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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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WONING 
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040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen
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brabant

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

WoensXL

koopzondag
5 maart

WOENSXL

Jac Coolen 20 jaar op de Buurtbus

‘Ik reed wel eens een straatje om’
Door Edwin Coolen

‘Al 20 jaar stap ik om de week donderdags om 06.15 uur op de � ets naar 
Son en Breugel waar mijn Buurtbus klaar staat: Lijn 260. In twee uur tijd 
rijd ik dan naar Best, weer naar Son en Breugel, via Nederwetten en Nue-
nen naar Geldrop en weer terug’, vertelt Jac Coolen aan de keukentafel.

‘In 2003 kon ik mijn hoveniersbedrijf 
gelukkig goed verkopen. Ik wilde 
mijn tijd anders gaan invullen, me 
nuttig maken. In de Rond de Linde 
zag ik toentertijd een oproep staan 
waarin vrijwilligers werden gezocht 
voor de Buurtbus. En daar heb ik op 
gereageerd. Rijden voor de Buurtbus 
was het eerste vrijwilligerswerk dat ik 
ging doen.’

In die periode op de bus heeft Jac on-
derweg veel mensen ontmoet met 
bijzondere, interessante of ontroe-
rende verhalen: ‘Zo stapten er enkele 
jaren geleden twee meiden in, die 
bleken te zijn weggelopen uit een in-
stelling in Bladel. De ene was met de 
andere meegegaan, ze wilde haar 

vriendin niet alleen laten gaan. Ik had 
de radio aan staan en ineens kwam er 
een politiebericht voorbij over twee 
ontsnapte meiden die gezocht wer-
den. Dat waren die twee die bij mij 
achterin zaten! Ze vroegen of ze 
mochten blijven zitten. Dat mocht 
van mij en uiteindelijk heb ik ze veilig 
op een station afgezet. Toen ze weg 
waren, heb ik toch maar de politie ge-
beld en de zaak uitgelegd. Ik heb er 
niks meer van gehoord.’
‘Een andere keer stapte er ergens in 
Son een man in met zijn been in het 
gips. Hij was wat agressief en droeg 
een plastic zak. Ik vertrouwde het 
niet helemaal en vroeg wat erin zat. 
‘Een steen’, zei hij. ‘Ik ga wraak nemen 
op mijn vriendin.’ Ik zei: Zou je dat wel 
doen? Toen stak hij zijn middelvinger 
op en draaide zich om. Hoe dat ver-
der is afgelopen weet ik niet.’

Nadat Jac een uur prachtig aan het 
vertellen is, attendeer ik hem op zijn 
koffie die inmiddels koud is gewor-
den. Hij schiet in de lach en gaat ver-
der:
‘Er zijn in die 20 jaar natuurlijk ook 
dingen veranderd. Ik kende veel 
mensen uit de omgeving die dan bij-
voorbeeld voor een aanbieding naar 
de EDAH gingen of naar het zieken-
huis in Geldrop. Nu zie ik veel meer 
studenten met hun OV-kaart. En de 

tas met kaartjes en het bakje contant 
geld zijn vervangen door een com-
puterscherm. Ik doe alleen nog maar 
de deur open, hoor bliep-bliep en be-
stuur de bus. Het contact met de 
mensen is bijna verdwenen, dat mis 
ik wel. Vroeger kwam het allemaal 
niet zo nauw. Er reden vaak ouderen 
mee en als iemand slecht ter been 

was, reed ik wel eens een straatje om 
en stopte voor de deur. Dat gaat nu 
niet meer want alles wordt precies 
bijgehouden.’

Jac: ‘Ik ben dankbaar dat ik dit al zo 
lang heb mogen doen. Ik ga nog vijf 
jaar door, dan ben ik 78. Via mijn werk 
op de buurtbus heb ik veel geleerd 

Keurslager Evert Tebak  derde prijs    
bij Grote Grillworsttest 2023
Keurslager Evert Tebak uit Nuenen heeft de derde plaats behaald in de 
vakwedstrijd ‘Grote Grillworsttest’. Dat werd op 15 februari bekendge-
maakt tijdens de prijsuitreiking. 

goede karakteristieke grillsmaak. Ze 
zijn mals en sappig en hebben een 
prettig mondgevoel.”

KNS verzorgt diverse vakwedstrijden 
per jaar. Naast de Grote Grillworst-
test, organiseert de branchevereni-
ging ook de Spareribs Trophy en de 
Lekkerste Bal Gehakt.

over de wereld en ook over mijzelf. 
Zo ben ik erachter gekomen dat ik 
graag werk met kinderen, ouderen of 
mensen met een rugzakje. Naast de 
Buurtbus ben ik ook ander vrijwilli-
gerswerk gaan doen, dat geeft mij 
veel voldoening. Kwaliteit in plaats 
van kwantiteit. We moeten de wereld 
toch een klein beetje beter maken 
met z’n allen.’

Grillworst is vaak het visitekaartje van 
de slager, een favoriet van veel consu-
menten. Meer dan 80 slagers stuurden 
hun grillworst in voor deze vakwed-
strijd, georganiseerd door Koninklijke 
Nederlandse Slagers. 

De keuring
Op woensdag 18 januari zijn alle in-
gezonden grillworsten beoordeeld 
op geur, smaak, samenstelling en be-
werking. 
De jury over de keuring: “De grillwor-
sten van de top drie zijn van hoge 
kwaliteit. De producten zijn mooi ge-
lijkmatig gegrild en hebben een zeer 

Keurslager Evert Tebak zit aan de 
Parkstraat in Nuenen en is goed be-
kend in de omgeving, ook in Eindho-
ven. Zij hebben het ambachtelijke 
slagersvak van generatie op genera-
tie meegekregen, waardoor er veel 
kennis in huis is. In combinatie met 
moderne technieken maakt Keursla-
ger Evert Tebak heerlijke ambachte-
lijke producten van deze tijd! Het is 
de eerste keer dat zij in de top 10 van 
deze vakwedstrijd staan.

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

Kom kijken en laat u verrassen! De 
meeste boeken gaan voor € 2,- weg, 
dus voor de prijs hoeft u ze niet te la-
ten liggen. De ‘markt’ is te vinden in 
de ruimte grenzend aan de huiska-
mer (volg de bewegwijzering ter 
plaatse), maar ook in onze vaste boe-
kenhoek en bij de kast in de huiska-
mer.

Meer info: www.weverkeshof.nl

Onthulling 
Drie Dorpen
Monument 
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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.
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WEEK VAN DE AFVALHELDEN:   
6 T/M 12 MAART
In heel Nederland zetten zo’n 
30.000 medewerkers zich dage-
lijks in voor het inzamelen van 
afval en grondsto� en, het draai-
ende houden van milieustraten, 
het schoonhouden van onze 
straten, plantsoenen en riolen, 
het vervoeren van ons afval en 
het recyclen en verwerken ervan. 
Tijdens de Week van de Afvalhel-
den, van 6 tot en met 12 maart 
2023, zet ook gemeente Nuenen 
medewerkers in het zonnetje. 
Want bij wind en regen, in tijden 
van crisis, ‘s nachts en op feestdagen: het werk van onze 
AfvalHelden gaat altijd door.

Wilt u de AfvalHelden in Nuenen ook bedanken voor hun 
harde werk? Dat kan op veel verschillende manieren! Steek 
bijvoorbeeld u duim op als u een AfvalHeld aan het werk 
ziet, of wacht geduldig in een zijstraatje totdat u de vuil-
niswagen kan passeren. Behoefte aan meer inspiratie? Kijk 
op de pagina van de Week van de Afvalhelden: www.
weekvandeafvalhelden.nl/inwoners-toolbox. Wilt u de 
AfvalHelden online een leuke boodschap meegeven? Ver-
geet dan niet #AfvalHelden te gebruiken.

NUENEN SCHOON TIJDENS 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Een papiertje op de stoep, een plastic fl esje in een hoek 
en blikjes op het grasveldje? 
Niemand houdt van een ver-
vuilde omgeving. 
Daarom gaat heel Nederland 
aan de slag voor een schonere 
buurt tijdens de Landelijke Op-
schoondag op zaterdag 18 
maart 2023. Nuenen kent al 
ruim 250 vrijwilligers (Nuenen 
schoon) die het hele jaar al 
zwerfafval prikken. 
Iedereen kan meedoen aan de 
Landelijke Opschoondag: al-
leen of samen met de buurt, 

vereniging, bedrijf, wijk of vrienden. Samen schoonmaken 
is gezelliger. Opruimen kan overal in de gemeente, in je 
eigen straat, de speeltuin of het park in de buurt. Het hoeft 
geen grote actie te zijn. Een uurtje zwerfafvalprikken met 
elkaar kan de buurt al zichtbaar veranderen.

Doet u ook mee?
Zwerfaval is een probleem van ons allemaal. Maar we kun-
nen ook allemaal bijdragen aan een oplossing. Wij doen 
een oproep aan inwoners, scholen en verenigingen om 
de handen ineen te slaan om samen Nuenen Schoon te 
maken. Alle kleine beetjes helpen en veel handen maken 
licht werk!

De gemeente helpt u mee
De gemeente Nuenen ondersteunt de initiatieven door 
het aanbieden van een pakket met handschoenen, veilig-
heidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzakken. De materialen 
worden door de gemeente gebracht en opgehaald op een 
afgesproken locatie (op=op). 

Aanmelden voor 12 maart 
Doet u ook mee? Meld u dan aan voor 12 maart via afval@
nuenen.nl of 040-263 16 31. Na aanmelding neemt de 
gemeente contact met u op.

Liever aan de slag op een ander moment? 
Graag zelfs! We hebben veel op voorraad maar op=op. 
Daarom proberen we de actie te verspreiden want samen 
doen we meer!

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Vrijdag 24 februari is het een jaar 
geleden dat Rusland Oekraïne 
binnenviel. Onze gedachten en 
medeleven gaan uit naar alle on-
schuldige mensen die slachto� er 
zijn van dit gewelddadige con-
fl ict. De oorlog in Oekraïne heeft 
enorme impact, wereldwijd en in 
Nederland. Dat het ons allemaal 
raakt, blijkt wel uit de hartverwar-
mende initiatieven vanuit onze 
lokale gemeenschap.

Wilt u meer weten over de op-
vang van Oekraïense vluchtelin-
gen in Nuenen? Wij brengen elke 
maand een nieuwsbrief uit. Stuur een mailtje naar oekrai-
ners@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aan-
melding nieuwsbrief’. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen 
op onze website www.nuenen.nl/oekrainers. 

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER 
➢ Op dinsdag 7 maart 2023 is er om 19.30 uur een hoor-

zitting van de Algemene kamer van de commissie voor 
de bezwaarschriften in het gemeentehuis. 

Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van 18 oktober 2022 tot afwij-
zing van een verzoek om geluidwerende maatregelen te 
tre� en aan een woning aan de Geldropsedijk te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
. 

VERKIEZINGEN 15 MAART: 
VERVANGENDE STEMPAS & 
MACHTIGING
Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale 
staten en waterschappen. 

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw pas kwijt? 
Dan kunt u deze digitaal aanvragen via onze website: ver-
kiezingen.nuenen.nl/stempas-kwijt-of-niet-ontvangen
of u kunt deze bij de balie van het gemeentehuis aanvra-
gen. U kunt een vervangende stempas digitaal aanvragen 
tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 of aan de balie aanvragen 
tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur.

Kunt u of wilt u zelf niet naar het stemlokaal? Vraag dan 
iemand anders om voor u te stemmen. Kijk op de achter-
kant van uw stempas hoe u dat doet. Of lees meer op onze 
website: verkiezingen.nuenen.nl/ik-wil-iemand-anders-
machtigen
De kiezer die u machtigt moet ook in onze gemeente wo-
nen en zijn of haar stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

Meer over de verkiezingen leest u op onze website: ver-
kiezingen.nuenen.nl

Speciale website verkiezingen
De speciale website over de verkiezingen is weer live: ver-
kiezingen.nuenen.nl. We vullen deze website steeds aan 
met nieuwe informatie.

SUBSIDIE AFKOPPELEN VAN 
REGENWATER
Regenwater is schoon water dat we 
goed kunnen gebruiken voor onze 
kamer- en tuinplanten en om verdro-
ging tegen te gaan. Het is dan ook 
jammer dat veel regenwater nog via 
de regenpijp in het riool verdwijnt en 
zich mengt met vervuild water. Zeker 
nu het klimaat verandert. Hevige re-
genval in een korte tijd en lange droge 
periodes komen steeds vaker voor.
Is uw tuin al bestand tegen extreme 
regenbuien én klaar voor periodes van extreme droogte? 
Door regenwater op te vangen in natte periodes en dat 
vervolgens in droge periodes geleidelijk weg te laten zak-
ken in uw tuin, helpt u uw tuin een handje. Heeft u een 
geschikte tuin met voldoende groen? Zaag de regenpijp 
door en leidt het regenwater de tuin in. Bijvoorbeeld naar 
een verlaagd gedeelte of in een border. Dit kan eenvoudig 
met een infi ltratieslag/buis of maak heel creatief een go-
tje van oude dakpannen. Hiermee kunt u wateroverlast 
voorkomen en gaat u verdroging van de bodem tegen.
Om u op weg te helpen heeft de gemeente een subsidie-
regeling. Het is ook mogelijk dat de regenwatercoach bij 
u langs komt. In een gesprek bekijken we samen welke 
mogelijkheden er zijn in uw tuin, geven we tips én bekijken 
we of u in aanmerking komt voor een subsidie.
Kijk voor meer informatie op www.nuenen.nl/afkoppelen

RAADSINFORMATIE
De beeldvormende avond van 9 maart is verplaatst naar 
woensdag 8 maart 2023.

Inloop - spreekhalfuur met de raad
Op 8 maart 2023 vindt het inloop – 
spreekhalfuur met de raad plaats. U 
bent welkom om in gesprek te gaan 
met aanwezige raads- en burgerleden. 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden 
en kunt zo binnenlopen.
De inloop is vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van Het Kloos-
ter. Dit onder het genot van een kopje ko¬  e of thee.

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 8 maart om 20.00 uur een beeldvor-
mende avond. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Renovatie De Hongerman 
• Sporthal Oude Landen

Tijdens de beeldvormende avond staat het delen van in-
formatie centraal. Het uiten van standpunten is niet aan 
de orde. De agenda kunt u vinden op www.nuenen.raads-
informatie.nl

Wilt u meespreken?
Meld u aan vóór 7 maart a.s. 12.00 uur via nuenen.nl/doe-
kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail naar gri�  e@
nuenen.nl.

Kunt u niet aanwezig zijn?
De beeldvormende avond is live te volgen via nuenen.
raadsinformatie.nl/Live en LON TV.

1

1

1

1

VERVOLG OP PAGINA 5



ROND DE LINDE week 9 Donderdag 2 maart 2023

B
e

rk
e

n
b

o
s
 6

, 
5

6
7

2
 A

K
 N

u
e

n
e

n
 •

 T
 0

4
0

-2
8

3
 1

2
0

0
 •

 E
 d

ri
j.

m
e

s
@

ia
e

.n
l 

•
 W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
s
s
e

rs
c

h
m

id
t.

n
l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Bezorgers
voor Rond de Linde

jong & oud 
zijn zéér welkom

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

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

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

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

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Standplaatsen
Dinsdag   Kernkwarti er Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag   Kernkwarti er Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwarti er Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  Vincent v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.30 uur

Noord-Hollandse Lutje Winkel 1916 
kazen met een rijk smaakpallet

De Brabantsche               koerier

Kazen vers van het mes

Bij inlevering van deze bon:

Puntje Roombrie e 0,99 ✂

www.dekaaskoerier.nl
      @debrabantschekaaskoerier

  debrabantschekaaskoerier@gmail.com
06 - 34 29 38 35

•• Diverse olijven, tapenade’s, roomkazen

•• Diverse noten en mixen

•• Bijzondere kazen uit Nederland en ver daar buiten

✂

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

Trots op onze Grillworst
3e geworden van heel Nederland!

Grillworst  ................................... 250 gr. 3,50

Riblappen  ................................ 500 gr. 7,95

Gemarineerde Kippendijen
"Diverse soorten" ................................ 500 gr. 6,95

Mini stamppot buffet  ............. p/p  6,95

Milano Spies  ......................... 100 gr. 1,95
"Lekker en makkelijk"

Juweeltje  ................................... 100 gr. 2,15
"Schnitzel - rauwe ham en kaas"

TOPPER

SPECIAL

HEERLIJK STOVEN

KANT EN KLAAR

SPECIAL

 
 

Water
klimaat
natuur

stem 
AWP

Ria van Santvoort

WATERSCHAP DE DOMMEL
LIJST 7 - NUMMER 1

Provincie brabant
lijst 17 - nummer 3
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Vanaf nu kun je (online)  
inschrijven voor Koningsdag
Over enkele weken is het zover, Koningsdag Nuenen. Net als voorgaande 
jaren delen we Koningsdag in twee delen op. ’s Ochtends ‘Koningsdag in 
je buurt’ en daarna de Oranje Markt in het Park van Nuenen.

Inschrijven Oranje Markt
Inschrijven voor een kraam op de 
Oranje Markt gaat via Eventbrite.nl 
(zoeken op Nuenen en Koningsdag) of 
via https://www.eventbrite.nl/e/tic-
kets-koningsdag-2023-526521338497. 
Via deze site koop je een ticket (kraam) 
voor de Oranje Markt. Nadat de in-
schrijving is gesloten maken we een 
marktplan en koppelen we het ticket-
nummer aan een kraamnummer. Alle 
informatie is op tijd beschikbaar en te-
rug te vinden op onze facebookpa-
gina.
Dankzij extra subsidie van de gemeente 
Nuenen hebben we dit jaar de kraam-
kosten kunnen beperken tot € 15,- voor 
een hele kraam (excl. reserveringskos-
ten Eventbrite).

Koningsdag in je buurt
Bij Koningsdag hoort inmiddels ook 
‘Koningsdag in je buurt’. Het Oranje 

Comité verstrekt een bijdrage in de 
kosten aan straat of buurt en je maakt 
zelf je buurt gezellig met activiteiten. 
Ook zal het Oranje Comité diverse acti-
viteiten door Nuenen organiseren 
zoals artiesten, optredens, straatteke-
ningen enzovoort. Binnenkort meer in-
formatie en voorwaarden. Vragen: mail 
deze naar bestuur@oranjecomite-nue-
nen.nl o.v.v. naam en telefoonnummer 
met een duidelijke omschrijving van je 
vraag.

Is dit burgerlijke ongehoorzaamheid, aso gedrag, of is er toch behoefte 
aan een groenbak?

De Groenbak aan het Hopveld is kort na de jaarwisseling verwijderd, vanwege 
verkeersveiligheid. Dit mag dan een reden zijn en je zou verwachten dat er op 
een andere locatie in centrum noordoost een groenbak geplaatst zou worden 
ter vervanging.
Via een melding openbare ruimte ontving ik het volgende bericht van de ge-
meente:

Onderwerp: Zaaknummer: 1534003. d.d. 19-01-2023

Beste heer Cloosterman,
Verplaatsen is niet meteen vanzelfsprekend (denk hierbij aan onderzoek in het 
kader van verkeer ed.) In dit jaar worden alle permanente groenbakken geëva-
lueerd, op basis van de evaluatie wordt besloten welke locaties blijven be-
staan.

Onderwerp: Zaaknummer: 1534003. d.d. 01-02-2023
Op mijn verdere vraag (zie hier onder)kreeg ik geen antwoord meer, waar-
schijnlijk te druk met evalueren.
Graag verneem ik van u wanneer de evaluatie gereed zal zijn en op welke loca-
tie in centrum noordoost een permanente groenbak geplaatst wordt?
Waar een wil is, daar zal een groenbak staan.
De groenbakken worden 2 maal per week geleegd, zo valt op de gemeentelij-
ke website te lezen. Als dit in het verleden werkelijk was gebeurd, dan zou er 
nergens een probleem zijn met te volle bakken en dan gooien de burgers van 
Nuenen het groenafval er ook niet naast.

Piet Cloosterman

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

Ingezonden brieven

Zondagmiddag 26 februari speelde 
de sympathieke Maria Fernàndez Al-
vàrez, wonend in Nuenen, met veel 
succes in het Van Goghkerkje. Ze 
bracht een heel gevarieerd en dyna-
misch programma, met muziek uit 
vele landen. Bezoekers van dit door 
Cultuur Overdag georganiseerde 
concert werden muzikaal mee op reis 
genomen en reisden van Argentinië 
via Spanje en Griekenland naar Zwe-
den.

Foto gemaakt door Freek van Buul

Nieuws van Cultuur Overdag
Donderdagochtend 9 maart: 
film bij Cultuur Overdag
Cultuur Overdag vertoont dit keer 
een Spaanse film uit 2021 waarin 
top-acteur Javier Bardem schittert. 
Het is een komische film waarin een 
charismatische fabriekseigenaar on-
der druk staat omdat hij kans maakt 
op een lokale onderscheiding voor 
zakelijke uitmuntendheid. Alles in 
zijn familiebedrijf dat industriële 
weegschalen produceert, moet hier-
voor gesmeerd lopen. Maar het per-
fecte plaatje wordt bedreigd wan-
neer hij te maken krijgt met een ont-
slagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter en een 
verliefde en ambitieuze stagiaire. Om 
zijn kansen op de prijs niet te verspe-
len en de balans in zijn bedrijf te her-

stellen, bemoeit deze manipulatieve 
goede baas zich schaamteloos met 
het privéleven van zijn medewerkers 
en overschrijdt hij bijna elke denkba-
re grens. Hiermee zet hij onbewust 
een explosieve kettingreactie met 
grote gevolgen in gang.
Toegangskaarten à € 7,50 (inclusief 
een gratis kopje koffie/thee) zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster.

Vrijdagmiddag 10 maart:
klassiek concert in Het Klooster
Op verzoek van Cultuur Overdag or-
ganiseert Stichting Muziek in Huis 
opnieuw een klassiek middagcon-
cert in Het Klooster. In de Raadszaal 
brengt het ensemble Emile ter 
Schegget & Tim Veldman een geva-
rieerd programma voor klavecimbel 
en blokfluit met werken van o.a. 
Bach, Telemann, Couperin en Corelli. 
Het complete programma is te vin-
den op de website van Cultuur Over-
dag.
Het concert begint om 15.00 uur en 
duurt één uur, zonder pauze. Na af-
loop wordt voor bezoekers een gratis 
kopje koffie of thee geschonken.
Toegangskaarten à € 10,- zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster.

Een voormalige groenbak locatie Nico Eekmanlaan,  d.d. 22-02-2023

Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
bij vervanging biljartlakens
 
Met de goedkeuring voor een bijdrage aan de renovatie van de biljartla-
kens in het Dorpshuis heeft Dorpsraad Lieshout weer een nieuw leefbaar-
heidsinitiatief ondersteund. Vanwege de krappe financiële situatie bij de 
Stichting Dorpshuizen Laarbeek was hier om verzocht. Vanwege de maat-
schappelijke bijdrage die deze biljarts hebben heeft de commissie van de 
Dorpsraad die dit soort aanvragen behandelt, ingestemd met een signifi-
cante bijdrage.

Moeilijke tijd
Stichting Dorpshuizen Laarbeek 
heeft niet de meest optimale start 
gehad. Nadat het burgerinitiatief om 
de Dorpshuizen in Laarbeek onder te 
brengen bij een stichting door de po-
litiek was goedgekeurd, braken er 
moeilijke financiële tijden aan. Kort 
na de oprichting dook immers al snel 
het coronavirus op waardoor Neder-
land op slot ging en dus ook de 
dorpshuizen. Met een zeer beperkt 
aantal bezoekers en nauwelijks in-
komsten moest de nieuwe stichting 
het hoofd boven water houden.
Inmiddels zijn de COVID-maatrege-

len afgeschaald en valt corona onder 
de alledaagse luchtweginfecties. Ge-
lukkig komen de mensen weer bij el-
kaar en wordt de huiskamer in het 
Dorpshuis ook echt als ‘huiskamer 
van Lieshout’ ervaren. Veel (oudere) 
dorpsbewoners komen hier bij elkaar 
onder andere om samen te biljarten. 
De biljartlakens zijn gedurende de 
corona-tijd echter gewoon verder 
gesleten en ook de randen zijn aan 
vervanging toe. Stichting Dorpshui-
zen Laarbeek heeft in die tijd geen re-
serves kunnen opbouwen om deze 
vervangingsinvesteringen te kunnen 
doen. Om die reden heeft ze diverse 

partijen benaderd om te ondersteu-
nen bij de vervangingen van deze bil-
jartlakens. Omdat Dorpsraad Lies-
hout het sociale belang van deze bil-
jarts inziet wil ze graag bijdragen.

Ook een initiatief ?
Hebt u ook een initiatief dat bijdraagt 
aan een verbetering van de leefbaar-
heid? Bent u ook op zoek naar onder-
steuning voor een sociale activiteit? 
Dorpsraad Lieshout heeft voor dit 
soort ondersteuning een speciaal 
budget dat ze graag wil aanwenden 
om te ondersteunen. Overigens kan 
de Dorpsraad ook nog eens met ‘raad 
en daad’ ondersteunen, waardoor uw 
initiatief alsnog voor elkaar kan ko-
men. Kijk maar eens op www.dorps-
raad-lieshout.nl en meld uw initiatief 
aan.

Meespeelmoment op 
Celtic Night Nuenen
Met alweer de derde Celtic Night Nuenen op 25 maart in Het Klooster, be-
gint dit een succesvolle, vaste activiteit in het jaarprogramma van Iers 
sessie festival Nuenen te worden. 'Four of a kind' is de hoofdact. Daarmee 
staat de top van Ierse muziek in Nederland op ons podium. Openingsact 
'Roos trio & friends' gaat voor een feestelijke start van de avond zorgen. 
Tijdens de nazit wordt Ierse sessie gespeeld.

Meedoen
Voor mensen die al een akoestisch in-
strument bespelen en graag eens 
willen meespelen met een Ierse ses-
sie bieden we op een laagdrempelige 
manier een Meespeelmoment aan 
tijdens de Celtic Night.
 
Hoe werkt het? 
Kijk op onze website www.ierssessie-
festivalnuenen.nl. Klik op de foto 
Meespeelsessie. Dan zie je een paar 
Ierse tunes. Deze tunes ga je thuis oe-

fenen. Na de optredens van de Celtic 
Night op 25 maart speelt Jigsaw Ierse 
sessie aan de stamtafel. Om 22.45 uur 
kun je dan aansluiten. Jigsaw gaat 
dan samen met de “Meespelers” de 
geoefende tunes spelen. Uiteraard 
gebeurt dit in een rustig tempo. Wil je 
meedoen vergeet dan niet om je 
kaartje voor de Celtic Night Nuenen 
te kopen via www.ierssessiefestival-
nuenen.nl!
Veel succes en we zien je graag ver-
schijnen!
 

 

 

Huiskamer in het Dorpshuis Lieshout

Logeerhuis  
Plezant in Lieshout 
open huis
Logeerhuis Plezant in Lieshout 
biedt logeeropvang aan mensen 
met dementie of met cognitieve 
achteruitgang door de ziekte van 
Parkinson, wonend in een van de 
zes Peelgemeenten, Geldrop/Mier-
lo en Nuenen. Door tijdelijke lo-
geeropvang kan de mantelzorger 
de zorg even overdragen aan pro-
fessionals van Plezant en verblijft 
de gast in een sfeervolle, gezellige 
en liefdevolle omgeving.

Mantelzorg is lichamelijk en emotio-
neel zwaar. Daarom is het voor man-
telzorgers belangrijk om op tijd bij te 
tanken en even ruimte te hebben 
voor zichzelf, om zo overbelasting te 
voorkomen. Logeren kan van enkele 
dagen tot meerdere weken en of 
meerdere keren per jaar. Zo kan de 
mantelzorger echt op adem komen, 
even op vakantie of ‘gewoon’ even de 
handen vrij hebben.  
Wilt u geheel vrijblijvend eens een 
kijkje nemen in het logeerhuis dan 
bent u van harte welkom voor een 
rondleiding.

Open dag
Zaterdag 4 maart 14.00 – 16.00 uur
Franciscushof 17 5737 BE Lieshout.
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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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:

Kienavond in 
Lieshout
Elke eerste en derde vrijdag van de 
maand houden wij (senioren-
vereniging/KBO Lieshout) voor ie-
dereen gezellige kienavonden in 
het Dorpshuis Lieshout.

U maakt 24 keer kans op een van de 
mooie prijzen, zoals levensmiddelen-
tassen, koffiepakketten en geldprijzen. 
De eerstvolgende kienavond vindt 
plaats op vrijdag 3 maart in het Dorps-
huis Grotenhof 2 in Lieshout. Aanvang 
19.30 uur en de zaal is open om 18.30 
uur.
Wij nodigen u en/of buurtgenoten van 
harte uit en zien u graag op onze kien-
avond.

Heemkundekring De Drijehornick 
denkt aan Internationale Vrouwendag
Heemkundekring De Drijehornick gaat op initiatief van enkele leden hun 
vrouwelijke leden interesseren voor de Internationale Vrouwendag. Alle 
vrouwelijke leden zijn daarom uitgenodigd voor een ‘instuif’ in het Heem-
huis op 8 maart.

Sinds 1911 is 8 maart wereldwijd In-
ternationale Vrouwendag. De socia-
listische arbeidersbeweging eiste 
toen onder meer algemeen kiesrecht.

Eerste feministische golf
De eerste vrouw die in Nederland arts 
werd, was Aletta Jacobs. Samen met 
Wilhelmina Drucker en andere vrou-
wen streden zij voor vrouwenkies-
recht. In Nederland werd in 1912 de 
eerste keer Internationale Vrouwen-
dag gevierd. In 1914 brak de Eerste 
Wereldoorlog uit, maar de Internatio-
nale Vrouwenorganisatie bleef be-
staan. Tijdens die oorlog werd er jaar-
lijks Vrouwendag gehouden, met 
aangepaste leuzen zoals ‘voor de vre-
de’ en ‘oorlog aan de oorlog’. In en di-
rect na de Tweede Wereldoorlog was 
er in Nederland weinig belangstelling 
voor de Internationale Vrouwendag.

Tweede feministische golf
In Europa en de Verenigde Staten 
herleefde de interesse voor Internati-
onale Vrouwendag met als hoogte-
punt 1975 toen de Verenigde Naties 
het Internationale Jaar van de Vrouw 
had uitgeroepen. In veel landen is 
het een nationale feestdag. Ook in 
Nederland werd er nagedacht over 
emancipatiebeleid. In 1985 gingen in 
de gemeente Nuenen, Gerwen en 

Kienen
Op dinsdag 7 maart is er kienen in 
het wijkcentrum Scarabee Mantel-
meeuwlaan 10, georganiseerd door 
VrouwenVereniging Nuenen-Ger-
wen. 
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom. Aanvang 20.00 uur.

Weer een vertrouwd Nuenens 
gezicht voor uw verzekeringen!
Het is inmiddels 5 jaar geleden dat we ons hebben ingeschreven als zelf-
standig ondernemers. Het doel was om klanten vooral te helpen op een 
vakkundige wijze, met een luisterend oor en échte aandacht voor men-
sen. De relatie met de klant is het hart van het bedrijf en de vonk waar-
mee het ooit is begonnen. Dat betekent in de praktijk dus nog steeds heel 
weinig online gesprekken, maar ‘gewoon’ bij mensen thuis ‘aan de keu-
kentafel’, bij het bedrijf of bij ons op kantoor. Als je ons belt, nemen we 
gewoon op of bellen we je heel snel terug. Want zo hoort dat. 
In de afgelopen jaren is het team ge-
groeid naar 5 mensen, en kunnen 
mensen breed worden bediend. 
 
Financiële rust en onafhankelijk 
hypotheekadvies blijft de basis 
Financiele rust ervaren is een prettig 
gevoel. Dat willen we nog steeds 
voor onze klanten bereiken. 
Met een financieel plan kunnen we 
goed kijken naar de financiële moge-
lijkheden en het realiseren van wen-
sen en dromen. Wij denken graag 
mee en bieden onafhankelijk advies 
op het gebied van hypotheken, inko-
men en vermogen en verzekeringen. 
Voordat we met haalbare oplossin-
gen en adviezen komen, stellen we 
vragen om je te leren kennen en in-
vesteren we in de verbinding. Daar 
ligt onze kracht en intrinsieke drijf-
veer.
 
Schadeverzekeringen
Vanaf begin 2023 worden onze klan-
ten gadviseerd door Nancy van den 
Brink, voor veel mensen een bekende 
in het Nuenense. Nancy heeft jaren-
lang veel Nuenenaren met hun bank-
zaken geholpen in de bankhal van de 
Rabobank, destijds nog aan het Park 
in Nuenen.

  
Voor Nancy is het ook belangrijk om 
op een persoonlijke manier klanten 
te blijven helpen en daarom is dit een 
goede match. ‘’Bij het adviseren van 
schadeverzekeringen draait het wat 
mij betreft niet alleen om een offerte 
te versturen via de mail. Graag wil ik 
op een goede manier inventariseren 
en adviseren na goed geluisterd te 
hebben naar de klant, en daarbij is 
het natuurlijk wel prettig dat er uit 
meerdere verzekeringsaanbieders 
gekozen kan worden. En als er scha-
de is, kunnen klanten ons bellen en 
proberen we ze bij te staan met raad 
en daad.’

Ben je benieuwd naar wat we voor 
jou kunnen betekenen, neem dan 
gerust contact met ons op via 
info@d-vh.nl of via 040-3046423.

Nederwetten alle vrouwenverenigin-
gen zich verenigen in de Stichting 
Vrouwenoverleg. Bijna 20 jaar is daar-
na in Nuenen c.a. Internationale 
Vrouwendag met interessante en ui-
terst boeiende thema’s gevierd. Nu 
wil ook heemkundekring De Drije-
hornick de vrouwelijke leden gaan 
interesseren voor de Internationale 
Vrouwendag.

Straatnamen Heemkundekring
De Drijehornick is betrokken bij de 
gemeentelijke commissie voor de 
straatnaamgeving. Ter gelegenheid 
van 8 maart zijn hieronder de straten 
die genoemd zijn naar opmerkelijke 
vrouwen die in Nuenen en Gerwen 
leefden op een rij gezet:
Anna Walravenlaan 1878-1946 Vak-
bond voorvechtster, dus…ontslag!
Beth van de Rijtlaan 1864-1936 Lan-
ge tijd was zij baker (kraamverzorg-
ster).
Dien de Greefplein 1839-1939 Eerste 
100-jarige waarvoor een boom is ge-
plant.
Dora Ebbenhof 1917-1952 Huis-
houdster pastorie in Gerwen.
Frieda van Genniplaan 1897-1978 1e 
voorzitster Boerinnenbond Nuenen-
Gerwen.
Juffrouw Tempelmanlaan 1879-1944 
1e onderwijzeres bij Openbare Lage-
re School. Lies de Kruijffgaarde 1900-
1993 1e vrouw in de gemeenteraad 
van Nuenen.
Margot Begemannstraat 1841-1907 
Geliefde van Vincent van Gogh.
Mieke Sandershof 1881-1965 Koste-
res St. Clemenskerk Gerwen.
Sien de Grootstraat 1855-1927 Schil-
dersmodel van Vincent van Gogh.
Zuster Winkellaan 1906-1983 Kraam-
verzorgster van 1945-1966.
Zuster Célinehof 1905-1965 Wijkver-
pleegster van 1939-1962.

Zuster Céline als wijkverpleegster aan het 
werk in het Klooster. Naar haar is het 
wooncomplex Zuster Célinehof ge-
noemd.

GroenLinks-PvdA Nuenen 
wandeling rond de Beekstraat
Voor de maandelijkse wandeling van GroenLinks-PvdA op 3 maart is deze 
keer gekozen voor het gebied rond de Beekstraat, het Weefhuis, de vijver 
bij het gemeentehuis met uitzicht op de Molen van Roosdonck, Park 
Houtrijk en het Van Goghkerkje. Vertrouwde beelden. 

Tevens een mooie gelegenheid om 
te zien dat de uitbreiding van Muse-
um Vincentre haar voltooiing nadert. 

Voor menige toerist is dit stukje van 
Nuenen de toeristische trekpleister 
bij uitstek, maar wij Nuenenaren ko-
men er ook graag en zijn er trots op.

Tijdens onze maandelijkse wandelin-
gen bespreken wij de actuele politiek 

en kunt u uw gedachten, klachten en 
ideeën bij ons kwijt. 

Op 3 maart starten we deze wande-
ling om 19.30 uur bij het Van Gogh-
kerkje. Wij willen u daar graag ont-
moeten.

       

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

VERGUNNINGEN PERIODE               
21-02-2023 EN 27-02-2023
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Sparrenlaan 34 Aanleggen van een oprit 
Schoutse Vennen 15 Internationale Stationaire Motoren-
show 
Collse Heide 3  Plaatsen van een branddeur 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
De Breembos 12 Wijzigen van de constructie van een woning 
Sleedoornlaan 27 Wijzigen van een bijgebouw 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. De Gerwen Nederwetten loop 2023  
Nuenen c.a. Verkiezingen 
Nuenen c.a. De Grote Ronde van Gerwen 

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

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
• Slim energie besparen en gratis voorlichting
• Voor huiseigenaren, huurders en klein MKB
• Onafhankelijke- en deskundige voorlichting
• Van, voor en door bewoners in deze regio

Themabijeenkomsten en workshops:
O Helmond: 6 maart + 3 april + 15 mei: Slim isoleren en ventilatie in 

EnergieHuis Slim Wonen. 
O Helmond: 13 maart + 17 april + 22 mei: Zonnepanelen: zelf stroom 

opwekken? in EnergieHuis Slim Wonen. 
O Helmond: 20 maart + 1 mei Warmtepomp, iets voor mij?  in Ener-

gieHuis Slim Wonen. 
O Helmond: 27 feb en 27 maart + 8 mei: Workshop ‘Maak je eigen 

verbeterplan met de WoningQuickScan’.

Aanmelden via website: www.energiehuisslimwonen.nl ‘Agenda’ , 
Locatie Torenstraat 3, Tijdstip 19.30-22.00 uur.

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)
In Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek.

Serviceloket voor een korte vraag bel of email   
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: elke dinsdag en don-

derdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslim-

wonen.nl

Advertorial
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PROJECT 23 zoekt zangers
Nadat Mariejon Punt (uit Eindhoven) vanaf 2014 véle jaarlijkse (Allerzie-
len-) zangprojecten in Nuenen ondersteunde, kwam er in december 2022 
iets nieuws op haar pad. De talentvolle Iranese dirigent/componist Amin 
Ebrahimi nodigde haar uit om, samen met hem, een nieuw koorproject te 
starten. Zo ontstond PROJECT 23 wat op 24 juni uitgevoerd zal worden in 
de Clemenskerk te Gerwen. 
Op dit moment is de 25-jarige Amin al 
enige jaren dirigent van het parochie-
koor van de Clemenskerk, tevens van 
Vocaal Ensemble Marcando. Vanaf 
2015 verblijft Amin in Nederland en in 
juni 2022 slaagde hij met glans voor 
het conservatorium te Tilburg. Inmid-
dels heeft Amin een orkest opgericht, 
het Brabant Chamber Orchestra. Dit 
orkest gaat het concert op 24 juni be-
geleiden.

De uit te voeren werken zijn het Requi-
em van Fauré, The Storm van Haydn en 
Symphony no.1 van Beethoven. Het 
laatste werk is instrumentaal. De na-
men van de solisten zijn nog niet be-
kend.
 
Voor PROJECT 23 zoeken Mariejon en 
Amin een vijftigtal zangers, met name 
sopranen, tenoren en bassen. De zes 

repetities vinden plaats op zes zater-
dagen; 29 april, 6, 20, 27 mei, 3, 10 en 
17 juni (generale repetitie) van 10.00 
tot 15.00 uur in de Regenboogkerk. 
Deelname aan dit project bedraagt  
€ 100,- waarvoor de zangers bladmu-
ziek ontvangen, tevens koffie/thee ge-
durende het repetitietraject.
Op twee van de zes repetitiedagen (20 
mei en 3 juni) is er een open repetitie 
voor mensen die een keer willen 'proe-
ven' aan dit project of gewoon fijn wil-
len zingen onder leiding van de geta-
lenteerde Amin Ebrahimi. Deelname 
aan deze ‘workshop’ kost € 15,- (ook in-
clusief bladmuziek en koffie/thee).

Wilt u u aanmelden voor PROJECT 23 
of voor één van de workshop-zaterda-
gen dan kunt u meer informatie op-
vragen bij Mariejon Punt, 
project23brabant@gmail.com.

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 tennispaviljoen op  
 sportpark de Lissevoort
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.

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
19.30 uur  Kienavond in Lieshout, Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten
20.00 uur  Rikken in de kantine van RKSV Nuenen

ZATERDAG 4 MAART
14.00-16.00 uur Open huis Logeerhuis Plezant, Fransiscushof Lieshout

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
15.30 uur Sunny Blues Big Ritch, Café Schafrath
19.30 uur  Taizé Vesper in het Van Goghkerkje
 
MAANDAG 6 MAART
20.00 uur  Start Natuurfotografie cursus (nog 2 plaatsen vrij) zie: ivn.nl/Nuenen

DINSDAG 7 MAART
20.00 uur  Kienen, wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

WOENSDAG 8 MAART
 Internationale Vrouwendag
20.00 uur Lezing door Wim Daniëls: Albert Sutherland Royaards, Zaal de 
 Koekoek, Lieshout

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
15.00 uur Klassiek concert Cultuur Overdag, Klooster Nuenen
18.00 uur Solidariteitsmaaltijd, Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen 
 www.solidariteitsmaaltijd.nl

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

André van der Maatdag 
in Gerwen
Door: Gillian de Bart

Zo nu en dan kent een dorp een bijzondere inwoner. Een inwoner die net 
iets meer doet voor het dorp, die zichzelf een belangrijke taak heeft toe-
gekend. De in 2011 overleden André van der Maat was zo’n bijzondere in-
woner van Gerwen. Dagelijks fietste hij door en langs Gerwen om al het 
zwerfvuil op te rapen. Het afval deed hij in plastic zakken die aan zijn 
stuur hingen. 

Nu in 2023 actueler dan ooit. Men 
praat veel over het milieu en het ver-
beteren ervan, maar André van der 
Maat wist het toen al om te zetten in 
daden.
In zijn voetsporen organiseert de 
WLG (Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen) de André van der Maatdag. Tij-
dens de landelijke Opschoondag op 
18 maart. Vanaf 13.00 uur verzame-
len bij de kiosk in Gerwen en om 
13.30 uur gaat iedereen aan de slag 
met grijper en vuilniszak om al het 
zwerfafval in en rondom Gerwen op 
te rapen. Het materiaal krijg je te 
leen.

Na afloop zijn alle deelnemers wel-
kom in het Huysven voor koffie en 
gebak. Geef je van tevoren op bij Ad 
Donkers. Dit kan door te bellen met: 
06-10353981 of een mailtje te sturen 
naar: a.adonkersderks@gmail.com. 
Een dag eerder zullen de kinderen 
van basisschool Heuvelrijk al een be-
gin maken en de omgeving van de 
school schoon maken.
Het is te hopen dat veel mensen ko-
men helpen, want vele handen ma-
ken licht werk en is nog gezelliger 
ook. Meer informatie over de WLG: 
www.wlg-gerwen.nl. Contact: info@
wlg-gerwen.nl of 06-41102625.

Foto: Cees van Keulen

Onthulling      
Drie Dorpen Monument 
Vrijdag 24 februari rond 15.00 uur werd het Drie Dorpen Monument ter 
gelegenheid van de viering van het 200-jarig bestaan (1821-2021) van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten officieel onthuld en overge-
dragen aan de gemeente Nuenen. Het monument staat op de hoek Berg-
Broekdijk-Gerwenseweg, waar de dorpen samenkomen. Nadat burge-
meester Maarten Houben alle genodigden welkom had geheten, sprak 
de heer Cor Molenaar, voorzitter van stichting NGN200, een overdrachts-
woord uit. De officiële onthulling van het Drie Dorpen Monument werd 
gedaan door ontwerpster Anne Weijs. 

Initiatief van NGN200 
Stichting NGN200 was de afgelopen 
twee jaar de aanjager van vele festivi-
teiten voor de viering van het 200-ja-
rig bestaan (1821-2021) van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Al snel was het duidelijk dat er 
ook een blijvende herinnering moest 
komen aan dit bijzondere jubileum-
jaar, dat vanwege de coronamaatre-
gelen met één jaar werd verlengd 
(2021 en 2022). Het werd een op-
dracht voor 10 leerlingen van het Sint-
Lucas. Het ontwerp van Anne Weijs 
werd uiteindelijk de winnaar. 

Na het vinden van voldoende sponso-
ring en het doorlopen van het vergun-
ningentraject bij de gemeente kon 
het ontwerp worden uitgevoerd bij 
Leenders RVS Industrie, waarvan de 
eigenaar uit Nuenen komt. 

Drie pilaren 
Bij ontwerpster Anne Weijs zaten de 
drie pilaren al vanaf het begin in haar 
hoofd. In haar ontwerp moest ze reke-

ning houden met de elementen: 
weerbestendig, duurzaam, veilig en 
hufterproof. Het concept achter haar 
ontwerp: “200 jaar saamhorigheid, ge-
lijkheid en historie. De beweging in 
200 jaar gemeenschap wil ik laten te-
rugkomen in het object. Door van een 
drielijnenspel een beweging te ma-
ken, in de vorm van tegenwind en de 
vloeiende beweging van 200 jaar ge-
meenschap”. Tot haar verrassing is 
haar eerste monument nu realiteit ge-
worden en heeft ze het op 24 februari 
officieel mogen onthullen. 

Maar goed dat Anne tijdens de coro-
nalockdown in 2020 besloot aan deze 
online-schoolopdracht mee te doen.

Reserveer nu voor 
de solidarteits-
maaltijd
Op 10 maart is er in kerkelijk cen-
trum de Regenboog een geweldi-
ge activiteit voor het goede doel. 
Met 160 mensen eten en genieten 
in Afrikaanse stijl. Er zijn ook kra-
men met allerlei mooie artikelen, 
zoals kleding, quilts en sieraden. 

Tijdens de maaltijd zal Keskedee op-
treden. Kortom daar wilt u vast bij 
zijn. Het kost slechts tien euro. Aan-
vullende giften zijn welkom. U kunt u 
opgeven door een mailtje te sturen 
naar info@solidariteitsmaaltijd.nl. Als 
u vegetariër bent, dan kunt u dit 
doorgeven. Dan wordt daar rekening 
mee gehouden. We halen met deze 
maaltijd geld op voor een landbouw-
project in Kenia. Voor verdere infor-
matie zie de website:  www.solidari-
teitsmaaltijd.nl.

Voel jij al  
nattigheid?
Dat is de titel van de lijsttrekkers-
bijeenkomst van waterschap De 
Dommel op 2 maart. Het is een 
goede gelegenheid om kandida-
ten te ontmoeten die meedoen 
met de waterschapsverkiezingen 
van 15 maart.
 
Eén van hen is Marscha van Deursen 
uit Nuenen van de nieuwe partij Be-
drijfsbelangen. Het is voor haar de 
eerste keer dat ze actief is in de poli-
tiek. ‘Voorheen heb ik mij ingezet 
voor het schoolbestuur. Daarnaast 
probeer ik mijn twee opgroeiende 
pubers het belang van zuinig om-
gaan met water bij te brengen. Voor 
mij is het waterschap helemaal nieuw. 
Maar ik zie wel wat er in de omgeving 
gebeurt en maak mij zorgen om de 
gevolgen van klimaatverandering. Te-
gelijk weet ik hoeveel waterschaps-
belasting ondernemers betalen. Door 
de energiecrisis hebben veel winkels 
het moeilijk en hebben ze zelf hele-
maal geen tijd om hier iets aan te 
doen. Daarom sta ik op de lijst voor 
Bedrijfsbelangen. Om buurtwinkels 
in ons dorp te behouden.’
Op de lijsttrekkersbijeenkomst geeft 
Erik de Ridder, de watergraaf van De 
Dommel, een uitleg over de taken en 
actuele uitdagingen van het water-
schap. Daarna presenteren de lijsttrek-
kers zich en zijn er discussies over door 
de zaal ingebrachte stellingen. 
De bijeenkomst is op 2 maart in de Blau-
we zaal van de TUE in Eindhoven, zaal 
open vanaf 19.30. De toegang is gratis.

Foto: Frank van Welie

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

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

c Eindhoven, 23 februari 2023

5 Nuenen, 30 juli 1930

Joop Prinsen

Na een lange periode waarin zij het leven steeds meer heeft moeten loslaten,
is zacht en rustig overleden onze lieve zus en tante

Zo bescheiden als ze heeft geleefd,
zo bescheiden is ze gestorven.

Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Joop) Prinsen
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Thérèse Verhagen-Prinsen

Carla Appels-Prinsen

Neven en nichten

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 4 maart 18.30 uur géén vie-
ring in Nuenen, maar een gezinsvie-
ring in Gerwen.
Zie onderaan bij mededelingen.
Zondag 5 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor 
Paul Clement. Na de viering van zon-
dag is er gelegenheid om elkaar ach-
ter in de kerk te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Misintenties zondag 5 maart 11.00 
uur:
Marinus Donkers en Petronella Don-
kers – Daams (vanwege sterfdag Pe-
tronella); Bertha Saris – de Louw; 
Hans van den Beemt; Wim van Zant-
voort; Theo Kuijpers; Lenie van Gils – 
Brom en Han van Gils.

St. Clemenskerk Gerwen
Zaterdag 4 maart 18.30 uur: Gezins-
viering met kinderkoor, thema: ‘Op 
zoek naar ... een bergtop’, voorgan-
gers pastores Hans Vossenaar en Paul 
Peters.
Zondag 5 maart 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers le-
den van de werkgroep. 
Zie onderaan bij mededelingen.

Misintenties:
Jan Reijnen; Maria Donkers-van Stip-
donk, vanwege sterfdag. 

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 5 maart 09:30 uur: viering, 
orgelspel met cantor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Rinie 
Schuur – de Rooij en Joke Janssen – 
van der Wijst. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van deze verliezen.

‘Op zoek naar….een bergtop’
Op zaterdag 4 maart om 18.30 uur 
vindt er een gezinsviering plaats in 
de Sint Clemenskerk in Gerwen. Deze 
viering heeft als titel ‘Op zoek naar ... 
een bergtop’.
We zullen het hebben over samen op 
weg gaan, met vrienden en met ge-
loof in de toekomst. Wat kunnen we 
zelf doen om samen de wereld mooi-
er en eerlijker te maken? Eigenlijk kie-
zen we allemaal zelf wat onze ‘berg-
top’ is en dan gaan we op weg, zetten 
we door en blijven we hopen dat we 
ons doel bereiken. Jezus kan daarin 
een voorbeeld zijn.

Er zal weer veel aandacht zijn voor de 
kinderen die zich voorbereiden op 
hun eerste communie in juni. Het kin-
derkoor luistert de dienst op. We no-
digen iedereen van harte uit om aan 
deze viering deel te nemen. 

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 5 maart is het de 2e zondag van 
de Veertigdagentijd, op weg naar Pa-
sen. Om 10.00 uur begint de dienst, 
die wordt geleid door ds. Bernadette 
van Litsenburg uit Eindhoven. Voor 
de kinderen van de basisschool is er 
weer kindernevendienst en zij zullen 
werken aan het project van de veer-
tigdagentijd. Er zal worden gecollec-
teerd voor Vluchtelingen in de Knel. 
Na afloop van de dienst is er koffie en 
thee voor een gezellige ontmoeting. 
In de avonduren is er   in het van 
Goghkerkje een Taizé-vesper. Deze 
begint om 19.30 uur. De diensten 
vanuit De Regenboog zijn ook thuis 
te volgen via livestream. Ga hiervoor 
naar www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. Wij hopen op inspirerende 
diensten, waarbij u uiteraard van har-
te welkom bent.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 2 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.

Vrijdag 3 maart. Eerste vrijdag van de 
maand; quatertemperdag in de vas-
ten. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.

Zaterdag 4 maart. Eerste zaterdag 
van de maand; quatertemperdag in 
de vasten. 09.00 uur H. Mis van de 
Vasten; gedachtenis van H. Casimir, 
belijder. Daarna uitstelling tot 12.30 
uur. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 5 maart. Tweede zondag van 
de Vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Kinderzegen.
  
Maandag 6 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. 
Perpetua en Felicitas, martelaren.
Dinsdag 7 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. 
Thomas van Aquino, belijder en kerk-
leraar.
Woensdag 8 maart 7.15 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Johannes de Deo, belijder.  

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

Bijeenkomst voor 75-plussers 
om elkaar te ontmoeten
Veel mensen worstelen wel eens met hun geloof. Geloven en twijfelen ho-
ren bij elkaar. 

1. Vragen als: Is er leven na de dood? 
Bestaat de hemel? Hoe kan ik om-
gaan met de verhalen uit de bijbel? 
Moet ik zo’n verhaal letterlijk ver-
staan of op een andere manier lezen?
2. Wat kan de kerk, de parochie van-
daag, anno 2023 voor ons ouderen 
betekenen? Wat verwachten wij van 
de parochie? 
Hiervoor willen wij u uitnodigen om 

met elkaar in gesprek te gaan en el-
kaar te ontmoeten.
Deze middagen zijn op dinsdag 14 
maart en woensdag 15 maart, dins-
dag 21 maart en woensdag 22 maart. 
Alle middagen zijn van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
U kunt u opgeven en vermelden op 
welke middag u wilt komen. Hiervoor 
kunt u bellen naar het parochiesecre-
tariaat op werkdagen van 09.00–
12.00 uur, telefoon: 040 – 2831210 of 
een email sturen naar secretariaat@
parochienuenen.nl. 

Met vriendelijke groeten,
Pastor Hans Vossenaar en pastoraal 

werker Rita van Eck
Parochie H. Kruis Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten

Taizé Vesper in het 
Van Goghkerkje
De eerste komende Taizé Vesper is 
zondag 5 maart om 19.30 uur in 
het van Goghkerkje, waarbij we el-
kaar kunnen ontmoeten in een 
liefdevolle sfeer van een Taizé Ves-
per. Voorafgaand aan de vesper is 
er pianomuziek.

Het thema is  ‘Luister naar … !’
De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zingen uit het 
liedboek ‘Adem in ons’. De liederen 
kunnen gezongen worden zowel in 
de originele taal als in het Neder-
lands. We zoeken dan samen naar 
momenten van rust, we lezen mooie 
teksten en luisteren naar mooie pia-
no-improvisatie en verstillende mu-
ziek  Rust, nadenken en even tot je-
zelf komen. 
Het zoeken van een rustpunt in het 
leven van alledag. Een Vesper zoals 
we gewend zijn. Om samen te zijn in 
deze tijd.

De collecte is voor een klein project 
van de Wilde Ganzen. De eerst volgen-
de Taizé Vesper in 2023 is zondag 2 
april en 7 mei. Verdere informatie over 
de vesper kan bij Alice Steenbergen: 
Alice.Steenbergen@hotmail.com.

U bent van harte welkom.
Namens de werkgroep: 

Taizé Vesper Nuenen. 

Ring gevonden 
in het dorp
Als u dit bent verloren, bel aub op 06 
38 12 82 80.

Dankbetuiging

Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten en 
belangstelling na het overlijden van mijn liefste schat

Jozefine van Dijk
(oud medewerkster Boekhandel v.d. Moosdijk)

Mijn dank hiervoor.
We zullen haar missen.

Nuenen, februari 2023                               Frans Raaijmakers

Bewonderenswaardig was haar levenskracht,
groot was haar liefde voor haar gezin

Je liefde, kracht, je warmte en je lach…
we zullen je missen iedere dag

Groot is de leegte die je achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven

Intens verdrietig, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij 
in ons leven heeft ingenomen, laten wij u weten dat is overleden 

mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder 
en lieve oma

Lenie Sanders-Peerenboom
* 13 mei 1944                 ✞ 25 februari 2023

 
echtgenote van
Piet Sanders

 Rianne
 Noah

 Henny en Betty 
 Tommy en Yara
 Timo en Maud

We nemen in besloten kring afscheid van Lenie.

Correspondentieadres: 
De Groof uitvaartverzorging
T.a.v. familie Sanders
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk

Bedroefd, maar trots op wie en hoe zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van 
ons mam en onze oma

Tonnie van Rooij-Zwegers
echtgenote van

Martien van Rooij †

* 18-12-1936                                                         †  26-02-2023

 Sissy André en Cindy 
    Dani  Martijn en Suus
    Jelle 
 Hans en Mariska  Eline
  Mika      en Kimi  

Tonnie is thuis. Wilt u persoonlijk afscheid van haar nemen dan kan dit op woensdag en 
donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 4 maart  om 10.30 uur in de 
St. Clemenskerk aan de Heuvel 17 in Gerwen. Aansluitend leggen we haar te ruste bij 
Martien.

Wij zouden het fijn vinden als u een herinnering aan Tonnie met ons wilt delen, even-
tueel aangevuld met foto’s. Dit kan op www.degroofuitvaart.nl/condoleren

Correspondentieadres: 
Uitvaartcentrum de Groof 
t.a.v. familie van Rooij 
Oranjelaan 54 
5741 HH Beek en Donk

Foto: Cees van Keulen
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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 9

Oplossingen wk 8

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

G E B A A R S I E S T A

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

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

L E E G K O P E R K L E I

L I S O I R D I E E R M

Y T W E N T S T R I K M

O V V E

O K L E R K S P E L D G

M R I R U N T O N O L E

E E N D M O T E L K O E L

G E D O E K I K M A R G E

A D O N T K L E D E N E I

S M I D S E L E T T E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9 5 3
4

3 7 6 4 5
7 2 8 3

3 8 4
8 9 5 6

4 3 2 6 8
2

5 7 9

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

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

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

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

T E R U G S P E E L B A L

ACHTERKLAP
ACTEUR
ACTIEF
ATJEH
BAARS
BAKER
CERISE
CUPJE
DRENTELEN
EIGEEL
ENKELTJE
EVOLUTIE
GAKKEN
GEHAKT
GEZAG
HAMEREN
HOEST
INSPIRATIE
INVASIE
KELNERS
KEUKENKAST
KLAGEN
KOPMAN
KRASSEN
KROES
KWARK
LAKEI
OPERA
OVERTREK
ROEDE
ROTSBLOK
SJEIK
SLOOM
SOMMIGEN
STEWARDESS
TAART
TRICEPS
UNESCO
VETER
WERKHOOGTE
WETMATIG
WEVER

Horizontaal: 
1 schermwapen 6 weerklank 12 Europeaan 13 stromend water 15 inzetstuk 16 deel v.e. 
tennispartij 18 haarversteviger 19 binnenkort 20 voormiddag 22 parlementsvakantie 25 compact 
disc 26 muiter 29 wees gegroet 30 gezamenlijke pers 32 kolossaal 34 riv. in Frankrijk 36 interest 
37 opdracht 39 een beetje scheel 41 gering 43 veldfl es 45 grootmoeder 47 riv. in België 49 in 
memoriam 50 buidelbeer 52 milligram 53 meer dan genoeg 55 eetgerei 56 inhoudsmaat 
58 barenspijn 59 vrouwelijk beroep 61 onevenwichtig 63 verzameld werk 64 hefgewicht.

Verticaal: 
1 raamwerk 2 ongebonden 3 onder andere 4 ondersoort 5 tafelgast 7 oorlogsgod 8 kreet
 9 algemene vergadering 10 abonnee 11 bedankt (Frans) 12 soort jenever 14 navigatiemiddel 
17 sportploeg 18 schuine reep stof 21 partner 23 curriculum vitae 24 groot hert 27 kunstuiting 
28 een nummer trekken 30 soort kers 31 Europese taal 33 hok met gaas 35 zonder inhoud 
38 Spaans eiland 40 besloten club 41 bedaard 42 ijspunt 44 beeldvorming 46 moeder 48 vet 
50 maal 51 gehoorzaal 54 afslagplaats bij golf 55 muziekzender (afk.) 57 vallei 58 vragend vnw. 
60 vandaag 62 bruto.

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.

HULP GEZOCHT voor  
klein tuinonderhoud in 
Nuenen. Ongeveer 3 uur 
per week. Interesse? Mail 
Annemieke2000@hotmail.
com of bel 06-52640733.

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

Winnaar: week 7, Dhr. H. Strijbos, Nuenen

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

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

WORDT UW BOOM TE 
GROOT OF STAAT HIJ 
IN DE WEG? Van Zeeland 
Zaagwerken, voor het snoei-
en of ontmantelen/kappen 
d.m.v. klimmen. Geen grote 
machines en daardoor geen 
schade aan de rest van uw 
tuin. Ook gericht uitdunnen 
van bosperceel 06-83597707.

GEZOCHT: HUISHOUDE-
LIJKE HULP voor 2 uur 
per week in een apparte-
ment in het centrum van 
Nuenen. Tel. 06-15307449.

In Nuenen centrum wo-
nende mevrouw op leeftijd 
zoekt HUISHOUDELIJKE 
HULP voor 3 uurtjes per 
week. Tel. 0625133830 HULP NODIG? Belemme-

ringen, relatie, verslavingen, 
angsten, onzekerheid, trauma 
en meer. Hypnotherapie, mas-
sages en systeemtherapie.  
Praktijksoulcontrol@gmail.
com of 06-16621276  FeelFit-
Center Nuenen 

www.dokter-en-vanheuven.nl

- Hypotheekadvies
- Financiële planning
- Inkomensadvies
- Vermogensadvies
- Schadeverzekeringen
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Carnaval 2023 
was meer dan geslaagd! 
Het was voor ons een onvergetelijke ervaring en wat zullen we nog 
lang napraten over deze speciale editie! We hebben samen met alle 
zusterverenigingen, Dwersklippels en Dwersklippelinnekes het 
feest der feesten Dubbel & Dwers en met heel veel plezier beleefd.

We zijn trots en dankbaar op de vereniging onder leiding van het Bestuur, 
de Prinsenroad, de Senaat, de Bloaspoepers, de Prinsengarde, de Hoffoto-
graaf, alle vrijwilligers, werkgroepen en de Nuenense Horeca. Samen zo-
veel voorbereidingen getroffen en tijdens carnaval, continu dag in dag 
uit, hebben jullie klaar gestaan voor ons met een blauw, geel en rood 
hart!
Met alle (jeugd) hoogheden en zusterverenigingen; de Road van Zatter-
dag, de Wetters en de Narrekappen hebben we samen genoten en gewel-
dige activiteiten en recepties gevierd. 

We zijn ontzettend blij dat we deze carnaval van zo dichtbij mee hebben 
mogen maken en wat hebben we fantastische herinneringen gemaakt 
voor het leven!

Hartelijk dank allemaal! Alaaf!
Prins Vino, adjudanten Bianco & Rosso en onze dames!

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Natuurlijk versus synthetisch!
Is een bed met natuurlijke materialen goed of juist een bed met voorna-
melijk synthetische materialen?

In dit geval is er niet per definitie iets 
goed of niet goed maar heeft het 
meer te maken met de wensen of ei-
sen die jij aan het nieuwe bed stelt. 
Geef bij de aanschaf in ieder geval 
wel de voorkeur aan, als je die hebt, 
zodat die wens in het slaapadvies 
meegenomen kan worden.
Als je een voorkeur hebt voor een 
duurzaam leven dan is het heel goed 
voor te stellen dat de voorkeur naar 
natuurlijke materialen gaat. Daar-
naast kan het zijn dat je al jaren goe-
de ervaringen hebt met natuurlijke 
materialen en/of het goed voelt om 
in natuurlijke materialen te investe-
ren.
Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor 
boxsprings van Ecolife omdat deze 
100% natuurlijk zijn en ook nog eens 
100% plantaardig. Ecolife is dan ook 
slapen met een goed gevoel! Je kunt 
ook kiezen voor houten ledikanten 
met lattenbodems en bijvoorbeeld 
100% natuurlatex matrassen. Een 
goede mix is te maken met Linatura 
pocketmatrassen die hoofdzakelijk 
opgebouwd zijn met natuurlijke ma-
terialen zoals alpacawol, katoen en 
zijde en daardoor ook uitermate ge-
schikt zijn in de vervangingsmarkt 
van matrassen.

Het is niet zo dat natuurlijke bedden 
en/of matrassen per definitie beter 
zijn want je hebt tegenwoordig ook 
waanzinnig goede synthetische 
slaap-systemen. Vergelijk het maar 
met kleding van bijvoorbeeld een 
sporter. Die sport ook niet meer in 

een katoenen shirt al of niet met een 
wollen trui. Het zijn meer de syntheti-
sche materialen die ervoor zorgen 
dat, in geval van de sporter, het li-
chaam lekker op temperatuur blijft 
en het vocht bijvoorbeeld makkelijk 
afgevoerd kan worden.
Dit fenomeen kun je ook doorvoeren 
naar bedden. Denk aan de matrassen 
van Clima-Comfort en Technogel. In-
novaties die ervoor zorgen dat je het 
niet te warm krijgt maar toch een ge-
weldige ondersteuning ervaart en de 
vochtregulerende eigenschappen in 
stand blijven. Dit komt enerzijds door 
thermo-gel wat gebruikt wordt maar 
ook door sterk doorontwikkelde 
schuimlagen die een open celstruc-
tuur hebben. Dit komt vervolgens de 
ventilatie en een goede ondersteu-
ning ten goede.
Ook boxsprings die opgebouwd zijn 
uit hoofdzakelijk synthetische materi-
alen kunnen fantastisch liggen. Denk 
hierbij aan de mogelijkheden van bij-
voorbeeld HML-Bedding die zich on-
derscheiden door de diverse ligmo-
gelijkheden maar dit ook perfect 
combineren met een geheel eigen-
tijdse uitstraling. Wil je heel “weelde-
rig” liggen en het gevoel van gewicht-
sloosheid ervaren dan gaat de voor-
keur meer uit naar boxsprings uit 
Zweden zoals Viking. Deze box-
springs liggen door z’n gepatenteerd 
veersysteem zo uitzonderlijk dat het 
een feestje wordt om naar bed te 
gaan. Maar het feest het grootst is 
wanneer je uit bed komt; fit en uitge-
rust en klaar voor een nieuwe dag!

Weer als vanouds: 
Kindercarnaval op 
het Eeneind
De vrienden van het Riefeleind 
hadden alles uit de kast gehaald 
om van het kindercarnaval weer 
een groot feest te maken. Door co-
rona was dit feest al een paar jaar 
niet doorgegaan.

Als locatie hadden zij voor de eerste 
maal de schutshut van de St. Antoni-
usschut aan de Mulakkers gekozen. 
Twee pagodetenten werden opge-
zet, zodat er genoeg ruimte was voor 
alle activiteiten.
De clown had ruimte genoeg om 
voor alle kinderen ballon figuren op 
te blazen en ze de hele middag te 
vermaken met zijn verhalen, de polo-
naise en het uitdelen van cadeaus. 
Elk kind had 4 bonnen gekregen voor 
de limonade, de chips, een snack van 
de fritestent en het cadeau. Er was 
dus genoeg om van te smullen. De 
ouders, grootouders, ooms en tantes 
hoefden niet op de 86 kinderen te 
passen want die vermaakten zichzelf 
wel. Ook zij konden snacks en frites 
eten bij de fritestent en een drankje 
drinken dat gehaald kon worden bij 
de bar in de schutshut. De carnavals-
muziek werd verzorgd door dj Toon 
Cooijmans. Al met al een zeer ge-
slaagde middag.

D’n Dwèrsklippel met  
het witte voetje 2022  
voor Peter Nagelkerke
Op 19 maart, halfvastenzondag, wordt in Het Park te Nuenen, rond het 
monument van d’n Dwèrsklippel, voor de 41e keer de onderscheiding 
‘D’n Dwèrsklippel met het Witte Voetje’ uitgereikt. 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Big Ritch & Blacksmith Company
Het kon weer:  Prinsenschieten 
bij de St. Antoniusschut
De Road van Zatterdag vond dat het weer kon worden georganiseerd (na 
de coronajaren). Carnavalsdinsdag kon er weer geschoten worden op de 
vogels voor de Prinsen en de Adjudanten. Op twee van de schutsbomen 
van de St. Antoniusschut werden de vogels opgetuigd.

Deze prestigieuze onderscheiding 
wordt door Het Genootschap van 
Oud Prinsen jaarlijks toegekend aan 
een persoon of organisatie die zich 
op een positief dwèrse manier heeft 
weten te onderscheiden en op die 
wijze een positief-dwèrse bijdrage 
heeft geleverd aan onze maatschap-
pij. 

Tijdens een besloten vergadering 
van Het Genootschap op de 11de van 
de 11de in 2022 is de onderscheiding 
‘D’n Dwersklippel met het Witte Voet-
je 2022’ toegekend aan de heer Peter 
Nagelkerke. De familie Nagelkerke 
heeft haar oorsprong in Zeeland en 
dat de Zeeuwen over 't algemeen 
best wel wat dwèrs zijn is alom be-
kend. Het ‘Luctor et Emergo’ zit bij 
hem als een soort dna in het bloed. 
Ondanks deze afkomst kan Peter Na-

gelkerke toch wel een echte Eindho-
venaar genoemd worden. Wij ken-
nen Peter natuurlijk als begenadigd 
beeldhouwer maar verder is Peter 
ook nog volop actief als illustrator, 
auteur, ontwerper, wetenschappelijk 
onderzoeker, initiatiefnemer en vrij-
williger. Zijn liefde voor de persoon 
Vincent van Gogh en zijn passie voor 
diens schilderkunst zijn breed be-
kend en komen vooral tot uiting in de 
diverse beeldhouwwerken die Peter 
de afgelopen jaren heeft mogen ma-
ken en die op een bijzondere manier 
een deel van onze geschiedenis zijn 
geworden. 

De uitreiking zal plaatsvinden op 
zondag 19 maart om 13.11 uur. U 
wordt van harte uitgenodigd om bij 
de feestelijke uitreiking in Het Park 
aanwezig te zijn.

Op zondagmiddag 5 maart vanaf 15.30 uur speelt Big Ritch & The Blacks-
mith Company op het blues podium van Nuenen: Café Schafrath. Deze 
Bluesband zoekt zijn heil in de 50’s & 60’s style Blues en spelen nummers 
van onder andere Freddie King, Little Walter, Johnny guitar Watson en 
George harmonica Smith.

De uitmuntende harpsolo’s van Big 
Ritch, ondersteund door de opzwe-
pende ritmes van The Blacksmith 
Company staan garant voor een 
stampende, dampende en dansende 
tent. Stilstaan is geen optie. “You got 
to move”.

Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met Café Schafrath 
blues optredens in Nuenen en deze 
zijn altijd gratis te bezoeken. Interes- se? Meld u dan aan voor de gratis 

nieuwsbrief via de website: www.
sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u 
nooit een optreden en veel gezellig-
heid. Datum: 5 maart 15.30 uur. En-
tree gratis. Locatie: Café Schafrath, 
Park 35 Nuenen.

Maar eerst was er een kop soep, ge-
maakt door Anita van de Laar en Bep-
pie van der Heijden, als onderdeel 
van de gebruikelijke brunch. De bur-
gemeester opende daarna het schie-
ten met het eerste schot. Over het 
schieten van de Prinsen kunnen we 
kort zijn, net, zoals de tijd die het 
duurde voordat de vogel er af ge-

schoten werd: na 22 schoten. En de 
ketting ging weer terug naar de Road 
van Zatterdag want hun Prins Amici 
schoot de vogel naar beneden.
Bij de adjudanten duurde het wat 
langer, maar ja daarvoor zijn het ad-
judanten, nietwaar!
Daar won overigens adjudant Rosso 
van Nuenen.

Unieke samenwerking voor gezinnen in Kenia
De Eindhovens stichting MOV lanceert met steun van de Vastenactie én 
de MOV groep in Nuenen een nieuw project – dit keer gericht op land-
bouw voor de gezinnen van het straatarme dorp Kombola in Kenia.
 
Het Noordoosten van Kenia wordt al 
jaren geteisterd door droogte en ar-
moede – en het lijkt alleen maar er-
ger te worden. Een behoorlijke oogst 
is zo goed als onmogelijk, waardoor 
de voedselzekerheid steeds meer op 
het spel komt te staan. Daarom gaat 
MOV, mede ook gesteund door de 
MOV in Nuenen, voor het dorp Kom-
bola een integraal landbouwproject 
lanceren: watervoorziening met een 
pomp, een watertank plus leidingen, 

training en begeleiding, zaden, pesti-
ciden en landbouwgereedschap. 
Ook komen er (fruit)bomen bij de 
hutten van de deelnemende vrou-
wen en bij de plaatselijke basis-
school, waar de kinderen les krijgen 
over vegetatie en klimaat.
 
Voedselzekerheid en inkomen
In eerste instantie zullen circa vijftien 
gezinnen (‘extended families’), min-
stens honderd bewoners erbij wor-

den betrokken. In nauwe samenwer-
king met lokale organisaties belooft 
dit een project te worden dat voor de 
bewoners sterk gaat bijdragen aan 
meer voedselzekerheid en inkomen. 
Waarom nu Kombola? In dit dorp 
heeft stichting MOV ruim tien jaar ge-
leden fondsen beschikbaar gesteld 
vanuit een Samen Verder actie voor 
betere huisjes, en ook 24 families van 
geiten en kamelen kunnen voorzien. 
De dorpsbewoners hebben daarna 
een waterpomp en een basisschool-
tje gebouwd. 

Deelnemers
De Vastenactie 2023 gaat dit project 
mede mogelijk maken. Ook de Petrus 
parochie in Eindhoven, de Heilig 
Kruis parochie in Nuenen en de Nue-
nense MOV nemen deel. De werk-
groepen ontwikkelingssamenwer-
king van de kerken in Nuenen organi-
seren voor dit doel weer een solidari-
teitsmaaltijd. Dit jaar is die op vrijdag 
10 maart in de Regenboogkerk aan 
de Sportlaan 5 te Nuenen om 18.00 
uur. Het wordt genieten van een 
heerlijke, eenvoudige, Afrikaans ge-
oriënteerde maaltijd. Men kan zich 
opgeven via http://www.solidari-
teitsmaaltijd.nl/ Of naar e-mail adres:
info@solidariteitsmaaltijd.nl. De kos-
ten zijn slechts een tientje per per-
soon. Een aanvullende donatie wordt 
zeer gewaardeerd. Betaling op de 
avond zelf.
 
Van school naar werk
Met steun van MOV konden de afge-
lopen tientallen jaren enkele honder-
den jonge vrouwen in noordoost-Ke-
nia – Isiolo County - naar de middel-
bare school en vakopleidingen vol-
gen of gestimuleerd om een eigen 
bedrijfje te beginnen. Momenteel lo-
pen er in de regio veertien projecten 
waar enkele honderden vrouwen en 
hun families bij betrokken zijn.
Zie oo: www.stichtingmov.nl
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Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• gastvrouw/gastheer voor de ontvangstruimte  Werktijden i.o.: van 9.30-13.15 u. en/of van 13.15-17.30 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groententuin, ma + do 9-12 u. in overleg____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijwilligers als winkelmedewerker, tijden i.o. ________________________________________________________________________

LEVgroep - VIA-vrijwilligers info: sandy.kruijzen@levgroep.nl T: 06-41042267
• Vrijwilligers om cliënten van het maatschappelijk werk te ondersteunen en persoonlijke aandacht te 

geven____________________________________________________________________________

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding ____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fietsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fietsen op een duo-fiets.____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk LEVgroep Info:  hanane.chababi@levgroep.nl 
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)
• maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen bij het inburgeren, tijden i.o.
• coördinator voor het Taalcafé____________________________________________________________________________

Voedselbank Nuenen Meer info: www.voedselbanknuenen.nl
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk ____________________________________________________________________________

Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking. ____________________________________________________________________________

Het Goed Nuenen Info: bp.vankoll@hetgoed.nl of T: 040-3035107
• vrijwilliger voor de Kringloopwinkel. Tijden in overleg. ____________________________________________________________________________

Voetbalvereniging RKSV Info: joepjanssen1958@gmail.com T: 06-41666085
• beheerder die namens onze vereniging alles rondom de kleedlokalen en velden in de gaten houdt en 

regelt. ____________________________________________________________________________

Iers Sessie Festival Nuenen Info:  info@ierssessiefestivalnuenen.nl
• een vrijwilliger om de financiële administratie bij te houden. Kijk ook eens op: 

ierssessiefestivalnuenen.nl

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

VacaturebankVacaturebank  vrijwilligersvrijwilligers 99
Sjors Sportief/Sjors Creatief 
nieuw voorjaarsaanbod
Afgelopen september is het Sjors seizoen feestelijk van start gegaan. Bij 
Sjors Sportief/Sjors Creatief kunnen basisschoolleerlingen op een laag-
drempelige manier kennismaken met een uitgebreid aanbod aan activi-
teiten binnen het verenigingsleven in Nuenen. 

Van creatieve lessen tot de basisbe-
ginselen van judolessen en van hoc-
keylessen tot ervaren hoe het eraan 
toe gaat bij de scouting. De keuze is 
enorm. In het najaar hebben de eer-
ste proeflessen al plaatsgevonden, 
maar het schooljaar is nog lang. Daar-
om hebben veel verenigingen weer 
een nieuw, aanvullend aanbod op de 
website van Sjors geplaatst. Ook als 
je al eerder hebt meegedaan dit jaar 
kun je je inschrijven voor (nieuwe) 
leuke activiteiten.
Kijk dus snel op www.actiefnuenen.
nl en schrijf je in. Wil jij met jouw 
vereniging ook nog een aanbod aan-
melden? Dat kan. Ga ook dan naar 
www.actiefnuenen.nl en meld je aan. 

Lukt het niet of heb je vragen neem 
dan contact op met Claudia Swee-
gers (Combinatiefunctionaris LEV 
Groep Nuenen) via claudia.swee-
gers@levgroep.nl of telefonisch via 
06-11518194.

Diploma's gehaald bij het 
synchroonzwemmen
Op donderdag 16 februari was er diplomazwemmen bij het synchroon-
zwemmen. De meiden hadden goed gezwommen daarom had iedereen 
die op mocht hun diploma behaald.

In de avond gingen zeven meiden vol 
spanning op voor verschillende di-
ploma's. Voor sommige meiden was 
het de eerste keer, dus was het ook 
een beetje spannend. Ze begonnen 
met de spagaat en de split op te war-
men en deze te laten zien. Daarna 
sprongen ze in het water om nog 
meer onderdelen te laten zien. Ze 
moesten verschillende slagen, stu-
wingen, houdingen, figuren, egg- 
beaten en een stukje op muziek 
zwemmen laten zien.

Elk diploma heeft net verschillende 
soorten slagen die steeds moeilijker 
worden. Zo hebben de juryleden 
schoolslagen, rugcrawl en borstcrawl 
gezien, maar ook de pannenkoeken-
slag en de zijslag. Ook wordt er steeds 
meer met de benen de lucht in ge-
gaan. Eerst leren ze om als een plank 

te blijven liggen in het water, bij het 
volgende diploma moeten ze een 
zeilboot laten zien en daarna wordt 
het been helemaal gestrekt tot een 
balletbeen.
Uiteindelijk hebben Puck, Louise, Lisa 
en Julienne de basishouding ge-
haald, Lara heeft de zeilboot gehaald 
en Rissa en Britt hebben het ballet-
been diploma. Wij willen de meiden 
nog een keer feliciteren met het be-
halen van de diploma's. En we gaan 
weer hard oefenen voor het volgen-
de diploma.
Lijkt het je ook leuk om bij het syn-
chroonzwemmen te komen? Om 
deze diploma's te halen en een show 
te geven met verschillende dansjes? 
En heb je zwemdiploma ABC, stuur 
dan voor meer informatie een mail 
naar  synchroonzwemmen@zpvnue-
nen.nl

RKGSV Gerwen bestaat 75 jaar
  
Op 6 mei 2023 bestaat RKGSV Gerwen 75 jaar. Genoeg aanleiding om dit 
dan ook groots te vieren en wel in de eerste twee weekenden van juni. 

Met verschillende festiviteiten viert 
de Gerwense voetbalclub met haar 
leden, oud-leden en iedereen die 
zich verbonden voelt met de club, 
groot feest. En daar nemen wij u als 
trouwe lezer van deze krant graag in 
mee. Wij presenteren dan ook met 
trots het RKGSV 75-jarig jubileum 
programma:
Wij hopen u dan ook graag terug te 
zien op sportpark de Polder tijdens 
de festiviteiten die plaatsvinden tus-
sen 1 en 11 juni. Alle festiviteiten zijn 
gratis toegankelijk. Voor een aantal 
festiviteiten moet worden ingeschre-
ven, houd daarvoor de actuele infor-
matie op www.rkgsv.nl of onze social 
media kanalen in de gaten. 
We gaan er samen een geweldig 
feest van maken. 
Zet Gerwen weer op z’n kop!
Jubileumcommissie RKGSV 75 jaar.

Foto v.l.n.r.: boven: Rissa, Britt, Lisa, Louise, onder: Puck, Julienne en Lara

MC Veteranen - 70  
is het nieuwe 50
Een motorclub die nieuwe 60-plus leden zoekt in de regio Eindhoven Hel-
mond. MC Veteranen is opgericht op 15 januari 2007 en is een van de vele 
clubs vallend onder de PVGE Nuenen.
 
MC Veteranen - een motorclub voor 
motorrijders die door de week tijd en 
zin hebben toertochten te rijden. MC 
Veteranen bestaat al 15 jaar en heeft 
ongeveer zo'n 30 leden waarvan er 
zo'n 20 met grote regelmaat deelne-
men aan de toertochten. Echter aan-
gezien de leeftijd van een aantal le-
den van het eerste uur te hoog wordt 
en deze leden aangegeven hebben 
om te stoppen met motorrijden zoe-
ken we nieuwe leden die onze club 
op sterkte willen houden.  
Maar let wel: 70 is het nieuwe 50 dus 
geen gezapige tufclub maar een mo-
torclub die meters maakt waarbij na-
tuurlijk ook de gezelligheid tijdens 
de ritten een grote rol speelt. Gezel-
lig aan de koffie en tussen de middag 
ergens lekker lunchen maakt, naast 
het heerlijk motorrijden, de dag net 
iets completer. 
 
In het begin van ieder jaar wordt er 
een programma samengesteld waar-

in de ritten van dat jaar worden vast-
gelegd. Zo staat op dit moment het 
jaarprogramma van 2023 al op onze 
website: www.mcveteranen.nl.  

14 dagritten plus een 4-daagse naar 
de Eifel begin mei en in september 
een 7-daagse naar Oostenrijk waarin 
we uiteraard de bekende en geliefde 
Stelvio-pass hebben opgenomen. 
Natuurlijk zorgen we ervoor dat de 
ritten op GPX beschikbaar zijn (te 
downloaden vanaf www.mcvetera-
nen.nl) en dat er een ritleider voor de 
betreffende rit is. 

Qua verschillende soorten motoren 
hebben we binnen de club zowel 
toermotoren (ongeveer 2/3) zoals 
BMW, Honda, Ducatie en Moto Guzzi 
als ook de chopperachtigen (onge-
veer 1/3), zoals Harley en Yamaha. 
Dus voor elk wat wils.  
Naast de ritten komen we regelmatig 
bij elkaar voor een gezellig samenzijn 

of een ledenvergadering maar ook 
dat vind je terug in het jaarprogram-
ma van 2023 op de website www.
mcveteranen.nl.
 
Dus beste motorrijders, hoef je niet 
meer te werken en wil je door de 
week met ons de routes rijden en 
eventueel mee met de meerdaagse 
ritten; of wil je misschien een keertje 
vrijblijvend meerijden met een van 
onze twee-wekelijkse ritten of van te 
voren nog even persoonlijk contact; 
ga dan naar onze website www.
mcveteranen.nl en maak kennis via 
Contact of Aanmelden nieuwe leden 
met onze club MC Veteranen. 
 
Tot binnenkort

Regiokalender maart, april, mei 

EnergieHuis  
Slim Wonen 2023
Wekelijkse themabijeenkomsten 
en workshops voor de regio. 
Aanmelden via website, Locatie 
Torenstraat 3, Helmond, Tijdstip 
19.30-22.00 uur.

Lokale themabijeenkomsten en ac-
tiviteiten aanmelden via website 
‘Agenda’
• Geldrop – Mierlo: 7 maart 19:30 uur: 

Workshop WoningQuickScan  en 
Verbeterplan in Gemeentehuis 
Geldrop

• Nuenen: 29 maart 19.00-22.00 uur 
‘Workshop verbeterplan maken met 
WoningQuickScan’, Commissieka-
mer Gemeentehuis

• Nuenen: 26 april 19-22.00 uur  ‘Work-
shop verbeterplan maken met Wo-
ningQuickScan’, Commissiekamer 
Gemeentehuis

Gratis afspraak met Energiecoach 
voor de hele regio via de website
Bewoners/huiseigenaren: afspraak 
maken met Energiecoach in Energie-
Huis, Torenstraat 3 in Helmond

Bezoek het lokale Inloopspreekuur 
(gratis) via de website
• Geldrop: 11 en 25 maart, 8 en 22 

april 11.00-13.00 in de bibliotheek, 
Heuvel 94

• Mierlo: 4 en 18 maart, 1 en 15 april in 
d’n Intheek, Dorpsstraat 113 in Mier-
lo

• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00-
17.00 en zaterdag 10.00-13.00, Ener-
gieHuis Torenstraat 3 in Helmond

• Laarbeek/Beek en Donk: elke 2e en 
4e woensdag 18.30-20.30 uur, Huis-
kamer de Otterweg 27 in Beek en 
Donk

• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 
uur in de bibliotheek, J.H. Hugo van 
Berckellaan 18 in Nuenen

Huisbezoek door Energiecoach aan-
vragen (€10,-) via de website
• Geldrop-Mierlo: huisbezoek door 

Energiecoach aanvragen, via web-
site

• Nuenen: huisbezoek door Energie-
coach aanvragen, via website

• Laarbeek: huisbezoek door Energie-
coach aanvragen, via website Oplei-
ding 

Bespaar- en of Energiecoach worden 
in jouw gemeente
Gratis aanmelden via website voor 10 
maart om Bespaar- of Energiecoach te 
worden in jouw gemeente. De instap-
opleiding Bespaarcoach start 14 maart 
en vervolg Energiecoach 6 avonden 
vanaf 21 maart.

Serviceloket voor een korte vraag 
bel of email
• Telefonisch Energiespreekuur 085-

0410041: dinsdag en donderdag 
13.00-17.00 uur

• E-mail Serviceloket: voor een korte 
vraag via info@energiehuisslimwo-
nen.nl
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SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten  
Zaterdag 4 maart 
Nederw. Vet - Braakhuizen Vet B  . . 16.30 u
 
Zondag 5 maart 
Elsendorp 1 - Nederw. 1  . . . . . . . . . 14.30 u 
Nederw. 3 - Nieuw Woensel 16  . . . 10.00 u
Nederw. 4 - Acht 7  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u
Brabantia VR 1 - Nederw. VR 1  . . . . 12.00 u

Jan Bertelink en Peter de Louw 
winnaars rikavond
Het gebeurt regelmatig dat er spelers met een zelfde puntenaantal de 
avond afsluiten maar het gebeurt zelden met winnaars. Afgelopen vrij-
dag was dat moment waarop Jan Bertelink en Peter de Louw naar voren 
werden geroepen als de winnaars van de avond. Vervolgens moest het 
gokken op de hoogste kaart beslissing brengen wie als eerste een prijs 
uit mocht kiezen. De standenlijst verraad wie dat heeft gewonnen.

Vlnr: winnaar Peter de Louw, Ludo van 
den Berg (organisatie), winnaar Jan Ber-
telink

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond :
Jan Bertelink  81 punten
Peter de Louw  81 punten
Geert Bons  68 punten
Wil Marquenie  48 punten
Gerrit van Oorsouw  48 punten
Ted Warmerdam  47 punten
Willy van den Heuvel  46 punten
Peter Stultiens  36 punten
Adriaan Scheepers  32 punten
Gerard Sanders  31 punten

Komende vrijdag is er weer gewoon 
rikken in de kantine van de RKSV 
Nuenen.
We starten elke vrijdag om 20.00 uur 
en iedereen die een beetje kan rikken 
is welkom.
 
Tot vrijdag 3 maart!
SupportersClub RKSV Nuenen

Uitslag Rikken  
kantine Nederwetten
Uitslag vrijdagavond 10 februari:
1e prijs: Peer Bastiaans  68 punten
2e prijs: Jan van Lankveld 61 punten
3e prijs: Hans de Beer  60 punten
4e prijs: Joop Brans  45 punten
5e prijs: Wim Kuijpers  44 punten

Uitslag vrijdagavond 24 februari:
1e prijs: Pino Beks  128 punten
2e prijs: Trees Bastiaans  72 punten
3e prijs: Sjef Hezius  55 punten
4e prijs: Adri Verhagen  45 punten
5e prijs: Mike Verkuylen  45 punten

Wijziging startplaats 
WandelSport- 
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondag-
morgenwandeling bij de Nue-
nense wandelsportverenging WSV 
is in de maand maart de ingang 
van het tennispaviljoen op sport-
park de Lissevoort.

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

Voor nadere informatie: www.wsvnu-
enen.nl. Ook kunt u mailen naar het 
secretariaat, secretariaat-wsv@out-
look.com.

Eerste lustrum 
Gerwen-Nederwettenloop
De voorbereidingen voor de Gerwen-Nederwettenloop zijn in volle gang, 
want op zaterdag 18 maart om 15.00 uur zal achter in de Heerendonk in 
Nederwetten, het startschot klinken.

De organisatie van deze vijfde editie 
is in goede handen van de Stichting 
Gerwen-Nederwettenloop. Mede 
door de inzet van vele vrijwilligers en 
sponsoren is de gezelligste loop van 
Brabant een zeer professionele hard-
loopwedstrijd geworden. Er wordt 
namelijk gebruik gemaakt van digita-
le tijdswaarneming van Mylaps, er 
zijn opgeleide verkeersregelaars aan-
wezig, de afstanden zijn precies 10 en 
15 kilometer, er worden prijzen uit-
gereikt aan de top 3 en niet te verge-
ten is er een gezellige feesttent gere-
geld voor een lekker soepje, worsten-
broodje en drankje na de volbrachte 
inspanning.

Goede doel is Sports for Children
Ook wordt er ieder jaar weer een 
mooie donatie gedaan aan een goed 
doel. Dit jaar is deze bestemd voor 
Stichting Sports for Children. Een 
stichting met als doel vele duizenden 
kinderen van allerlei nationaliteiten 
blij te maken met mooi en degelijk 
sportmateriaal, zodat zij optimaal 
kunnen spelen en sporten en op hun 
beurt de kans krijgen hun (sport)
droom waar te maken.
De inschrijving is inmiddels geopend 
en er hebben zich al heel wat fanatie-

kelingen aangemeld. Inschrijven voor 
de 10 of 15 kilometer kan tot uiterlijk 
11 maart via de website: gerwenne-
derwettenloop.nl. Er is een gelimi-
teerde deelname.

Nuenen acht QR-FIT palen rijker!
Nuenen is een nieuwe, unieke beweegroute rijker. Je kunt deze route van 
iets meer dan 2,5 kilometer door Nuenen-Noord zowel wandelend als 
hardlopend afleggen. Op de route kom je acht palen tegen. Door een QR-
code op de paal te scannen krijg je een oefening die je in je eigen tempo 
en op je eigen niveau uitvoert. De beweegroute is daarmee voor iedereen 
geschikt.

De oefeningen wisselen elke 24 uur 
dus de route gaat nooit vervelen! Star-
ten kan, bijvoorbeeld, bij de sportver-
enigingen aan de Lissevoort. 

Bij de ingang van de tennisbanen en 
hockeyvelden staat één van de palen 
en er staat er ook één aan de Boordse-
weg ter hoogte van de Helsestraat. 
“Het mooie aan de route is, dat het op 
ieder moment van de dag gratis te ge-

bruiken is”, zegt Stan Hendriks (buurt-
sportcoach).

Sportakkoord Nuenen
QR-FIT houdt zich bezig met het mo-
gelijk maken van inclusief sporten en 
bewegen in een duurzame sportinfra-
structuur. Daarom sluit QR-FIT goed 
aan op het sport- en beweegakkoord 
van Nuenen. Wil je meer weten? Kijk 
dan op: www.actiefnuenen.nl.

Gerwen bijt zich stuk op SPV
 
Het is Gerwen niet gelukt om de 2e plek op de ranglijst te bemachtigen. 
Zonder keeper v.d. Gevel en de gebroeders v.d. Berk kreeg het, het stug-
ge en gedisciplineerd spelend SPV er niet onder. Gerwen verloor uitein-
delijk de wedstrijd door 2 knullige goals en daar zag het in het begin niet 
naar uit. 

Met Marcel Boersma (45) als vervan-
ger van v.d. Gevel startte Gerwen pri-
ma, het had constant balbezit en 
vooral via de backs kregen ze veel 
ruimte om te voetballen. SPV wacht-
te rustig af en met een paar stevige 
spelers achterin, kwamen ze nog niet 
echt in de problemen. Het eerste wa-
penfeit kwam in de 8e  minuut toen 
een voorzet van Vorstenbosch bij 
Kreemers in de 16 vrij kon worden 
aangenomen. Echter twijfelde hij te 
lang om uit te halen, waardoor er nog 
net een been tussen zat. Vervolgens 
kreeg Gerwen 3 corners en daar waar 
er normaal veel gevaar ontstaat uit 
deze spelhervattingen, leverde deze 
niet meer op dan wat flauwe kopbal-
letjes van v. Malten en Kreemers. SPV 
wachtte rustig af en speelde hun du-
els op het scherpst van de snede, 
Gerwen had er moeite mee. 

De beste kans voor Gerwen kwam er 
in 22e minuut, toen een prima aanval 
via ter Linden en de Loo bij spits v. Erp 
terechtkwam en deze bij de paal dacht 
binnen te tikken. Keeper v. Lierop kon 
er nog net een handje achter krijgen. 
Het leek erop dat in die fase Gerwen 
toe zou slaan want SPV had nog wei-
nig aanvallende intenties laten zien. 
Toch kwamen ze bij de eerste de beste 
aanval op voorsprong toen in de 
32e  minuut Rijnders op rechts werd 
weggestuurd en zijn voorzet door van 
Bree finaal werd gemist, maar de bal 
via zijn hak alsnog in het doel belande. 
Een curieus doelpunt, het zette Ger-
wen wel op achterstand.

Gerwen pakte de draad meteen weer 
op en kreeg met een schot van v. Erp 
al meteen een mogelijkheid om te 
scoren, maar zijn poging mistte wat 
scherpte. Breekpunt van de wedstrijd 
lag achteraf toch bij de 2e tegengoal 
in de 38e minuut, een terugspeelbal 
op keeper Boersma werd in 1e  in-
stantie goed verwerkt, maar hij 
schoof de bal vervolgens bij Rijnders 
in de voeten en die kon het balletje in 
het lege doel schuiven, ruststand 0-2. 
De voorsprong werd op het scherpst 
van de snede verdedigd. Twee grote 
kansen kreeg Gerwen voor de aan-

sluiting en dan had er mogelijk nog 
meer ingezeten. Maar het schot van 
Coen Jansen in de 58e minuut belan-
de op de paal en 5 minuten later luk-
te het Bjorn Kreemers niet om geheel 
vrij voor van Lierop de bal binnen de 
palen te schieten. 

Gerwen gooide alles in de strijd en 
nam risico’s, met Milosovic en Raaij-
makers als twee extra spitsen pro-
beerde ze nog wat te forceren, het 
mocht niet baten. Veel meer als een 
doelpoging van Raaijmakers leverde 
het niet op en langzaam vloeide het 
geloof in een goed resultaat weg. 

Twee curieuze goals deden Gerwen 
vandaag de das om waar verder te-
gen een lastige en fysiek sterke te-
genstander op een moeilijk bespeel-
baar veld toch alles geprobeerd is 
voor een beter resultaat. Op naar Mil-
heeze over 2 weken, waarbij Gerwen 
hopelijk eens een keer compleet zal 
kunnen aantreden.

Nuenen loopt na rust  
tegen nederlaag aan
Carnaval heeft de ploeg uit Nuenen geen goed gedaan. Om mee te blijven 
doen in de subtop, was een overwinning in de uitwedstrijd bij Orion in 
Nijmegen, een mooie opsteker geweest. Bij Orion, het sportpark ligt vlak 
bij de prachtige Zevenheuvelenweg, heeft Nuenen het de laatste jaren al-
tijd lastig. 

Om de volle winst mee te nemen uit 
Nijmegen is niet makkelijk en dat zou 
er dit seizoen meer dan ooit in gezeten 
hebben dan voorgaande jaren. De 
krachtsverschillen in deze divisie zijn 
namelijk erg klein, dus een goed resul-
taat was zeker mogelijk.
Het eerste half uur was erg voorzichtig 
en af en toe wat saai, het duel speelde 
zich vooral af op het middenveld, ech-
te kansen waren er nauwelijks. Beide 
ploegen zakte iedere keer wat in, om 
de tegenstander over de middenlijn te 
lokken. In de laatste 10 minuten van 
de eerste helft kreeg de ploeg van 
Ruud van der Rijt wat kansen, waarbij 
Matt Bolhuis en Billy de Jong de score 
hadden kunnen openen. Billy was al 
na 10 minuten ingevallen voor de ge-
blesseerde Jasper van Oosterhout. 
Met rust was de stand dus 0-0, wat een 
terechte weergave van de eerste helft 
was.
De tweede helft begon Nuenen niet 
scherp genoeg. De tegenstander kon 
bij een verre inworp makkelijk het doel 
van Jeroen Keeris bereiken, uit het 
niets was de stand 1-0. Vrij snel daarna 
maakte Orion al 2-0, via een mooie om-
haal was het schot voor onze keeper 
onhoudbaar. Het beeld van de wed-
strijd was in 10 minuten veranderd. Je 
zou zeggen dat Nuenen nu was ge-
waarschuwd, maar nog geen minuut 

later stond er al 3-0 op het scorebord. 
Door een verkeerde inschatting kon de 
tegenpartij de derde treffer aanteke-
nen. Dan is de wedstrijd zo goed als ze-
ker al gespeeld en was er alleen nog 
hoop op een ommekeer in de wed-
strijd. Nuenen ging toen de veldbezet-
ting anders indelen. Laatste man Max 
Verkuijl werd naar de spitspositie ge-
stuurd om toch nog iets te forceren.  
Veel mogelijkheden leverde het helaas 
niet op. Het geloof was toen al een 
beetje uit de ploeg en echte kansen 
waren er nauwelijks meer. Een overtre-
ding van de tegenstander in eigen 
strafschopgebied had nog een penalty 
voor Nuenen kunnen betekenen, maar 
deze werd niet toegekend. Vlak voor 
tijd maakt Orion de alles beslissende 
4-0. De grootste nederlaag van dit sei-
zoen, wat erg bijzonder is, want Nue-
nen had als ploeg een van de minste 
doelpunten tegen.
Donderdag 2 maart staat de KNVB be-
kerwedstrijd thuis tegen sv MEC’ 07 uit 
Maurik op het programma (20.00 uur).
Zondag 5 maart volgt de competitie 
wedstrijd tegen Halsteren (14.30 uur). 
Een nieuwe kans om met een goed re-
sultaat in het linker rijtje te blijven 
staan.

In memoriam Louis Liebregts
Zaterdagavond bereikte ons het droevige nieuws dat Louis Liebregts op 
79-jarige leeftijd is overleden.

Louis was Erelid van onze vereniging 
en al lid sinds 1966. Hij is jarenlang 
speler geweest van de lagere elftal-
len en was tot in zijn latere jaren op 
donderdag op het trainingsveld te 
vinden. Het meeverdedigen lukte 
niet zo goed meer maar het neusje 
voor de goal was letterlijk en figuur-
lijk nooit verdwenen. Wanneer je aan 
Louis denkt dan denk je natuurlijk 
ook aan de veteranen. Tevens is hij 
sinds jaar en dag sponsor van onze 
vereniging geweest.

Als eerbetoon aan Louis is er vooraf-
gaand aan alle thuiswedstrijden van 
afgelopen zondag een minuut stilte 
gehouden. Wij wensen familie en 

vrienden heel veel sterkte in deze 
moeilijke tijd.
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KOM NAAR ONZE OPEN DAG

OP 11 MAART 10:00 - 15:00 UUR, 

GAGELBOSCHPLEIN 200 

Meet us! Kom zaterdag 11 maart ontdekken met 
welke innovaties wij werken in de (thuis)zorg. 
Je maakt kennis met ons aanbod voor ouderen 
in wijken en buurten. Zorgmedewerkers van 
Archipel(Thuis) en Rinette Zorg staan klaar om je
te vertellen over huishoudelijke verzorging, wijk- en 
revalidatiezorg. En natuurlijk ook over dagbesteding 
en (gespecialiseerde) zorg voor ouderen met 
dementie, met lichamelijke aandoeningen of een 
bijzonder ziektebeeld als Huntington of Korsakov. 

Shop nog een leuk cadeautje gemaakt door cliënten 
en bespreek jouw mogelijkheden onder het genot 
van een hapje en drankje. Onze recruiters staan klaar 
voor al je vragen over werken bij Archipel! 

Kom jij ook bij #teamarchipel?

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
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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

Taxi naar 
Eindhoven Airport

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

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

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 40,00*

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

Aanbieding geldt tussen 04.00 en 22.00 uur
telefonisch reserveren kost € 44,50

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

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

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

Gon Bao Kai CKipf.ilet met cashewnoten) 
*** 

Babi Pangang 
*** 

Eoe Y.ong Hai 
*** 

Sate kip 2 st. 
*"lr* 

Risang Goreng 4 st. 
*** 

Kroepoek 
*** 

Bami, Nasi of Rijst 

Bestel online en spaar �aor korting y.

etieeR: bestellen.tongaH-nuenen.nl 

 

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

Vanaf 4 maart elke zaterdag lopend buffet

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!

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfietsen en 
opknapfietsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17


