
ROND DE LINDE week 11 Donderdag 16 maart 2023

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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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NUE NEN

David Smeulders Hoogleraar energietechnologie 

Gerwen in stroomversnelling Wat gebeurde er in 2022

Joost Heijnen 
Heel Nuenen Schoon

MAGAZINE OVER DUURZAAM LEVEN, WONEN EN WERKEN IN ONZE GEMEENTE

Editie 2023

IN STROOMVERSNELLING

NUENEN  DUURZAAM

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

www.makelaarsplein.com

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

Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. 
Leuk voor in huis en daarna in de tuin. 
Diverse kleuren, in 13cm-pot. 8.99
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

5.99

Uitreiking     
D’n Dwèrsklippel  
met het witte voetje
Op halfvastenzondag, wordt in 
Het Park te Nuenen, rond het mo-
nument van d’n Dwèrsklippel, 
voor de 41e keer de onderschei-
ding ‘D’n Dwèrsklippel met het 
Witte Voetje’ uitgereikt.

Deze prestigieuze onderscheiding 
wordt door Het Genootschap van 
Oud Prinsen jaarlijks toegekend aan 
een persoon of organisatie die zich 
op een positief dwèrse manier heeft 
weten te onderscheiden en op die 
wijze een positief-dwèrse bijdrage 
heeft geleverd aan onze maatschap-
pij. De uitreiking zal plaatsvinden op 
zondag 19 maart om 13.11 uur.
U wordt van harte uitgenodigd om 
bij de feestelijke uitreiking in Het 
Park aanwezig te zijn.

Nuenen Campers breidt uit
Door Janneke Mes

Hans en Yolanda Weijnen timmeren al een aantal jaren aan de weg met 
hun Camperverhuurbedrijf aan de Langlaar. Nu het vakantieseizoen weer 
voor de deur staat, lopen de aanvragen voor de verhuur alweer een tijdje 
binnen.

len de focus, naast verhuur, nu ook 
gaan leggen op in- en verkoop van 
campers. De verkoop doen zij samen 
met Hans van Tuijl uit Nuenen. Door 
hun opgebouwde expertise kan Nue-
nen Campers goed adviseren, bijv. 
over importeren en belastingregels 
bij een aankoop.

Open dagen
Zij zijn zich nu aan het voorbereiden 
op de open dagen die op 25 en 26 
maart zullen plaatsvinden. Zij kijken 
met een goed gevoel terug op de 
open dagen afgelopen jaar. Hans: 
"De belangstelling was overweldi-
gend, we hebben driehonderd gas-
ten ontvangen, het was erg leuk om 
te doen". "Toen al hebben we vele 
boekingen voor dit jaar direct mogen 
ontvangen", vertelt Yolanda. Op de 

De lente is in zicht

Fietsmaatjes Nuenen is er weer klaar voor!
De winter ligt achter ons en het voorjaar lonkt. Fietsmaatjes Nuenen 
heeft de afgelopen periode gebruikt om ervoor zorg te dragen dat onze 
gasten en vrijwilligers weer de weg op kunnen. Recent hebben we de zes-
de duo� ets in ontvangst genomen en dus hebben we nu meer capaciteit 
om te gaan � etsen met onze gasten en vrijwilligers. In totaal hebben we 
nu zes duo� etsen en een rolstoel� ets.

Als u als gast of vrijwilliger gebruik 
wilt maken van Fietsmaatjes, mail 
dan naar info@fietsmaatjesnuenen.
nl of bel naar onze secretaris, Huib 
Hardeman, 06.22 77 65 95.

Bezoek Dierenrijk met FMN
Dankzij de fantastische medewer-
king van Dierenrijk en de familie Lips 
mogen onze gasten Dierenrijk gaan 
bezoeken met een van onze vrijwilli-
gers tijdens een fietstocht. De duo-
fiets wordt geparkeerd aan de in-
gang van Dierenrijk en onze gasten 
kunnen dan in een rolstoel het park 
bezoeken en een kop koffie nemen 
op het terras. Wederom een mooie 
uitbreiding van de te bezoeken loca-
ties in onze regio.

len en kon er niet over praten.” Nu 
lukt het heel aardig en het verhaal 
klinkt inderdaad heel heftig met ge-
lukkig een goede afloop. We drinken 
koffie bij de Kleine Dommel.” Hier heb 
ik mijn feest gevierd toen ik 50 jaar 
werd”, Zo verhuist S. in haar herinne-

Reactie gast
Dat onze gasten een rit met de vrij-
williger zeer waarderen, blijkt uit on-
derstaand bericht van een van onze 
gasten:
Het is koud maar droog. Zullen we 
het erop wagen S.? Het is al zo lang 
geleden dat we samen hebben ge-
fietst. Mijn appje aan haar om te re-
serveren voor deze tocht wordt dank-
baar beantwoord. Zeker wil S. graag 
fietsen. Dubbel paar handschoenen, 
dikke trui en maillot onder de lange 
broek, laat de winterfietstocht maar 
komen! S. heeft onderweg veel ver-
halen over van alles. Maar vooral over 
een heel spannend kerstfeest bij de 
familie waar mama bijna was gestikt.” 
Ik kon twee weken alleen maar hui-

ring naar een fijnere plek. Ze kijkt 
trots en blij rond en herkent een ober 
die werkte op haar feest. Op het Een-
eind steekt een krokus voorzichtig 
zijn paarse kopje boven de grond. 
Een kleine maar zekere voorbode 
van de lente. Maar nu nog even niet!
Onze vrijwilligers zijn blij dat ze der-
gelijke momenten mogen delen met 
onze gasten.

Als uw interesse is gewekt, neem dan 
contact op via onze website of met 
onze secretaris. 

open dagen staan Lieke, Peter, Nico-
le, AnneMarie, Yolanda, Hans en Hans 
van het Nuenen Campersteam voor u 
klaar om u van alle informatie te 
voorzien.

Drivers Experience Day
Hans begeleidt de mensen altijd bij 
het rijden van een camper voordat ze 
op vakantie gaan. Een proefrit is altijd 
mogelijk om vertrouwen op te doen 
en de drempel te verlagen, waarbij 
Hans uitleg geeft over bijvoorbeeld 
parkeren, achteruitrijden en roton-
des nemen. 

Nuenen Campers gaat dit nog meer 
vormgeven door middel van een 'Dri-
vers Experience Day' op zondag 2 
april. Iedereen die eens wil rijden in 
een camper en de ervaring wil op-
doen, kan zich aanmelden voor deze 
dag. 

Open dagen: zaterdag 25 en zondag 
26 maart van 11.00 tot 18.00 uur
Drivers Experience Day: zondag 2 
april (aanmelden via de website)

Nuenen Campers, Langlaar 2 Nuenen, 
www.nuenencampers.nl

De belangstelling om met een cam-
per op pad te gaan,  groeit nog steeds. 
Dit betekent voor Nuenen Campers 
werk aan de winkel. Hans en Yolanda 
verheugen zich op de komende 
maanden waarin zij weer elke dag in 
touw zijn om mensen te ontvangen, 
hand- en spandiensten te doen rond-
om de verhuur, mensen uitleg te ge-
ven over hun campers en vakantie-
gangers te begeleiden tijdens de reis. 

Ook in- en verkoop
De verhuur is groeiende en zij heb-
ben hun vloot uitgebreid naar zes, en 
binnenkort zeven campers. Waar zij 
de prognose legden op 25% toena-
me in dit jaar, zitten zij nu al op ruim 
de helft hiervan. In het voor- en na-
jaar is er nog ruimte voor verhuur, 
maar in de zomer zitten ze nagenoeg 
volgeboekt. Mensen weten de weg 
naar hun inmiddels goed te vinden. 
Ze merken dat ook de vraag om een 
camper te kopen gegroeid is, zeker 
als mensen geproefd hebben van de-
ze manier van vakantievieren. Over 
de afgelopen jaren hebben zij al 
meerdere campers verkocht om hun 
eigen 'verhuurvloot' op peil te hou-
den. Dit smaakte naar meer en zij wil-

Kienavond 
in Lieshout
Vrijdag 17 maart houden wij (senio-
renvereniging/KBO lieshout) voor 
iedereen een gezellige kienavond 
in het Dorpshuis Lieshout. 

U maakt 24 keer kans op een van de 
mooie prijzen zoals levensmiddelen-
tassen, koffiepakketten en geldprij-
zen.
De Kienavond vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout. 
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.
Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit en zien u graag op onze 
kienavond.
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. U kunt niet 
zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.
Maak telefonisch een afspraak via 040 2631631 of ga 
naar www.nuenen.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

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

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-2837383 

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 dinsdagavond 18.00-20.00 uur.
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1

HUIS NAAR WERK

SCOOTER VAN DE OPENBARE 
WEG VERWIJDERD
Op 21 februari is door gemeente Nuenen een scooter van 
de openbare weg verwijderd en opgeslagen op de ge-
meentewerf. Het betreft de volgende scooter zonder 
kentekennummer. Na telefonisch contact met Handhaving 
via 040-2631631 en tegen betaling van de gemaakte kos-
ten kan de eigenaar het voertuig komen ophalen. Dit kan 
tot uiterlijk 23 mei, daarna wordt het voertuig ter vernie-
tiging afgevoerd.

      
VRAGEN OVER     
DE BELASTINGAANGIFTE?
Kunt u wat hulp gebruiken bij uw belastingaangifte? Bi-
bliotheek Dommeldal helpt u graag hiermee. U bent van 
harte welkom bij een van de belastingspreekuren in de 
maanden maart en april. Er staan een aantal laptops klaar 
waarop u, onder begeleiding van een belastingexpert, uw 
belastingaangifte kunt invullen. Dat is op vrijdag 17 maart, 
maandag 27 maart en op vrijdag 21 april, van 11.00-12.30 
uur. Deelname is gratis, aanmelden kan via de balie of via 
de website: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten 

Voor wie?
De belastinghulp via de bibliotheek is voor iedereen (niet 
voor ondernemers / zzp-ers)  met een maximaal verza-

melinkomen van 35.000 euro voor alleenstaanden en 
50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. Het gaat 
hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte, dat wil zeg-
gen: u heeft een salaris, of AOW met eventueel een pen-
sioen. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek voor 
deze dienst.

Wanneer?
Deze gratis dienstverlening loopt van 1 maart tot en met 
30 april 2023. Kijk in de agenda wanneer belastinghulp in 
welke vestiging beschikbaar is.

Wat heeft u nodig voor een eenvoudige aangifte?
Jaaropgave(n) 2022
Werkende DigiD-inlog en wachtwoord (heeft u dit nog 
niet, kom dan eerst naar het Informatiepunt Digitale Over-
heid (IDO) bij de Bibliotheek)
Legitimatiebewijs
Mobiele telefoon
Bonnetjes en rekeningen van aftrekbare door u gemaak-
te kosten als u die heeft, bijvoorbeeld zorgkosten en/of 
giften.

BEZWAAR MAKEN 
WOZ-BESCHIKKING
Heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 
ontvangen? Op deze aanslag vindt u de WOZ-waarde en 
deze waarde is bepalend voor de hoogte van je onroeren-
dezaakbelasting (OZB). 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? En wilt u be-
zwaar maken tegen de WOZ-beschikking? Dat kunt u zelf 
gratis, makkelijk en snel doen via het belastingen portaal 
van de gemeente: belastingen.nuenen.nl 

Let op: 
• Als u bezwaar maakt, is het inschakelen van een bureau 

niet nodig. Als u het zelf doet, heeft u net zoveel kans 
op verlaging van de WOZ-waarde. 

• Wanneer u zelf bezwaar indient is het gratis. U kent uw 
eigen woning het beste en u weet zelf waarom de WOZ-
waarde niet klopt. 

• De bureaus sturen een hoge rekening naar de gemeen-
te als een bezwaar wordt toegekend. En deze kosten 
worden indirect ook door u (de inwoners) betaald.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER 
Op dinsdag 21 maart 2023 is er een hoorzitting van de Al-
gemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis. 

om 19.30 uur 
bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burge-
meester en wethouders naar aanleiding van een handha-
vingsverzoek t.a.v. diverse activiteiten op het perceel Eeneind 
32 en een omgevingsvergunning van 3 november 2022 ter 
legalisatie van een vijver op het perceel Eeneind 32.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

RAADSINFORMATIE
Inloop - spreekhalfuur met de raad
Op 23 maart om 19.30 uur vindt het 
raadspreekuur plaats, in de raadzaal 
van Het Klooster. U bent welkom om 
in gesprek te gaan met raads- en bur-
gerleden. U hoeft zich niet vooraf aan 
te melden en kunt zo binnenlopen. Dit 
onder het genot van een kopje ko�  e 
of thee.

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 23 maart om 20.00 uur een beeldvor-
mende avond in de raadzaal van Het Klooster.
Het volgende onderwerp komt aan bod:
 • Dorps bouwen

Tijdens de beeldvormende avond staat het delen van in-
formatie centraal. Het uiten van standpunten is niet aan 
de orde.
Bekijk de agenda op www.nuenen.raadsinformatie.nl.

Wilt u meespreken?
Meld u aan vóór 22 maart a.s. 12:00 uur via nuenen.nl/
doe-kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail naar gri�  e@
nuenen.nl.

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

 VERGUNNINGEN PERIODE   
   07-03-2023 EN 13-03-2023

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Molvense Erven 45 Plaatsen van een aanbouw aan 
    de achterzijde van een woon- 
    huis 
Rullen 15 Het gewijzigd bouwen van een  
    garage-carport/bedrijfsge-  
    bouw t.o.v. een verleende ver-
    gunning 
Lissevoort 8 Het bouwen van een materiaal-
    loods bij Hockeyclub Nuenen
De Beekse Tuin 69 Plaatsen van een berging met  
    overkapping 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Collse Hoefdijk 25B Wijzigen van het gebruik ten be-
    hoeve van tijdelijke bewoning   
    van de bedrijfswoning 
Wettenseind 16 Plaatsen van een tijdelijke unit ten  
    behoeve van een kinderdagver- 
    blijf

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving
Refelingse Heide 1 Plaatsen van een dieseltank 
Duivendijk 1 Beëindigen van de verkoop  
    en opslag van consumenten-
    vuurwerk 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Toestemming voor de Gerwen  
    Nederwetten Loop 2023  
Opwettenseweg 203 Toestemming voor een wijzi-
    ging van een aanhangsel op  
    grond van artikel 30a Alco-  
    holwet door bijschrijving van  
    een leidinggevende 

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

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

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken

Expo

TusseN______
______ruimte
De vier kunstenaars van Tussenruimte - Nathalie 
Brans, Tinka Pittoors, Ton Slits en Leo Vroeginde-
weij - maken allen zeer verschillend werk, maar 
verrassend zijn de vele paralellen die zichtbaar 
worden nu hun werk in samenhang wordt gepre-
senteerd onder leiding van Ton Slits in De Cacao-
fabriek Expo.

Schilderijen, fotografie, ruimtelijk werk, een veel-
heid aan verschillende materialen van zeer groot 
tot zo klein dat het onder een glazen stolp past. 
Tussenruimte is een visueel rijke en aantrekkelijke 
tentoonstelling: laat je imponeren door een reus-
achtige wolk van pingpongballen, een hond die 
naar zijn spiegelbeeld staart, een enorm boek over 
de maan, geborduurde schilderijen en nog heel 
veel meer.

Tussenruimte is van 6 maart t/m 14 mei 2023 
dagelijks gratis te bezoeken tussen 13.00 en 
17.00 uur in De Cacaofabriek Expo in Helmond.

binnenkort:

vr 17 mrt 20.45 u  

harry sacksioni
vr 24 mrt 21.00 u  

mr. punch 
THE MUSIC OF MARILLION  
za 25 mrt 20.45 u  

klangstof
zo 02 apr 11.00 u  

platenbeurs 
za 08 apr 21.00 u  

we all love the 80's 90's & 00's
zo 16 apr 15.30 u  

magoria 
ROCKOPERA JACK THE RIPPER 1888
vr 21 apr 21.00 u  

michiel borstlap band
PLAYS HERBIE HANCOCK
zo 23 apr 15.30 u  

ravaging europe
WARBRINGER, EVIL INVADERS, SCHIZO-
PHRENIA E.A.

podium

MON CRIME 
Franse misdaadkomedie

L’IMMENSITA
Over opgroeien in het Rome van de jaren 70  

THE BLUE CAFTAN 
Over de liefde tussen Halim en Mina

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Onze Hazenpeper is Top!
   

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste 
service en kwaliteit

Jubileum Burgers  ................. 2 stuks 4,50

Quiche Lorraine, uit eigen keuken
1 + 1 Gratis

Schuitje Varkenshaas-Brie 
"Even in de oven"  ................................. P/St. 4,50

Muiderslotje  .......................... 100 gr. 2,85
Biefstuk gevuld met kruidenboter 
en pampakruiden

100 gr. Gebraden gehakt +
100 gr. Leverkaas  ............................. 2,95

TOPPER

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

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

Noord-Hollandse Lutje Winkel 1916 
kazen met een rijk smaakpallet

De Brabantsche               koerier

Kazen vers van het mes

ACTIE:
Een kilo Maasdammer gaten kaas

voor slechts e 9,95 per kilo
Deze acti e is geldig tot 28 maart en max 2 kilo per persoon

www.dekaaskoerier.nl
      @debrabantschekaaskoerier

  debrabantschekaaskoerier@gmail.com
06 - 34 29 38 35

•• Diverse olijven, tapenade’s, roomkazen

•• Diverse noten en mixen

•• Bijzondere kazen uit Nederland en ver daar buiten

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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Workshop  
‘Goed voorbereid’ – 
Noodsituaties/ 
Cybercriminaliteit 
Ben jij Goed voorbereid op Nood-
situaties?  Workshop ‘Goed voor-
bereid’ tijdens de Inloop op maan-
dag 27 maart om 14.00 uur.

Nederland is een veilig land, de kans 
op een ramp is gelukkig niet heel 
groot. Toch is het verstandig om je 
voor te bereiden op een eventuele 
noodsituatie, zoals wateroverlast, 
een pandemie of een evacuatie na 
een gasexplosie. Het Rode Kruis heeft 
een workshop ontwikkeld waarin je 
leert om veelvoorkomende risico’s in 
jouw directe leefomgeving te voor-
komen. We bespreken hierin het be-
lang van een Sociaal netwerk - ICE op 
je telefoon - Kennis van EHBO - Nood-
pakket - Persoonlijk noodplan.
 Gedurende 1,5 uur geeft een vrijwil-
liger handige tips en uitleg. Zo zor-
gen we met en voor elkaar voor onze 
veiligheid.  Voor meer informatie ga 
naar: https://www.rodekruis.nl/bra-
bant-zuidoost/onze-activiteiten/
goed-voorbereid/. Voor meer infor-
matie mail: inloop.wlg@gmail.com

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; 

Week van de mondhygiënist
Van maandag 20 tot en met zondag 26 maart vindt de elfde editie van de 
Week van de Mondhygiënist plaats. Tijdens deze landelijke campagne-
week vragen beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten en de aangeslo-
ten mondhygiënisten aandacht voor preventieve mondzorg bij de jeugd. 

En dat is hard nodig, want als we niet 
nu ingrijpen, dreigt de gezondheid 
van de gebitten van kinderen en jon-
geren snel achteruit te hollen. De 
campagne roept op om voortaan de 
mondhygiënist te bezoeken met de 
slogan: Voorkom gaatjes, maak een 
gaatje vrij voor de mondhygiënist.

Aanpak jeugd hard nodig
Vanaf het eerste babytandje is het 
van belang goed te poetsen. Een 
slecht wisselgebit bij de jeugd op de 
lagere school kan later tot forse 
mondproblemen leiden. En bij pu-
bers met een beugel is het schoon-
houden van de mond extra belang-
rijk om gaatjes en tandvleesontste-
king te voorkomen. 
Helaas zien we in de praktijk dat dit 
niet gebeurt. Volgens een onderzoek 
van Independer komen zes op de 
tien peuters niet bij een mondzorg-
verlener. Ruim de helft (60,6%) van 
de kinderen van 2 en 3 jaar oud be-
zoekt geen mondhygiënist of tand-
arts. Cariës (gaatjes in de tanden) 
komt zeer veel voor onder jongeren. 
Dit concludeert het Zorginstituut in 
het ‘Signalement Mondzorg 2018’. 
Van de andere onderzochte leeftijds-
groepen (11-, 17- en 23-jarigen) is de 
mondgezondheid gestagneerd of 
zelfs verslechterd. Ook valt op dat 

jeugdigen met een migratieachter-
grond een slechtere mondgezond-
heid en tandheelkundig gedrag heb-
ben. Daarnaast baart de sterke toe-
name van (erosieve) gebitsslijtage 
zorgen. Meestal is erosie de oorzaak 
van gebitsslijtage; erosie komt door 
het nuttigen van zuren in zoete voe-
dingsmiddelen en dranken. Recent 
duiken ook veel berichten in de me-
dia op dat zorgmijding in de mond-
zorg toeneemt. Zeker nu de koop-
kracht van veel mensen onder druk 
staat, maar ook uit onbekendheid 
met de mondzorg. 

Geef de jeugd een goede start!
Het is van groot belang dat jongeren 
de komende jaren meer de preven-
tieve mondzorg weten te vinden. Ge-
dragsverandering begint bij kinde-
ren en jongeren die nog vatbaar zijn 
voor deze boodschap. De meeste 
problemen in de mond zijn namelijk 
met goede zelfzorg en een bewust 
eet- en drinkpatroon te voorkomen. 
Voordat je achttien jaar wordt, kun je 
ook nog eens kosteloos de mondhy-
giënist bezoeken. De mondzorg tot 
18 jaar valt onder de basisverzeke-
ring. 
Deze goede start geeft kinderen een 
voorsprong voor de rest van hun le-
ven.

Investeren in veilige fietsvoorzieningen

Veilig Verkeer Nederland
Nederland is fietsland nummer één en dat moet zo blijven. We mogen 
trots zijn op onze fietsinfrastructuur en het is zaak dat overheden hierop 
blijven investeren. In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen is 
het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk om te kiezen voor de po-
litieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van 
de verkeersveiligheid voor de fietser. Uit een onderzoek in de aanloop 
naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onder kiesgerechtigden 
bleek dat 57% het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop ge-
stemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid.
 
Nederland beschikt over ruim 23 mil-
joen fietsen en ruim 38 duizend kilo-
meter aan fietspaden. "Fietsen wordt 
ons net als zwemmen met de paple-
pel ingegoten. Het balanceren op 
twee wielen is ons verre van vreemd 
en dat moet zo veilig mogelijk ge-
beuren. Die veiligheid heb je groten-
deels zelf in de hand en veilige fiets-
voorzieningen zijn en blijven een ab-
solute noodzaak. En in dat laatste kan 
alleen de politiek het verschil ma-
ken"; aldus VVN-woordvoerder Rob 
Stomphorst.

Van de 582 verkeersdoden in 2021 
hebben de fietsers een te groot aan-

deel. Maar liefst 207 fietsers kwamen 
om in het verkeer en twee derde hier-
van bestond uit ouderen. Bij deze 
groep gaat het deels om eenzijdige 
ongevallen bij het op- en afstappen 
die ontstaan als gevolg van even-
wichts-problemen die op latere leef-
tijd kunnen optreden. Van de fiets-
slachtoffers in 2021 reden er 80 op 
een e-bike of een speed-pedelec. 

Fietsen is echter wel een gezonde be-
zigheid die we allemaal tot op verge-
vorderde leeftijd veilig willen blijven 
uitvoeren. De VVN Opfriscursus Fiets 
wordt regelmatig in gemeenten 
georganiseerd en is een voorbeeld 
van de wijze waarop VVN zich inzet 
om de fietser veilig te laten blijven 
deelnemen aan het verkeer. 
 
VVN-Participatiepunt
Verkeerssituaties die door belang-
hebbenden als gevaarlijk worden er-
varen kunnen altijd worden gemeld 
bij het VVN-Participatiepunt; een on-
line platform waar bewoners meldin-
gen van verkeersonveilige situaties 
kunnen maken die zij ervaren in hun 
directe woonomgeving. Om deze 
vervolgens op te lossen op basis van 
advies van Veilig Verkeer Nederland 
in constructief overleg met melders 
en gemeente of provincie.  

Celtic Night Nuenen      
Zin in een muzikale, sfeervolle avond vol Keltische muziek? Kom dan op 
25 maart naar Celtic Night Nuenen. 'Four of a Kind' is hoofdact. Hiermee 
staat de top van de Ierse muziek in Nederland op het podium. Openings-
act 'Roos Trio & Friends' gaat voor een feestelijke start van de avond 
zorgen. 
'Four of a Kind' brengt Ierse muziek 
met een moderne twist. De jonge, 
doch ervaren talenten spelen krach-
tige, energieke en dansbare jigs en 
reels. Eindelijk is het gelukt om ze 
naar Nuenen te krijgen. Four of a Kind 
bestaat uit uilleann pipes-wonder-
kind Michael Boere, internationaal 
bouzouki én mondharmonicaspeler 
Tijn Berends en swingende bodhrán-
speler Suzanne Leeuw. Four of a Kind 
heeft precies de juiste combinatie 
van instrumenten en temperamen-
ten om hun muziek naar het hoge ni-

veau van vaardigheid en energie te 
brengen dat hoort bij moderne Kelti-
sche muziek. Ze nemen het publiek 
daar graag in mee. De Ierse muziek-
pers schrijft lovende kritieken, en dat 
zegt wat!
Roos Trio & Friends zagen we voor 
het eerst als afsluiter op het TalentPo-
dium van het Iers sessie festival Nue-
nen 2022. Dit smaakte naar meer. 
Met Ierse en Engelse traditionals, 
bierliederen (Roos Trio is verbonden 
aan een kleine, ambachtelijke brou-
werij in Brabant en weten hier wel 

raad mee), ballads en dansnummers 
en hun gevoel om goed aan te slui-
ten bij het publiek vinden we ze een 
uitstekende opener voor de Celtic 
Night.
 
Tijdens de nazit kun je blijven han-
gen voor een drankje en een praatje. 
Er wordt dan Ierse sessie aan de stam-
tafel gespeeld. Ben je sessiemuzi-
kant, breng dan je instrument mee 
en schuif aan bij sessietrekker Jigsaw. 
Voor mensen die al een akoestisch in-
strument bespelen en graag eens 
laagdrempelig willen meespelen met 
een Ierse sessie, bieden we om 22.45 
uur een mee speelmoment aan. Meer 
informatie en twee tunes om te oefe-
nen staan op onze website.
Iers sessie festival Nuenen organi-
seert muzikale activiteiten op het 

vlak van Ierse en folkmuziek. Naast 
samen genieten van de muziek is 
contact en gezelligheid ook belang-
rijk. Celtic Night Nuenen is in Cultu-
reel centrum Het Klooster en begint 
om 20.00 uur.
 
Programma: Optreden Roos Trio & 
Friends 20.00 uur, pauze 20.45 uur, 
21.15 uur Optreden Four of a Kind 
21.15 uur, nazit met Ierse sessie 22.15 
uur - 24.00 uur.
Kaartjes zijn in de voorverkoop 
€ 17,50 per stuk. Vanaf 20 maart 
wordt dat € 20,- Jongeren onder 18 
jaar betalen € 8,-. 

Kijk voor informatie en kaartjes op 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl. 
Graag tot ziens op zaterdagavond 25 
maart in Het Klooster!

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
 14.00-16.00 uur Rik-en jokermiddag, buurthuis Gastvrij, Jo van Dijkhof
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.

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. 

VRIJDAG 17 MAART
19.30 uur  Kienavond, Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout
20.00 uur   Rikken RKSV Nuenen

ZATERDAG 18 MAART
12.00-17.00 uur Fototentoonstelling, t Kwetternest (clubgebouw PVGE) 
 Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen
13.00 uur André van der Maatdag Opschoondag, verzamelen bij kiosk in Gerwen 
13.15 uur Mountainbiken 'Ladies Ride', Scouting Lieshout, Herendijk 7, Lieshout
15.00 uur Gerwen-Nederwettenloop, Heerendonk in Nederwetten
20.00 uur  Drumfanfare Jong Leven: Maestro 2023, het Klooster.
20.30 uur  Concert Tip Yar in het Van Goghkerkje

19 MAART t/m 25 MAART
 Collecte ReumaNederland

ZONDAG 19 maart
08.30 uur  Jaarlijkse Bosduvels MTB Ride omgeving Mariahout
12.00-17.00 uur Fototentoonstelling, t Kwetternest (clubgebouw PVGE)
 Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen
13.11 uur  Uitreiking D’n Dwèrsklippel met het witte voetje, Het Park Nuenen
14.00-17.00 uur Muziek op Weverkeshof, George Miller Combinatie, Weverkeshof
14.00 uur Groot gratis concert orkest Nooitgedacht met mondharmonica orkest de 
 Stofhappers. Klooster Nuenen
14.30 uur Sunny Blues The PinPins, Schafrath Nuenen

MAANDAG 20 MAART
19.30 uur  Kien Bingo avond t.b.v. Alpd”hHueze, Zaal Enode Nuenen

WOENSDAG 22 MAART
13.30-15.30 uur Wegwijs - gratis adviesmiddag over fietsen, Fysio- en ergotherapie Kwiek,
 Vincent van Goghstraat 13, Nuenen
18.30 uur  Sjors Creatief in D’n Heuvel te Gerwen
 
DONDERDAG 23 MAART                                             
09.30-11.30 uur Computercafé Nuenen, Veilig gratis WiFi, bibliotheek Dommeldal
20.00-22.00 uur Een avond met Erik Borgman, theoloog. De Regenboog.
20.00 uur Liederentafel, Café Schafrath, Park 35, Nuenen

VRIJDAG 24 MAART
13.30 uur Herhaling Senergiek Lezing Wim Troost, Trefpuntzaal Het Klooster

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA
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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:

Solidariteitsmaaltijd   
dit jaar weer groot succes
Na drie stille coronajaren kon eindelijk weer de bekende Solidariteits-
maaltijd worden gehouden: eenvoudig en lekker eten voor het goede 
doel. Afgelopen vrijdagmiddag heeft een grote groep vrijwilligers weer 
hard gewerkt om het kerkelijk centrum de Regenboog om te toveren in 
een gezellige ruimte met mooi gedekte lange biertafels en kleurige quilts 
aan de muren. De belangstelling was groot; er was zelfs een wachtlijst. 
165 mensen ontmoetten elkaar en genoten van een heerlijke Keniaanse 
maaltijd. 

Landbouwproject voor vrouwen in 
Kenia
Dit jaar stond een landbouwproject 
voor vrouwen in Kenia centraal. 
Droogte en armoede maken een 
goede oogst bijna onmogelijk. Daar-
om is het belangrijk dat deze vrou-
wen de beschikking krijgen over een 
waterpomp, watertank en leidingen. 
Ook wordt er training en begeleiding 
gegeven bij dit landbouwproject dat 
voedselzekerheid biedt aan de vrou-
wen en hun gezinnen. 
Door middel van een kort filmpje kre-
gen de aanwezigen een indruk van 
het leven van deze vrouwen. 

Veel vrijwilligers hadden de hele dag 
in de keuken gestaan en samen een 
heerlijke maaltijd gekookt: Keniaan-
se pannenkoekjes met salade, ei, ba-
naan en kip of een vegetarische va-
riant met linzen en daarna zoete ‘olie-
bolletjes’ (Mandazi) bij de koffie.  

Afrikaanse zang en handwerk
Vóór en na het eten zong het beken-
de wereldkoor Keskedee uit Nuenen 
mooie, ritmische liederen uit Afrika 
en andere delen van de wereld. Hun 
enthousiasme werkte aanstekelijk. 
Ook stonden er kleurrijke kramen 
waar handwerk uit verschillende Afri-
kaanse landen kon worden gekocht. 
Voor iedere beurs was er wel iets 
moois te vinden. 

De organisatie kan terugkijken op 
een heel geslaagde avond: niet al-
leen wat betreft het eten en de sfeer, 
maar ook de opbrengst van ruim € 
2.000,- was een prachtig resultaat. Op 
de website www.solidariteitsmaal-
tijd.nl staat een mooie fotoreportage 

van de avond. Ook vindt u hier de re-
cepten van de maaltijd. 

Meer informatie
De solidariteitsmaaltijd werd georga-
niseerd door de werkgroepen ont-
wikkelingssamenwerking van de ker-
ken in Nuenen in samenwerking met 
onze dorpsgenoot Greet de Bruijn. Zij 
is verbonden aan de stichting MOV 
Eindhoven die dit project in Kenia al 
bijna 25 jaar steunt. 

Zie voor meer informatie over het 
project www.stichtingmov.nl 

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl dan komen wij bij je 
langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen.

Ook een leuke hobby?

De hobby van....De hobby van....
Kees Rovers
De hobby van Kees staat in het teken van 
de wereld van Vincent van Gogh. Dat de 
werkplaats achter Kees' huis aan de Berg 
ooit de werkplaats was van de lijstenma-
ker van Van Gogh, was het eerste zaadje van zijn hobby. Onlangs is de 
werkplaats benoemd tot officieel van Gogh Monument. Toen Kees dertig 
jaar geleden graafwerkzaamheden verrichtte in de tuin, vond hij scher-
ven van potten, restanten van bierpullen. Deze vondst wakkerde zijn in-
teresse aan voor de beroemde schilder. Het werd een sport om diens 
schilderijen te reconstrueren met oorspronkelijke spullen. Daarom struin-
de Kees vele rommelmarkten, veilingen en marktplaats af naar 18e/19e 
-eeuwse spullen die van Gogh op het doek heeft vastgelegd. Hij vond 
ambachtelijke boerenwerktuigen, zoals een 'zicht' (een soort zeis) en ook 
alle voorwerpen zoals op het schilderij 'De aardappeleters' staan afge-
beeld. Kees heeft de stillevens van van Gogh hiermee 'tot leven' gebracht. 
Kees "het is een uitdaging om die materialen te vinden, te onderzoeken 
waar ze voor dienden, en meer te leren over die tijd." 
Kees is maatschappelijk betrokken en vindt het belangrijk dat de jeugd 
leert van de tijd van onze voorouders. Hun armoede heeft van Gogh uit-
gebeeld in zijn schilderijen en goed beschreven in zijn brieven. Kees wil 
inzicht overbrengen aan anderen over die tijd, en hoe het arme gebied 
ontwikkelde naar de huidige welvarende regio. Hij zoekt nog naar goede 
mogelijkheden om zijn collectie toegankelijk te maken voor anderen.

Op dit moment is Kees 
bezig om tableau vi-
vants te reconstrue-
ren. Hij bouwde vorig 
jaar het tableau vivant 
van het schilderij 'We-
ver en baby in kinder-
stoel'. Het volgende 
project is 'Meisje bij 
wieg'. 
Het verhaal van deze 
hobby, met het karak-
ter van een missie, is 
nog niet ten einde. 

Kees heeft in zijn tuin een verblijf voor graffitikunstenaars die geïnspi-
reerd zijn door van Gogh. Ingrid en Kees Rovers nodigen jaarlijks wereld-
beroemde kunstenaars uit om hier te werken. 
En waar kan de kunstenaar dan slapen? Natuurlijk in een replica van het 
bed van het beroemde schilderij 'De slaapkamer' uit 1888.

Kinderen in armoede
Bij gelegenheid van hun 20-jarig bestaan organiseert Stichting Leergeld 
Nuenen samen met Kids Society Erica een Symposium: ‘Kinderen in ar-
moede’ op dinsdag 28 maart van 16.00 tot 18.00 uur in de Studio van John 
Geven, Spegelt 45 Nuenen.

Het is toch ongelooflijk dat in zo’n 
welvarend land als Nederland, ar-
moede zo’n hot item moet zijn de 
laatste tijd. Corona, de toeslagenaf-
faire, energietoeslag en de toestand 
in de wereld hebben het veel erger 
gemaakt dan het al was. Veelal zijn 
het de kinderen die daar de meeste 
last van onder vinden. Gemiddeld 
twee kinderen per klas groeien op in 
armoede. Hoe herken je armoede? 
Wat zijn de signalen? Welke impact 
heeft armoede op de sociale, intellec-
tuele en zelfs lichamelijke ontwikke-
ling van een kind?

Voor dit symposium zijn deskundi-
ge sprekers uitgenodigd:
Drs. Jodi Mak, senior onderzoeker bij 
het lectoraat Armoede interventies 
van de Hogeschool van Amsterdam 
zal het o.a. hebben over feiten, oorza-
ken en gevolgen van armoede op 
kinderen en gezinnen.
Mr. dr. Gaby van den Biggelaar, direc-
teur landelijke vereniging van Stich-
ting Leergeld, zal ingaan op de orga-

Sjors creatief en muziek maken bij orkest GMK

Muziek en het kinderbrein 
“Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”. Je hebt 
het vast wel eens gehoord van bijvoorbeeld Prof. dr. Erik Scherder, hoog-
leraar klinische neuropsychologie. Hij pleit ervoor dat muziek een van-
zelfsprekend onderdeel gaat uitmaken in de levens van kinderen. “Het 
brein van een kind is volop in ontwikkeling. Zingen of het bespelen van 
een instrument zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen tussen de her-
sendelen worden aangelegd."

Muziek maken stimuleert de ontwik-
keling van het kind. Als je muziek 
maakt, moeten de hersendelen met 
elkaar samenwerken en daar worden 
ze beter van. Een kind leert op 
muziekles noten lezen, is bezig het 
instrument te bespelen en moet te-
gelijkertijd goed luisteren. De herse-
nen worden dus volop aan het werk 
gezet. Daarnaast raakt muziek je en 
draagt daarmee bij aan de emotione-
le ontwikkeling. Je kunt dus niet 
vroeg genoeg beginnen!” 

Orkest GMK werkt samen 
Orkest GMK en het Kunstkwartier wil-
len, samen met de scholen in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, meer 
kinderen stimuleren om muziek te 
maken! Hiervoor zijn er een aantal 
laagdrempelige mogelijkheden voor 
kinderen.
Op woensdag 22 maart om 18.30 uur 
is er weer Sjors Creatief in D’n Heuvel 
te Gerwen. Kinderen van groep 3 tot 
en met 8 kunnen gratis kennismaken 
met Orkest GMK: blazen op bijv. een 
trompet of roffelen op het slagwerk. 
Na een korte uitleg mogen kinderen 
al zelfs meespelen met het orkest! 
Opgeven kan via www.actiefnuenen.
nl, Muzikale ontdekking.
Ook is het mogelijk om de cursus Kies 
je Instrument op dinsdagmiddag om 
15.30 uur in ’t Klooster te Nuenen te 
volgen. Strijken, blazen en roffelen, 
kinderen ervaren zelf tijdens 12 les-
sen wat het beste bij hen past. Tarief € 
99,- en opgeven via www.kunst-
kwartier.nl
Heeft een kind al een voorkeur en wil 
het een instrument verder uitprobe-
ren? Dan is een korte cursus van drie 
lessen op het favoriete instrument 
een aanrader. Tarief € 40,- (inclusief 
lenen instrument van het Kunstkwar-
tier) en opgeven via www.kunst-
kwartier.nl

Save the date: Op zondag 16 april om 
15.00 uur is ons harmonieorkest te 
horen tijdens een concert met als 
thema ‘landen en culturen’. Het vindt 
plaats in de nieuwe Clemenskerk te 
Gerwen. Zet deze datum alvast in je 
agenda, meer info volgt.
Info: www.gerwensmuziekkorps.nl 

nisatie, doelstellingen, ontwikkeling 
en ambities van Stichting Leergeld.

Hans van de Spek, directeur Jeugd-
educatiefonds, voormalig kamerlid 
en partijvoorzitter PvdA, geeft inzicht 
in de werkwijze en doelstelling van 
het Jeugdeducatiefonds.
Hopelijk bieden de sprekers inspira-
tie, praktische handvatten en  stof tot 
nadenken voor iedereen die met kin-
deren en onderwijs, sport of cultuur 
te maken heeft.
Bestuurders, directeuren en mana-
gers waarvan hun organisatie met 
kinderen te maken hebben, hebben 
een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen om te luisteren naar sprekers 
en van gedachten te wisselen over 
dit onderwerp.

Een avond met  
Erik Borgman, theoloog
Op donderdag 23 maart houdt de bekende theoloog Eric Borgman een 
inleiding in Nuenen tijdens een oecumenische thema-avond in kerkelijk 
centrum De Regenboog van 20.00 - 22.00 uur.

De coronaperiode heeft de betrok-
kenheid van mensen met hun plaat-
selijke kerk behoorlijk veranderd. 
Hoe kunnen geloof en kerk van bete-
kenis blijven voor mensen? Zeker ook 
voor mensen die worstelen met le-
vensvragen, zoals: hoe kun je zinvol 
over God spreken als je hevig leed 
meemaakt? Of: welk antwoord heb ik 
vanuit mijn levensovertuiging op alle 
crises die we nu meemaken? Wat kan 
een plaatselijke geloofsgemeen-
schap dan betekenen?
Met zulke thema’s kan men op ver-
schillende manieren omgaan. Vaak 
wordt dan gekeken naar antwoorden 
uit de sociale wetenschap. Dat kan 
mooie inzichten opleveren en sug-
gesties voor de praktijk rond commu-
nicatie en organisatie. Maar het is 
nog belangrijker de eigen spirituali-
teit vast te houden en te versterken. 
Dat is ook het vertrekpunt van Erik 
Borgman in zijn boek Alle dingen 
nieuw. Daarin ontwikkelt hij een 
theologische visie voor onze tijd. Hij 
neemt de huidige werkelijkheid van 
cultuur en samenleving erg serieus 
en wil zich als gelovige en als theo-
loog daardoor laten leiden.
Borgman gaat in gesprek met veel 
schrijvers, dichters, kunstenaars en 
musici. Hij is verrassend open en ac-
tueel. Hij neemt ons mee en laat ons 
op een nieuwe manier kijken naar 
onze tijd, cultuur en samenleving. Hij 
gaat daarbij niet op de eerste plaats 
uit van geloofswaarheden of van de 
bijbel maar van hedendaagse vragen 
en antwoorden. 

Dat maakt zijn inleiding interessant 
voor een breed publiek.

Erik Borgman is lekendominicaan en 
hoogleraar publieke theologie in Til-
burg. Hij is ook bekend als ‘linksbui-
ten’ van het theologisch elftal van de 
krant Trouw. Maar vooral is hij een 
origineel denker en een goed spreker 
die zijn publiek graag uitdaagt zelf 
een visie te ontwikkelen op heden-
daagse vragen.

Ter voorbereiding lezen we enkele 
kenmerkende korte stukken uit zijn 
boek op woensdag 15 maart. Die 
bijeenkomst vindt plaats in het pas-
toraal centrum van de Parochie Heilig 
Kruis, Park 55, Nuenen, 20.00-22.00 
uur. Begeleiding: pastoraal werker 
em. Jos Deckers

Thema-avond: donderdag 23 maart 
kerkelijk centrum De Regenboog, 
Sportlaan 5, Nuenen. Tijd 20.00 - 
22.00 uur. Toegang gratis. 

Uitslag rikken 
kantine Nederwetten
Vrijdagavond 10 maart:
1e prijs: Louis Staals 176 p
2e prijs: Trees Bastiaans 112 p
3e prijs Piet van Genugten  106 p
4e prijs: Bert de Vries  68 p
5e prijs: Jos van de Laar 65 p

Dit was de laatste kaartavond van het 
seizoen. We willen iedereen bedan-
ken voor de sportieve en gezellige 
avonden bij ons in het Piet Render-
spaviljoen.
Tot volgend jaar!

Gevonden
trouwring bij Jumbo Kernkwartier 
Nuenen. Inlichting: M. v. Laar, Refe-
lingse Erven 44. Tel. 040-283 346 0 / 
06-208 480 12.
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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 11

Oplossingen wk 10

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.

Kruiswoord

B A N K B E D A N O N I E M

R S I R U S A D I K O

U V L E K K E R B E K Z B

G A T M E A N D E R B U I

G L A S R A E H R O S E

E K E R S T N A D A T L

D O O K

P T A B O E P A T E R B

A D E N M E R K N I E R

L O L V E R G I E T B O E

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

I H A M O D E R A D E

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 9 7
8 1 4

4 7 2
7 8 1

1 2
2 9 8

2 9 5
3 4 1

5 7 2

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

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

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

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

B O D E M B E D E K K E R

AARON
ARREST
BALKEN
BENAUWEN
BLOEDVATEN
BOCHEL
BUREN
CHANTABEL
CLOSETROL
COYOTE
CURSIST
DANIG
ENTER
ENZYM
ETUDE
FAXMACHINE
GENIE
GRAANMOLEN
GRIND
HAAIENTAND
ILLINOIS
KLEPPEN
KNECHT
KNISPEREN
KOMPAS
KOOSNAAM
KWIEK
MANIAK
MENGKOM
MUGGENBEET
NAGEL
OREADE
PAGINA
PLOOIROK
RUNDERHAAS
SAMEN
SMAKEN
TEGEN
TREMOLO
WONING
ZANGTALENT
ZWAAN

Horizontaal: 
1 klemtoon 6 vechtsport 12 zitzak 13 rustteken 15 geldschieter 18 strofe 20 bierglas 
21 grootvader 23 bloeimaand 24 riv. in Spanje 26 pl. in Zuid-Holland 28 honingbij 29 Amerikaanse 
fi lmprijs 31 houtsoort 33 waskuip 34 vlug 36 muziekkorps 38 begroten 41 blinde woede 
43 slingerplant 45 Scandinaviër 47 wedstrijdbeker 49 vlakgom 51 stroomgeul 52 werelddeel 
55 haarvet 58 duizend gram 59 vogelvoer 60 uitproberen 61 opgewekt.

Verticaal: 
2 Griekse zonnegod 3 Spaanse titel 4 overschot 5 vliegende schotel 7 onaangepast mens 
(jeugdtaal) 8 sprookjesfi guur 9 hoge berg 10 treuzelen 11 houtsoort 14 sterrenbeeld 16 etter 
17 scheepsstuur 18 kroeg 19 water in Utrecht 22 pluralis 25 rookgerei 26 zuidvrucht 
27 dwingeland 28 houtsoort 30 jockeypet 32 deel v.e. viool 35 chocolademelk 36 Russisch 
muntje 37 unie 38 groot onheil 39 rondtrekkende steppebewoner 40 boerse vrouw 42 kort 
moment 44 uitroep van pijn 46 bejaard 48 inwendig orgaan 50 Aziatisch oliestaatje 53 reeks 
54 rund 56 oostzuidoost 57 dof.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.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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 9, Mw. M. van de Wijgert, Nuenen

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

WE HALEN alle witgoed 
en electronica gratis bij u 
op (behalve koelkasten). 
Tel. 06-46830117.

TE KOOP GEVRAAGD
Fietsen, bromfietsen en 
opknapfietsen. Tel. 06-46 
830117.

Cultuur Overdag Terugblik 
concert Muziek in Huis
Vrijdagmiddag 10 maart speelde het ensemble Emile ter Schegget & Tim 
Veldman bij Cultuur Overdag in de Raadszaal van Het Klooster. Bezoekers 
genoten van het spel van Emile (blokfluit) en Tim (klavecimbel). 

De musici speelden prachtig en over-
duidelijk met veel plezier; tussen de 
stukken door vertelden ze over hun 
ensemble. Emile en Tim vonden el-
kaar in hun expressieve kijk op mu-
ziek, gedreven door hun ambitie om 
relatief onbekende muziek voor pu-
bliek te spelen.
Het repertoire dat ze speelden, was 
aangenaam gevarieerd: het pro-
gramma varieerde van Telemann, 
Bach en Vivaldi tot Dowland. De toe-
lichtingen van de musici op de diver-
se stukken uit de Barok waren humo-
ristisch en informatief, de muzikali-
teit was boeiend en heerlijk. De af-
sluiting was heel bijzonder: de heren 
bleken ook nog prachtig te kunnen 
zingen. Na afloop was er gelegen-
heid het klavecimbel goed te bekij-
ken en werd uitleg gegeven over de 
werking. De blokfluitist had een keur 
aan fluiten en vertelde daarover.
De aankondiging van het concert 
had ook een blokfluitclub geïnspi-
reerd om samen te komen luisteren. 
Ze waren zeer enthousiast:  “Prachtig! 
Je werd naar een andere wereld ge-
speeld. Niets dan lovende woorden, 

met zijn concert ‘Sneeuwhart’. Hij 
brengt een mengeling van eigen 
werk en de mooiste liedjes van Ne-
derlandse en Belgische bodem. Tus-
sendoor deelt hij graag dierbare er-
varingen, zwerftochten en anekdo-
tes. Zijn vele vriendschappen en sa-
menwerkingen met veelal Neder-
landse artiesten hebben hem hoor-
baar blijvend geïnspireerd en ge-
voed. 
Meer informatie over het concert en 
kaartverkoop is te vinden op www.
cultuuroverdag.nl Op de website is 
ook een terugblik te vinden van eer-
dere concerten van Guus Westdorp 
bij Cultuur Overdag.

Foto’s Annette Stevens

Sunny Blues Nuenen  
presenteert: The PinPins
Op zondagmiddag 19 maart vanaf 15.30 uur speelt de Limburges Blues-
band The PinPins in Café Schafrath te Nuenen. Rhythm & Blues van onder 
andere The Red devils, Charlie Musslewhite en Stevie Ray Vaugh druipt 
het podium af. 

Grommende mondharmonica afgewisseld met flitsende gitaar en sax solo’s 
worden ondersteund door de ritmesectie. Herkenbare nummers en grooves 
zorgen voor een swingende middag. Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath bluesoptredens in Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief via de 
website: www.sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u nooit een optreden en veel 
gezelligheid. Datum: 19 maart om 15.30 uur. Entree gratis. Locatie: Café Schaf-
rath, Park 35 Nuenen.
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Steun uw lokale 
ondernemers! 

Koop de 
Nuenen Centrum 

Cadeaubon

geen minpuntjes gevonden. Leuke 
inleiding over de aard van de muziek. 
Heel goed samenspel in ongedwon-
gen sfeer.” Een ander gaf aan: “Nu heb 
ik gehoord hoe mooi een blokfluit 
kan klinken. Wat is het leven mooi en 
goed zolang er zulke gedreven, be-
gaafde en toegankelijke musici rond-
lopen, die de mensen verblijden met 
hun muziek!

Zondagmiddag 26 maart: concert 
Guus Westdorp
Al 50 jaar houdt Guus zich bezig met 
Nederlandstalige liedjes. In vele thea-
ters heeft hij gespeeld en gezongen. 
Hij was onder meer pianist bij Toon 
Hermans en Liesbeth List. Al twee 
keer eerder mocht Cultuur Overdag 
Guus Westdorp ontvangen. In 2017 
als begeleider van Ernst de Corte en 
in 2019 met liederen van Ramses 
Shaffy. Op zondagmiddag 26 maart 
(aanvang: 14.30 uur) is hij opnieuw te 
horen in het Van Goghkerkje, dit keer 

Gratis webinar rondom  
studiefinanciering
Beginnen met een nieuwe opleiding is spannend en er moet veel gere-
geld worden, zoals studiefinanciering. Dit levert veel vragen op bij eind-
examenkandidaten. Daarom organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) een gratis webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs' op 16 
maart aanstaande.

Aanmelden kan via duo.nl/webinar
Straks naar het mbo? DUO organiseert in mei een apart webinar over studiefi-
nanciering in het mbo. DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere 
wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellin-
gen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming school-
kosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

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

Vieringen:
H. Clemenskerk Nuenen
Zaterdag 18 maart 18.30 uur viering, 
orgelspel, voorganger pastor Jos 
Deckers.
Zondag 19 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans Koor, voorganger pastor 
Paul Clement. Na de viering van zon-
dag is er gelegenheid om elkaar ach-
ter in de kerk te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Misintenties:
Zaterdag 18 maart 18.30 uur:
Dick Evers; Henk Rooswinkel.
Zondag 19 maart 11.00 uur:
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem – Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij – van de Kam; Karel 
Smits; Marian Wetzels – Webers; Julia 
Moonen-Kwinten; Janus Moonen.

Mededelingen:
Zie beneden.

St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 19 maart 11.00 uur: viering, 
voorganger pastor Jos Deckers. 
 
Misintenties:
Gerrit van der Maat; Jos van Lierop; 
Tonnie van Rooij-Zwegers.

Mededelingen:
Zie beneden.

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 19 maart 09:30 uur: viering, 
orgelspel met cantor, voorganger: 
pastor Jos Deckers.

Misintenties:
Fam. Schenkels-van Tien; Petra Verha-
gen-Royakkers; Wim Joosten; Halina 
en Lonek Kominek; Hubertus Jansen 
en Aleida Jansen-Huurdeman.

Mededelingen:
In onze parochie is vorige week op 
89-jarige leeftijd overleden: Gerrit 
van der Maat, Heuvel 12, Gerwen. Wij 
wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwer-
ken van dit verlies. 
Binnenkort krijgt u het nieuwe Kruis-
woordnummer met daarin het zakje 
voor de Vastenactie.

Het komende weekend is er een ex-
tra collecte voor de Bisschoppelijk 
Vastenactie. We kunnen deze collec-
te van harte aanbevelen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
We vieren de 4e  zondag in de Veer-
tigdagentijd op 19 maart a.s. De 
dienst, die om 10.00 uur begint, 
wordt geleid door ds. Corine Beeuw-
kes uit Helmond. 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 
Voedselbank in Nuenen.  Na afloop 
van de dienst is er koffie en thee voor 
een gezellige ontmoeting. De dien-
sten vanuit De Regenboog zijn ook 

thuis te volgen via livestream. Ga 
hiervoor naar www.pgn-nuenen.nl/
verbinding. Wij hopen op een  inspi-
rerende dienst, waarbij 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 16 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 17 maart. 17.45 uur Kruisweg; 
18.30 uur H. Mis; gedachtenis van H. 
Gertrudis, maagd en H. Patricius, bis-
schop en belijder.
Zaterdag 18 maart. 09.00 gezongen 
H. Mis van de Vasten; gedachtenis 
van H. Cyrillus, bisschop van Jerusa-
lem en kerkleraar. 10.30 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 19 maart. Vierde zondag van 
de Vasten, Laetare. 10.30 gezongen 
Hoogmis.  
Maandag 20 maart. 19.00 uur H. 
Mis,  H. Jozef, echtgenoot van H. 
Maagd Maria en patroon van de Kerk; 
gedachtenis van de Vasten.  
Dinsdag 21 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. 
Benedictus, abt.  
Woensdag 22 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vastentijd.
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').

Gezinsuitbreiding in 
de Clemenskerk
De volgers van de kerkuiltjes in de nok van de Clemenskerk in Nuenen 
hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zover; er komt gezins-
uitbreiding. De twee kerkuiltjes hebben achter in hun nestkast een nestje 
gebouwd waar het vrouwtje met veel liefde haar eitjes uit aan het broe-
den is. 

De broedperiode van kerkuilen is 
vanaf februari tot soms ver in het na-
jaar. Zowel het aantal eieren per nest, 
als het aantal broedsels, hangt nauw 
samen met de veldmuizenstand. In 
veldmuizenrijke jaren kunnen er leg-
sels zijn tot 12 eieren. Daarna kan een 
tweede broedsel volgen, soms nog 
een derde. In tijden van voedsel-
schaarste beginnen kerkuilen niet 

eens aan een nest. Dit was vorig jaar 
waarschijnlijk het geval in Nuenen, te 
weinig muizen. 
Het wijfje broedt alleen, terwijl het 
mannetje haar gedurende de gehele 
broedperiode voorziet van voedsel. 
Krijgt ze in deze periode te weinig 
voedsel dan kiest ze voor zichzelf en 
verlaat ze het legsel. Tegen het einde 
van de ongeveer 30 dagen durende 
broedperiode komen de eieren uit 
(om de twee dagen een ei). Gemid-
deld bestaat een legsel uit 4-7 eieren. 
Gelukkig zijn er blijkbaar nu voldoen-
de muizen om het gezin uit te brei-
den en is Nuenen binnenkort een 
aantal uilskuikens rijker. 

De livestream is te volgen via de LON-
app of via de website van de Parochie 
Nuenen. Binnenkort dus beschuit 
met muisjes in de Clemenskerk?

Daar komt u voor naar Son!

Start met Lente Sale

Totale collectie -50%

Ons adres in Son is 
Primeur Mode & First Class

Nieuwstraat 18A  5691 AC Son
Tel.nr 0499-204000

Primeur nieuws in Stiphout

in Son
Een stralende 

Voorjaarscollectie
 met nieuwe labels

Liederentafel bij Café Schafrath
Op donderdag 23 maart kun je weer gezellig mee komen zingen bij Café 
Schafrath. Onze avonden zijn erg druk bezocht de laatste tijd, dat maakt 
het alleen maar gezelliger. Dacht je altijd al, dat is ècht iets voor mij, wees 
welkom.
 
Op deze avond gaat het om het meezingen, niet om het goed kunnen zingen, 
maar om het plezier. De liedjes zijn bekende liedjes, zowel Nederlandstalig als 
Duits en Engels en een enkele Franse en Italiaanse hit.
We maken een keuze uit ons liedboek, daarin staan zo’n 100 liedjes. In de pau-
ze kun je je favoriete liedje op een bierviltje schrijven. We zingen na de pauze 
de meest gekozen liedjes.
Graag verwelkomen we jou, op donderdag 23 maart om 20.00 uur bij Café 
Schafrath, Park 35 in Nuenen.

Lezing over rouwverwerking 
Het verlies van je dierbare, het verlies van je baan, een echtscheiding,  
Hoe verwerk je dat? 
Gelukkig wordt rouwen om een verlies tegenwoordig serieus genomen. 
Het verlies van een dierbaar iemand, het verlies van je baan, een echt-
scheiding, alle verliezen roepen emoties op welke je vaak niet verwacht. 

Om het proces van een verlies begrij-
pelijker te maken, houdt Marieke de 
Bruijn een lezing over verliesverwer-
king.  Zij spreekt over wat rouwen is 
en over de punten waarin men kan 
vastlopen en hoe je mensen in rouw 
kunt ondersteunen. 
Marieke de Bruijn is gespecialiseerd 
in het begeleiden en bieden van 
hulpverlening bij verlies en rouwver-
werking, trauma, burn-out en be-
wustwordingsprocessen. 

Wanneer: dinsdag 28 maart 19.30 uur 
Locatie: aula van uitvaartverzorging 
De Groof / Crematorium ‘t Laar,  
Oranjelaan 54 in Beek en Donk.  
Kosten: vrij toegankelijk, kosteloos 
Voor wie: ieder die geïnteresseerd is. 
Wanneer u deze avond wilt bijwo-

nen, dan kunt u zich opgeven.  
Dit kan via het mailadres:  info@de-
groofuitvaart.nl of telefonisch via: 
0492-319533. 
 
U bent van harte welkom.

Onverwachts, onwerkelijk, niet te bevatt en...

Je laatste woorden waren "het komt goed, moeder"
Heel vaak was het ook zo, maar deze keer niet...

We gaan je enorm missen

Ad van der Putt en
Adrianus Elisabeth Johannes Maria

* 18 april 1945                                                                       ✞ 12 maart 2023

Echtgenoot van Mien van der Putt en-Engelen

 Wilma en Dennis
        Tygo, Lara

 André en Sanne
         Tess, Sem

 Sander en Barry

We nemen afscheid van Ad op vrijdag 17 maart om 10.30 uur in de 
nieuwe St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen.
Later die middag wordt Ad door zijn gezin naar het crematorium begeleid.

Ad is thuis, wanneer je nog persoonlijk afscheid wil nemen, 
kan dat op woensdag 15 maart tussen 19.00-20.00 uur 
of donderdag 16 maart tussen 15.00-16.00 uur.

Per adres: Leonie van den Tillaart Uitvaartverzorging, 
Beetsstraat 3, 5691 XK, Son en Breugel

We hebben je los moeten laten, maar zijn dankbaar dat we je hebben mogen
begeleiden in je laatste levensfase. Dag lieve man, pap en opa.

Arie van Vredendaal
echtgenoot van

Fransien van Vredendaal-Damen

4 augustus 1935 Eindhoven 11 maart 2023

Fransien

Gert-Jan 
   Thom
   Karlijn

Dianne en Frank
   Lotte
   Jur
   Moon

 

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. familie van de heer Arie van Vredendaal
Postbus 85, 5660 AB Geldrop

De crematiedienst vindt plaats in besloten familiekring.

Ruimte voor nieuwe deelnemers

De zelfhulpgroep 
‘HSP en ik’ 
Deze zelfhulpgroep is specifiek 
voor hoog sensitieve mensen, het 
thema HSP staat centraal. Mensen 
die HSP hebben reageren door-
gaans heftig op prikkels en kun-
nen emoties snel oppakken. Ook 
hebben ze vaak een hoog ontwik-
keld inlevingsvermogen.  

Deze zelfhulpgroep helpt je om jouw 
HSP beter te begrijpen, onder andere 
door ervaringen met elkaar uit te wis-
selen. Dit vanuit de basisvoorwaarden: 
gelijkwaardigheid, respect, rust, ver-
trouwen en veiligheid. De groep komt 
éénmaal in de twee weken op de dins-
dagmiddag bij elkaar in Eindhoven. 
Voor meer informatie over de groep of 
om je aan te melden kun je contact 
opnemen met Stichting Zelfhulp Net-
werk Zuidoost Brabant. 

Mail: info@zelfhulpnetwerk.nl ,Tel: 
040-2118328. Of neem een kijkje op 
onze website www.zelfhulpnetwerk.nl
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Belangrijke jaarlijkse leden-
vergadering BC Lieshout
Op vrijdag 17 maart houdt Badminton Club Lieshout (weer) haar jaarlijk-
se Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze belangrijke vergade-
ring geeft het bestuur openheid van zaken: door middel van een terug-
blik zullen zij het beleid delen en ook bij de financiële positie van de 
vereniging stilstaan. Dit jaar zullen ook de nieuwe statuten van de vereni-
ging aan de vergadering worden voorgelegd.

Tim van Bommel heeft -namens het be-
stuur- véél energie en tijd gestoken in de 
herziening van de statuten die op de ALV 
ter tafel zullen komen.

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks houdt Badminton Club Lies-
hout een Algemene Leden Vergade-
ring. Tijdens deze vergadering geeft 
het bestuur ‘openheid van zaken’ en 
kunnen leden feedback geven aan 
het bestuur. Die openheid van zaken 
wordt door het bestuur van Badmin-
ton Club Lieshout gegeven middels 
verslagen van allerlei werkterreinen, 
waar de vereniging actief op is (of is 
geweest). Zo is er een secretarieel 
verslag, een verslag van de competi-
tie-organisatie, een verslag van de 
jeugd (met vele activiteiten), van de 
website en van de redactie van het 
tweemaandelijkse clubblad ‘De Kijk 
Op …’. Op deze wijze krijgen de leden 
inzicht in hoe zaken aangepakt zijn in 
het afgelopen jaar en hoe men van 
plan is de zaken in het komend jaar 
aan te pakken. 

Financiën
Naast de beleidsverslagen komt ook 
het financieel jaarverslag aan de 

orde. Hierin worden de inkomsten en 
uitgaven toegelicht en dus de finan-
ciële resultaten van de vereniging 
vastgelegd. Zoals het (wettelijk) 
hoort worden deze cijfers overigens 
vooraf gecontroleerd door een kas-
commissie, zodat deze ook officieel 
goedgekeurd kunnen worden, en het 
bestuur décharge wordt verleend.

Statutenwijziging
Naast de toelichting op het beleid is 
er dit jaar een ander belangrijk on-
derdeel ingevoegd in deze vergade-
ring. Vanwege de gewijzigde aan-
sprakelijkheid van bestuurders die 
ontstaan is door de nieuwe ‘Wet Be-
stuur en Toezicht Rechtspersonen’ 
(WBTR) is het nodig gebleken om de 
statuten van Badminton Club Lies-
hout (Die nog uit 1972 dateerden) te 
herzien. Bij die herziening hoort ook 
een herziening van het huishoudelijk 
regelement. Beide documenten -die 
de basis voor de vereniging vormen- 
zullen ter tafel komen en door de ALV 
goedgekeurd moeten worden. www.
badmintonclublieshout.nl

Kofferbakverkoop 
in Gerwen
Het is weer bijna zover. Hebt u nog 
spullen gekocht tijdens de verve-
lende coronatijd en wilt u er nu 
weer vanaf dan is dit de mogelijk-
heid om dat te doen: schrijf je in bij 
de kofferbakverkoop in Gerwen.

Spullen verkopen vanuit je kofferbak. 
Hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De 
deelnemers rijden met hun eigen 
auto het terrein op. Je parkeert in lan-
ge rijen achter elkaar. Er wordt van al-
les te koop aangeboden tweede-
hands speelgoed, antiek, meubels, 
dvd’s, witgoed, fietsen te veel om op 
te noemen. Alles kan, spullen zó van-
uit de kofferbak van een auto of aan-
hanger of busje.

Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan ko-
pen of verkopen.
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 08.30 en 15.30 uur. En-
tree € 2,- per persoon (dit is inclusief 
een kop koffie of thee aan de bar op 
vertoon van uw entreebewijs), voor 
kinderen tot en met 12 jaar is het gra-
tis toegang. Er is ruim voldoende par-
keergelegenheid en parkeren is gra-
tis. Op het terrein zijn toiletten aan-
wezig. U kunt er ook terecht voor een 
hapje of een drankje.

Kom op zondag 23 april naar het gil-
deterrein van het Heilig Kruisgilde  
Lankveld 10, 5674 PK Gerwen.
Kijk voor meer informatie en inschrij-
ving  op www.kofferbakverkoop-ger-
wen.nl

Groots gratis concert in Het Klooster

Orkest ‘Nooit Gedacht’ samen met  
Mondharmonica orkest De Luchthappers
Zondag 19 maart komt de 30 man sterke muziekgroep ‘Nooit Gedacht’ uit 
Gemert naar Nuenen. Het is een gezelschap bestaande uit mensen met 
een verstandelijke beperking uit de regio Gemert en Laarbeek die met z’n 
allen vrolijke muziek maken.

De muzikanten die zich echte arties-
ten voelen als ze optreden, staan on-
der leiding van muziekdocente en 
oprichtster Jacqueline Verhofstad. Tal 
van vrijwilligers draaien al lang mee 
om het spelen en optreden mogelijk 
te maken. Zij zetten spullen klaar, on-
derhouden de instrumenten en zor-
gen voor het vervoer. En het orkest 
heeft helpers/aanwijzers die nodig 
zijn tijdens het spelen. Vooral de key-

boards zijn geliefd, vijftien leden be-
spelen dat instrument. Zij spelen key-
board via het kleuren-notensysteem 
met stickers op de toetsen. Aanwij-
zen blijft noodzakelijk bij sommigen. 
Dus alles bij elkaar zijn ze altijd met 
een flinke groep onderweg. Laat u 
verrassen door hun muziek en en-
thousiasme komende zondagmid-
dag!
Naast ‘Nooit gedacht’ brengen ook 

‘De Luchthappers’ hun muzikale her-
kenbare nummers uit de vaderlandse 
populaire muziekhistorie. Dit mond-
harmonica orkest, dat dit jaar ook al-
weer 30 jaar bestaat, is onderdeel van 
seniorenvereniging Senergiek. Ook 
nu weer kunt u gratis van hun muziek 
genieten of desgewenst uit volle 
borst meezingen! De middag wordt 
besloten door een gezamenlijk op-
treden van beide orkesten. Dat wordt 
een heel spektakel! 

U bent van harte welkom op zondag 
19 maart vanaf 14.00 uur in Het 
Klooster in Nuenen.

En weer snap ik het niet…
Al menig maal heb ik aangegeven dat ik onze gemeente niet snap. En nu weer 
niet…
Scholen hebben 7 zalen nodig om onze kinderen te laten sporten.
Sportverenigingen hebben 2 hallen nodig, met elk 3 zaaldelen.
We hebben een gymzaal aan de Jacobushoek, die nog wel even mee kan. De 
Hongerman moet gerenoveerd worden óf er moeten zalen / hallen bijge-
bouwd worden.
Onze gemeente wil nu de Hongerman renoveren en met 1 zaal uitbreiden. Dat 
betekent dat er 4 zaaldelen gerealiseerd worden. Met de Jacobushoek blijft er 
nog een behoefte van 2 zaaldelen over, maar daar hebben de binnensporters 
niets aan. Met de bouw van een nieuwe hal met 3 zaaldelen naast de gereno-
veerde Hongerman creëren we 8 zaaldelen, wat meer is dan we wettelijk nodig 
hebben. Dus geven we te veel geld uit aan niet-noodzakelijke accommodaties. 
De enige conclusie is dat de beoogde renovatie van de Hongerman niet aan-
sluit bij de wettelijke eisen en bij de wensen en eisen van de binnensport ver-
enigingen. 
Daarnaast houdt het college vast aan de realisatie van een MFA bij de Honger-
man. Waarom? Waarom moet er een MFA bij de Hongerman gerealiseerd wor-
den? De Jo van Dijkhof biedt inmiddels meer capaciteit en ook de renovatie 
van het Klooster kan een mooie en goede oplossing bieden voor de behoefte 
aan multi-functionele ruimten. Toch wordt er vastgehouden aan de renovatie 
van Scarabee en het Kwetternest. Waarom? Waarom wordt er niet gekeken 
naar de behoefte en de vraag? Waarom wordt er niet gekeken naar alternatie-
ve oplossingen buiten de combinatie Hongerman & MFA? Het idee van het col-
lege sluit niet aan bij de behoefte en bij de mogelijkheden. Waarom betalen 
wij hiervoor??

Alex Appel
De Vroente 97 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

Eeneind
Omdat de RKSV Nuenen voor mijn leeftijd geen jeugdteam had ben ik met an-
dere Nuenenaren naar EMK gegaan. Het eerste jaar van EMK Aspiranten in de 
competitie en meteen kampioen. Op het veld bij de Steenoven, achter boer 
van de Linden, en met leider, masseur, grensrechter “tummus”  Jansen. Ie-
dereen stond klaar voor de club naar verre uitwedstrijden, o.a. naar VVAE Acht, 
met de auto van de vader van Bart Rijkers en met Toon van Geffen. Ongeslagen 
Kampioen en de huldigingswedstrijd tegen LEW ging helaas met 1-2 verloren.  
Kleinigheid hou je toch.
De kampioenen gingen Exota Cassis drinken en kerseneten bij Café Pipers. 
Mooi gezellig, Eeneind Maakt Kracht.
Eenheid op Eeneind en dat was ook zo, maar ieder gaat zijn eigen weg en som-
mige dingen gaan veranderen.
Maar dan lees ik op het Eeneind protest en ontevredenheid over:
Geluidsoverlast Buurthuis bij repetitie Drumband, komst van tuincentrum, 
Plan Kavelaars, Collse Hoeve 232 appartementen, mogelijkheid voorgevel 
Collse Hoeve monument, distributiecentrum ‘dozen’, controle milieuvergun-
ning automobielbedrijven, Zonnepark Groenpark Kleine Dommel, een poort/
hek dat altijd open staat, een huis wat te langzaam wordt gebouwd, Snelfiets-
pad Eindhoven-Helmond moet smaller, speelveldje en tweede speelveldje 
voor de kinderen, Zwembad Enode open, dicht, open en dicht, geluidsoverlast 
Proms, komst asielzoekerscentrum en toestanden rondom kinderopvang.
Ik denk dat Simon Rood van het Eindhovens Dagblad zijn vaste aanstelling 
heeft te danken aan het Eeneind.
Jammer, echt jammer, want we gingen fietsend over een lange Eeneindseweg 
met prachtige witte berken naar de training. Met altijd wind op de kop en een 
poncho die al niet hielp tegen de wind. Maar “Tummus” Jansen zorgde voor ij-
zeren discipline wat velen geholpen heeft. Kijk Ezeltjesdag is op het Eeneind al 
jaren een echte topattractie en Showkorps O&V Nuenen-Eeneind wordt toch 
maar wereldkampioen in Kerkrade. En het Eeneindse icoon Henny Rooijakkers 
wint toch maar het Kermis Toepen in Nuenen.
Het kan dus wel, maak van Eeneind:   Eenheid Maakt Kracht.

Hennie Merks 
Gerwenseweg  Nuenen

Koorzangers gezocht voor  
Allerzielenconcerten 2023
Op zaterdag 4 en zondag 5 november zal projectkoor Lux Aeterna onder 
leiding van dirigent Tom Suters weer het jaarlijkse Allerzielenconcert ver-
zorgen samen met solisten en begeleid door het Valkenswaards Kameror-
kest. Uitgevoerd worden het Te Deum van Charpentier (bekend van de 
Eurovisie tune) en diverse Choralkantaten van Mendelssohn. 

Voor het koor zoeken we ca. 60 zan-
gers en zangeressen. Zing jij graag en 
ben je bereid en in staat om thuis zelf 
je partij in te studeren? Meld je dan 
voor 1 juni aan via www.tomsuters.
nl/allerzielen-2023.

Wat zijn de Allerzielenconcerten?
De Nuenense dirigent Tom Suters di-
rigeert sinds 2014 elk jaar in het 
weekend na 2 november twee con-

certen in Nuenen en Valkenswaard 
rondom het thema Allerzielen. Het 
koor voor deze concerten wordt elk 
jaar samengesteld uit amateurzan-
gers en -zangeressen uit de regio ZO-
Brabant. De concerten worden bege-
leid door het Valkenswaards Kamer-
orkest. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Op 
www.tomsuters.nl/allerzielenconcer-
ten zijn opnames uit eerdere concer-
ten te beluisteren.

IVN-lezing Rini Kerstens 
over wilde planten
Op dinsdagavond 28 maart is Rini Kerstens te gast bij IVN Nuenen voor 
een lezing over wilde planten. In wilde planten wordt de term wild vaak 
verstaan als ongeremd, niet te temmen woekerend en ongewenst. On-
kruid! De botanische betekenis is echter: oorspronkelijk, natuurlijk, in 
het wild groeiend. Dat wil zeggen op plaatsen waar wij, mensen, de hand 
niet in hebben. Wild staat tegenover cultuur, gekweekt, gezaaid, geplant, 
gepoot.

Maar hoe wild is onze wilde flora? 
Hoe oorspronkelijk en hoe natuur-
lijk? Als we wat beter kijken blijkt ‘na-
tuur’ in ons land ver te zoeken. Veel 
van onze planten zijn langere of kor-
tere tijd geleden geïmporteerd. Een 
aantal soorten is volledig ingebur-
gerd, geaccepteerd, door natuurlief-
hebbers omarmd en wordt in een 
adem genoemd met de ‘echte’ wilde 
planten. Andere soorten kunnen op 
minder waardering rekenen. Veelal 
van recentere datum, vaak driftig 
woekerend en gezien als ongewens-
te concurrenten van inheemse soor-
ten.

In de presentatie die Rini Kerstens 
deze avond geeft, wordt een poging 

gedaan om de term ‘wilde planten’ 
nader te duiden en te nuanceren. 
Verschillende typen wilde planten 
komen voorbij. In tegenstelling tot 
veel gecultiveerde (sier)planten, heb-
ben wilde soorten vaak minder spec-
taculaire, niet zo opvallende of echt 
mooie bloemen. Het is allemaal een 
tikkeltje kleiner en bescheidener.

Maar als je wat beter kijkt, zijn ook de 
gewone wilde planten echte parel-
tjes. Een aantal van die alledaagse 
soorten moet dit illustreren.

De lezing begint om 20.00 uur in de 
IVN-ruimte in het Klooster. De entree 
is vrij, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
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Bernard de Louw wint  
voorlaatste rikavond
Vorige week waren het nog zijn zussen Annie en Mien die de eer voor eer-
ste en tweede plaats gingen opstrijken op de rikavond van de RKSV Nue-
nen. Deze keer was het Bernard met een score van 94 punten die alleen 
aan kop stond. 

Misschien moeten er speciale avon-
den georganiseerd worden waaraan 
de familie de Louw niet mee mag 
doen om de rest ook een kans te ge-
ven. Een eervolle tweede plek was 
deze keer voor good-old Ted Warmer-
dam. Na deze avond wordt de eind-
score opgemaakt van de Rikker van 
het seizoen 2022 – 2023 en deze 
wordt tijdens de finaleavond bekend 
gemaakt. Wie o wie gaat de lauweren-
krans ontvangen van deze eretitel?

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond :
Bernard de Louw, 94 punten
Ted Warmerdam 79 punten
Antoon Hurkmans 64 punten
Annie de Louw 63 punten
Mien de Louw 54 punten
Ludo van de Berg 53 punten
Gerton van Leenders 52 punten
Henny Noyen 51 punten
Riny Schepers 49 punten
Ria Hurkmans 49 punten

Komende vrijdag is het de laatste 
keer rikken van dit seizoen in de kan-
tine van de RKSV Nuenen. We starten 
dan om 20.00 uur en iedereen die 
een beetje kan rikken is welkom.
 
Tot vrijdag 17 maart!
SupportersClub RKSV Nuenen

Links: Bernard de Louw, winnaar
Rechts: Ludo van de Berg, organisatie

Jaarlijkse Bosduvels MTB 
Ride op 19 maart
Bosduvels houden van mountainbiken. Van mooie singletracks, lekkere 
klimmetjes en vloeiende bochten. Ze gaan geen uitdaging uit de weg! 
Slecht of mooi weer maakt ze niet uit, modder schrikt ze niet af en een 
technisch paadje met een stevige wortelsectie geeft ze energie.

Inmiddels is het een fenomeen in 
Brabant: de jaarlijkse Bosduvels MTB 
Ride. Ook dit jaar is er weer een par-
cours uitgezet door de mooie bossen 

rond Laarbeek. Maar liefst 90% van 
de route is onverhard. En volgens 
Brabantse traditie mag lekker eten 
niet ontbreken, dus ook dat is weer 
goed verzorgd tijdens de pauze en 
na afloop. 

Dit jaar kun je kiezen uit 4 afstanden: 
35, 45, 55 en 70 kilometer. Tussen 
08.30 en 10.00 uur kun je starten 
vanaf de locatie Scouting Lieshout, 
aan de Herendijk 7. Deze locatie is 
van alle gemakken voorzien: toilet-
ten, een afspuitplek voor je stalen ros 
en een bewaakte fietsenstalling. Dat 
geeft je de mogelijkheid gezellig na 
te praten onder het genot van een 
welverdiende hamburger. 

Word jij hier nu al warm van? Inschrij-
ven voor de MTB Ride op 19 maart 
kan ter plaatse of vooraf via www.de-
bosduvels.nl of rechtstreeks via htt-
ps://www.fietssport.nl/toertoch-

ten/54202. Deelname kost € 5,- en 
voor leden van de NTFU € 4,-. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar is de in-
schrijving gratis, want jong geleerd is 
oud gedaan. Het is trouwens ook nog 
steeds mogelijk je hier aan te melden 
voor de Ladies Ride een dag eerder. 
Kom genieten van mooie sin-
gletracks, een goed gevulde pauze-
plaats en een gratis hamburger na af-
loop. Tot dan!

Opwaartse spiraal van Nederwetten wreed verstoord door Olland

Kansloze missie tegen 
angstgegner Olland
Door Louis Staals

Het is al weer lang geleden dat het vaandelteam van Nederwetten enig 
resultaat kon boeken tegen Ollland. De meeste supporters van beide par-
tijen hadden zich amper geposteerd langs de lijn toen Olland al voor de 
1e keer kon juichen. 

Een als voorzet bedoelde trap van 
Robert Erven ketste via de binnen-
kant van de paal achter doelman Yor-
dy van den Boogaard en keek Neder-
wetten tegen een 0-1 achterstand. 
De zwaar bewolkte hemel leek een 
voorbode van enig onheil voor de 
thuisploeg. Maar, amper twee minu-
ten later gaf Bram de Jonghe een 
haarfijne voorzet die de altijd attente 
Dennis van Es prima binnen tikte. Ol-
land werd echter sterker en sterker 
en Nederwetten had op de vele goe-
de combinaties weinig of geen ant-
woord. In de 32e minuut werd een 
duidelijke handsbal voor het doel 
van Nederwetten niet gezien door de 
scheids en kon Martijn van Rooy de 
1-2 binnen schieten. Vlak voor het 
rustsignaal gaf Rene Voets een prima 
voorzet die prima werd afgerond 
door Stefan Erven 1-3.

Dit was ook de ruststand
In de 2e helft werd het overwicht van 
Olland steeds duidelijker. Een subtiel 
genomen vrije trap van Stefan van Er-
ven werd door zijn broer Robert per-
fect binnen gekopt en keek Neder-
wetten tegen een schier onvergetelij-
ke achterstand 1-4. Wissels van trai-
ner Mario Pluggers zetten ook geen 
zoden meer aan de dijk en in de 65e 
minuut kon opnieuw Robert Erven 
nog de 1-5 aantekenen. In de slotmi-
nuten deed Wout van Rooy zijn naam 
ook nog eer aan want hij kreeg van 
de scheidsrechter nog een rode kaart 
voor een vermeende slaande bewe-
ging richting tegenstander. Al met al 
een wedstrijd voor Nederwetten om 

snel te vergeten en volgende week 
bij het Oventje weer de mentaliteit 
en het harde werken als wapen te ge-
bruiken.

SPORTSPORT
Programma
RKVV Nederwetten 
Zaterdag 18 maart 
Nederw. Vet- EMK Vet  . . . . . . . . . . . . . . 16.30 u 
Zondag 19 maart 
VCO 1 - Nederw. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.30 u
Nederw. 3 - SV Unitas’59  . . . . . . . . . . . 10.00 u
Nederw. 4 - S.V Tongelre 2  . . . . . . . . . 11.00 u
RKSV Nuenen VR 3 - Nederw. VR 1  . . 10.00 u

Juventud zoekt nieuwe leden
Altijd al willen sporten bij een vereniging waarbij fanatiek sporten, gezel-
ligheid en samenwerking hand in hand gaan? Dan is voetballen bij Juven-
tud zeker iets voor jou!

Juventud is een voetbalcombinatie-
club tussen RKVV Nederwetten en 
RKGSV uit Gerwen. De blauwen en de 
groenen. Het ene half jaar spelen we 
onze wedstrijden in Nederwetten en 
het andere in Gerwen. Trainen doen 
we het hele seizoen op allebei de lo-
caties. Sinds acht jaar werken we sa-
men, waardoor onze jeugd op een 
heel mooi niveau voetbalt en toch 
het ‘dorpse’ karakter, waarbij sfeer en 
samenwerken voorop staan, behou-
den blijft. 
Naast het voetballen organiseren we 
veel! Ons spetterende jeugdkamp, 
een uitje naar PSV, sinterklaas op de 
club voor de jongste jeugd en een 
heus galafeest voor de wat oudere 
jeugd, zijn hier voorbeelden van. 
En oh ja; de was wordt voor je ge-
daan! 
En deze was (het wedstrijdtenue) 
hoef je niet te kopen.
En wist je dat de contributie slechts € 
110,- per seizoen bedraagt?
Leuke, fanatieke speelsters, die het 
teamgevoel voorop zetten mogen 
zich altijd aanmelden bij ons. Het 
meisjesvoetbal krijgt bij Juventud de 

aandacht die het verdient. Meiden 
tussen de 15 en 18 jaar zijn specifiek 
welkom, voor deze doelgroep zoe-
ken we nog enkele versterkingen.
Jongen/meisje, jong/oud, je bent al-
tijd welkom en een proeftraining is 
natuurlijk gratis. Wat je dan gaat er-
varen? Onder andere: Het gemoede-
lijke karakter, het tot op de puntjes 
verzorgde sportpark en de vele vrij-
willigers met allemaal een goed hu-
meur. Voor meer informatie, kijk op 
de website www.juventud.nl of bel 
jeugdvoorzitter Theo Den Ouden: 06-
53932600.

Piet van Dun Voedselbankdrive
Sinds 2014 organiseert Senergiek 
(voorheen KBO) een bridgedrive 
waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de Nuenense 
Voedselbank.
Voor de achtste keer organiseert 
Senergiek bridgeclub weer de Piet 

van Dun Voedselbankdrive op zater-
dag 3 juni.
Ook niet-leden van Senergiek zijn 
van harte welkom op het Raboplein 
in Het Klooster. Reserveer deze da-
tum alvast in je agenda. Nadere infor-
matie bij Beike, Marij en Hein.

Gulbergen trail  
was weer fantastisch
Afgelopen zondag werd de twaalfde Gulbergen trail gelopen. Vergeleken 
bij die schitterende dag daarvoor, was het weer veel minder. Bewolkt met 
een zwak briesje, maar tijdens de wedstrijd was het droog dus prima 
loopweer. Hoewel: volgens sommige fanatieke (ultra) trail lopers zou on-
stuimig weer met hagel of sneeuw nog veel beter zijn. Maar gezien alle re-
acties van de lopers onderweg en na afloop, behoort de meerderheid 
toch niet tot die fanatieke groep, en vonden ze de condities van deze trail 
al uitdagend genoeg. 

En daar hebben ze gelijk in. Voor Ne-
derlandse begrippen is de Gulbergen 
trail echt heel zwaar, met veel hoog-
temeters (de Gulberg is 62.5 hoog), 
ploeteren door mul zand, sloten en 
natte stroken.
De snelste loper, Mark van Kessel liep 
de 10.3 km in een heel snelle tijd van 
42 minuten, daarmee was hij zo'n 3 

kwartier sneller dan de lopers achter-
in. Maar dat is ook één van de leuke 
kanten van een trail. De tijden doen 
er niet toe en er was dan ook geen of-
ficiële uitslag of zo.
Ondanks het grote aantal vrijwilligers 
dat werkzaam was in de organisatie, 
deed er natuurlijk een flinke delega-
tie vanuit Lonu mee, waarbij Sjef Be-

Nuenen neemt belangrijke 
punten mee uit Utrecht
Door Wilbert Ketelaars

Nuenen speelde afgelopen zondag zijn 21e competitiewedstrijd van het 
seizoen uit bij Kampong in Utrecht. Deze grote vereniging (bijna 6000 le-
den) is vooral bekend om hockey, maar heeft meerdere sportdisciplines, 
waaronder voetbal. Op het enorm uitgebreide complex, speelde Nuenen 
tegen de nummer 2 van de huidige ranglijst. Een paar punten meenemen 
naar Brabant zou mooi zijn om aansluiting te houden bij de rest.

Na het zure verlies van afgelopen 
week, koos de ploeg uit Nuenen, 
voor een iets meer behouden tactiek. 

Vanuit de verdediging probeerde 
men met snelle counters de aanval te 
zoeken. Kampong is een goed com-
binerende ploeg, die wel wilde aan-
vallen. Dit leidde niet echt tot grote 
kansen, maar doelman Jeroen Keeris 
moest toch een paar keer alert zijn op 
een aantal gevaarlijke acties. Nuenen 
had in het eerste half uur niet veel 
doelpogingen, waardoor er vooral 
veel strijd was op het middenveld. De 
verdediging met Max Verkuijl, Jordi 
Wapenaar en Dylano Adriana stond 
goed opgesteld, met een prima con-
trolerende middenvelder; Tim Kete-
laars daarvoor. Met dit hechte blok 
konden zij de aanvallen van Kam-
pong afwenden. Na een half uur was 
daar opeens een kans voor Matt Bol-
huis. Na een fout in de verdediging, 
was hij alert, maar kon hij de bal niet 
zuiver genoeg op goal schieten om 
de score te openen.

In de 2e helft ging Nuenen iets meer 
het avontuur opzoeken en probeer-
de de aanvallen wat preciezer te ver-
zorgen met beter combinatievoet-
bal. Dit leidde tot een aantal doelpo-
gingen. Toni Cuenca schoot net naast 
het doel en niet veel later bediende 
Sem van den Broek Toni die opnieuw 
geen doel trof. In de 70e minuut werd 
de tactiek door trainer Ruud van der 
Rijt wat aangepast. Nuenen ging nog 
meer voor het resultaat. Even later 

was het Ed Craenen die met een 
goed schot net voorlangs schoot. 
Meteen daarna een schotvan Nue-
nen uit de 2e lijn, die maar net over 
ging. Max Verkuijl bracht Geoff Soet-
hout in een goede positie, maar hij 
kon de score niet openen. Sem en 
Matt hadden beiden nog wat kansen, 
waardoor Kampong nog meer in de 
verdrukking kwam.

Op links kreeg Matt Bolhuis 5 minu-
ten voor tijd de bal aangespeeld, hij 
probeerde met een dribbel de tegen-
stander te passeren, maar die maakte 
een duidelijke overtreding in het 
strafschopgebied, waarna de goed 
fluitende scheidsrechter voor een te-
rechte penalty floot.

Ed Craenen ging achter de bal staan 
en schoof de bal zuiver in de linker 
hoek, 0-1!

Daarna drong Kampong met man en 
macht aan op het doel van Nuenen. 
Dit waren nog een paar nerveuze mi-
nuten, met nog een bal op de lat. 
Nuenen hield gelukkig het doel 
schoon en nam 3 kostbare punten 
mee naar huis. Dit keer wachtte geen 
winters buffet met worst, maar een 
krat bier voor in de bus naar huis te-
rug, geschonken door de sportieve 
ploeg uit Utrecht!

Donderdag 16 maart speelt Nuenen 
alweer de volgende competitie wed-
strijd thuis tegen EVV uit Echt, aan-
vang 20.00 uur!

rings de snelste man was en Janneke 
Kemkers de snelste vrouw.
Zou je ook wel eens aan een hard-
loopevenement mee willen doen, 
kom dan eens vrijblijvend langs bij 
Lonu op de dinsdag- of donderdag-
avond (iets na) 19.00 uur en kijk wel-
ke groep voor jou geschikt is. Voor 
meer informatie zie lonu.nl, mail naar 
info@lonu.nl of bel 06-33 000 684

Foto: Frank van Welie / LON
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Langlaar 2, Nuenen
25 & 26 MAART

11 UUR TOT 18 UUR

OPENDAG

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Gerwen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Stuur uw schets, bestek of wensen per e-mail of 
bel voor een vrijblijvende prijsindicatie. U bent 
welkom om ons te bezoeken. Alle bouwmaterialen 
liggen op voorraad en kunt u bij ons bekijken
www.vanderputtentuinhout.nl

Papenhoef 15  Lieshout        info@vanderputten.nl        040 2 839 839
Open van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

gezocht: medewerker werkplaats student of scholier

gezocht: bedrijfsgebouw van circa 1.000m2 met buitenterrein van circa 1.000m2 alleen koop

Wij importeren ons douglas hout 
rechtstreeks uit Frankrijk en 
ons vurenhout rechtstreeks uit 
Zweden voor onze houthandel. 

Daardoor kunnen wij scherp 
geprijsd en uit voorraad leveren.

Overkappingen, Veranda’s, Tuinkamers, Garages,
Carports etc. op maat gebouwd en geleverd.

Stuur uw schets, bestek of wensen per e-mail of 
bel voor een vrijblijvende prijsindicatie. U bent 

Wij werken 
al sinds 1982 

met ervaren en 
vakkundige 
timmerlui.

www.vanderputtentuinhout.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


