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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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• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Jaargang 65  •  Nr. 10  •  9 maart 2023

Puzzel mee 
Zie de puzzelpagina in onze 
weekkrant voor meer info.

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / www.bcsn.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Nuenen trekt 
na prachtige 
helft aan  
kortste eind

Vierde editie 
Vincent 
van Gogh  
Photo Award

Gezellige 
rikmiddag
Buurthuis 
Gastvrij 

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

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlageals bijlage

VEILIGHEIDSREGISSEUR GEMEENTE EINDHOVEN 
ERIK VOS

WONEN EN WERKEN IN HET 
LIEFDESGESTICHT DRIE DORPEN MONUMENT 

ONTHULLING

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten
zonuenen.nl   MRT. 2023-089   GRATIS

brabant

Oproep Landelijke 
Opschoondag
Op zaterdag 18 maart vindt weer 
de Landelijke Opschoondag plaats. 
Het thema van dit jaar is: ‘Wat pak 
jij op?’

De lokale zwerfafvalbeweging Nue-
nen Schoon is met 365 leden en meer 
dan 240 afvalgrijpers in omloop geen 
kleintje meer. Het hele jaar door wordt 
er zwerfafval geraapt om onze ge-
meente schoon te houden. Maar onze 
prachtige gemeente wordt pas echt 
schoon als we dat met z’n allen doen.
Nuenen Schoon wil graag alle inwo-
ners oproepen om op 18 maart een 
positief steentje bij te dragen. Alle 
beetjes helpen. Je kunt bijvoorbeeld 
een rondje lopen in je eigen wijk of 
een schoonwandeling maken in het 
buitengebied.

Dus doe mee! Dank je wel!

Jeugdfonds Sport & Cultuur   
nu ook actief voor 
Nuenense kinderen

Gemeente Nuenen 

Riny van Rinsum (voorzitter Jeugdfonds 
Sport & Cultuur) en wethouder Sandor 
Löwik

v.l.n.r. Peter Overeem (coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur), wethouder Sandor 
Löwik, Riny van Rinsum (voorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur), Chris Heger (voorzit-
ter goede doel, Ronde tafel Nuenen), Marvin Berrevoets (Voorzitter Ronde Tafel 187).

Veel jonge Brabanders ervaren momenteel dat hun ouders moeite heb-
ben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
maakt het mogelijk dat ook deze kinderen en jongeren lid kunnen wor-
den van een sportvereniging of kunst- en cultuurlessen kunnen volgen. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant is nu ook actief in Nuenen. 

Hoe werkt het Jeugdfonds?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Bra-
bant betaalt de contributie of het les-
geld voor kinderen en jongeren van 0 
tot 18 jaar uit gezinnen waar te wei-
nig geld is voor sporten of kunst en 
cultuur. Een intermediair vraagt de 
bijdrage aan namens de ouders. In 

Nieuwe Van Gogh Monumenten
Sinds 2017 kent Nuenen veertien Van Gogh Monumenten. Duidelijk her-
kenbaar aan het schildje bij de voordeur. Daar komen nu twee nieuwe 
Monumenten bij: de werkplaats van aannemer en timmerman Theo de 
Vries en de oude textielfabriek van Begemann, nu woonhuis. Beide lig-
gen op de Berg.

Nuenen zijn Stan Hendriks (Buurt-
sportcoach) en Claudia Sweegers 
(Combinatiefunctionaris) de inter-
mediairs. Zij zijn te bereiken via ac-
tiefnuenen@levgroep.nl. Binnen drie 
weken na de aanvraag horen de ou-
ders of de aanvraag is goedgekeurd 
en kunnen ze hun kind(eren) opge-
ven. De contributie of het lesgeld 
gaat rechtstreeks naar de club of de 
lesgever. Per kind is jaarlijks € 450,- 
beschikbaar. 

Mooie start
Het Jeugdfonds is er in Nuenen ge-
komen op initiatief en dankzij finan-
ciële bijdragen van de Ronde Tafel 
Nuenen, de gemeente Nuenen en 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo 
heeft de Ronde Tafel, een serviceor-
ganisatie die met haar acties lokale 
jeugd ondersteunt, met de verkoop 
van champagne een bedrag van 
ruim € 10.000,- opgehaald voor de 
start van het fonds. 

In de werkplaats van Theo de Vries 
vertelt Kees Rovers hoe het gebouw in 
elkaar zit en wat hij wil toevoegen aan 
de rijke Nuenense geschiedenis van 
toen voor de mensen van nu.

Een belangrijke motivatie voor Kees 
om zijn monument te koesteren is het 
feit dat zijn grootvader Van Leuken 
(moeders kant) in één van de hutten 
woonde, die Van Gogh ooit schilder-
de. Kees: “Mijn eigen kinderen en 

kleinkinderen kunnen zich geen voor-
stelling meer maken van de miserabe-
le omstandigheden waaronder de fa-
milie Van Leuken in Alvershool 
woonde. Zelfs niet met de schilderij-
en, tekeningen en de beschrijving in 
de brieven van Vincent voor zich”. 
Daarom staat de werkplaats van Theo 
de Vries vol met spullen die ook op de 
schilderijen staan.  Met deze spullen 
laat hij zijn kleinkinderen en hun ge-
neratiegenoten zien wat Vincent in 
die hutten aantrof. En omdat de over-
grootvader van Kees wever was, staat 
er natuurlijk ook een weefgetouw uit 
die tijd.

Boodschap voor nu
Kees stelt de vraag hoe het toch mo-
gelijk is dat de regio waartoe Nuenen 
behoort zich in 100 jaar ontwikkelde 
van een van de armste regio’s van Ne-
derland tot een van de slimste en wel-
varendste regio’s van de wereld nu? 
Kees: “Mijn opa en zijn dorpsgenoten 
hebben hierin een belangrijke rol ge-
speeld. Door veel en intensief samen 
te werken en zich te organiseren in co-
operaties met alleszeggende namen 
als Helpt Elkander of Draagt Elkanders 
Lasten (nu Dela)”. Deze bewonerskant 

Wethouder Sandor Löwik is blij dat 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Bra-
bant nu ook in Nuenen actief is. 
“Dankzij het Jeugdfonds kunnen alle 
kinderen en jongeren meedoen met 
sportieve en culturele activiteiten. En 

ze doen vaardigheden op waar ze 
ook in hun latere leven wat aan heb-
ben.” 
Wil je meer weten? Kijk dan op htt-
ps://www.actiefnuenen.nl/jeugd-
fonds-sport-cultuur. 

is de extra dimensie die Kees toe-
voegt aan de Wereld van Van Gogh in 
Nuenen. 

Al vanaf 1882 gebruikt Vincent een 
perspectiefraam, dat het makkelijker 
maakt om de compositie in de juiste 
verhoudingen op het doek te zetten. 
Voor een serie kopstudies laat hij ver-
moedelijk een nieuw perspectiefraam 
maken bij de plaatselijke aannemer 
en timmerman Theo de Vries. In zijn 
bewaard gebleven kasboek staat bij 
de familie Van Gogh op 8 maart 1884 
genoteerd: ‘Lijst met raam gemaakt 

1.00’ en ‘2 planken gemaakt teeken 
1.30’ waarbij ’Zoon’ wordt vermeld. 
Voor de familie Van Gogh verricht De 
Vries diverse werkzaamheden: hij re-
pareert stoelen en ledikanten en hij 
maakt krukken voor moeder na haar 
beenbreuk. 

In het woonhuis en de daarachter ge-
legen werkplaats van Theo de Vries 
zat waarschijnlijk ook een herberg. 
Het is niet uitgesloten dat Vincent 
bierpullen of ander steengoed heeft 
geleend voor zijn stillevens. 
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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.

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

1

VERKEER    
WERKZAAMHEDEN
Vanaf dinsdag 14 tot en met 17 maart voert Enexis werk-
zaamheden uit bij de rotonde Europalaan/Kapperdoesweg. 
Fietsers worden omgeleid naar de overkant van de weg. 
Het doorgaand (auto)verkeer ondervindt minimale hinder.

ROOIEN VAN BOMEN
Op het voormalig schoolterrein De Mijlpaal worden voor 
de ontwikkeling van een gezondheidscentrum en een ap-
partementencomplex voor woongroep de Mijlpaal bomen 
gerooid.  In totaal worden er voor deze ontwikkeling 14 
bomen gerooid. Het rooien van de bomen vindt plaats in 
week 11. Na realisatie van het Gezondheidscentrum en 
het appartementencomplex van Woongroep De Mijlpaal 
wordt de omgeving opnieuw ingericht. In deze nieuwe 
inrichting worden er weer diverse bomen aangeplant. De 
omwonenden van de locatie worden via een inloopbij-
eenkomst geïnformeerd over het inrichtingsplan.

UNIEK SPORTEN IN NUENEN
Uniek Sporten vindt dat sporten voor ie-
dereen belangrijk is. Een beperking hoeft 
daarbij geen belemmering te zijn. Sportaan-
bieders die aangepast sporten willen aanbie-
den, krijgen ondersteuning. En mensen met 
een beperking krijgen hulp bij het vinden van een pas-
sende sport. Gemeente Nuenen is sinds januari 2023 aan-
gesloten bij Uniek Sporten. Wil je aangepast sporten? 
Kijk dan op www.unieksporten.nl voor het aanbod.

Heb je binnen jouw vereniging een aangepast sportaan-
bod? Meld dan je aanbod aan via: www.unieksporten.nl/
sportaanbieder/aanmelden. Heb je nog geen aangepast 
aanbod, maar wil je hier wel mee aan de slag? Kijk dan op 
www.unieksporten.nl of neem contact op met Stan Hen-
driks: stan.hendriks@levgroep.nl. Stan gaat graag met 
sportaanbieders in gesprek over de mogelijkheden.  

STEMBUREAUS VERKIEZINGEN 
15 MAART
Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provin-

ciale Staten en voor de Waterschappen. Er zijn 13 stem-
bureaus in de gemeente Nuenen. 
Op de website https://verkiezingen.nuenen.nl/uw-stem-
bureau ziet u welke dit zijn.
De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. 
Tijdens de verkiezingen zijn alle stemlokalen rolstoelvrien-
delijk ingericht. Daarnaast is extra aandacht besteed aan 
de toegankelijkheid van stemlokaal Het Klooster. Hier 
kunnen mensen terecht die minder goed ter been zijn, of 
wie moeite heeft met lezen en kijken.
Let op: u kunt in alle stembureaus in de gemeente Nuenen 
stemmen voor de provinciale staten en waterschap de 
Dommel. Voor waterschap Aa en Maas kunt u alleen te-
recht bij stembureau OBS de Rietpluim.

GGD BZO SLUIT L-VACCINATIE-
LOCATIE HELMOND
GGD Brabant-Zuidoost sluit volgende week voorgoed de 
deuren van de XL-vaccinatielocatie aan de Haverdijk in 
Helmond. In Helmond kunnen inwoners vanaf 9 maart 
voortaan terecht op een pop-uplocatie in het Fletcher 
WellnessHotel.

Nieuwe locatie Helmond 
Op de nieuwe pop-uplocatie in het Fletcher WellnessHo-
tel zijn 2 vaccinaties verkrijgbaar: de herhaalprik tegen 
corona voor 12+ en de HPV-prik voor jongvolwassenen 
van 19 t/m 26 jaar. Een afspraak maken mag, maar is niet 
nodig. Bij binnenkomst melden inwoners zich bij de GGD-
desk in de lobby.
Het dragen van een mondkapje is verplicht op de locaties. 
Bekijk de actuele openingstijden en alle locaties op www.
ggdbzo.nl. 

VERNIEUWING WATERLEIDING 
IN NUENEN
In de periode van januari tot en met april 2023 vernieuwt 
Brabant Water de waterleidingen in de: Meeuwenlaan, 
Lyndakkers, Wiellewaal, Bosgorslaan, Vinkenlaan, Klamper-
laan, Geelgorshof, Rietgorshof, Kraanvogelhof en Refeling. 
Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 
07.30 en 17.00 uur. Het kan hierdoor zijn dat uw woning 
of bedrijf wat moeilijker bereikbaar is of dat u moet om-
rijden. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, hebt 
u misschien even geen water. U ontvangt hierover vooraf 
bericht per brief of kaartje. Mocht het zo zijn dat we bij u 
in huis aan de leiding moeten werken? Dan maken wij op 
tijd een afspraak. 

Fase 1: Vinkenlaan, Lyndakkers
Fase 2: Wielewaallaan, Meeuwenlaan
Fase 3: Bosgorsstraat, Klamperlaan
Fase 4: Refeling, deel Wielewaallaan, deel Bosgorsstraat
Meer informatie leest u op de website van Brabant Water: 
www.brabantwater.nl/storingen-en-werkzaamheden/
vernieuwing-leidingen-uw-wijk

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 Opschoon-
dag op zaterdag 18 maart 2023. Nuenen kent al ruim 250 

vrijwilligers (Nuenen schoon) die het hele jaar al zwerfaf-
val prikken. Doet u ook mee? Meld u dan voor 12 maart 
aan via afval@nuenen.nl of 040-263 16 31. Na aanmelding 
neemt de gemeente contact met u op.

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). Lees meer op: www.nuenen.
nl/opschoondag  

RAADSVERGADERING
Op donderdag 16 maart 2023 is er 
om 19.30 uur een raadsvergadering, 
in de raadzaal van Het Klooster.
De agenda kunt u vinden op nuenen.
raadsinformatie.nl.

Kunt u niet aanwezig zijn?
De vergadering is ook live te volgen via nuenen.raadsin-
formatie.nl/Live en LON TV.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
   28-02-2023 EN 06-03-2023

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nuenen C 3842 Plaatsen van een transforma-
    torstation 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
-Sleedoornlaan 59 Uitbreiden aan de voorzijde   
-Herikhof 38 van een woning  
Brabantring 1-Gasr Rooien van een sierkers 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsver-
gunning
Locatie Omschrijving
Rullen 5 Splitsen en verbouwen van een  
    woonboerderij 
Weverstraat 16 Splitsen van bestaand pand in  
    drie woningen 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Instellen geslotenverklaring   
    voor alle motorvoertuigen -  
    Spoorwegovergang Schoutse  
    Vennen 
Park  Expositie Vincent van Gogh   
    Photo Award 
Wettenseind 24 Jubileumweekend van   
    Voetbalvereniging E.M.K.  
Parkstraat, Park, Berg Van Goghmert 2023 
en Van Goghstraat   
Lankveld 10 Ko© erbakverkoop 2023 
Nuenen c.a. Vooraankondiging, ontwerp- 
    bestemmingsplan “Nuenen   
    Zuidoost, herziening 1” 

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

1

1

Rijksoverheid.
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Bijna al onze belegde broodjes 
gaan warm de deur uit!

Slavinken  .................................... 2 stuks 3,75

Gevulde Tortilla's  ............ 2 stuks 5,95
Saté pakket  ........................................ 8,95
500 gr vlees + bakje saté saus

Juweeltje  ................................... 100 gr. 2,15
Carpaccio Rolletje  .......... 100 gr. 2,95
Beenham  ..................................... 100 gr. 2,95

TOPPER

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

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

Langlaar 2, Nuenen
25 & 26 MAART

11 UUR TOT 18 UUR

OPENDAG

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!

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

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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
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Lieshout volgt ‘Centrumplan’ 
aandachtig 
Met veel aandacht volgt Dorpsraad Lieshout de ontwikkelingen met be-
trekking tot het ‘Centrumplan’ voor Lieshout. Dit plan omvat immers veel 
aspecten die rechtstreeks betrekking hebben op de leefbaarheid in het 
dorp en raakt naast de herontwikkeling van de Heuvel ook de verplaat-
sing van de supermarkt en de her-invulling van de ruimte die dan vrij 
komt.

Belangrijke ontwikkeling
Het ‘Centrumplan’ is voor Lieshout 
een érg belangrijke ontwikkeling. 
Het raakt diverse permanente aan-
dachtsgebieden van Dorpsraad Lies-
hout. ‘Wonen’ wordt zelfs op verschil-
lende plaatsen geraakt: zowel de ont-
wikkeling van woningen op de Heu-
vel als de herontwikkeling (met wo-
ningen) van de vrijkomende ruimte 
aan de Dorpsstraat, op het moment 
dat de supermarkt verplaatst. Dorps-
raad Lieshout vindt het belangrijk 
dat de woningen die hier komen aan-
sluiten bij de behoefte die er in het 
dorp is.

Voorzieningen belangrijk
Ook ‘Voorzieningen’ is zo’n vast aan-
dachtsgebied van de Dorpsraad dat 
geraakt wordt. Om de leefbaarheid in 
het dorp te behouden (en waar mo-
gelijk te verbeteren) is het van belang 
dat de -te verplaatsen- supermarkt 
blijft voldoen aan de behoefte in het 
dorp. 

Ook andere winkel- en horecavoor-
zieningen spelen een rol in de plan-
nen. Ook deze zijn van groot belang 
om de leefbaarheid in het dorp te be-
houden en te verbeteren. Als derde 
aandachtgebied speelt ‘verkeer’ en 
vooral de verkeersveiligheid een rol. 
Met een verplaatste supermarkt zul-

len de verkeersstromen in het dorp 
immers wezenlijk anders worden.

Plannen delen
Inmiddels zijn er al diverse bijeen-
komsten geweest waarbij ontwikke-
laar, gemeente, belangengroepen en 
dorpsbewoners hun visie hebben 
kunnen delen. Dorpsraad Lieshout 
volgt nauwgezet dat de procedures 
die bij dit project horen zorgvuldig 
worden gelopen en is blij dat diverse 
‘input’ ook wérkelijk in de plannen 
verwerkt worden. Mooi is dan ook 
om te zien dat burgerinitiatief Plan 
Lieshout de mogelijkheid heeft ge-
kregen (en benut) om een grote bij-
drage te leveren aan het vormgeven 
van de plannen voor de Heuvel. 

Belangrijke bijeenkomsten
Dorpsraad Lieshout vindt de bijeen-
komsten (op diverse niveaus en met 
diverse betrokkenen) bij deze ont-
wikkeling van groot belang. Zo groot 
zelfs dat ze hun eigen vergadersche-
ma hebben aangepast om zo veel 
mogelijk aan te kunnen sluiten. Nú is 
er immers de mogelijkheid om in-
vloed uit te oefenen op de plannen: 
Dorpsraad Lieshout ziet graag dat de 
burgers gebruik maken van deze mo-
gelijkheden waardoor het uiteindelij-
ke resultaat maximaal aansluit bij de 
behoeften.

Het Lieshoutse ‘centrumplan’ omvat meer dan het initiële plangebied Dorpsraad

Info bijeenkomst KBO Lieshout

Goed oud worden in Lieshout: 
toekomstig wonen begint nu
We moeten op tijd beginnen met nadenken over hoe we in de toekomst 
willen wonen. In het huidige huis, met aanpassingen, in een ander huis 
(huren – kopen) en wat is en kan er dan? Er zal ook meer zorg nodig zijn. 
Maar wat kan/moet er gebeuren als er minder zorgmedewerkers/mantel-
zorgers beschikbaar zijn?

Vaak wordt er te lang gewacht met 
nadenken hierover. Daarom starten 
KBO Lieshout donderdag 9 maart om 
13.30 uur in het dorpshuis in Lies-
hout met deze informatiemiddag,  
met de mogelijkheid daarna verdie-
pende themabijeenkomsten over 
leefbaarheid, zorg en woonvormen 
te organiseren.

Els van Daal, projectcoördinator van 
KBO-Brabant, zal die middag over dit 
onderwerp vertellen, met de bood-
schap dat het belangrijk is om tijdig 
over dit soort zaken na te denken om 
daarmee zo lang mogelijk de regie 
over het eigen leven te houden. De ti-
tel van deze bijeenkomst is dan ook: 
Toekomstig wonen begint nu! Een 
toekomst waar zelfredzaamheid, pre-
ventie en nabuurschap centraal zul-
len staan.

Als deskundige gasten zijn hierbij 
aanwezig: Domo-Safe-Tica: Albert 
Schepers
Dorpsraad: afgevaardigden gemeen-
schapskracht: Wim van Hest
Gemeente: wethouder Sociale Zaken 
Monika Slaats
LEV-groep dorpsondersteuner / ou-
derenwerker: Miranda en Suzan. 
WoCom: Harriet van Lierop
Woonadviseur: Wim Hijnen. 

Wijzer-in-zorg: Irene Meulendijks 
(mantelzorgmakelaar)

We hopen veel KBO-leden (en niet-le-
den) te kunnen begroeten. Aanmel-
den wordt op prijs gesteld per mail 
naar: educatiekbolieshout@gmail.
com

Mantelzorgcafé: Personenalarmering: 

wat is er allemaal mogelijk en 
hoe maak je een keuze?
Onder het genot van een kopje koffie of thee praten we elke 3e donder-
dag van de maand met elkaar over zaken waar je als mantelzorger mee te 
maken hebt. Het kan steun bieden om mensen te ontmoeten die zich in 
net zo'n situatie bevinden als jij.

Terug naar Irak   
drieluik
Boek 'Onder Vuur' van Nuenense 
schrijver Jim de Koning, bron van 
research.
In maart zendt NTR de driedelige do-
cumentaire ‘Terug in Irak’ van journa-
list Tom Kleijn uit. Op 20 maart is het 
precies twintig jaar geleden dat de 
oorlog in Irak begon. Duizenden Ne-
derlandse militairen hebben nog een 
rol gespeeld in de wederopbouw. In 
de drie afleveringen, die uitgezon-
den worden op de maandagen 6, 13 
en 20 maart, laat Kleijn zien hoe het 
land veranderde en wat daar nog van 
over is. Het boek ‘Onder Vuur’ van de 
Nuenense auteur Jim de Koning was 
een van de belangrijkste bronnen 
van research voor Kleijn. In ‘Onder 
Vuur’ beschrijft de Koning hoe mare-
chaussee Emiel Jansen in Irak met 
zijn collega’s in een dramatische hin-
derlaag terechtkwam, waarbij wacht-
meester Jeroen Severs om het leven 
kwam. Jansen liep hierbij ptss op en 
vertelt in het boek hoe hij met vallen 
en opstaan hiermee heeft leren om-
gaan. De aflevering van 13 maart 
draait om Emiel en Jeroen, waarbij 
ook de moeder van Jeroen aan het 
woord komt. Het boek  ‘Onder Vuur’ is 
te koop bij Bruna in Nuenen.  

Medisch pedicure  
Marieke van der Hijden

Mijn nagelsalon ‘Alta Grace’ is al ja-
ren gevestigd aan de Van de 
Schoorhof in Nuenen.

Behalve nagelspecialist ben ik ook 
een ervaren Medisch Pedicure. En 
wat veel mensen fijn vinden, ik kom, 
indien gewenst, ook bij u thuis. 

Ik houd van mijn vak en laat mij jaar-
lijks bijscholen.

Voor meer informatie kunt u mij be-
reiken onder mijn mobiele nummer: 
06.50571183.

Als u uw naam en nr. inspreekt bel ik 
u zo snel mogelijk terug.

Repair Café  
Laarbeek
Op 15 Maart organiseert RCL weer 
een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke materia-
len, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Dit vindt plaats in het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout van 13.30 
uur tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

Fototentoonstelling 
Op 18 en 19 maart houdt Fotogroep f/2 een tentoonstelling van door de 
leden gemaakte foto’s. Het zijn foto’s met een vrij onderwerp, maar daar-
naast zal er ook een fotoketting te zien zijn. Dat wil zeggen dat de leden 
elkaar een foto toesturen, waarop de volgende moet reageren. Zo ont-
staat een bijzonder geheel van associaties.

Toen in de coronatijd weinig in club-
verband kon worden gedaan, werd 
er gewerkt met een maandopdracht. 
Dit zogenaamde maandthema had 
steeds een kort onderwerp, zoals 
‘sleutel’, ‘putdeksel’ of ‘wielen’. Hier-
mee moest de fotograaf erop uit om 
een originele weergave te maken.

Tenslotte zal er ook een doorlopende 
diavoorstelling zijn van ander ge-
maakt werk. U bent van harte wel-
kom op deze tentoonstelling.

Datum: 18 en 19 maart
Locatie: zaal ’t Kwetternest (clubge-
bouw PVGE).
Adres: Mantelmeeuwlaan 12, Nue-
nen.
Openingstijden: beide dagen tussen 
12.00 en 17.00 uur.
 

Gevonden:
Leesbril in zwart etui
Gevonden op 27 februari op het fiets-
pad Nuenen-Gerwen (de Dreef ) een 
leesbril in zwart etui. Informatie te 
verkrijgen via: tel 040-283.3180.

Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht besteden 
aan gewone Nuenenaren die een bijzondere hob-
by of activiteit hebben. Fotografeer je bijvoor-
beeld ijsvogeltjes, verzamel je gloeilampen, of ga 
je magneetvissen, dan vinden we dat leuk om daar meer over te 
weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen wij bij je 
langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen. Wellicht inspi-
reer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Parkinson Café
Op donderdag 16 maart wordt er 
weer een Parkingson café gehouden 
in Zorgcentrum   Vitalis Peppelrode, 
Caroussel, eerste etage. Ds. Flied-
nerstraat1, Eindhoven. Tijd: 14.30 uur 
inloop, start programma 15 uur.
Gast van de maand: Ruud Overes, be-
kend van de organisatie Parkinson 
games.
Thema: Bewegen en leefstijl aanpas-
sen bij de ziekte van Parkinson.
Parkeren: op de parkeerplaats Maxi-
ma medisch centrum, betaald. Aan-
melden via: info@parkinsoncafeeind-
hovven.nl  of  m.waulthers@vitalis-
groep.nl maar binnen lopen mag 
ook.

Op donderdag 16 maart vertelt Cor-
rie Eshuis, cliëntondersteuner en vrij-
willige ouderenadviseur, over perso-
nenalarmering. Met behulp van een 
alarm kan men met een druk op de 
knop hulp vragen als dat nodig is. Je 
kunt een alarm aanvragen om medi-
sche of sociale redenen. Corrie Eshuis 
zal uitleggen waar je je keuzes op 

kunt baseren en zal wat verschillen 
tussen aanbieders toelichten. Er is 
ook ruime gelegenheid om elkaar als 
mantelzorger te ontmoeten.

Datum: 16 maart.
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen.
Aanmelden is niet nodig, loop gerust 
binnen als je zorgt voor een familie-
lid, vriend of buur.
Meer informatie: steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl of bel naar 
het CMD: 040-2831675.

Nuenenaren met hobby's
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200 / 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:

Nuenen en Taiwan  
even verbonden
Afgelopen vrijdag 3 maart was het eindelijk zover. Vanaf middernacht tot 
middernacht werd over de hele wereld door vrouwen uit Taiwan verteld 
over hun leven aan christenvrouwen die deze dag speciaal daarvoor 
bijeenkwamen.

Ook in Nuenen gebeurde dat in Re-
genboogkerk. Rond de 25 vrouwen 
kwamen bijeen en hoorden wat vrou-
wen in Taiwan bezig hield, wat hun 
zorgen waren en waar ze zo gelukkig 
mee zijn. Problemen als gender onge-
lijkheid, huiselijk geweld, zorg voor de 
kinderen, ja dat kennen wij ook; maar 
er is daar ook een spanning over de 
zelfstandigheid van het land, waar 
verschillend tegen aan gekeken 
wordt, en dat is best angstig.

We hebben de keuze van de vrouwen 
uit de Bijbel gehoord: Laat je geloof 
zien!
Het was al met al een prachtige, saam-

horige viering, waar voorafgaande 
aan de viering ook heel veel beelden 
van het land werden getoond. Heel 
bijzonder dat Taiwan op deze wijze tot 
ons is gekomen. Ook met een speciaal 
Taiwanees lied. Na afloop hebben we 
het er met elkaar nog eens over ge-
had. U kunt deze dienst terugzien op 
de website van de Protestante Kerk te 
Nuenen, onder het kopje: kerkdienst 
gemist.

Volgend jaar zullen vrouwen uit Pales-
tina ons van hun leven vertellen. Deze 
dienst had een fantastische samen-
werking van veel vrouwen (en man) 
uit ons dorp.

Kien/bingo avond 
voor Alp d’HuZes
Tweede kien/bingo avond op 20 maart met loterij, waarbij ook weer zelf-
gebakken gebak genuttigd kan worden bij een kop koffie en thee.

Ik ben Emmyrel Kersten-Deserno en 
ik ga dit jaar de alp d’HuZes op om 
zoveel mogelijk geld bij elkaar te krij-
gen voor onderzoek naar 
kanker(behandelingen). Van iedere 
alp deelnemer wordt het streefbe-
drag op € 2500,- gezet voor onder-
zoek. Met dank aan mijn eerste bin-
go/kienavond van 24 februari jongst-
leden, is het bedrag op mijn actiepa-
gina nu al over de € 3000,-. Aange-
zien het geld voor 100% alleen maar 
voor onderzoek gebruikt wordt, wil ik 
natuurlijk zoveel mogelijk geld bin-
nen halen. Daarom organiseer ik 
weer een kien/bingo avond, deze 
keer in Nuenen in zaal Enode, op het 
Eeneind in Nuenen. 
Ik heb echt super gave prijzen gedo-
neerd gekregen door heel veel on-
dernemers uit Nuenen en die bij het 
Klein Tongelreplein Eindhoven. Ik 
ben dan ook meer dan trots op deze 
ondernemers! De kosten zijn € 15,- 
voor een volle kaart € 10,- voor een 

halve kaart. Loterijloten kosten € 0,50 
per lot, maar worden goedkoper 
naarmate er meer gekocht worden. 
Om 18.45 uur start de verkoop van de 
kaarten en om 19.30 uur begint de 
kien/bingoavond. Ik hoop dat jullie 
weer in grote getalen gaan komen, 
zodat we er weer een gezellige avond 
van kunnen maken.
De gehele opbrengst gaat naar mijn 
actiepagina: https://www.opgeve-
nisgeenoptie.nl/s/18595/22708/w 
Aanmelden via mail: onresed@gmail.
com Of via telefoon: 0618158768 Ho-
pelijk tot dan (na aanmelding) en ver-
geet niet om bingofiches mee te ne-
men (en anders kunnen ze geleend 
worden voor deze avond).

Zonnebloem vrijwilliger  
gehuldigd op de jaarvergadering
Dit jaar was er maar één vrijwilliger van de Zonnebloem die een zilveren 
speld uitgereikt kreeg door voorzitter Yvonne Onstenk. Dat gebeurde tij-
dens de jaarvergadering in de Jo van Dijkhof waar Nellie van den Heuvel 
met zo’n 10 jaar inzet en ervaring aanwezig was. 

Foto’s door Petra van Laarhoven

Zij werd drager van de zilveren speld 
die staat voor 10 jaar trouwe dienst 
met oorkonde en een mooie bos 
bloemen. Er was een persoonlijk 
woordje. Al die jaren deed ze hand en 
span diensten bij de activiteiten en 
was zij gastbezoeker. Ook was zij een 
creatieve vrouw die mooie kaarten 
maakte op de kaartmakersclub van 
de Zonnebloem afd. Nuenen. Die 
kaarten werden dan verkocht op 
Bloem en Tuin, waar weer leuke din-
gen voor werden gedaan met de gas-

ten. Nellie van den Heuvel heeft zich 
vanuit pure belangeloosheid ingezet 
voor onze gasten. Dat is voor ons 
heel bijzonder. Haar energie en be-
trokkenheid was onbetaalbaar. Na-
mens de Zonnebloem bedanken we 
haar voor haar toewijding en inzet. 

Tevens willen wij onze donateurs be-
danken voor hun gulle giften voor 
onze afdeling Nuenen. Wij kunnen 
mede hierdoor voor onze gasten fij-
ne en leuke activiteiten organiseren.

Leeftijdsdiscriminatie
 
Onlangs zag ik bij vacaturebank vrijwilligers in Rond de Linde dat de voedsel-
bank Nuenen op zoek was naar een coördinator voor afwisselende taken. Om-
dat deze vacature al enige tijd in Rond de Linde verscheen heb ik mij aange-
meld voor deze functie.
 
Enige tijd later werd ik door de secretaris van de voedselbank benaderd en uit-
genodigd voor een gesprek. We hadden een uitgebreid gesprek en ik kreeg 
een rondleiding en uitleg wat de werkzaamheden inhielden. Tot slot van het 
gesprek werd er besloten om een afspraak te maken om eens een dag mee te 
lopen.
 
Maar na een week kreeg ik een telefoontje van de secretaris dat het bestuur 
had besloten niet met mij in zee te gaan gezien mijn leeftijd (73 jaar). De secre-
taris vroeg daarbij ook nog of ik daar begrip voor had, want ze konden makke-
lijk iemand jonger krijgen volgens hem.
 
Natuurlijk heb ik daar geen begrip voor om afgewezen te worden vanwege 
mijn leeftijd.
 
Dit verwacht je toch niet van een sociale instelling, zoals de voedselbank.

Ad van Eijck
van Homberghgaarde 6

5673AJ Nuenen

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

Ingezonden brieven

Piet en Nellie van Hoof  
50 jaar getrouwd
Lieve pap en mam,
Al meer dan 18000 dagen getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie 
gouden huwelijk. Hoe vaak maak je dat nog mee? 
Samen eeuwig verbouwen aan jullie huis aan de Parkstraat, samen alles 
afstruinen naar oude spulletjes, samen gewoon de auto pakken om een 
eind te gaan rijden, samen eten komen brengen als wij ziek zijn, samen 
wandelen met lieve Claus. Jullie delen alles samen, lief en leed, en dat al 
heel veel jaar. 
Wij zijn trots op jullie en houden van jullie en hopen dat jullie nog heel 
lang alles samen mogen doen. Op naar het diamanten huwelijk!
Liefs van je kinderen en schoonzoon,
Robbie, Neeltje en Ferdy

Collecte Amnesty 
International
Binnenkort start de jaarlijkse collecte 
van Amnesty. De collecte staat ge-
pland in de week van 12 tot en met 
18 maart. Amnesty streeft naar een 
rechtvaardige wereld, waarin ie-
dereen gelijke rechten heeft en in 
vrijheid kan leven. Amnesty doet on-
derzoek, voert actie en steunt verde-
digers van mensenrechten wereld-
wijd.

Drijehornick-lezing:

Magische gebouwbescherming,  
tekens van (bij) geloof op gebouwen
Overal in de wereld zijn tal van tekens en symbolen terug te vinden op 
oude gebouwen. Is het geloof of bijgeloof? Metselaarstekens zijn in West-
Europa op wel meer dan 2200 locaties terug te vinden. Architect Marc 
Robben vertelt u er alles over in deze Drijehornick-lezing.

Metselaarstekens 
Er zijn tal van oude gebouwen waar-
op we tekens en symbolen met on-
heil afwerende motieven kunnen 
aantreffen. Metselaarstekens in de 
muren van baksteen, maar ook in 
dakbedekkingen komen vergelijkba-
re symbolen voor. De metselaars ver-
werkten oude grafkruisen in 
kerkwanden en in vakwerkgebou-
wen zijn Andrieskruisen, ruiten en 
andere tekens en symbolen terug te 
vinden. Door het aanbrengen van 
metselaarstekens, smidstekens, te-
kens in dakpannen en vakwerkbouw 
dacht men het kwade te kunnen be-
zweren en zich te beschermen tegen 
allerhande (natuur)verschijnselen.

Marc Robben
Architect Marc Robben uit Paal (Bel-
gië) heeft vanuit zijn beroep al meer 
dan 40 jaar te maken met tekens die 
mensen op oude gebouwen hebben 
achtergelaten. Hij gaat in zijn vrije 

tijd op zoek naar speciale gevelte-
kens op oude huizen. In Belgisch-
Limburg heeft hij al 112 geveltekens 
in kaart gebracht, maar ook in de rest 
van Vlaanderen blijft hij op zoek gaan 
naar de ‘magische’ geveltekens. Tot 
nu toe heeft hij zo’n 3.500 tekens ont-
dekt over heel Vlaanderen. Maar ook 
in Noord-Brabant heeft hij er inmid-
dels meer dan 40 gevonden.

Lezing
De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 16 maart 
vanaf 20.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht aan de Jacob Cats-
straat. De toegang voor leden is gra-
tis, aan niet-leden wordt een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd. 

Gevonden:
Kinderjasje
We hebben 2 à 3 weken geleden een 
winter kinderjasje gevonden bij het 
speeltuintje Schout Curtiuslaan, in 
Nuenen. Als je het jasje mist geef dan 
een seintje : tel.nr 06 23021795.
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Waar blijven we met ons water? 
De keuze is aan jou
 
Waterschap De Dommel zorgt voor onze ‘droge voeten’. Het waterschap 
voert veel maatregelen uit om ons tegen wateroverlast te beschermen. In 
de dorpen en in de steden. De klimaatverandering zorgt voor meer extre-
me buien. Daar bereiden we ons op voor. Dat doen we bijvoorbeeld door 
meer ruimte te geven aan het water. Hoe we dat doen, daar heb jíj invloed 
op!

Het waterschap richt gebieden in 
waar het teveel aan water tijdelijk op-
gevangen wordt.
Deze waterbergingsgebieden zor-
gen bij veel regen voor minder water-
overlast. Een voorbeeld van een wa-
terberging is het Bossche Broek. Dit 
gebied stond in 1995 vol water. De 
snelweg overstroomde. Het scheelde 
niet veel of ook woningen, winkels en 
straten in de omgeving kregen last 
van het water. Daarom is van het Bos-
sche Broek een waterbergingsgebied 
gemaakt. Het is ook een mooi natuur-
gebied. Je kunt er heerlijk wandelen 
en fietsen.

Beschermen tegen wateroverlast
Laaggelegen gebieden beschermen 
we tegen hoogwater. Daarom bou-
wen we daar dijken of verhogen we 
die. In Esch hebben we de dijken 
langs de Essche Stroom opgehoogd. 
Zo houden de bewoners ook in de 
toekomst droge voeten. We hebben 
de dijken ingezaaid met een bloem-
rijk mengsel van grassen en kruiden. 
Dat maakt de dijken sterker en het 
trekt insecten aan. De natuur verbe-
tert hierdoor. Je kunt op deze dijken 
wandelen en je hebt er een mooi uit-
zicht op de Essche Stroom.
In ons gebied stromen beken door 
laaggelegen landschappen. We laten 
de beken weer slingeren door het 
landschap. We maken ze breder en 
vlakken de oevers af. Zo krijgt het wa-
ter meer ruimte. Het beekdal kan bij 

hevige regen water opvangen. Daar-
om hebben we het beekdal van de 
Oude Strijper Aa tussen Leende en 
Soerendonk verbeterd. De beek was 
eerst recht. Nu slingert deze weer 
door het landschap. Zo neemt de 
snelheid van het water toe. En de 
kwaliteit van het water verbetert. Dat 
is goed voor planten en dieren. De 
beek is zó aangepast dat deze beter 
tegen droge en natte periodes kan.

We mogen weer stemmen
Hoe zie jij de toekomst van het wa-
ter? Wat vind jij? Bepaalt het water 
waar onze huizen komen? Of bepa-
len onze huizen waar het water mag 
komen? Hoe zie jij de toekomst van 
ons water? Moet een waterschap zich 
bezighouden met recreatie op en 
langs de dijk? Of is alleen veiligheid 
belangrijk? Hoe zie jij de toekomst 
van ons water? Jij hebt hierin iets te 
kiezen. 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de 
verkiezingen voor het algemeen be-
stuur van Waterschap De Dommel. 
Deze zijn tegelijk met de verkiezin-
gen voor Provinciale Staten. Er spelen 
verschillende belangen over bijvoor-
beeld natuur, landbouw, recreatie en 
veiligheid. Er valt echt iets te kiezen. 
Jij stemt toch ook? Stemhulp dom-
mel.mijnstem.nl kan je helpen om 
een keuze te maken. Meer informatie 
over de waterschapsverkiezingen 
vind je op www.dommel.nl/verkie-
zingen.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 10 en 11 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Ondernemer van het jaar Ronald 
Grimberg

• Oekraïners die wonen in Nuenen 
en werken in Eindhoven

• Lustrumeditie van de Gerwen-
Nederwettenloop

• Peter van Leeuwen kandidaat 
voor de Provinciale Staten 

• Onthulling 3-dorpen monument
• Solidariteitsmaaltijd voor Kenia
• Winnaar voorleeswedstrijd 2023
• Van Gogh bridgedrive

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

Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur. 
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube, Facebook, via 
www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

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

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

Frans Biemans  
op kieslijst  
Waterschap en 
Provincie 
Frans Biemans uit Mariahout / Lies-
hout (gem. Laarbeek) is bij de verkie-
zing van de leden van het algemeen 
bestuur van het Waterschap Aa en 
Maas, op woensdag 15 maart, te vin-
den onder lijst 7, Ouderen Appèl - 
Hart voor Water, nr. 1. 
Op de zelfde datum, bij de verkiezing 
van de leden van Provinciale Staten 
Noord - Brabant, is Frans Biemans te 
vinden onder lijst 19, Ouderen Appèl 
- Hart voor Brabant, nr. 2.   

Vierde editie Vincent  
van Gogh Photo Award
Wij, Rotaryclub Nuenen, zijn verheugd om de terugkeer van de Vincent 
van Gogh Photo Award aan te kondigen, een langverwacht tweejaarlijks 
evenement voor fotografen over de hele wereld.

Hoofdwedstrijd
Het thema van dit jaar, ‘Freedom’, is 
actueler dan ooit en moedigt foto-
grafen aan zich te laten inspireren 
door dit thema. De wedstrijd staat 
open voor fotografen van alle ni-
veaus en biedt individuen een plat-
form om hun unieke visie en stijl te la-
ten zien. De juryleden voor de prijs 
van dit jaar zijn een panel van profes-
sionals uit de industrie of Van Gogh 
kenners, die ervoor zorgen dat elke 
inzending zorgvuldig wordt geëva-
lueerd en eerlijk wordt beoordeeld. 
De winnende foto's ontvangen niet 
alleen geldprijzen, maar worden ook 
getoond in een speciale drie weken 
durende tentoonstelling in het Park 
van Nuenen, die voor iedereen te 
zien is van 9 september t/m 1 oktober 
2023.
We zijn verheugd om de creatieve en 
inspirerende inzendingen te zien die 
dit jaar zullen worden ontvangen 
voor de Vincent van Gogh Photo 
Award. Mis deze kans niet om uw 
werk te laten erkennen door profes-
sionals uit de industrie en te laten ex-
poseren voor een wereldwijd pu-
bliek. Dus doe vandaag nog mee en 

zet de eerste stap naar erkenning in 
de fotografiewereld.

Prijzen Vincent van Gogh Photo 
Award
Hoofdprijs  € 1000,-
2e prijs  € 500,-
3e prijs  € 250,-

Sint Lucas Student Award
Deze editie is er naast de Vincent van 
Gogh Photo Award wederom een 
wedstrijd voor studenten. Het thema 
voor deze wedstrijd is ‘Kleurrijke Por-
tretten. ‘
Alle studenten kunnen deelnemen 
aan deze talent award. Deze wed-
strijd wordt mede georganiseerd 
door Sint Lucas. Pak je camera en laat 
je inspireren door het thema van 
deze wedstrijd: 'Kleurrijk Portret'.

Prijzen Student award
Hoofdprijs  € 500,-
2e prijs  € 250,-
3e prijs  € 100,-
 
De opbrengst van de inzendingen 
gaat onder andere naar Terre des 
Hommes. Hun missie: Zij strijden te-
gen kindermisbruik, seksuele uitbui-
ting, kinderhandel, kinderarbeid en 
bieden noodhulp. Terre des Hommes 
voorkomt dat kinderen worden uit-
gebuit, haalt kinderen uit uitbui-
tingssituaties en zorgt ervoor dat 
deze kinderen zich in een veilige om-
geving kunnen ontwikkelen. Dit 
doen we samen met familie, milieu 
en andere organisaties. 
Doe jij mee aan deze strijd? Pak je ca-

mera en doe mee! Iedereen kan foto's 
inzenden tot en met 30 maart via 
www.vincentvangoghphotoaward.
com
Alle informatie kun je daar vinden.

IVN landschapswandeling  
Eckartse Bos
Op zondag 12 maart organiseert IVN Nuenen een landschapswandeling 
door het Eckartse Bos. Dit ligt tussen de Dommel en de Kleine Dommel in 
en wordt gevormd door het hoger gelegen natuurgebied De Bogten en 
het lagergelegen gebied de Lage Heide, elk met een eigen typerende 
vegetatie.

Schilderij Eckartdal, Peter Thijs (via Wikimedia Commons)

De wandeling is 7 kilometer lang en 
start om 13.30 uur vanaf de Water-
molen van Opwetten aan de Opwet-
tenseweg 203 in Nuenen onder be-
geleiding van IVN-gidsen Anja Tho-
massen en Agnes Leijen. 
We steken de Dommel over en bege-
ven ons dan op het voormalige ei-
land Eckart. We lopen langs het ge-
lijknamige kasteel en staan iets ver-
derop stil bij de plek waar de Dom-
mel en de Kleine Dommel samen-
vloeien. Vervolgens gaan we via de 

oostzijde van de Kleine Dommel, via 
boerenlandpaden en langs een blau-
we bessenplantage terug naar de 
Watermolen van Opwetten. De ver-
wachte eindtijd is 16.00 uur. 

Deelname is gratis. Waterdicht 
schoeisel aanbevolen, honden niet 
toegestaan. ivn.nl/nuenen.

Foto: Joost Duppen

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.

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
13.30 uur Infomatiemiddag KBO Lieshout, dorpshuis in Lieshout  

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
20.00 uur Rikken in de kantine van de RKSV Nuenen

ZONDAG 12 MAART
11.00 uur Gulbergen Trail
13.30 uur IVN landschapswandeling Eckartse Bos, vanaf de Watermolen 
 van Opwetten aan de Opwettenseweg 203
14.30 uur  Optreden van De Luchthappers in buurthuis ‘Gastvrij’ Jo van Dijkhof 

12 MAART t/m 18 MAART
 Collecte Amnesty International

DINSDAG 14 MAART                                             
20.00 uur Vrijheid - cursus filosofisch palet Willem Alexanderstraat 24 Nuenen

WOENSDAG 15 MAART
13.30-16.00 uur Repair Café, Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

DONDERDAG 16 MAART                                           
09.30–11.30 uur Computercafé Nuenen, Fotobewerking met iPhone of iPad, bibliotheek
 Dommeldal
13.30-15.30 uur Mantelzorgcafé, de Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
19.30 uur Ontmoetingsavond Ruilkring Lets, Weverkeshof
20.00 uur  Open repetitie vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’, Nuenens College, 
 Sportlaan 8, Nuenen
20.00 uur  De Drijehornick-lezing: Magische gebouwbescherming, tekens van 
 (bij) geloof op gebouwen, De Dassenburcht, Jacob Catsstraat. 

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA
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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.

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.

“Wat is het moeilijk woorden te vinden voor jullie enorme verdriet.”

Wij ontvingen het droevige nieuws dat

Jenne den Hartog
moeder van Tim is overleden.

We wensen Tim, en ook familie en andere betrokkenen,  
samen heel veel kracht toe met dit grote, verdrietige verlies.

Namens alle collega’s, kinderen en ouders van obs De Rietpluim en stichting PlatOO.

c Nuenen, 4 maart 20235 Rheden, 28 juli 1935

Wij moeten afscheid nemen van mijn onvergetelijke vriend,
onze vader en grootvader

In overeenstemming met de wensen van Thijs
heeft de crematie plaatsgevonden in besloten kring.

...ik heb jou dezer dagen eens goed van afstand bekeken
en denk zomaar dat jij een waardig mens bent.

Mattheus Maria Groot
-Thijs-

Correspondentieadres
De Hovenier 16, 5671 DZ Nuenen

Stanley en Silke
Thijs
Anne
Marjolein

Hans
Myrthe
Max

Mathew en Ann
James
Alexander
Rose

Jaap en Jane
Christopher
Gillian

weduwnaar van Maria Everdina Regina Groot-Berkhout
- Ria - sinds 4 maart 2018

in liefde verbonden met Greetje

Het Gouden Hallehuus Thijs Groot 2015

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 11 maart 18.30 uur viering, 
orgelspel, voorganger pastor Rita van 
Eck.
Zondag 12 maart 11.00 uur: viering, 
klein koor, voorganger pastor Rita van 
Eck.
Na de viering van zondag is er gele-
genheid om elkaar achter in de kerk 
te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

Misintenties:
Zaterdag 11 maart: Drieka van de Til-
laart en familie; Hendrik van Swaay-
Kleve.
Zondag 12 maart: Wies van Rooij – 
Renders.

Mededelingen:
Zie onderaan.

St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 12 maart 11.00 uur: viering 
met parochiekoor voorganger pastor 
Hans Vossenaar. 
 
Misintenties:
Sjef en Lena Saris - Swinkels;  Diny 
Schuts - Beks; Tonnie van Rooij - Zwe-
gers.

Mededelingen:
Zie onderaan.

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 12 maart 09:30 uur: viering, 
voorganger: pastor Hans Vossenaar.

Misintenties:
Piet Coolen.

Mededelingen:
Vorige week zijn overleden: op 86-ja-
rige leeftijd Tonnie van Rooij - Zwe-
gers, Alvershool 5 en op 93-jarige 
leeftijd Diny Schuts - Beks, Sien de 
Grootstraat 46. We wensen familie en 
vrienden veel sterkte en troost toe bij 
het verwerken van dit verlies. 

Het komende weekend is er een ex-
tra collecte voor de Bisschoppelijk 
Vastenactie. We kunnen deze collec-
te van harte aanbevelen.
Op vrijdag 10 maart wordt er weer 
een solidariteitsmaaltijd gehouden 
in De Regenboog.
Achter in de kerk liggen flyers met in-
formatie hoe u zich daarvoor nog 
kunt opgeven.
Komend weekend op 11 en 12 maart 
is er een extra collecte in het kader 
van de vastenactie. Dit jaar voor een 
landbouwproject voor vrouwen in 
Kenia. Hierover zullen Nuenenaren 
Greet de Bruijn en Don Croonenberg 
een toelichting geven in de drie ker-
ken.
Op zondag 12 maart is er in zowel Ne-
derwetten om 09.30 uur en Gerwen 
om 11.00 uur een themaviering over 
Polarisatie….op zoek naar verbin-
ding.
Meer informatie over deze onderwer-
pen kunt u vinden op onze website.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 12 maart is het de 3e zondag van 
de Veertigdagentijd, op weg naar Pa-
sen. Om 10:00 uur begint de dienst, 
die wordt geleid door kerkelijk wer-
ker P. Flach. Medewerking van Jonge-
renkoor Jocanto. Voor de kinderen 
van de basisschool is er weer kinder-
nevendienst en zij zullen werken aan 
het project van de veertigdagentijd. 
Er zal worden gecollecteerd voor de 
organisatie van de Solidariteitsmaal-
tijd die op 10 maart wordt gehou-
den.   Na afloop van de dienst is er 

koffie en thee voor een gezellige ont-
moeting. De diensten vanuit De Re-
genboog zijn ook thuis te volgen via 
livestream. Ga hiervoor naar  www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Wij ho-
pen op inspirerende diensten, waar-
bij u uiteraard van harte 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 9 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Francisca Romana, 
weduwe.
Vrijdag 10 maart. 17.45 uur Kruisweg; 
18.30 uur H. Mis van de vasten; ge-

dachtenis van H. Martelaren van Se-
baste.
Zaterdag 11 maart. 9.00 uur H. Mis 
van de Vasten; 10.30 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 12 maart. Derde zondag van 
de Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 13 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 14 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Woensdag 15 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten. 

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').

Ik kies voor vandaag 
Ik kies voor mij 

En soms kies ik niet 
Maar bepaalt het leven voor mij

Dag lieve, moedige, onvergetelijke

 Jenne den Hartog
5 januari 1980                  1 maart 2023

We hebben op 7 maart afscheid genomen van Jenne.
Zij is begraven op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.

Je kunt je medeleven betuigen of een persoonlijke herinnering aan Jenne
aan ons achterlaten via www.vdstappen.nl/condoleren. 

Correspondentieadres: Vrouwkensakker 7, 5673 PE Nuenen

Tim 
Rob

Jac
Sven 
Jesper

Luuk
Monique
Berna †

Dijan
Chad

Tot het laatste moment de regie in eigen hand gehouden.

Ben Kiewit
Benjamin Christiaan

echtgenoot van

Clementine (Tine) Kiewit-Maas

Amsterdam/Palembang, 27 september 1932        † Nuenen, 3 maart 2023

Clementine (Tine) Kiewit-Maas

Harm Kiewit en Margit Kiewit-van IJzeren
Chris, Anya, Thessa

Marco Kiewit

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

Het afscheid van Ben vindt in besloten kring plaats.

Ontzettend veel heb jij uit jouw leven weten te halen. Tot het allerlaatst toe! 
Heel verdrietig zijn wij om jou, lieve vader en trotse opa, nu zo plotseling 
te moeten loslaten. We zullen ontzettend veel van jou blijven houden.

Piet van de Moosdijk
✩ Eindhoven, 23 mei 1933                               † Nuenen, 17 februari 2023

 Monheim: Marcel en Anna
 Nuenen: Marie-José en Toine
	 	 Lotte	en	Morris
	 	 Anne
	 	 Sofie	en	Marco

Het afscheid heeft plaatsgevonden in kleine kring.
Correspondentieadres:
Boordseweg 19
5671 AP Nuenen

Wij voelen ons op een bijzondere manier gesteund 
door de vele hartverwarmende blijken van medeleven 

na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder

RINIE SCHUUR-DE ROOIJ

Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken

Chris Schuur en de kinderen 
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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 10

Oplossingen wk 9

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

F L O R E T N A G A L M

K R O A A T R I V I E R

L A S S E T G E L D R A

A M V R E C E S R C D

R E B E L A V E M E D I A

E E N O R M R H O N E R

R E N T E O R D E R

I L O E N S K L E I N P

B I D O N O M A L E S S E

I M T K O A L A R M G

Z A T M E S M U D W E E

A G E N T E L A B I E L

O E U V R E H A L T E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 3
5 9 4 2 6

4 3 7
1 5 2

5 1 9 7
7 2 8

7 5 6
1 6 4 8 2

8 1

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

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

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

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

A L L E S R E I N I G E R

AARDGASBEL
AFVEGEN
ALSEM
AMSOI
BLATEN
BOSBEHEER
BREUK
BUITENKANT
BUSTE
CELEBRATIE
CONFETTI
CURSIEF
DELEGEREN
DIDACTISCH
DISCIPELEN
ELKAAR
ELLEN
ENGELS
EXPAT
FLINKERD
GEBED
GOKJE
HELAAS
HELDERROOD
IMBECIEL
INFOMAP
KARNSTOK
KAZACHSTAN
KNIKKEN
KUNGFU
LOLLY
MALEN
MALHEUR
OEHOE
OPGAVE
PEPPEL
SMART
SOMMA
TIBET
VRIESLUCHT
WANKLANK
ZWERFVUIL

Horizontaal: 
1 slaapplaats 6 naamloos 11 Engelse titel 12 Amerika (afk.) 14 corpulent 15 ultraviolet 
17 smulpaap 20 zuiderbreedte 21 opening 23 bocht in een rivier 24 korte hevige neerslag 
25 drinkgerei 27 rondhout 28 Eerwaarde Heer 29 lichtrode wijn 30 christelijk feest 32 na die tijd 
34 muzieknoot 35 in orde 37 onbespreekbaar 40 katholiek geestelijke 44 pl. in Zuid-Jemen 
46 mobiele eenheid 47 rooms-katholiek 48 inwendig orgaan 50 pret 51 keukengerei 
54 dierengeluid 55 landbouwwerktuig 56 leiden 58 zangnoot 59 vleesgerecht 60 lofdicht 61 wiel 
63 keurteken 64 feestverlichting.

Verticaal: 
1 pl. in West-Vlaanderen 2 Nederlandse Spoorwegen 3 ijzig 4 geelbloeiende struik 5 oude munt 
6 wennen 7 riv. in Duitsland 8 lichte hoofdbuiging 9 pers. vnw. 10 beweeglijk 13 vreemde munt 
16 vangwerktuig 18 boomvrucht 19 bustehouder 20 gezinslid 22 rivierarm 24 platvis 
26 vierdeursauto 29 treffen 31 zeehond 33 pluk 36 vorstenverblijf 37 moment 38 voorteken 
39 met lof 40 tuinhuis 41 zinken emmer 42 borstbeen 43 handwerken 45 kortharige hond 
49 godin v.d. dageraad 51 verleidelijke vrouw 52 opperwezen 53 uitdrukking 56 oude vochtmaat 
57 drinkbakje 59 hoc est 62 dit is.

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

Winnaar: week 8, Mw. L. Gebben, Gerwen

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

In Nuenen centrum 
wonende mevrouw 

op leeftijd zoekt 
huishoudelijke hulp 

voor 3 uurtjes per week. 
Tel. 06-25133830

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

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

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

Dat is een baan om op te bouwen!

Wat bieden wij?

   Betonmixer Chauffeurs CE 
   Kraanmachinist 
   Betonpompmachinist

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

Scan!

Jansen Beton zoekt nieuwe collega’s

Over A. Jansen B.V.

 
Vacature: Medewerker Telefonie bij VCN 

Jij hebt een klantgerichte houding, bent communicatief vaardig en vindt het leuk om elke dag 
veel verschillende personen te spreken. Ben jij daarnaast nieuwsgierig ingesteld en niet 
bang om door te vragen? Dan is deze functie als Medewerker Telefonie écht iets voor jou!

Jouw job! 
 
Je primaire doel is het zorgdragen voor een warm contact voor iedereen die contact met ons 
opneemt. Dit contact vindt volledig plaats via de telefoon, dus jij bent het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die ons algemene telefoonnummer belt. Ons team is er om de 
bij ons aangesloten klanten (intermediairs) te ondersteunen als ze er even niet uitkomen, niet 
de juiste route binnen onze organisatie weten of niet de juiste werkwijze hanteren. Jij en je 
collega’s nemen de klant mee in onze werkwijze, organisatie en systemen. Je werklocatie 
wordt de Veldsink Campus in Nuenen (adres: De Pinckart 54).

Wie ben jij? 
 

Wat bieden wij? 
 

Jij bent iemand die service hoog in het 
vaandel heeft staan. Je vindt het leuk om 

telefonisch in contact te staan met mensen 
en ze op persoonlijke wijze de juiste weg te 
wijzen. Wij werken tussen 08:30 – 17:00 uur 

en je bent daarom binnen kantoortijden 
beschikbaar. 

Wij bieden een leuke, klantgerichte functie 
en je wordt welkom geheten in een hecht 
team binnen een informele organisatie. 
Naarmate je meer leert, krijg je meer 
verantwoordelijkheid en kun je steeds 

zelfstandiger taken oppakken. VCN is een
groeiende organisatie en met iedere nieuwe 

collega gaan we voor een langdurige 
samenwerking. 

 
Wil je onderdeel uitmaken van ons familiebedrijf? 

Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Stuur je CV naar onze recruiter Nikki Hermans via 
recruitment@veldsinkgroep.nl en we nemen contact met je op! Je kunt ook telefonisch 
contact met haar opnemen via 06 - 38 90 80 55. Kijk voor meer informatie rondom deze 
vacature op www.werkenbijvcn.nl.

 

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
zoekt bezorgerszoekt bezorgers

voor Nuenenvoor Nuenen

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
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LETS-treffen en lezing over 
handanalyse in Weverkeshof 
Wat is LETS ook al weer: een club van zo’n zestig mensen uit Nuenen die 
diensten voor elkaar verrichten zonder de portemonnee te trekken. Voor 
verrichte diensten krijg je punten en met die punten kun je een ander lid 
iets bij jou laten doen. Voorbeelden van die diensten: iemand wegbren-
gen met de auto, een taart bakken (bij voorkeur een lekkere), lamp op-
hangen, helpen bij moeilijke zaken, tuintje onderhouden, kraan vervan-
gen, kleding verstellen en meer van dat soort zaken. 

Een LETS-lid repareert een deurslot voor 
een ander LETS-lid.

Daarnaast komen we voor de sociale 
contacten, koffie met gebak en het 
wijntje, één keer per maand bij elkaar 
in de Dorpsboerderij Weverkeshof 
aan de Jhr. v. Berckellaan 5 te Nue-
nen. Zo ook donderdag 16 maart om 
19.30 uur. Loop gewoon eens binnen, 
je mag ook altijd iemand meenemen. 
Tijdens deze avond wordt er ook een 
korte lezing gehouden over hand-
analyse waarna hierover vragen ge-
steld kunnen worden. Voor meer in-
formatie ga naar: www.letsnuenen.
nl. 

Bij Waterschapsverkiezingen

Nuenense kandidaten  
‘Water Natuurlijk’
Op 15 maart kunnen inwoners van Nuenen c.a. hun stem uitbrengen op 
twee inwoners uit eigen gemeente van ‘Water Natuurlijk’ bij de verkie-
zing voor het Waterschap de Dommel.

Water Natuurlijk, de groenste partij, 
staat voor inwoners, natuur, klimaat 
en gezondheid; en voor een recht-
vaardige, sociale verdeling van de 
kosten!
Op 15 maart kun je stemmen voor 
schoon water, herstel van natuur en 
stromende beken. Brabant staat on-
der grote druk door klimaatverande-
ring, de droogte en verlies van biodi-
versiteit.  Onze beken en vennen lo-
pen steeds vaker leeg, terwijl we ook 
wateroverlast door extreme neerslag 
hebben. Water Natuurlijk heeft een 
plan om het watersysteem beter te 
maken. We beschermen de natuur en 
biodiversiteit. We pakken klimaatcri-
sis sneller aan. We zorgen voor 
schoon en gezond water. Zonder wa-
ter geen later. 
 
Water Natuurlijk is voor de inwoners 
en voor natuur, klimaat en gezond-
heid. Voor nu en toekomstige gene-
raties. Stem de groenste partij, Water 
Natuurlijk.
Ga stemmen! De natuur, het klimaat 
en onze gezondheid hebben je stem 
nodig. Er staat namelijk veel op het 
spel. Er zijn nu keuzes nodig voor een 
groene, gezonde toekomst.  Water 
Natuurlijk kiest voor het Brabant van 
vandaag en morgen. Voor schoon 
water en biodiversiteit. Voor klimaat-
adaptatie en droge voeten. Voor eer-
lijk verdelen van de kosten en een 
modern bestuur. Voor mens, dier en 
natuur.
Ga dus stemmen en stem het liefst op 
Water Natuurlijk, de partij die natuur, 

klimaat en gezondheid een stem 
geeft in het Waterschap.

Uw Nuenense kandidaten
Op de lijst van Water Natuurlijk staan 
ook twee kandidaten uit de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 
Willemijn van Werkum (plaats 27) en 
Leonhard Schrofer (plaats 12). 
Willemijn van Werkum heeft veel be-
stuurlijke ervaring en is 8 jaar ge-
meenteraadslid voor D66 geweest in 
Nuenen c.a..
Leonhard Schrofer is als natuurbe-
heerder en hydroloog vele jaren ac-
tief geweest bij Staatsbosbeheer, als 
stadsecoloog bij de gemeente Eind-
hoven en is actief bij natuur- en mili-
euverenigingen IVN, Milieudefensie 
en KNNV. Hij heeft ondersteund 
doordat de Brabantse Milieufedera-
tie al 14 jaar deel uitgemaakt van het 
bestuur van Waterschap de Dommel. 
Onze waternatuur vereist dringend 
actie. Weg met alle stikstof, gif en me-
dicijnen uit de natuur. Ook de Dom-
mel moet klimaatbestendig worden.

Wij moeten het water in Nuenen c.a. 
langer vasthouden, verdroging te-
gengaan, het water moet weer scho-
ner worden en kritisch zijn op de kos-
ten. Wij zien dat de natuur in Nuenen 
en omgeving heel veel beter kan.

Voor meer informatie over Water-
schap de Dommel zie www.dommel.
nl  en voor meer info over Water Na-
tuurlijk zie www.waternatuurlijk.nl/
de-dommel 

Willemijn van Werkum en Leonhard Schrofer zijn kandidaten voor ‘Water Natuurlijk’ in 
het Waterschap De Dommel.

Optreden van De Luchthappers 
in Buurthuis ‘Gastvrij’ 
Zondag 12 maart treedt Mondharmonica Orkest de Luchthappers voor 
de eerste maal op in het nieuw opgerichte Buurthuis  Gastvrij in de Jo van 
Dijkhof. Een mooie gelegenheid om ook kennis te maken met dit nieuwe 
initiatief om in Nuenen Zuid een echt buurthuis te ontwikkelen!

Muziek op Weverkeshof
Het belooft op zondag 19 maart van 14.00 tot 17.00 uur weer een swin-
gende en nostalgische middag te worden op Weverkeshof. 

Persoonlijke gids 
voor patiënten 
met hartfalen 
Bij hartfalen komt er veel op men-
sen af. Om hen te helpen bij hun 
niet-medische vragen, start bin-
nenkort het initiatief ‘Persoonlijke 
gids bij hartfalen’. Patiënten met 
hartfalen uit de regio kunnen zich 
tot en met 10 maart aanmelden om 
deel te nemen aan de pilot die half 
maart van start gaat.

Hartfalen is een ernstige en chroni-
sche ziekte die veel voorkomt. Uit ge-
gevens van de Hartstichting blijkt dat 
in Nederland naar schatting zo’n 
241.300 mensen met hartfalen leven. 
Bijna 90% daarvan is 65 jaar of ouder. 
Als mensen na hun behandeling in 
het ziekenhuis thuiskomen, dan blijkt 
het vaak lastig om het dagelijks leven 
weer op te pakken. 
Om mensen met hartfalen daarbij te 
ondersteunen heeft zorgverzekeraar 
Coöperatie VGZ in nauwe samenwer-
king met het Catharina Ziekenhuis, 
Máxima MC, Canisius Wilhelmina Zie-
kenhuis en de patiëntenvereniging 
Harteraad een nieuwe service ont-
wikkeld: de ‘Persoonlijke gids bij hart-
falen’. Deze nieuwe, gratis service is 
een aanvulling op het reguliere be-
handeltraject van hartpatiënten in 
het ziekenhuis en is vrij toegankelijk 
voor iedereen, dus ook voor mensen 
die niet bij VGZ zijn verzekerd.

Hoe helpt de ‘Persoonlijke gids bij 
hartfalen’?
VGZ heeft in samenwerking met de 
ziekenhuizen en Harteraad in kaart 
gebracht wat de ervaringen zijn van 
patiënten met hartfalen en hun naas-
ten, om te leven met de diagnose, de 
aandoening en welke impact dat 
heeft op hun leven. Hieruit kwam 
naar voren dat het merendeel van de 
ondervraagden de wens heeft om – 
geen zorg gerelateerde vragen – 
maar juist vragen te kunnen stellen 
over hoe om te gaan met hartfalen in 
het dagelijks leven. En ze stellen deze 
vragen het liefste via de telefoon, of 
via beeldbellen. Daarom heeft VGZ 
de ‘Persoonlijke gids bij hartfalen’ in 
het leven geroepen, waarbij mensen 
met hartfalen een halfjaar lang bege-
leid kunnen worden door een per-
soonlijke gids van VGZ die veelal een 
achtergrond hebben met een oplei-
ding sociale studies. Gedurende dit 
halfjaar is er vier keer een contactmo-
ment en bespreekt de persoon met 
hartfalen, samen met de persoonlijke 
gids van VGZ hoe hij/zij het beste kan 
leven met de aandoening. Zo zijn ‘be-
ter slapen’, ‘je fitter voelen’ en ‘plezier 
beleven’ belangrijke thema's.

Deelnemers gezocht voor pilot
Tot en met vrijdag 10 maart kunnen 
geïnteresseerden zich aanmelden. 15 
maart 2023 gaat een pilot met de 
‘Persoonlijke gids bij hartfalen’ van 
start. 
Coöperatie VGZ, het CWZ, Catharina 
Ziekenhuis, Máxima MC en de Harte-
raad zijn op zoek naar mensen met 
hartfalen (voornamelijk in de regio 
rond Eindhoven – Nijmegen) die deel 
willen nemen aan de pilot om hun er-
varingen te delen. Zo kan de per-
soonlijke gids verder door worden 
ontwikkeld.
Iedereen met hartfalen kan deelne-
men aan de pilot en deelname is gra-
tis. Aanmelden kan via www.vgz.nl/
persoonlijkegids of door te bellen 
naar 088 – 131 16 80 (op woensdag- 
en vrijdagmiddag bereikbaar van 
14.00 - 17.00 uur).

 
De Luchthappers spelen herkenbare 
nummers uit de vaderlandse popu-
laire muziekhistorie. Ook buitenland-
se nummers zoals evergreens en bal-
lades komen aan bod; kortom: luis-

terliedjes en meezingers.
De toegang is voor iedereen gratis en 
wordt gesponsord door ‘Vrienden 
van de Akkers’. Het concert start om 
14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur.
 

Concert  ‘Gerwen verrast met….’  

Virtuoos accordeonkwintet 
ARTE verraste bezoekers
Het accordeonkwintet ARTE trok een vol café De Stam in Gerwen. De vijf 
muzikanten traden zondag 5 maart op in de lunchconcertserie ‘Gerwen 
verrast met…’, een activiteit van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG). Het kwintet verraste de concertgangers met een veelkleurig re-
pertoire van klassieke en moderne muziek, van tango tot jazz met her-
kenbare nummers uit de film- en volksmuziek.

Accordeonkwintet ARTE trad op in de 
WLG-concertserie in De Stam in Gerwen. 
 Foto Cees van Keulen

ARTE is tien jaar geleden gevormd 
door vijf ervaren accordeonisten die 
met elkaar speelden in het accordeo-
norkest Accordeana uit Helmond. 
Erik Verhoef en Kees van de Sande, de 
organisatoren van de WLG-concert-
serie, dankten ARTE hartelijk voor het 
fraaie optreden en de concertbezoe-
kers onderstreepten hun dankbaar-
heid met een langdurig applaus. De 
vijf virtuoze accordeonisten zijn: Dia-
na Meulendijks, Riet Smulders, Rina 
en Paul De Bra en Wilco van Laarho-
ven.    

Sfeervol concert
‘Gerwen verrast met…’ is een activi-
teit van de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen (WLG). De werkgroep nodigt 
voor de concertserie musici uit in het 
genre lichte muziek. Bezoekers kun-
nen genieten van een sfeervol en 
spannend concert. Het lunchconcert 
begint om half twaalf en de entree 
bedraagt tien euro. Vanaf elf uur wor-
den de bezoekers welkom geheten 

en rond half twee is het concert afge-
lopen. De concertserie wordt zondag 
2 april afgesloten door latin/
gipsyjazztrio Sabana. Bezoekers kun-
nen kiezen uit muziek luisteren mét 
of zonder lunch. Wel graag reserve-
ren: voor concert via gerwenverrast.
wlg@gmail.com en voor concert met 
lunch s.v.p. bellen met Bas (De Stam): 
06 5396 5925.

De George Miller Combination ver-
zorgt deze middag met hun band de 
muziekmiddag. Ze hebben een uit-
gebreide speellijst met songs uit de 
dertiger tot de negentiger jaren. Van 
jazz tot Franse chansons en van Zuid-
Amerikaanse tot Nederlandse klan-
ken. Voor de ouderen komen de ge-
voelens van weleer bovendrijven en 
voor de jongeren gaat er een wereld 
open. De George Miller Combination 

bestaat uit zanger Wim van de Ven, 
Friso van Terwisga gitaar, Sjors van de 
Molengraft saxofoon, Louis Richard 
bas en Bert Gerbrands drums.
Weverkeshof en band verwelkomen 
u met veel plezier!

Het adres is Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5, Nuenen. Zoals altijd is de en-
tree gratis. Maar kom op tijd want vol 
is vol. Tot ziens op Weverkeshof.
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Annie de Louw wint  
zusterstrijd op rikavond
Annie de Louw troefde haar zus Mien de Louw af op de 17e rikavond van 
de RKSV Nuenen. Maar dat zal de pret niet drukken binnen deze fanatieke 
rik familie. Tinus Damen was de eerste man op de derde plek. Voor Adriaan 
Schepers (met één E) was er de troostprijs voor het dichtst bij de nul score 
te eindigen namelijk precies nul punten.

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond :
Annie de Louw 106 punten
Mien de Louw 88 punten
Tinus Damen 77 punten
Joop Wouters 72 punten
Wil Marquenie 61 punten
Hennie Nooyen 50 punten
Willy van den Heuvel 48 punten
Gerton van Leenders  48 punten
Rinus van Hoof 48 punten
Piet van der Steen  44 punten

Komende vrijdag is het ook weer ge-
woon 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 10 maart!
SupportersClub RKSV Nuenen

Op de foto:
Links: Winnaar Annie de Louw
Rechts: Ludo van den Berg (organisatie)

Herenteam BC Lieshout:  
dit seizoen als tweede geëindigd
Na de verliespartij tegen koploper BC Shot (uit Dongen) was er voor het 
Lieshoutse herenteam geen eer meer te behalen in de derde afdeling. Dit 
seizoen was een tweede plaats uiteindelijk het hoogst haalbare. Na de 
promotie van afgelopen jaar (van nylon shuttles naar veren shuttles) zat 
er, ondanks de dikke winst in Tilburg en het gelijke spel in Sprang-Capel-
le, dit seizoen geen nieuwe promotie in. 

BC Tilburg-H1 - BCL-H1/BouwCen-
ter Swinkels: 0-8 
De uitwedstrijd tegen het Tilburgse 
herenteam was behoorlijk eenzijdig. 
Doordat één van de Tilburgse spelers 
ook nog eens een blessure opliep 
werd de uitslag wel érg groot. Vierde 
heer Laurence Roijackers wist zijn 
singlepartij maar net te winnen (19-
21, 19-21). Derde heer Bert Manders 
had in die serie singlepartijen een 
bye: zijn tegenstander moest gebles-
seerd opgeven. Tweede heer Ruud 
van Vijfeijken won met 13-21 en 17-
21 en eerste heer Wouter van Vijfeij-
ken won ook. Met 12-21 en 18-21 
werden zo alle vier de singlepartijen 
binnen gehaald. In de dubbelpartijen 
was er alleen in de allerlaatste partij 
sprake van een echte wedstrijd. Max 
de Been en Sander Broekman dwon-
gen een derde set af tegen Bert Man-
ders en Jeroen van der Heiden, maar 
verder lieten de Lieshoutse heren het 
niet komen: ze wonnen ook de laat-
ste set en konden zo het maximale 
aantal van 8 punten meenemen naar 
Lieshout

BC ZIdewinde-H1 - BCL-H1/Bouw-
Center Swinkels: 4-4
De allerlaatste wedstrijd van het sei-
zoen 2022/2023 werkte het Lieshout-
se herenteam in Sprang-Capelle af. 
Zonder de, nog steeds, geblesseerde 
Christian Klumpers werd het een 
mooie en gelijkwaardige wedstrijd. 

Zo wonnen Wouter van Vijfeijken en 
Bert Manders hun dubbelpartij in de 
toegevoegde derde set met 22-20. 
Ook in andere partijen lagen de sco-
res dicht bij elkaar. Ruud van Vijfeij-
ken en broer Wouter van Vijfeijken 
verloren bijvoorbeeld hun dubbel-
partij met 22-20 en 21-18: ook hier 
een minimaal verschil, dus. In de sin-
glepartijen haalde alléén Ruud van 
Vijfeijken zijn partij binnen. 

Bert Manders, Wouter van Vijfeijken 
en Laurence Roijackers konden hem 
dat niet nadoen. Omdat de Lieshout-
se heren wél drie van de vier dubbel-
partijen wonnen kon het seizoen 
toch nog netjes -met een gelijkspel- 
worden afgesloten.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels bestaande uit Christian Klumpers, Laurence Roijackers, 
Bert Manders, Jeroen van der Heiden en Ruud en Wouter van Vijfeijken (beide zittend).

Actief Nuenen!
Ben jij op zoek naar een leuke 
sport in Nuenen maar weet je niet 
waar je moet beginnen? Wil je hulp 
en ondersteuning bij het zoeken 
naar een gepaste sport of activi-
teit? De sportcoaches van Actief 
Nuenen denken graag met jou 
mee!

Maar Actief Nuenen houdt zich niet 
alleen bezig op het gebied van sport. 
Actief Nuenen wil dat iedereen mee 
kan doen. Actief Nuenen is onder-
deel van LEVGroep Nuenen met als 
doel om jong en oud te laten kennis-
maken met alle vormen van sport en 
cultuur in Nuenen. Samen met en-
thousiaste inwoners, sport of cultuur-
aanbieders, onderwijs en andere 
(zorg) organisaties bemoedigen we 
jong en oud om te bewegen en ge-
zond te leven. Samen gaan we voor 
een gezond en actief Nuenen!

Ben jij benieuwd wat Actief Nuenen 
en de LEVGroep allemaal voor jou 
kan betekenen? Neem dan eens een 
kijkje op www.actiefnuenen.nl of 
neem contact op via: actiefnuenen@
levgroep.nl

Wil je op de hoogte blijven van leuke 
nieuwtjes en activiteiten? Volg Actief 
Nuenen dan op Facebook en Insta-
gram! 

De Van Goghdrive is  
weer een succes!
Bridgeclub Common Sense Nuenen organiseerde zaterdag 4 maart weer 
de Van Goghdrive; het jaarlijkse grote bridgetoernooi in Nuenen. 160 
mensen hebben de gehele dag zich kunnen uitleven met 13 speelronden 
en 39 spellen. 

De Bosduvels organiseren 
Special Edition: Ladies Ride!
De Bosduvels houden van mountainbiken. En dat geldt zeker ook voor de 
dames! Al jaren staan de Bosduvels garant voor de mooiste Veldtoertoch-
ten van Brabant. Of wacht... nee… van heel Nederland! Op zaterdag 18 
maart vindt er voor het eerst een speciale editie plaats: De Ladies Ride.

Ontdek de veelzijdige bossen van 
Lieshout en Mariahout eens op een 
andere manier. Kom genieten van 
mooie singletracks, lekkere klimme-
tjes en vloeiende bochten. Weer of 
geen weer: ga de uitdaging aan. 
Want wie is er nu bang van een beet-
je modder? Je kunt kiezen uit twee 
gegarandeerd mooie routes van 35 
of 45 kilometer. 
De Bosduvels staan bekend om hun 
Brabantse gastvrijheid. Een goed ver-
zorgde pauzeplaats en een gratis 
hamburger na afloop vullen je ener-
giepeil op tijd aan.
Inschrijven voor de Ladies Ride op 18 
maart kan voor €5,- via www.debus-
duvels.nl of rechtstreeks via https://
www.fietssport.nl/inschrijven/54970 
als je lid bent van de NTFU. Bij de 
start/finish zijn voorzieningen aan-
wezig zoals een fietsenstalling, fiet-
senafspuitplek en toiletten. Je kunt 
na aanmelding (online of ter plaatse) 
starten tussen 13:15 en 14:00. Startlo-
catie: Scouting Lieshout aan de He-
rendijk.

Kun je er geen genoeg van krijgen? 
Op zondag 19 maart tussen 8:30 en 
10:00 start de jaarlijkse MTB-ride met 
afstanden van 35, 45, 55 of 70 kilome-
ter. Ook voor mannen.

De ochtend begon traditiegetrouw 
met koffie/thee en een stuk vlaai. Na 
het welkomstwoord gaf de wed-
strijdleider de instructies voor de 
speeldag. De resultaten van de och-
tendzitting bepaalden de indeling 
op sterkte in de middag. Alle paren 
hadden daardoor kans op een prijs in 
de eigen ‘lijn’.

De dag was weer goed georgani-
seerd, verliep in een zeer vriendelijke 
stemming en leverde mooie en span-
nende spelmomenten op. Mooi om 
te zien dat er ook enkele jonge men-
sen deelnamen. 

Uiteindelijk kan er maar één paar de 
toernooiwinnaar zijn en dit jaar was 
dat het duo Chris van Eekelen en Nol-
leke van Santvoort. Proficiat!! 

Een fijne bridgedag; mede mogelijk 
gemaakt door Veldsink Advies en 
Schäfer Notarissen!

Zie voor alle uitslagen de website van 
Bridgeclub Common Sense Nuenen: 
https://30022.bridge.nl/competi-
ties/.

Volgend jaar hopelijk weer een volle 
zaal met bridgers!

Gezellige rikmiddag 
Buurthuis Gastvrij 
Na 3 jaar stilzitten is er verleden week gestart met een eerste rik- en joker-
middag In Buurthuis Gastvrij aan de Jo van Dijkhof. Het was al een gezel-
lig moment en er wordt gehoopt dat het verder zal uitgroeien. Meer info 
hieronder. 

De eerste rik en jokermiddag

Een 15 tal deelnemers waren aanwe-
zig om hun kwaliteiten te tonen. Na 
een kort openingspraatje was het 
twee uurtjes gezellig kaarten en sa-
menzijn. Zeker de rikkers waren dui-
delijk aanwezig. 

De tweede rik-en jokermiddag is op 
woensdag 8 maart, van 14.00 tot 
16.00 uur. De entree zal€ 1,00 bedra-
gen. Op 15 maart is er geen rikken en 
jokeren, in verband met de verkiezin-
gen die dag. 

Let op!! Daarna verhuist het kaarten 
van de woensdag.naar wekelijks de 
maandagmiddag. Dus met ingang 
van maandag 20 maart van 14.00 tot 
16.00 uur. Dit is dan definitief. Iedere 
rikker of jokeraar is van harte uitge-
nodigd. Ook je familie en vrienden 
zijn welkom!! Vind je het leuk om die 
middag de drankjes te willen in-
schenken, heel graag, van harte wel-
kom! 
Voor meer info, bel met Cor Reniers, 
tel. 06 20907618.

Collegeleden van 
gemeente Nuenen 
steken handen uit 
de mouwen voor 
NLdoet
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 
organiseert het Oranje Fonds sa-
men met maatschappelijke organi-
saties in Nederland weer NLdoet. 

Op vrijdag 10 maart gaan Wethou-
ders Sandor Löwik, Bertje Van Stip-
hout, Niels Wouters en de gemeente-
secretaris Marike Arents van 13.00 – 
15.00 uur het schoolplein van BS De 
Wentelwiek opfrissen. Zo dragen zij 
bij aan een fris en opgeknapt school-
plein wat ervoor zorgt dat kinderen 
in een fijne, vrolijke en veilig omge-
ving kunnen spelen, leren en tot ont-
wikkeling komen.

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om 
een dag het verschil te maken. Jaar-
lijks gaan duizenden Nederlanders 
voor NLdoet een paar uurtjes aan de 
slag bij een vrijwilligersorganisatie.

Wethouder  
Sandor Löwik  
zet afvalhelden 
in het zonnetje
Het is de week van de afvalhelden. 
In heel Nederland zetten zo’n 
30.000 medewerkers zich dage-
lijks in voor het inzamelen van af-
val en grondstoffen, het draaiende 
houden van milieustraten, het 
schoonhouden van onze straten, 
plantsoenen en riolen, het vervoe-
ren van ons afval en het recyclen 
en verwerken ervan. 

Tijdens de Week van de Afvalhelden 
zet ook gemeente Nuenen medewer-
kers in het zonnetje. Wethouder San-
dor Löwik brengt daarom op donder-
dag 9 maart een bezoek aan de afval-
helden in Nuenen en verrast ze met 
complimenten en wat lekkers.
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SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten 
Vrijdag 10 maart 
Nederw. 35+1 - Acht 35+1  . . . . . . . . . 19.30 u
De Valk VR 30+1 - Nederw. VR 30+1 .20.00 u 
Zaterdag 11 maart 
Wilh. Boys VetA - Nederw. Vet  . . . . . . 16.30 u
Zondag 12 maart 
Nederw. 1 - SV Olland 1  . . . . . . . . . . . . 14.30 u
RKGSV 4 - Nederw. 3  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u
SV Unitas’59 10 - Nederw. 4  . . . . . . . . 14.00 u

Nuenen trekt na prachtige 
helft aan kortste eind
Door Wilbert Ketelaars

Nuenen speelde de beste eerste helft van dit seizoen. Tegenstander Hal-
steren kwam er niet aan te pas. De ploeg uit West-Brabant stond net on-
der Nuenen op de ranglijst, dus het was zaak voor Nuenen om minimaal 
gelijk te spelen, dan zouden ze deze ploeg onder zich kunnen houden. De 
intentie was duidelijk aanwezig om een goed resultaat te behalen.

Nuenen begon erg goed aan de wed-
strijd. Al na 2 minuten volgde na een 
goede aanval, een kopbal op de lat. 
Daarna volgde de ene na de andere 
goede aanval richting het doel van de 
tegenpartij. Toni Cuenca kopte net 
over na een goede voorzet van Matt 
Bolhuis. De thuisploeg speelde met 
veel overtuiging en met de druk naar 
voren. Even later kwam Ed Craenen 
goed door en schoot net voorlangs. 
Geoff Soethout (‘man of the match’) 
bracht menig speler van Nuenen in 
stelling om een nieuwe aanval op te 
zetten. Het was een genot om te zien 
hoe frivool er door Nuenen werd ge-
voetbald. Janic Teunissen was weer op 
dreef op links en was betrokken bij di-
verse acties. Hij bediende Tim Kete-
laars van een goede voorzet, die hij 
maar net naast het doel kopte. Zeker 
10 mogelijkheden had Nuenen voor 
rust om de (verdiende) score te ope-
nen. Tja, en dan komt Halsteren, door 
een beoordelingsfout van Jeroen, op 
een onverdiende 0-1.
Dit was even een domper voor de 
thuisploeg, maar dit was van korte 
duur, want net voor rust werd Jordi Wa-
penaar goed bediend door Max Ver-
kuijl, hij schoot met links binnen, 1-1. 

De hoop was nu gevestigd op de 2e 
helft. Toni Cuenca kon Ed Craenen in 
stelling brengen, maar trof net geen 
doel. Tim Ketelaars schoot van 20 me-
ter in de linker hoek, maar de keeper 
van Halsteren hield zijn doel schoon 
door een prima redding. Daarna was 
het weer Janic Teunissen die met een 
schot de paal trof. Dit was een dag, dat 
de bal er gewoon niet in wilde ! Even 
later trof Halsteren weer doel uit een 
van de schaarse mogelijkheden, 1-2.
Met een paar wissels, probeerde trai-
ner Ruud van der Rijt, de wedstrijd nog 
te laten kantelen. Max Nijst kwam voor 
Jordi Wapenaar, Sem van den Broek 
voor Toni Cuenca, Keci Chilala voor Roy 
Olislagers. Met nog een kwartier te 
spelen, schoot Matt Bolhuis net naast 
de kruising, het lukte helaas weer niet. 
Door de aanval meer op te zoeken, 
kreeg Halsteren nog meer ruimte en 
scoorde 10 minuten voor tijd 1-3. Dit 
was een enorme domper voor het 
goed voetballende Nuenen. Met dit 
vertoonde spel kunnen ze weer verder 
bouwen en zal het zeker bij de aanko-
mende wedstrijden beloond gaan 
worden.
Komende zondag speelt Nuenen uit 
bij Kampong in Utrecht.

Nederlandse 
Studentenkampioenschappen
Tijdens de Nederlandse Studentenkampioenschappen in Amersfoort 
hebben de drie deelnemers van Z&PV Nuenen, Alexander Nijst, Robin 
Goossens en Merel Phaff maar liefst vijf keer het podium gehaald, waar-
van tweemaal goud!

Gulbergentrail 
 
Hardlopen op de 'Gulberg'. De jaarlijkse Gulbergentrail vindt op zondag 
12 maart om 11:00 uur op 'het dak van Brabant' plaats. 

Met zestig meter boven de zeespiegel 
is Gulberg het hoogste punt in Bra-
bant. Op de Gulberg, een voormalige 
afvalberg, vindt een gedeelte van deze 
trail plaats. Door het hoogteverschil in 
het parcours en de oversteek over het 
kanaal is deze trail met recht een uit-
dagende trail. Er is een flink hoogte-
verschil: tot maximaal 15%, vijftig 
hoogtemeters per ronde, met een uit-
dagende ondergrond met soms brede 
goed begaanbare paden, maar ook 
smalle fietspaadjes.

De start en finish zijn op de bekende 
locatie: Vamweg 3, Nuenen/Mierlo (af-
slag bij het Eindhovens kanaal). Het 
parcours heeft een lengte van totaal 
10,3 km. Je kunt kiezen om 1, 2 of 3 
ronden te lopen. Elke ronde is weer an-
ders, maar wel met de bekende uitda-
ging van een trail.
Het unieke parcours op het “dak van 
Brabant”is tijdens de trail vrij toegan-
kelijk voor de supporters. Ook zij kun-
nen genieten van de mooie vergezich-
ten als ze de moeite nemen om naar 
boven te lopen, zonder natuurlijk de 
traillopers te hinderen.
De elfde editie wordt georganiseerd 
door de vier loopgroepen uit de regio, 

zijnde LOGO (Geldrop), LGB (Brande-
voort), LGM ( Mierlo) en LONU (Nue-
nen).

Voorinschrijven is mogelijk tot en met 
vrijdag 11 maart. De kosten bedragen 
bij de voorinschrijving € 5,00 voor alle 
afstanden. Kinderen onder de 18 jaar 
gratis.
Kinderen onder de 12 jaar alleen on-
der begeleiding. Spikes zijn niet toe-
gestaan.
De Gulbergentrail start om 11.00 uur 
(alle afstanden). Voor meer informatie 
zie www.gulbergencross.nl

Hard werken beloond met mooie overwinning 

Elsendorp - Nederwetten 0-2
Door Louis Staals

Slechts zes supporters van de harde kern waren aanwezig in Elsendorp. 
De weersvoorspelling was niet optimaal, maar de koude wind en ver-
wachtte natte sneeuw bleven uit. De eerste helft ging vrijwel gelijk op, 
maar de thuisclub kreeg toch de meeste kansen en in de 40e minuut, een 
voor Nederwetten mooie wending. 

Op zo’n 20 meter van het Elsendorp 
doel kreeg Nederwetten een vrije 
trap te nemen en die werd precies 
volgens het boekje uitgevoerd door 
Nederwetten. Dennis van Es speelde 
de bal strak in op Ben van der Brug-
gen en die knalde snoeihard en zui-
ver de bal achter de overigens prima 
keepende doelman van Elsendorp. 
0-1 (navraag bij de trainer Mario 
Pluggers bleek dit niet ingestudeerd 
te zijn). Hiermee werd ook de rust-
stand bereikt.

Na de thee, voordat alle supporters 
goed en wel weer langs de lijn ston-
den, was het opnieuw raak. Een hoge 
bal werd door de Elsendorp keeper 

verkeerd ingeschat en los gelaten 
waarop de altijd attente Dennis van 
Es adequaat reageerde en de 0-2 op 
het scorebord zette. Nederwetten 
kreeg de wedstrijd meer in handen 
en iedereen bleef hard werken en 
vuile meters maken voor elkaar. In de 
80e minuut moest Roy Sleegers met 
een blessure van het veld en hij werd 
vervangen door Maarten van Ger-
wen, maar Nederwetten verdient een 
pluim voor de inzet en saamhorig-
heid om de veel hoger op de ranglijst 
staande ploeg uit Elsendorp te ver-
slaan. 9 punten uit de laatste 3 wed-
strijden. Volgende week thuis tegen 
Olland.  Als ze deze mentaliteit vast-
houden, komt het linker rijtje in zicht.

Nuenenaar Tommie van der Struijs begint 
seizoen met zege: P1 in BMC!
GENK – Dat noem je nog eens je 
seizoen succesvol beginnen: kar-
ter Tommie van der Struijs won 
zondag de eerste ronde van het 
BMC-kampioenschap. Knap, voor-
al omdat het voor de dertienjarige 
Nuenenaar zijn eerste seizoen in 
de Rotax Max Senioren-klasse is.  

“De snelheid was het hele weekend 
goed”, glunderde Tommie vlak voor 
de prijsuitreiking op het circuit van 
Genk. “In de kwalificatie had ik niet 
de beste positie, maar werd ik toch 
nog derde overall.”
Een prima uitgangspositie voor de 
heats in deze sterk bezette klasse, 
waarin Tommie de jongste deelne-
mer is. “In de eerste heat werd ik eer-
ste, maar kreeg ik een penalty van vijf 
seconden en werd ik als tweede ge-
classificeerd. In de tweede heat ben 
ik als tweede gestart en ook als twee-
de gefinisht.” 

Daarmee had hij met name aan zich-
zelf bewezen dat het met zijn snel-
heid wel snor zat. Dat liet hij in de 
prefinale opnieuw zien. Daarin reed 
hij van vier naar twee. “Ik had een 
goede start”, verklaarde hij. “In de fi-
nale had ik weer een prima start, nu 
vanaf twee. Kort daarna viel ik helaas 
terug naar P3. Daarna ben ik terugge-
reden naar twee en heb ik uiteinde-
lijk ook de nummer één ingehaald.”
In de slotfase werd het nog even 
spannend. Tommie: “In de laatste 
paar rondes werd ik weer ingehaald. 
Maar in de laatste ronde heb ik toch 
nog de leiding kunnen terugpakken. 
Ik kneep hem wel toen ik de leiding 
kwijtraakte. In de laatste ronde zag ik 

in de eerste bocht een klein gaatje en 
ik dacht: boeien, het is nu alles of 
niks. Toen lukte het.”

En dus snelde hij als eerste over de fi-
nish. Een fraaie bevestiging van zijn 
uitstekende vorm die hij al tijdens 
zijn twee voorbereidingswedstrijden 
op het seizoen had getoond. “Tijdens 
de Winter Cup-wedstrijd van Chrono 
Winter in Kerpen was ik tweede en tij-
dens de Euro Trophy Winter Cup in 
Campillos was ik zesde.”
Knap voor een debutant in de Senio-
ren-klasse. De klasse ligt hem blijk-
baar uitstekend. “Ik heb er één dag 
aan moet wennen. Hiervoor heb ik 
drie jaar Junioren gereden, en de Se-
nior-kart is wel vergelijkbaar. De ban-

den zijn wel een stuk zachter en dat 
geeft veel meer grip. En onderin 
heeft de motor meer kracht.” 

Zijn huidige vorm belooft wat voor 
de rest van het seizoen. Dat bestaat 
voor de snelle Brabander uit de Rotax 
Max Challenge Euro Trophy en het 
BNL-kampioenschap. Wat dat laatste 
kampioenschap betreft: daarvoor 
komt hij komend weekeinde al in ac-
tie. Dan staat de BNL Kick-Off op het 
programma. “Daar hoop ik weer te 
kunnen winnen.” 

Tommie van der Struijs wordt in zijn 
raceactiviteiten ondersteund door 
Bouvin power, Albert Siegers, Vag-
techniek BV en Searchflow.

 
Zowel Alexander als Robin wisten 
een Nederlandse Studentenkampi-
oenschapstitel in de wacht te slepen. 

Alexander deed dat op de 100 meter 
vlinderslag en Robin op de 100 meter 
schoolslag. Alexander tikte aan in 
58,54 seconden en Robin deed dat 
op haar 100m in 1.15.47. Naast deze 
twee Nederlandse titels waren er ook 
nog drie tweede plaatsen. Merel 
Phaff werd twee keer tweede, op de 

50 en 100 meter rugslag en Robin 
pakte nog een zilveren medaille op 
de 50m schoolslag. Een super mooi 
resultaat waar ze trots op mogen zijn.

Ook zin in wedstrijdzwemmen? 
Heb je minimaal je C-diploma en wil 
je een keer mee komen doen, stuur 
dan een mail naar wedstrijdzwem-
men@zpvnuenen.nl of neem contact 
op via het contactformulier op onze 
website www.zpvnuenen.nl

Johann van de Kerkhof/RaceXpress.nl

Wegwijs  
adviesmiddag
Vrijheid, ook als u niet meer zo 
goed ter been bent. Met de scoot-
mobiel of een aangepaste fiets 
kunt u eropuit! Overweegt u ge-
bruik te gaan maken van een 
scootmobiel of bijvoorbeeld een 
driewielfiets? Kom dan naar de 
gratis adviesmiddag ‘Wegwijs’.

Fysio- en ergotherapie Kwiek organi-
seert samen met Scoot2be en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) afdeling 
Nuenen 'Wegwijs'. Wellicht heeft u al 
jarenlange verkeerservaring, maar 
het rijden op een scootmobiel of een 
aangepaste fiets is toch anders en 
kan even wennen zijn. Niemand is te 
oud om te leren. Om veilig met uw 
scootmobiel of (aangepaste) fiets het 
verkeer in te gaan, is kennis van de 
actuele regels onmisbaar. 

VVN geeft uitleg over de basisregels 
in het verkeer en de ergotherapeut 
over de aanvraag van een geschikte 
scootmobiel of aangepaste fiets. 
Stichting Fietsmaatjes Nuenen is aan-
wezig met een duofiets en rolstoel-
fiets. Het is mogelijk om verschillen-
de vervoersmiddelen te proberen en 
om te bekijken wat bij u past.

De Wegwijs adviesmiddag is op 
woensdag 22 maart van 13.30 tot 
15.30 uur aan de Vincent van 
Goghstraat 139. Uiteraard zijn erva-
ren bestuurders en fietsers ook wel-
kom om hun ervaringen en tips uit te 
wisselen met nieuwe gebruikers. 
Meer informatie: 06 33183114.
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OVERAL 
BOUWEN
OF REKENING 
HOUDEN?

Bepaalt het water waar onze huizen komen, of 
bepalen onze huizen waar het water mag komen? 
Hoe zie jij de toekomst van ons water? 

Voor het realiseren van uw op maat gemaakte wensen
T. 06 8371 0913  E. Tivako@outlook.nl

Open dag Yuverta 
mbo Helmond
Dinsdag 21 maart, 17.00 - 20.00 uur

Meld je aan via yuverta.nl

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

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

Energieke avond Hofwijk 
Met 25 bezoekers was bijna een kwart van de leden van buurtvereniging 
Hofwijk aanwezig op de informatieavond die de gemeente onlangs orga-
niseerde in samenwerking met EnergiehuisSlimWonen. Buurtbewoon-
ster en energiecoach Wilma van Aken opende de avond en energiecoach 
Hans Hendriks begeleidde het gesprek.

Onafhankelijke informatie
Hans introduceert het lokale Energieloket EnergieHuisSlimWonen. Het infor-
matiecentrum voor energie van 8 gemeenten die ook energiecoaches opleidt. 
Nuenen heeft inmiddels 15 energiecoaches die overal in het dorp onafhanke-
lijk voorlichting geven. Ze geven antwoord op vragen als, Hoe vind je de juiste 
paden in het woud aan informatie over energiebesparing? Hoe maak je een 
plan om energie te besparen? Wat kun je als buurtbewoners samen oppakken? 
Het doel van de avond was om met elkaar te overleggen over hoe we met min-
der energie meer comfort kunnen krijgen in huis.

Al snel komen de vragen los en raken de aanwezigen met elkaar in gesprek. De 
kracht van buren die elkaar kennen is dat je met elkaar kunt bespreken wat het 
resultaat van een maatregel in een vergelijkbare woning is. Dat is waardevol 
voor mensen uit de buurt die de keuze voor b.v. zonnepanelen, isolatie of 
HR++ glas nog moeten maken.

Energieslaven
Aan het einde van de bijeenkomst werd het filmpje ‘Energieslaven’ via Youtube 
getoond. Het geeft gevoel bij het begrip energie en maakt je ervan bewust wat 
er nodig is aan energie als je de lamp aandoet, het koffieapparaat aanzet of een 
douche neemt. ‘Mijn zoon heeft zijn kinderen dit filmpje laten zien voordat hij 
over hun lange douchen begon’, gaf Hans als tip.

De organisatoren kregen complimenten voor de waardevolle informatieve 
avond en na afloop bleven mensen in gesprek met o.a. energiecoaches Rob 
Wendrich en Kim Mulder om ook hun laatste vragen beantwoord te krijgen.

Aan de slag
Hebt u ook vragen? Elke zaterdagochtend in de Bibliotheek Nuenen van 11.00 
tot 13.00 uur kunt u terecht op een inloopspreekuur.

Wil jij ook aan de slag? Bezoek dan één van de workshops ‘Verbeterplan maken 
met de WoningQuickScan’. Dat kan op 29 maart of 26 april van 19.00 tot 22.00 
uur op het Gemeentehuis in Nuenen. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.
energiehuisslimwonen.nl/agenda

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

Loopt je graag
dan zijn wij op zoek 

naar jou
Word bezorger


