een of meerdere toeslagen. 
Een goed opgeleide ANBO-vrijwilli-
ger komt bij de mensen thuis om de 
aangifte inkomstenbelasting te 
doen. Vanaf nu kunnen ook ouderen 
die geen lid zijn van ANBO (tegen een 
geringe betaling) gebruikmaken van 
de Belastinghulp. Meer informatie 
vindt u op https://www.belastingin-
vulhulp.nl/.
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Schôn Vrouwkesavond  
ouderwets gezellig!
Om 20.11 uur gaat de deur open, er ontstaat al snel een rij bij binnen-
komst. Ieder Schôn Vrouwke die binnenkomt, krijgt de paarse button 
van 2023 opgespeld en wordt welkom geheten met een pittig snoepje 
en drankje. Het is meteen duidelijk dat het thema breed werd geïnter-
preteerd. Er zijn vrouwen die er iets pittigs van hebben gemaakt, ande-
ren maken er meer een partijtje van en weer anderen zetten de pit in de 
hoofdrol. De zaal stroomt gezellig vol.

Een anonieme jury loopt rond en 
heeft het zwaar dit jaar met zoveel 
mooie creaties. Jan Biggel komt 
op en er is geen één Schôn Vrouw-
ke die niet mee staat te swingen. 
Als verrassing komen er twee 
mannelijke strippers, waardoor 
het nog warmer wordt in de zaal.
Dit jaar geen kroegentocht, maar 

de hele avond in één feestzaal. Voor 
sommige even wennen, maar het is 
ouderwets gezellig met alle Schôn 
Vrouwkes bij elkaar. Grote groepen 
en kleine groepen, jong en oud sa-
men feestend. Tegen twaalf uur, het 
einde in zicht, komen prins Vino en 
zijn adjudanten Bianco en Rosso. 
Tromgeroffel en spanning want wie 

heeft er dit jaar gewonnen?
Bij de kleine groepen is de eerste 
prijs voor de Kersenpitten, de 
tweede voor Part-Eitje en de der-
de voor de Lama’s.

Bij de grote groepen is de eerste 
prijs voor de Groene groente 
madame Jeanette, de tweede 
prijs voor Scrabble uit Neder-
wetten en de derde prijs voor 
Pitten spugen. 
Iedereen gefeliciteerd met jullie 
prijs! Op de facebook pagina van 
de Dwersklippels vinden jullie 
alle foto’s van deze avond terug. 
De foto’s zijn gemaakt door Amy 
Harper.

Wij hebben er van genoten en 
hopen jullie volgend jaar weer 
terug te zien.

Zo was Carnaval 2023Zo was Carnaval 2023Zo was Carnaval 2023Zo was Carnaval 2023

De Dassenburcht wint scholenprijs
Met een groep van 55 enthou-
siaste kinderen en 45 ouders lie-
pen ze de optocht. Hun motto 
was:
DIT OUD DASSENBURCH DUO 
HEEFT HEEL WAT IN PETto.
Na wat middagen en avonden 
brainstormen en knutselen had-
den ze voor alle kinderen wat be-
dacht. De muziek en bakfiets wa-
ren geregeld. Op school hadden 
alle kinderen van de Dassen-
burcht een zonneklep gemaakt 
tijdens de carnavalsochtend. Ze 
hebben op school nog even ge-
oefend met alle kinderen die gin-

gen lopen. De optocht kon beginnen 
,De Dassenburcht was er weer klaar 
voor!
Met een zonnetje, muziek en veel pu-
bliek langs de kant, liepen veel kinde-
ren hun eerste en hopelijk niet hun 
laatste optocht in Nuenen. Wat wer-
den ze aangemoedigd door al het 
publiek! Het gevoel van samen als 
groep lopen voor je school is heel 
mooi.  
Ze willen volgend jaar weer mee-
doen en hopen dat alle scholen in 
Nuenen er ook bij zijn. 

De Dassenburcht

C.V. De Dasklippels gaan  
los op de Dassenburcht!
Alle stemmen waren nauwkeurig geteld; prins Mick en Prinses Evi 
mochten de kar gaan trekken op Brainportschool De Dassenburcht, 
tijdens de carnaval. Zij hadden bedacht dat de hele school in aanloop 
naar de carnavalsviering, elke dag in een bepaald thema mocht ko-
men; met een gek hoofddeksel, sportief verkleed en een dag met alles 
binnenstebuiten, achterstevoren, was dit een mooie warming-up voor 
het feest der feesten!

Op vrijdag was het dan zover; de 
school was gezellig versierd, de kin-
deren allemaal in hun mooiste outfit 
en het draaiboek lag klaar. De och-
tend werd geopend met een feest-
zaal gevuld met alle leerlingen en 
alle hoogheden op het podium; onze 
eigen prins en prinses, jeugdprins 
Morris en jeugdprinses Floor en zelfs 
prins Vino en zijn gevolg waren onze 

gasten! Nadat de Dasklippels 
waren toegesproken, konden 
de activiteiten beginnen.

De gehele school was in 4 groe-
pen verdeeld en gingen elk de 4 
activiteiten af. Met grote ogen 
werd de show van Mad Science 
bekeken. Een muziekbingo 
zorgde ervoor dat iedereen een 

zakje chips kon winnen. Elk kind 
had de gelegenheid om zichzelf 
te showen op de catwalk. En ook 
tijdens het versieren van de kar-
tonnen petjes voor de optocht 
was het erg leuk om te zien hoe 
de 'grote' kinderen de 'kleine' kin-
deren konden ondersteunen in 
de werkzaamheden.

Toen was het tijd voor het hossen 
in de 'feestzaal': groep 8 stond te 
springen op het podium, terwijl 
de zaal gevuld was met de polo-
naise van de rest van de school. 
En als kers op de taart, stonden 
buiten de Klippeleaters op hun 
SRV-wagen opgesteld om hun 
fantastische carnavalsmuziek ten 
gehore te brengen. Op deze ma-
nier werden alle ouders, kinderen 
en leerkrachten op een hele ge-
zellige manier het carnaval in ge-
bloaze!

 

Carnaval bij Crijns Society
Na een week voorpret met oranje kleding, rare haren-dag en pyjama-dag was het vrijdag 
tijd voor een ochtendje echt Carnavalsplezier met de hele school! Op het podium ontvin-
gen Prins Floris en Prinses Abby uit handen van meneer Koen de sleutel van de school en 
verklaarden zij het Carnavalsfeest officieel voor geopend. 

Eerst werd in elke klas een 
modeshow gehouden zodat 
alle kinderen elkaars  kostuum 
konden bewonderen. De prin-
ses en prins kwamen overal 
even meekijken, want in elke 
groep kon iemand een me-
daille winnen!
Zowel in de onderbouw als in 
de midden- en bovenbouw 
konden de kinderen vervol-
gens in aparte ruimtes o.a. 
knutselen, hossen, ge-
schminkt worden of allerlei 
leuke spelletjes spelen. De on-
derbouw deed dit in circuit-

vorm met de eigen groep en 
de eigen juf in de onderbouw-
lokalen. De grotere kinderen 
mochten lekker zelf rondlo-
pen en kiezen wat ze wanneer 
wilden doen in de lokalen van 
de midden- en bovenbouw en 
in de Speelzaal. Tussendoor 
en na afloop was er een lekke-
re en gezonde traktatie en wat 
te drinken. Deze opzet was 
een groot succes en de kinde-
ren genoten.

Aan het einde van de ochtend 
sloten de prins en prinses af 

met het uitreiken van de prij-
zen aan de mooist verkleedde 
kinderen en gaven ze de sleu-
tel van de school weer terug. 

Alle kinderen sloten vervol-
gens nog even af in het eigen 
lokaal waarna de vakantie kon 
beginnen.

Het was een fantastische och-
tend dankzij het prinselijk 
paar, de enthousiaste hulpou-
ders en heel veel goedge-
mutste leerkrachten en kinde-
ren!
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Met dank aan alle fotografen:

Frank van Welie / LON  -  Marian Splinter
Alexander van der Dussen - Amy Harper

Uitslagen Nuenense optocht 2023
Publieksprijs (222 Euro): c.c. De Supermanstam. "Met ons is het alle dagen Kermis"

Categorie Wagens
1e prijs (600 Euro): De Supermanstam. "Met ons is het alle dagen Kermis"
2e prijs (400 Euro): Tjapzooi. "Lalalalalalaaaaaa"
3e prijs (200 Euro): Road van Zatterdag. "Wild West Raod"

Categorie Grote Loopgroepen
1e prijs (250 Euro): Zsa, Zsa, Zsoe. "Circus Zsa, Zsa, Zsoe" 
2e prijs (100 Euro): Snaters en Snaterinnekes van CV de Dwérsklippels. "De Nonnen Regelen 
het Wel". 

Categorie Kleine Loopgroepen
1e prijs (100 Euro): Dames van de GSL. "wij hebben de leiding"
2e prijs (50 Euro): "Chinees bezoek aan de parels van van Gogh Village Nuenen"
3e prijs (20 Euro): Nuenense Bio-gaswinningsmaatschappij. "Wij geven gas"

Categorie Individuen
1e prijs (100 Euro): meneer Jans. "Enigste Koe Overgebleven na Stikstofwet"
2e prijs (50 Euro):  Hein Donkers. "GEEN GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG" 

Vecteezy.com

Zo was Carnaval 2023Zo was Carnaval 2023Zo was Carnaval 2023Zo was Carnaval 2023

Uitslagen Gerwen
Loopgroep Volwassenen
Zsa Zsa Zsoe
Blazen of trekken
Oude Knarre
Zattedaro’s

Loopgroep jeugd
Kindervakantieweek

Loopgroep individueel volwassenen
Jose Jansen
Karin Prijs

Publieksprijs
Zsa Zsa Zsoe

Carnavalsoptocht '23
Dit jaar tijdens de carnavalsoptocht hebben wij, Tjapzooi '22, ons debuut gemaakt. En ik 
spreek namens alle leden van ons clubke: We hebben kei genoten! Wat was het mooi.
 
In oktober is dit ongeregeld zooitje carna-
valswagenbouwers voor het eerst bij elkaar 
gekomen en ondertussen uitgegroeid tot 
de prachtige groep die u afgelopen zondag 
tijdens de carnavalsoptocht zag.
We hebben onze prachtige wagen mede 
mogelijk kunnen maken door onze sponso-
ren. 
We willen graag iedereen bedanken:
Ton Schellens van Schellens schilderbedrijf 
voor de verf, Peter van den Hurk voor onze 
eerste bouwlocatie en andere hand en span 
diensten.
Peter van de Leegte voor het hout en het rij-
den van de wagen tijdens de optocht, Cha-
rels Engels voor de dieplader, Eddy van Gen-
nip van van Gennip groenteteelt voor onze 
tweede bouwlocatie, Lambert van Dinter 
van van Kessel groente en fruit voor het kist-
je fruit.

En we willen iedereen bedanken die afgelopen 
zondag langs de kant stond.
Tot volgend jaar!

Carnavalswagenbouwers Tjapzooi'22, 
lalalalaaaaaaa

Casual Blue was  
voor even Casual 
Bont en Blauw
Casual Blue, een enthousiaste club muzikanten uit Nuenen die 
het iedere keer weer een feest vinden om in een gezellige sfeer 
gewoon lekker muziek te maken, was ook met carnaval weer te 
zien en te horen. Tijdens de optocht kregen ze het publiek vol-
op in beweging en werd er vrolijk meegezongen. Voor even 
waren ze Casual Bont en Blauw, maar na dinsdag weer gewoon 
Casual Blue. Houdt deze groep muzikanten in de gaten, bin-
nenkort bestaan ze vijf jaar en gaan ze dit vieren met een jubi-
leum concert in Café Schafrath.

Carnaval bij Crijns Society
Na een week voorpret met oranje kleding, rare haren-dag en pyjama-dag was het vrijdag 
tijd voor een ochtendje echt Carnavalsplezier met de hele school! Op het podium ontvin-
gen Prins Floris en Prinses Abby uit handen van meneer Koen de sleutel van de school en 
verklaarden zij het Carnavalsfeest officieel voor geopend. 

met het uitreiken van de prij-
zen aan de mooist verkleedde 
kinderen en gaven ze de sleu-
tel van de school weer terug. 

Alle kinderen sloten vervol-
gens nog even af in het eigen 
lokaal waarna de vakantie kon 
beginnen.

Het was een fantastische och-
tend dankzij het prinselijk 
paar, de enthousiaste hulpou-
ders en heel veel goedge-
mutste leerkrachten en kinde-
ren!
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Rij voorzichtig: 
overstekende padden

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.

VRIJDAG 24 FEBRUARI
13.30 Senergieklezing fascisme in Ned., Trefpuntzaal Het Klooster
19.00 uur Lindespelers: ‘De Heksen’ van Roald Dahl, Het Klooster
19.00-20.30 uur Discozwemmen carnaval Feel Fit Center Nuenen
20.00 uur Rikken SupportersClub RKSV Nuenen

ZATERDAG 25 FEBRUARI
10.00 uur Opening Repair Café Nuenen, Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, 
 Park 63B
12.00-17.00 uur Grote inboedelverkoop, Atelier Nuenen, Vrouwkensakker 17, Nuenen 
15.00 en 19.00 uur  Lindespelers: ‘De Heksen’ van Roald Dahl, Het Klooster

ZONDAG 26 FEBRUARI
12.00-17.00 uur Grote inboedelverkoop, Atelier Nuenen, Vrouwkensakker 17, Nuenen 
13.30 en 16.00 uur  Lindespelers: ‘De Heksen’ van Roald Dahl, Het Klooster
14.00-17.00 uur Muziek op Weverkeshof (the Stews)

DONDERDAG 2 MAART                               
09.30–11.30 uur  Computercafé Nuenen, Digitale nalatenschap, bibliotheek Dommeldal
20.00 uur  ‘Open repetitie’ vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’, Nuenens College, 
 Sportlaan 8, Nuenen

VRIJDAG 3 MAART
14.30 uur Wereldgebedsdag, Prot. Kerk de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

5 MAART t/m 11 MAART
 Collecte Jantje Beton

ZONDAG 5 MAART
10.00-16.30 uur Boekenmarkt op Weverkeshof
11.30 uur  Gerwen verrast met..Accordeon Ensemble ARTE, café De Stam Gerwen

DONDERDAG 9 MAART                            
09.30–11.30 uur Computercafé Nuenen, SketchUp, bibliotheek Dommeldal
10.30 uur Film Cultuur Overdag Klooster Nuenen

VRIJDAG 10 EN ZATERDAG 11 MAART
 NL DOET

VRIJDAG 10 MAART
18.00 uur Solidariteitsmaaltijd, Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen 
 www.solidariteitsmaaltijd.nl

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

Tip Jar in het Van Goghkerkje 
Voor wie het uitverkochte optreden van het Nuenense singer-songwriter-
collectief Tip Jar in Café de Stam begin deze maand gemist heeft komt er 
nu een herkansing. De jarenlange  begeleiders van Gerard van Maasak-
kers, Bart de Win en Harry Hendriks, bundelen opnieuw hun krachten met 
zangeres Arianne Knegt voor een concert in het Van Goghkerkje op zater-
dag 18 maart.

Elk voorjaar doet deze Nuenense 
band een greep uit het gestaag uitdij-
ende repertoire om daarmee het pu-
bliek een onvergetelijke, intieme con-
certervaring te bieden. Sinds het vori-
ge concert is Tip Jar twee nieuwe cd’s 
verder. Het studioalbum ‘Songs about 
love and life on the hippie side of 
country’ is twee maanden oud en het 
live-album ‘Nijend24live’ (genaamd 
naar het podium in Drenthe waar de 

cd is opgenomen) kwam ongeveer 
tegelijkertijd uit. Tip Jar heeft dus niet 
stilgezeten. En ook de luisteraars die 
willen horen wat het trio zoal te ver-
tellen heeft zullen moeite hebben om 
rustig op hun stoel te blijven zitten. 
Niet te missen. Het is inmiddels een 
fijne traditie voor het drietal om het 
voorjaar muzikaal aan te kondigen op 
dit schilderachtige plekje. Kaartjes 
kosten € 16,50 (pauzedrankje inbe-

grepen). Voor informatie en kaartjes 
(€ 16,50 inclusief pauzedrankje) mail 
naar tipjarsongs@gmail.com.

Zaterdag 18 maart 
Deur open 20.00 uur
Aanvang concert 20.30 uur

Bart de Win: toetsen, gitaar, zang
Arianne Knegt: zang
Harry Hendriks: guitar, banjo, ukulele, 
zang

Veelkleurig repertoire

‘Gerwen verrast met…’ 
accordeonkwintet ARTE
Zondag 5 maart treedt in de lunchconcertserie ‘Gerwen verrast met…’. ac-
cordeonkwintet ARTE op in café De Stam. Het kwintet brengt een veel-
kleurig repertoire van moderne en klassieke muziek, jazz, tango, film- en 
volksmuziek. Het lunchconcert begint om half twaalf en de entree be-
draagt tien euro. Vanaf elf uur worden de bezoekers welkom geheten en 
rond half twee is het concert afgelopen.  

Tien jaar geleden hebben vijf ervaren 
accordeonisten dit kwintet gevormd 
uit accordeonorkest Accordeana uit 
Helmond. De vijf muzikanten zijn: 
Paul en Rina De Bra, Wilco van Laar-
hoven, Diana Meulendijks en Riet 
Smulders.  

Veelzijdig instrument
De accordeonisten hebben een grote 
passie voor hun instrument en willen 
graag aan een groot publiek laten 
horen dat het accordeon een van de 
meest veelzijdige muziekinstrumen-
ten is. Hiervoor kiezen ze met zorg de 
mooiste muziek, vaak gearrangeerd 
door bassist Paul De Bra.
ARTE laat zien en horen dat het ac-
cordeon veel meer is dan een bege-
leidingsinstrument bij feestjes en 
partijen. De rijke klankkleur en de 
technische mogelijkheden van dit 
muziekinstrument zijn te beluisteren 
tijdens de concerten.

Sfeervol en spannend concert
‘Gerwen verrast met…’ is een activi-
teit van de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen (WLG). De werkgroep nodigt 
voor deze concerten musici uit in het 
genre lichte muziek. Bezoekers kun-
nen genieten van een sfeervol en 
spannend concert. Na ARTE op 5 
maart volgt een optreden van latin/
gipsyjazzband Sabana op zondag 2 
april.

Reserveren
‘Gerwen verrast met..’ biedt een geva-
rieerd programma lichte muziek in 
café De Stam, Gerwenseweg 38 in 
Gerwen. Bezoekers kunnen kiezen 
uit muziek luisteren mét of zonder 
lunch. 
Wel graag reserveren. Voor concert 
alleen via gerwenverrast.wlg@gmail.
com en voor concert met lunch s.v.p. 
bellen met Bas (café De Stam): 06 
5396 5925.

Eind februari is de paddentrek begonnen. Duizenden padden verlaten 
hun winterverblijf om naar de poel terug te keren waar ze geboren zijn, 
om zich daar voort te planten. De combinatie van temperatuur en lucht-
vochtigheid (hoe natter hoe beter) is belangrijk voor het op gang komen 
van de paddentrek.

Gevaarlijke oversteek
Helaas verliezen elk jaar talloze dier-
tjes het leven bij het oversteken van 
verkeerswegen. Op sommige plaat-
sen worden tijdelijk schermen neer-
gezet, waarbij de padden in ingegra-
ven emmers vallen en door vrijwilli-
gers elke ochtend en avond veilig 
naar de overkant worden gebracht. 
In onze gemeente gebeurt dit helaas 
niet omdat het te duur is. Wel heeft 

de gemeente Nuenen op twee plaat-
sen, de Berg en de Broekdijk, een fau-
napassage aangelegd. Zo kunnen de 
padden door een veilige tunnel de 
overkant van de weg bereiken.

Waarschuwingsborden
Ook staan er tijdelijk waarschuwings-
borden, maar padden maken natuur-
lijk van veel meer wegen gebruik. 
Vooral die in en rondom het Nuenens 

Broek en de Schoutse Vennen. De 
vrijwilligers van de amfibieënwerk-
groep van IVN Nuenen vragen u als 
weggebruiker om in de maanden 
maart en april vanaf zonsondergang 
en ’s nachts voorzichtig te rijden op 
de buitenwegen, vooral als het voch-
tig weer is, zodat zoveel mogelijk van 
deze fascinerende beestjes gespaard 
blijven.

Foto rechts onder: Waarschuwingsbord 
in het Broek
Foto linksonder: Parende padden in het 
Broek

Accordeonkwintet ARTE geeft zondag 5 maart een lunchconcert in De Stam in Gerwen
  eigen foto ARTE

The Ultimate Tribute 
to Neil Diamond 
Sweet Caroline - The Ultimate Tri-
bute to Neil Diamond komt in het 
voorjaar van 2023 naar Nederland 
voor een concerttour. In februari 
en maart zal het eerbetoon maar 
liefst zeven verschillende podia in 
Nederland aandoen. Je kunt Sweet 
Caroline 28 februari zien in Mu-
ziekgebouw Eindhoven. Tickets 
zijn te bestellen via www.muziek-
gebouweindhoven.nl

Van Brooklyn tot aan Hollywood, Neil 
Diamond heeft een muziekerfenis 
achtergelaten van songs die tot op 
de dag van vandaag nog steeds wor-
den gecoverd. In 50 jaar tijd maakte 
hij een reis langs vele genres; van het 
reggae in 'Red Red Wine’ naar de 
countrymuziek in 'Cracklin’ Rosie’ tot 
de Hollywood muziek van de film 
'The Jazz Singer’.
In 'Sweet Caroline’ brengt de Engelse 
zanger Gary Ryan samen met zijn 
band alle hits van toen. Verwacht hits 
als 'Forever in Blue Jeans’, 'America’ en 
'Love On The Rocks’, natuurlijk zal ook 
Neils grootste hit 'Sweet Caroline’ 
niet ontbreken in deze ultieme tribu-
te show. The good times never 
seemed so good! 
Ga voor meer informatie naar www.
greenhousetalent.nl/sweet-caroline.
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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.

Parochie Heilig Kruis 
www.parochienuenen.nl
Wij heten u van harte welkom bij een 
van de vieringen in onze parochie. 

Vieringen:
H. Clemenskerk Nuenen
Zaterdag 25 februari 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor 
Hans Vossenaar.
Zondag 26 februari 11.00 uur: vie-
ring, themaviering over Polarisatie…
zoeken naar verbinding, voorgan-
gers pastor Hans Vossenaar en leden 
van de werkgroep Liturgie met zang 
van Christel en Catharien. 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 25 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 26 februari 11.00 uur: Marte 
Saris (vanwege verjaardag); Héléne 
de Rooij – Reesink; Bertha Saris – de 
Louw.

St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 26 februari 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastor Rita 
van Eck.

Misintenties:
Frits Rooijakkers.

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 26 februari 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor Rita van Eck.

Misintenties:
Peter Gruithuyzen; Jan en Maria 
Sleegers – Toonders; Cissy Rooyac-
kers (vanwege verjaardag).

Mededelingen
De extra collecte voor de PCI heeft in 
Nuenen € 259,50, in Gerwen € 124,85 
en in Nederwetten € 54,30 opge-
bracht. Hartelijk dank hiervoor!

Polarisatie……verbinding maken
Zondag 26 februari is er in de H. Cle-
menskerk in Nuenen een themavie-
ring. Het thema van deze viering is 
‘polarisatie….verbinding maken’. Ie-
der mag zijn eigen mening hebben, 
maar door goed naar elkaar te luiste-
ren en elkaar te laten uitspreken, kun-

nen we ondanks al onze verschillen 
met elkaar in verbinding blijven. Het 
is belangrijk dat we onze onderlinge 
verschillen accepteren. 
De viering zal muzikaal worden op-
geluisterd door Christel en Catharien. 
U bent allen van harte welkom in 
deze viering, die om 11.00 uur be-
gint.  

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 26 februari is er in De Re-
genboog een dienst van Schrift en 
Tafel. Voorganger is ds. Marlies 
Schulz. Medewerking van interkerke-
lijk koor Cantabile o.l.v. Jelle Everhar-
dus. Voor de kinderen van de basis-
school is er kindernevendienst. 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 of rechtstreeks 
naar kerkdienstgemist.nl. 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 23 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Petrus Damianus, bis-
schop en kerkleraar.
Vrijdag 24 februari. 17.45 uur Kruis-
weg; 18.30 uur H. Mis, H. Matthias, 
apostel, gedachtenis van de Vasten.
Zaterdag 25 februari. 09.00 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Zondag 26 februari. Eerste zondag van 
de Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis; 
askruisje. Vastenbezinning: 13.00 uur 
Eerste voordracht; 13.45 uur meditatie 
in stilte; 14.15 uur Tweede voordracht; 
15.00 uur Lof met Rozenhoedje; 16.00 
Einde.
Maandag 27 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Ga-
briël van de Moeder van Smarten, be-
lijder.
Dinsdag 28 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Woensdag 1 maart. Quatertemperdag 
in de Vasten. 07.15 uur H. Mis. 

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').

Verandering 
locatie 
Wereldgebedsdag 
Door omstandigheden zal de Wereld-
gebedsdagviering van 3 maart niet in 
Archipel Akkers' plaatsvinden maar 
in de Protestantse Kerk 'De Regen-
boog' aan de Sportlaan 5, te Nuenen 
(tegenover het zwembad). De viering 
is om 14.30 uur.

  WERELDGEBEDSDAG 
www.wereldgebedsdag.nl 
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thema 'ZICHTBAAR - GELOVEN ' 

datum Vrijdag 3 maart 2023 
tijd 14.30 uur 

plaats 
Prot. Kerk:  de “REGENBOOG” 

Sportlaan 5 
5671  GR   NUENEN 

 

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:

Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;

- Christina Georgina Rossetti

RINIE SCHUUR-DE ROOIJ
echtgenote van

Chris Schuur
 3 mei 1932                              † 19 februari 2023

Chris Schuur

     Margje en Hans
          Melle en Michelle
          Katrien en Adam, Nouri

     Roos en Carlo

     Kees en Amilde
          Jordy
          Tim en Eva

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

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van 
Rinie op zaterdag 25 februari om 11.15 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Rinie op vrijdag tussen 
17.45 en 18.15 uur in het uitvaartcentrum van Van der Stappen 
uitvaartverzorging, Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

Wanneer je verdrietig bent
kijk dan in je hart

en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde bracht.

Lieve mam, opeens waren daar je laatste levensdagen.
We zijn dankbaar dat we daar bij mochten zijn.

Wat zullen we je missen.

Joke Janssen-van der Wijst
echtgenote van

Christ Janssen †

* Eindhoven, 11 januari 1936                    † Nuenen, 20 februari 2023

	 Henriëtte	†

 John en Monique
	 	 Lilly	en	Danny,	James,	Scott
  Nico en Bente
  Rolf en Fereshta
  Nick
  Nienke
  Niels en Salina

 Erwin en Jolanda
       Rachél en Mel

Correspondentieadres:	 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
T.a.v. familie Janssen 
Emopad 56, 5663 PB Geldrop
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Joke op vrijdag 24 februari van 19.00 tot 20.00 
uur in Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, Geldrop.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 25 februari om 11.00 uur in de H. 
Clemenskerk, Park, Nuenen. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het parochiekerkhof.
 
Samenkomst	in	de	kerk	waar	vanaf	10.30	uur	gelegenheid	is	tot	schriftelijk	condoleren.	 

Trefpunt NAH
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant organiseert in Best een 
zelfhulpgroep voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) en hun partners. 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
kan ontstaan door een beroerte, 
hersentumor, ziekte of langdurig 
zuurstoftekort. Het kan ook het ge-
volg zijn van een ongeval of geweld. 
Er is niet één hersenletsel gelijk aan 
het andere, voor iedereen zijn de ge-
volgen verschillend.

Breuk in de levenslijn
Het belangrijkste kenmerk van NAH 
is ‘de breuk in de levenslijn’. Het le-
ven is niet meer zoals vóór het her-
senletsel. Naast zichtbare gevolgen, 
zoals verlamming of spraakproble-
men, zijn er ook veel onzichtbare ge-
volgen zoals bijvoorbeeld: ver-
moeidheid, geheugen- en concen-
tratieproblemen, verhoogde prik-
kelgevoeligheid, verandering in ka-
rakter en gedrag en problemen met 

begrip en gebruik van taal (afasie). 
NAH is een chronische aandoening, 
je moet leren leven met de beper-
kingen. Ook de naasten moeten le-
ren omgaan met een veranderde 
persoon en een veranderd leven. 
Hersenletsel heb je nooit alleen!

Herkenning, erkenning en begrip
Vooral de onzichtbare gevolgen van 
hersenletsel zijn nog te weinig be-
kend. Mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel stuiten dan ook vaak op 
onbegrip. 
Bij Trefpunt NAH heb je aan een half 
woord genoeg. Je kunt in een ver-
trouwde omgeving ervaringen de-
len en tips uitwisselen. Om elkaar te 
steunen en om van elkaar te leren. Je 
ervaart dat je niet de enige bent. De 
begeleiding is in handen van erva-
ringsdeskundigen die zelf al langere 
tijd NAH hebben en zij hebben al 
flinke stappen gezet in hun verwer-
kingsproces. 

Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden neem contact 
op via mail/telefoon: info@zelfhulp-
netwerk.nl /040-2118328 of via onze 
website www.zelfhulpnetwerk.nl.

Aan de slag met kinderen in 
de Brabantse natuur met IVN
Het voorjaar komt eraan! Tijd om lekker naar buiten gaan. En zodra de 
lente aanbreekt gaan basisscholen weer op pad met natuurbelevingspro-
jecten van IVN Natuureducatie. Op speelse wijze ontdekken leerlingen de 
Brabantse natuur. 

Lijkt het jou leuk om kinderen te be-
geleiden bij hun buitenavonturen? 
Ga dan aan de slag als vrijwilliger bij 
IVN!

Natuur als leslokaal
IVN ziet de natuur als het beste leslo-
kaal voor kinderen en biedt daarom 
diverse projecten voor het basison-
derwijs. Van buitenles op school door 
Natuurouders of jeugdwerkgroep, 
tot een uitje naar een Nationaal Park. 
Of zelfs drie hele dagen in de natuur 
van Het Bewaarde Land. Al deze pro-
gramma’s worden begeleid door vrij-
willigers. Om ook dit voorjaar zoveel 
mogelijk kinderen natuuronderwijs 
te kunnen bieden zoekt IVN nieuwe 
vrijwilligers.

Werk jij graag met kinderen en heb jij 
liefde voor natuur? Dan is nu hét mo-

ment om vrijwillige jeugdbegeleider 
te worden. In maart starten diverse 
opleidingen voor het begeleiden van 
kinderen in de Brabantse natuur. Er-
varen vrijwilligers en/of beroeps-
krachten van IVN Natuureducatie le-
ren je de benodigde natuurkennis én 
vaardigheden om kinderen meer te 
leren over de natuur.  
Kijk voor meer informatie op www.
ivn.nl/provincies/noord-brabant/
jeugdbegeleider 
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Nieuws uit het algemeen bestuur 
Waterschap De Dommel
Woensdag 15 februari kwam het huidige algemeen bestuur van Water-
schap De Dommel voor de laatste keer bijeen in een inhoudelijke verga-
dering voor de verkiezingen van 15 maart. De volgende inhoudelijke ver-
gadering gebeurt dan ook in een andere bestuurlijke samenstelling. 

De overgang naar een nieuw bestuur 
wordt al voorbereid. Zo heeft het al-
gemeeen bestuur in deze vergade-
ring ingestemd met het overdrachts-
document voor het nieuwe bestuur 
met hierin de stand van zaken van de 
belangrijke onderwerpen waar het 
waterschap mee bezig is. 

Handelingsperspectieven voor de 
watertransitie
Het algemeen bestuur heeft in 2021 
het waterbeheerprogramma vastge-
steld, waarin een watertransitie cen-
traal staat. Maar wat betekent de wa-
tertransitie voor inwoners, boeren en 
ondernemers in ons gebied? 
In het handelingsperspectief water-
transitie beschrijft het waterschap de 
betekenis van de watertransitie voor 
de verschillende soorten gebieden; 
de hoge koppen, flanken en de beek-
dalen. Het perspectief moet houvast 
en perspectief bieden voor de omge-
ving. Het algemeen bestuur heeft het 
handelingsperspectief in de vergade-
ring van 15 februari vastgesteld.
Het algemeen bestuur wil werken aan 

een toekomstbestendige waterhuis-
houding in 2050. Het huidige water-
systeem heeft niet voldoende ruimte 
en niet de flexibiliteit om de grotere 
weersextremen het hoofd te bieden. 
Het einde van de maakbaarheid van 
het watersysteem is bereikt. De ma-
nier waarop met water omgegaan 
wordt, moet veranderen. We kunnen 
niet alle functies en alle belangen en 
gebruikers blijven bedienen en dat 
kan zorgen voor spanning tussen be-
langen en gebruikers. Dit vraagt keu-
zes om het watersysteem toekomst-
bestendig te maken.

Met de vastgestelde handelingsper-
spectieven geeft het algemeen be-
stuur meer duidelijkheid over wat (op 
termijn) wel en niet meer kan binnen 
en met ons watersysteem. Zo kan het 
goede gesprek gevoerd worden met 
de omgeving en kunnen de instru-
menten, regelingen en het beleid 
hierop aangepast worden. Samen-
werking met de omgeving staat voor-
op: samen zoeken we een passend 
toekomstperspectief. 

Dorpsraad Lieshout blij met  
versnelling in plan ‘Baverdestraat’ 
Tijdens de bewonersavond over het plan voor de herontwikkeling van de 
Baverdestraat bleek dat de gemeente en de ontwikkelaar (WoCom) graag 
snel aan de gang willen met de plannen. Dorpsraad Lieshout juicht dit 
toe. De plannen liggen er immers al enige tijd en de trage voortgang ver-
oorzaakt op dit moment ontevredenheid. Gelukkig was er geen hele gro-
te verdeeldheid over het plan zelf, maar werden toch enkele essentiële 
kanttekeningen geplaatst om het plan nóg beter te krijgen.

Herontwikkeling Baverdestraat
In november 2022 is de eerste ‘kogel 
door de kerk’ gegaan. Na jaren van 
praten ondertekenden de gemeente 
Laarbeek en woCom een overeen-
komst voor de herontwikkeling van 
(een deel van) de Baverdestraat. In 
deze overeenkomst maken de huidi-
ge huizen op de even nummers tus-
sen huisnummer 6 en 36 plaats voor 
nieuwbouw en als het plan volledig 
gerealiseerd is, zijn er 25 méér huis-
nummers in de Baverdestraat. De -te 
slopen- woningen zijn overigens al 
eigendom van woCom (13 wonin-
gen) en de gemeente (3 woningen). 
“Om meer ruimte te geven aan groen 
en water zijn de eerdere plannen 
aangepast en worden nu minder wo-
ningen gebouwd dan oorspronkelijk 
gepland” schrijft woCom in een infor-
matiebrief aan de bewoners. Ook 
wordt gemeld dat de bewoners ‘mee-
genomen worden’ bij de verdere uit-
werking van het plan en de ruimtelij-
ke procedure.

Opmerkingen 
Omdat het ontwerp bestemmings-
plan voor 1 juli 2023 gereed moet 
zijn, zijn er twee bijeenkomsten met 
omwonenden geweest. Tijdens de 
bijeenkomst was er kritiek op de tij-
delijke bewoners; bijvoorbeeld over 
het niet goed bijhouden van de tui-
nen. Meer van dat soort zaken zijn 
een gevolg van de trage planontwik-
keling. Ook waren er opmerkingen 
over de plannen met ‘het groen’ en 
opmerkingen over mogelijke ‘inkijk’. 
Zaken die wellicht constructief geza-

menlijk opgelost kunnen worden: of 
dat snel en efficiënt kan ligt ook aan 
de bezwaren die de bewoners zelf in-
dienen. Het grootste pijnpunt is dat 
er een aantal uitgangspunten in het 
ontwerp vast staat vanuit de overeen-
komst tussen gemeente en wocom. 
Het gaat o.a. om de bouwvolume en 
de indeling van de percelen waar-
door het realiseren van meer ruimte 
tussen de woningen en meer groen 
beperkt is. 

Samen oplossen
Het plan om deze woningen aan de 
Baverdestraat te vervangen bestaat 
al lange tijd. Al sinds 2018 wordt hier 
officieel over gepraat en ook in 2018 
en 2019 zijn er bijeenkomsten van 
participatiegroepen geweest, waar-
na het huidige plan deels is aange-
past. Hiermee is duidelijk geworden 
dat de huidige plannen ook niet he-
lemaal in beton gegoten zijn. 

Op 13 februari is dan ook alweer een 
tweede bijeenkomst geweest om de 
concretere plannen samen door te 
nemen. Als Dorpsraad willen we de 
bewoners hierbij ondersteunen, on-
derling verbinden en aanmoedigen 
om in samenwerking met de project-
leiders van dit project vorm en invul-
ling te geven aan deze plannen. Eind 
februari wordt door de gemeente 
een omwonenden bijeenkomt geor-
ganiseerd in het Dorpshuis. Het is 
voor de in- en omwonende van de 
Baverdestraat van belang om mee te 
blijven denken en doen, NU is het 
moment. 

Dit deel van de Baverdestraat gaat binnenkort écht op de schop

Dierenrijk verwelkomt 
jonge chimpansee
In Dierenrijk is woensdagmiddag een West-Afrikaanse chimpansee gebo-
ren. Goed nieuws, want de diersoort wordt ernstig bedreigd in de natuur. 
Het geslacht van de chimpansee is nog niet bekend. "Het jong is voor de 
ogen van de bezoekers ter wereld gekomen. De moeder trok wat houtwol 
naar zich toe, waarna de bezoekers en dierenverzorgers al snel een klein 
armpje tevoorschijn zagen komen", aldus hoofd dierenverzorging Step-
han Rijnen. 
De groep bestaat, met de geboorte 
van het jong, uit acht chimpansees. 
Moeder Christa is 35 jaar en heeft in 
Dierenrijk al één vrouwtje ter wereld 
gebracht. Het is nog onbekend wie 
de vader is van dit jong. Rijnen: “We 
gaan een plukje haar opsturen voor 
DNA-onderzoek. Er leven twee man-
nen in de groep en we weten niet 
door wie Christa is gedekt. Pat is met 
zijn 23 jaar de baas van de groep. De 
andere man Fahamu is 14 jaar en 
slaat graag zijn slag als de baas van 
de groep niet oplet. Het is daarom 
nog even afwachten. Binnen de 
groepsdynamiek is het niet belang-
rijk wie de vader is, want de mannen 
hebben geen vadergevoelens.”
 
Bedreigingen
General manager Roel Huibers: “Het 
is ontzettend goed nieuws dat we 
een jong mogen verwelkomen in 
deze groep. De populatie in de na-
tuur neemt snel af, dus het is heel fijn 
dat we op deze manier kunnen bij-
dragen aan de instandhouding van 
deze prachtige diersoort.” In de na-

tuur leeft de chimpansee in de bos-
sen van Afrika. Het leefgebied wordt 
gekapt voor de mijnbouw. Er wordt 
gejaagd op het dier vanwege het 
vlees, ook wel bushmeat genoemd. 
Hoewel het illegaal is, wordt het ge-
zien als luxe delicatesse in Afrika. Ook 
wordt er op de chimpansee gejaagd 
om vervolgens te houden als huis-
dier.
 
Gezonde populatie
Om de diersoort te behouden, is er 
een managementprogramma opge-
richt, dat moet zorgen voor een ge-
zonde populatie in de Europese die-
rentuinen. De geboorte van de jonge 

Samen Bachkoralen zingen 
in de Genovevakerk 
Het Sons Kamerkoor bestaat vijftig jaar en viert dat een jaar lang met 
concerten en bijzondere activiteiten. Daarom organiseert het koor op 
zondag 12 maart in de Breugelse Genovevakerk onder het motto ‘Mee-
zingen mag, zeker met Bach!’ een workshop Bachkoralen zingen.

Niets is zo heerlijk als zingen met veel 
mensen. Meezingsessies met klassie-
ke werken tonen dat steeds weer aan. 
Op deze zondagmiddag is iedereen 
welkom om Bach te zingen, koralen 
als heerlijke meezingers. 

Zingen en meer
Onder de bezielende leiding van diri-
gent Paul Gieles met afwisselend op 
het orgel Allessandro di Bucchianico 
en Dirk Strasser gaan deelnemers als 
gelegenheidskoor aan de slag met 
zes koralen, waaronder enkele uit de 
Matthäuspassion en de Johannes-
passion. Tussen het zingen door ver-
telt de dirigent interessante Bach-
wetenswaardigheden. 

Aanmelden
U kunt zich voor de workshop aan-
melden via contact@sonskamerkoor.

2007 – 35 jaar

1985 – 12,5 jaar

2022 – 50 jaar !!

1997 – 25 jaar

1972

2002 – 30 jaar

1982 – 10 jaar

1977 – 5 jaar

1987 – 15 jaar

1992 – 20 jaar

2012 – 40 jaar

2017 – 45 jaar

o.l.v. Paul Gieles
m.m.v. Alessandro di Bucchianico
           en Dirk Strasser

Aanmelden via 
contact@sonskamerkoor.nl

50 jaar Sons Kamerkoor

www.sonskamerkoor.nl > Activiteiten

12 maart 2023
Genovevakerk
Son & Breugel
15.00 – 16.30 uur

Deelname €10,–
inclusief partituren

50 jaar Sons Kamerkoor

Meezingen mag, zeker met Bach!

Koralen van Johann Sebastian Bach

Workshop

‘Jesus bleibet meine Freude’ en koralen uit 
o.a. de Matthäuspassion en de Johannespassion

nl. Alle deelnemers ontvangen dan 
een mail met nadere informatie (ook 
over de betaling), de partituren van 
de koralen en doorverwijzingen naar 
oefenbestanden. U kunt op 12 maart 
natuurlijk ook spontaan aanschui-
ven.
De workshop in de Genovevakerk in 
Breugel begint om 15.00 uur en duurt 
anderhalf uur. De kosten voor deel-
name bedragen € 10,-. 

Jubileumjaar
Tot de zomer organiseert het Sons 
Kamerkoor naast concerten uiteenlo-
pende activiteiten, zoals deze work-
shop Bachkoralen zingen en op zon-
dagmiddag 11 juni een Meezingses-
sie Evergreens in de Kiosk in Son. Op 
www.sonskamerkoor.nl staat meer 
over het koor en deze activiteiten. 
Ook kunt u het koor er beluisteren.   

De Dommel zet aan tot actie; on-
derzoek naar effecten vijf 
stimuleringsregelingen
De Rekenkamercommissie van Water-
schap De Dommel doet onafhankelijk 
onderzoek naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en de rechtmatig-
heid beleid van het waterschap. De 
commissie heeft het bureau EMMA 
gevraagd vijf stimuleringsregelingen 
te onderzoeken. Stimuleringsregelin-
gen, zoals die voor het afkoppelen 
van verhard oppervlak en voor kli-
maatbuffers zijn onderzocht.
In het onderzoek is voor elke regeling 
vooraf bepaald welke doelen en ef-
fecten de regeling had. Dit is afgezet 
tegen de praktijk van de uitvoering. 
Ook is bekeken wat en of de stimule-
ringsregelingen hebben bijgedragen 
aan de ambities van het waterschap. 
In het onderzoek zijn ook anderen be-
trokken, zoals gemeenten en particu-
lieren. 
In de eindrapportage van het onder-
zoek concludeert het bureau EMMA 
dat de regelingen bijdragen aan am-
bities van het waterschap. Het gaat 
dan om ambities als het vergroten 
van het waterbewustzijn, klimaat-
adaptatie en vergroening. De regelin-
gen hebben zeker resultaat en zijn 
nuttige instrumenten. 
De Rekenkamercommissie heeft 8 
aanbevelingen gedaan voor het ver-
volg, zoals het verbeteren van meet-
baarheid van de regelingen, het meer 
sturen op effect, een betere spreiding 
van het geld en een gerichte commu-
nicatie. De verwachting is dat het ef-
fect van de stimuleringsregeling dan 
verder verbetert. Het bestuur neemt 
deze aanbevelingen over.

 

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

chimpansee draagt hieraan bij. “Het 
is daarom voor ons belangrijk om te 
weten wie de vader is, want zo hou-
den we de populatie in de dierentui-
nen gezond”, aldus Rijnen.

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten  
Zondag 26 februari 
Nederw.1 - DEES 1 (vr.sch.)  . . . . . 12.30 uur  
Nederw.3 - Pusphaira 9  . . . . . . . . 10.00 uur 
Nederw. 4 - Pusphaira 6  . . . . . . . . 11.00 uur

Boekenmarkt op Weverkeshof
Op zondag 5 maart van 10.00 tot 16.30 uur organiseert het boekenteam 
van Weverkeshof weer een boekenmarkt.  We organiseren drie keer per 
jaar een boekenmarkt. Romans, thrillers en literaire boeken zijn er altijd 
en verder variëren we met de categorieën die we aanbieden.

Het wordt voorjaar en daarmee tijd voor vakantieplannen. Onze gidsen en 
boeken over landen en regio’s binnen en buiten Nederland passen daar per-
fect bij. Ook tuinieren past prima in dit seizoen. Dus kom kijken en laat u verras-
sen! De meeste boeken gaan voor € 2,- weg, dus voor de prijs hoeft u ze niet te 
laten liggen.
De ‘markt’ is te vinden in de ruimte grenzend aan de huiskamer (volg de be-
wegwijzering ter plaatse), maar ook in onze vaste boekenhoek en bij de kast in 
de huiskamer.

Zoals altijd kunt u voor of na de inkopen ook terecht in onze huiskamer voor 
gezelligheid, een kop koffie, thee of fris, bier of wijn. Buiten kunnen de kinde-
ren spelen, samen met u door de tuin wandelen of de dieren begroeten.
We hopen weer op een grote opkomst, mede omdat de opbrengst, zoals altijd, 
bestemd is voor het reilen en zeilen op de boerderij! www.weverkeshof.nl
Tot ziens op Weverkeshof!

Nuenen sluit aan bij 
Uniek Sporten
Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! 
Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het 
sporten kun je sociale contacten opdoen. Gemeente Nuenen is sinds ja-
nuari 2023 aangesloten bij Uniek Sporten.

Uniek Sporten vindt dat sporten voor 
iedereen belangrijk is, een beperking 
hoeft daarbij geen belemmering te 
zijn. Bij Uniek Sporten wordt er ge-
werkt vanuit regionale samenwer-
kingsverbanden die het sportaanbod 
voor mensen met een beperking be-
vorderen. Vanuit deze samenwer-
kingsverbanden worden sportaan-
bieders ondersteund die aangepast 
sporten willen aanbieden. Ook wor-
den mensen met een beperking ge-
holpen in het vinden van de juiste 
sport. Zo worden sporters en sport-
aanbieders met elkaar in contact ge-
bracht.
Buurtsportcoach Stan Hendriks van 
Actief Nuenen (onderdeel van de LEV-
Groep) is aanspreekpunt Uniek Spor-
ten in Nuenen. Het doel is om te bou-
wen aan een zo groot mogelijk net-
werk van inclusieve sportaanbieders.

Heb je binnen jouw vereniging aan-
gepast sportaanbod? Laat het ons 
dan weten en meld je aanbod aan 
via: https://www.unieksporten.nl/
sportaanbieder/aanmelden.
Denk hierbij niet alleen aan de ge-
handicaptensport maar juist ook aan 
het betrekken van bijvoorbeeld kin-
deren die (op dit moment) regulier 
de aansluiting missen. Dit kan ver-
schillende redenen hebben, denk 
aan adhd, autisme, laag zelfbeeld, 
moeilijke thuissituatie. Ook als je nog 
geen aanbod hebt maar hier wel mee 
aan de slag wil gaan kun je kijken op 
www.unieksporten.nl of neem con-
tact op met Stan Hendriks via: stan.

hendriks@levgroep.nl. Stan gaat 
graag met jullie in gesprek over de 
mogelijkheden.

Reiki cursus in het Koetshuis
Op 18 en 19 maart vindt er een tweedaagse Reiki I cursus plaats in het 
sfeervolle Koetshuis. De cursus biedt ruimte voor maximaal vier deelne-
mers, zodat er persoonlijke aandacht is voor iedereen.

Reiki staat voor universele le-
vensenergie. Energie die op een lief-
devolle en zachte manier lichaam en 
geest ondersteunt, heling brengt 
waar mogelijk. Je kunt de energie la-
ten stromen, onopvallend. Met name 
prettig tijdens een spannende situa-
tie. Voel je je op één of andere manier 
uit balans, leg je handen op je benen 
of op je buik en laat de krachtige 
energie je helpen te ontspannen. Je 
hebt er niemand anders voor nodig 
en je hoeft er zelfs je huis niet voor 
uit.

Iedereen kan het
Weet dat iedereen met deze helende 
energie kan werken. Het hebben van 
voorkennis over en/of ervaring met 
Reiki is niet nodig. Je ontvangt tij-
dens de cursus vier initiaties, waarna 
je uitgebreid met Reiki gaat oefenen 
en al snel effecten kunt ervaren. Ook 
krijg je een map met (achtergrond)in-
formatie zodat je na de training alles 

bij de hand hebt om aan de slag te 
kunnen gaan.

Waarvoor kun je Reiki inzetten
De krachtige energie kun je allereerst 
inzetten voor jezelf bij lichamelijke 
en/of emotionele problemen. Maar 
je kunt desgewenst de energie ook 
voor anderen inzetten. Zelfs je huis-
dier kan er profijt van hebben. Tevens 
kun je naar (beperkende) situaties uit 
het verleden of de toekomst helende 
energie ‘sturen’. Je zou Reiki kunnen 
zien als zelf-EHBO voor lichaam, 
geest en ziel. Te allen tijden voor jou 
beschikbaar. Hoe fijn is dat? In deze 
tijd van onzekerheid en onrust zeker 
geen overbodige luxe.

Effect
Reiki gaat daar waar het nodig is, 
zonder dat je zelf hoeft te bedenken 
waar de oorzaak van de klacht ligt. 
Merkbaar is dat, als gevolg van het 
loslaten van verkrampingen in het li-
chaam, ontspanning ontstaat en li-
chamelijke klachten verminderen. 
Daarnaast ontstaat door het oplos-
sen van blokkades meer innerlijke 
rust en kunnen er inzichten opko-
men over hoe verder. Te allen tijden is 
de energie puur, helpend en liefde-
vol.

Data en aanmelden
De cursus wordt gegeven in het 
weekend van 18 en 19 maart, van 
10.00 tot 17.00 uur. Er zijn ook andere 
data beschikbaar, zo ook voor de ver-
volgcursussen Reiki II en Reiki IIIa. 
Meld je aan bij Peggy van Stralen, via 
www.vanstralen.nu.
Op de website kun je tevens ervarin-
gen van eerdere deelnemers lezen.
Heb je vragen, neem contact op met 
Peggy, bel 06 – 40574871 of mail 
info@vanstralen.nu.

Rikken in Buurthuis Gastvrij
Vanaf woensdag 1 maart starten we op de woensdagmiddagen van 14 tot 
16 uur met een rikgroep in Buurthuis Gastvrij aan de Jo van Dijkhof.

Zwemmers Z&PV Nuenen 
succesvol tijdens carnaval
Terwijl de rest van Brabant druk bezig was met carnaval, doken 5 zwem-
sters van Z&PV Nuenen afgelopen zondag boven de rivieren het bad in. 
Robin Goossens en Nikita van den Ouden deden dat bij een limietwed-
strijd in Amersfoort, terwijl Merel Phaff, Danila van den Hoogenband en 
Meike Nauta helemaal waren afgereisd naar Heerenveen voor de Open 
Nederlandse Master Kampioenschappen.

De dames van Z&PV Nuenen bij de ONMK (vlnr Meike, Danila en Merel)

Limietwedstrijd Amersfoort (50m bad)
Nikita mocht direct in programma 1 
de 400m wisselslag zwemmen en 
kwam tot een mooie 5.15.14. Daarna 
was Robin aan de beurt voor haar 
200m schoolslag en zij tikte aan in 
2.41,37. Voor beide dames een goed 
begin, want deze tijden behoren tot 
de top 10 van Nederland voor een 50 
meter bad. De tweede afstand van 
Nikita, de 100m rugslag, eindigde in 
1.09.76 en de 200m wisselslag van 
Robin in 2.29.82, ook tijden waar bei-
de dames zeer tevreden mee waren.

Open Nederlandse Master 
Kampioenschappen (25m bad)
Merel, Danila en Meike kwamen sa-
men uit op 13 afstanden op de ONMK 
in Heerenveen. Merel nam daarvan 
maar liefst zeven afstanden voor haar 
rekening, wat resulteerde in 6 maal 
een top 10 klassering en vier keer een 
podiumplek. Driemaal moest ze net 
genoegen nemen met de tweede 
plaats, maar op de 100m vlinderslag 
pakte ze het goud, met 1.06.71 wist 
ze haar concurrente 3 tienden voor te 
blijven. Daarnaast was de tweede 
plaats op de 100m wisselslag verras-
send (ze stond als 6e geplaatst), maar 
zeer terecht, want met 1.08.36 zwom 
ze daarop een mooi nieuw persoon-
lijk record.

Een vijfde medaille kwam op naam 
van Danila, haar allereerste NK me-
daille. Op de 200m vlinderslag kwam 
ze tot een sterke 2.56,02 en wist daar-
mee in haar leeftijdscategorie het 
brons in de wacht te slepen. Daar-
naast was er voor haar nog een 
mooie 7de plek op de 100m vlinder-
slag en een 14de plaats op de 100m 
vrijeslag.
Meike Nauta stond niet op het po-
dium, maar zwom op haar drie af-
standen wel sneller dan haar in-
schrijftijden. Een 11de plaats op de 
50m schoolslag was haar hoogste 
klassering. De 2.26,90 op de 200m 
vrijeslag en 1.05,62 op de 100m vrije-
slag waren goed voor een 13de en 
19de plaats, waarbij de 100vrij erg 
dicht in de buurt van haar PR uit 2013 
(!) kwam.
 
Nederlandse Studenten 
kampioenschappen
Komende zaterdag zwemmen Merel 
en Robin (wederom) in Amersfoort, 
dan op de Nederlandse studenten 
kampioenschappen. Voor Merel 
staan daar de 50 en 100m rugslag op 
het programma en voor Robin de 50 
en 100m schoolslag. De dames wor-
den vergezeld door Alexander Nijst 
die de 100m vlinder en 50m vrijeslag 
zwemt.

NLdoet!
Het is bijna zover. NLdoet, de landelijke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart.
NLdoet wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranjefonds in maart. 

Iedereen is welkom om puur en 
spontaan voor de gezelligheid bij el-
kaar te komen om te rikken, zonder 
wekelijkse verplichting. Ook Joke-
raars zijn welkom, maar die vormen 
dan wel een eigen groepje. Wel wordt 
gevraagd om een handje te helpen 
om bijv. koffie of een ander drankje te 
schenken en aan het einde van de 
middag even mee op te ruimen.
Drankjes zijn voor eigen rekening, 
maar tegen vriendelijke prijzen.

Deelname aan de rikmiddagen is ge-
heel vrijblijvend, maar graag even 
van te voren aangeven of u komt, zo-
dat we enig idee hebben hoeveel 
mensen er komen. U kunt een briefje 
in de brievenbus stoppen op Jo van 
Dijkhof nr. 84 van Cor Reniers, even 
bellen tel. 06-20907618 of mailen c.
reniers@onsnet.nu
Graag tot ziens (na aanmelding) op 
de eerste rikmiddag 1 maart om 
14.00 uur.

OLAT wandeltocht 
Op zondag 26 februari organiseert Wandelsportvereniging OLAT een 
wandeltocht vanuit Olland bij Sint-Oedenrode. 

Start- en finishlocatie zijn:
Ontmoetingscentrum De Loop’r,
Pastoor Smitsstraat 40,
5491 XP  Olland
Afstanden en starttijden:
10 en 15 km 8.00-12.00 uur
20 km 8.00-11.30 uur
30 km  8.00-10.00 uur
40 km 8.00-09.00 uur

Onderweg zijn er 3 wagenrusten en 2 
caférusten. Dit afhankelijk van de te 
wandelen afstand. De verzorging op 
de wagenrusten is bij de prijs inbe-
grepen. Die van de caférusten niet. 
De route wordt helemaal uitgepijld 
en je krijgt ook een routebeschrijving 
mee. De wandeling gaat zoveel mo-
gelijk over onverharde paden door 

de omringende natuurgebieden. 
Je kunt inschrijven op het startbu-
reau vanaf 07.30 uur, contant of met 
pin, of met een voorinschrijving via 
https://www.olat.nl/actuele-inschrij-
vingen. Op deze website staat ook 
een uitgebreide voorbeschouwing. 
Het is zelfs mogelijk deze dag 50 of 
60 km te wandelen, maar dat kan al-
leen met voorinschrijving.

Op die dagen gaan heel veel Neder-
landers aan de slag als vrijwilliger bij 
één van de vele maatschappelijke or-
ganisaties in ons land. Voor die orga-
nisaties is dit een kans om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken en klussen 
uit te voeren waar extra menskracht 
voor nodig is.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van har-
te uit om mee te doen en een dagje de handen uit de mouwen te steken 

als vrijwilliger. Op de website van NL-
doet (www.nldoet.nl) kunt u zien 
welke klussen er op 10 en 11 maart in 
Nuenen zijn, bijvoorbeeld bij de 
dorpsboerderij Weverkeshof, scou-
ting Panta Rhei of de Dorpswerk-
plaats. Kijk snel want sommige klus-
sen zijn al bijna vol!
Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NLdoet, kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het CMD, tel. 
040-2831675, of u kunt een mail stu-
ren naar: ismene.borger@levgroep.
nl.
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CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.040 - 209 72 41

PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 8

Oplossingen wk 7

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

S L A G B A L E V E N M I N

P B I E T E V E N E

I C T E E R P L E K T U

L E K N S L A R H E T

L I K D I A N A M A N

J L M E E T A L S N B

O O G E N E R G I E W E I

L F S K I I E I K S S

A A T M E N E N R O S

S A P S L E L D L E B

A N W O L F S P A M E E

K G A D E E M I R R

E T A L A G E D R E G G E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 2 6 5 7
6

9 7 8
2 4 9

4 8 3 2
5 2 6

7 1 8
3

1 3 8 6 2

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

K T H C E H R B E L K U D D E

P G A A M B E L U O A N B L M

R A F M E K N V K I E A E A B

O O S B J K A A E G I C R T R

O D T T S E P L O L R G G O Y

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

S E O K T Z I E E L O K U R K

I C T E S E M L O C A D I A I

L S O T T R O H E T I A M D R

F E P E E S E E H O D A T N E

E R G N I N N E W T N O E E M

T C E I F E D I C T A D G K M

I T V K O E P E L G R A F O I

S T E U R E I L V O B H R K L

J E N V I D N W H I S K Y P S

K R E N T E R I G H E I D

ABONNEMENT
ANGEL
ANGST
APPELVINK
BAKJE
BOEKENKAST
CADET
CONGRESLID
DIDAM
EENMOTORIG
EETGIDS
ELFDE
ETHER
EXPORTLAND
GEDOE
GEVAT
GOUDBRUIN
GROENTEN
JUISTHEID
KALMTE
KAROS
KROMMENIE
LABELS
LATJE
LEIDRAAD
MAATROL
MISDRUK
MORGEN
NOVIET
OPNIEUW
OVAAL
PLUKJE
RADSLAG
RETURN
SCHEPPING
SMAAK
STAGE
TEGEMOET
VAARWEL
VOGEL
VREDIG
WASEM

Horizontaal: 
1 geste 6 middagslaapje 11 muzieknoot 12 aangehoudene 14 laatstgenoemde 16 roofvogel 
18 gesloten 19 schenker 21 ongevuld 22 afnemer 24 vette grondsoort 25 waterplant 26 nageslacht 
27 aanwijzend vnw. 29 pl. in Drenthe 30 Nederlander 32 lus 34 Oude Verbond 35 van een 
37 kantoorbediende 40 naaigerei 44 scantechniek 46 honkbalterm 47 gewicht 48 Spaanse uitroep 
50 zwemvogel 52 hotel langs de snelweg 54 een beetje koud 55 lastige drukte 57 geluidje 
58 witruimte 59 anno Domini 60 kleren uittrekken 63 kippenproduct 64 smederij 65 deel v.e. 
woord.

Verticaal: 
1 gereedschap 2 bevreesd 3 Duitse omroep 4 slee 5 kolfglas 6 aldoor 7 geluid v.e. ezel 8 krap 
9 loot 10 voordat 11 autorit 13 zeepwater 15 Duitse sprookjesschrijver 17 droogvloer 20 smet 
22 deel v.h. gezicht 23 tochtje 26 wal 28 uit nalatenschap verkrijgen 31 breigaren 33 mager 
36 Griekse letter 37 jong persoon 38 alcoholische drank 39 Belgische badplaats 40 puntig 
uitgroeisel 41 plant met kluit 42 vanwege 43 ingedikt sap 45 al 49 strijdmacht 51 smelting 
53 duivenhok 54 rand 56 computertoets 58 voorzetsel 61 tasto solo 62 lidwoord.

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

MEGAVLOOIENMARKT 
26 FEBRUARI Tennishal-
len Eindhoven Noord, Vijf-
kamplaan. 2 hallen bomvol 
9-16u. Entree 2.50 p.p.
www.timmermansevene-
menten.nl
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bezorger in
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GRATIS 
SPORTEN

Winnaar: week 6, Mw. Netty de Laat-Uijen, Nuenen

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!

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:  Garage 
voor stalling van oldtimer, 
bootje, afgesloten terrein.
Tel. 06 - 22 70 45 29

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen
Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

Wedding Event

26 februari 2023
11:00 - 16:00
De Watermolen
van Opwetten
Gratis toegang


