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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Puzzel 
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.

Lustrumeditie 
van Gerwen–
Nederwetten 
Loop 
groot succes

20 april 
Van Gogh 
Village 
Museum open

Volle zaal 
voor 
Maestro concert 

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlageals bijlage

Jouw idee is meer dan een
glimlach waard!

Samen spelen vormt de basis voor samen leven!Beste Kinderen en (groot)ouders, we vragen naar jullie ideeën! Help ons mee de speeltuin
zo goed mogelijk te (her)inrichten gericht op Samen Spelen.Denk hierbij aan bereikbaarheid van de speeltoestellen, breedte van paden of
toegankelijkheid van de speeltuin van buitenaf (blokkades onderweg zoals te hoge
stoepranden).
Maar vooral wat zou je graag willen zien dat wij in de speeltuin aan extra voorzieningen
plaatsen. Zoals bv. een wip-, schommel- en draaimolen geschikt voor rolstoelers.

Àlle kinderen willen spelen. En vrijwel ieder kind wil graag samen spelen met anderen. Voor
sommige kinderen moeten we iets extra’s doen.
Dat is voor de kinderen met een beperking en dat zijn er ongeveer 120.000 jonger dan 18 jaar
in Nederland. We denken dan aan verstandelijk, lichamelijk en een zintuiglijke beperkingen.De groep die baat heeft bij een toegankelijke speelplek is natuurlijk veel groter, want ook
(groot)ouders met een beperking willen graag samen met hun (klein)kinderen naar de
speeltuin.

Stuur jouw idee voor 30 april naar: info@speeltuin-dekievit.nl

Denk mee om 'Samen Spelen' mogelijk te makenMomenteel doet zich een unieke kans voor in de Speeltuin! Het aangrenzende clubhuis
van de duivensportclub wordt afgebroken en de grond komt weer in beheer van de
speeltuin. We willen met deze extra ruimte graag iets bijzonders doen.Voor kinderen met een beperking willen we in Speeltuin de Kievitvoorzieningen gaan treffen (indien financieel haalbaar) om eenSAMENSPEELPLEK in te richten.

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

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   3makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   3 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20
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Zomertijd
In de nacht van zaterdag 25 op 

zondag 26 maart gaat om 02.00 uur 
de klok één uur vooruit!

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Violen in 
wandhanger
Diverse kleuren, 
50cm hoog
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Elke zondag open

8.99

Door Karin Aarts-Janssen

Al meer dan 30 jaar een begrip in Nuenen, de naam Riny van Kessel, wie 
kent de naam niet. De eigenaren, voorheen vader Riny, moeder Tonny, la-
ter Angélique en Lambert, waren de vaste gezichten in een winkel vol 
met verse producten, groenten, fruit en verse salades. En altijd in voor 
een praatje.

50 jaar geleden begon Riny van Kes-
sel met zijn broer Addie met het ven-
ten van groenten en fruit en ging ze 
langs vele deuren in de omgeving. 
De tijden veranderden en enkele ja-
ren later begonnen ze een groente-
winkel aan het Cassandraplein in 
Eindhoven. Al snel volgde er een 
tweede zaak in de Generaal Coen-
derslaan. Ook de derde zaak liet niet 
lang op zich wachten en in 1987 ves-
tigde Riny van Kessel zich met zijn 
groenten en fruit winkel in de Van 
Goghstraat in Nuenen.

Nuenen was volop in ontwikkeling 
en enkele jaren later kwam er de mo-

gelijkheid om naar de Parkstraat te 
verhuizen. Drie foodwinkels onder 
een dak, een slager een bakker én 
groentewinkel van Kessel. Ongeveer 
zeven jaar geleden is de winkel flink 
verbouwd en kreeg deze een moder-
ne uitstraling, de klant winkelt nu zelf 
en rekent af bij de kassa.

De winkel staat vol met verse pro-
ducten, groenten en fruit. Elke dag 
worden er verse salades en kant-en-
klare maaltijden gemaakt, verse 
groente gesneden en nog veel meer! 
Groente en fruit worden dagelijks 
vers aangevoerd. Met veel plezier 
wordt er gewerkt. Een goede service 

en kwaliteit staan voorop, de klant 
staat centraal. En zo zal het blijven 
gaan. De naam Riny van Kessel gaat 
niet verdwijnen, ook niet nu Angéli-

Nieuwe eigenaren Rob en Frans

que en Lambert het stokje overdra-
gen. Het bestaande personeel blijft 
en ook de goede kok blijft maaltijden 
klaarmaken. De nieuwe eigenaren en 
het personeel hebben er heel veel 
zin in.
31 maart is de laatste dag voor Angé-
lique en Lambert. Zij wensen Rob en 
Frans heel veel succes toe en willen 
alle klanten die vele jaren hun zaak 
bezochten hartelijk danken voor het 
vertrouwen in hen en hopen dat ze 
ook aan Rob en Frans dat vertrouwen 
gaan geven.

Nog een nieuwtje, Angelique en 
Lambert zijn inmiddels opa en oma 
geworden van een kleindochter. De 
groentezaak laten ze los, tijd voor 
een nieuw begin.

Angélique en Lambert gaan ermee stoppen, Rob en Frans gaan verder 

Riny van Kessel, groenten en fruit
vindt een nieuwe eigenaar

Eerste food, fashion & lifestyle route 

Welkom bij de  
ondernemers in het centrum!
Zaterdag 25 maart is het zover, dan is de eerste FOOD, FASHION & LIFE-
STYLE ROUTE in het centrum van Nuenen een feit. Maar liefst 26 onder-
nemers doen mee aan deze leuke route en laten aan het winkelend pu-
bliek zien, wat ze allemaal precies in huis hebben. En als dank voor de 
getoonde interesse, krijgt men in iedere deelnemende winkel een unieke 
goodie, goodies die verzameld kunnen worden in een speciaal daarvoor 
beschikbaar gestelde goodiebag.

Hoe werkt het? Voordat u gaat winke-
len in het centrum, haalt u eerst de te 
vullen goodiebag. Dit kan gratis op 
vier verschillende locaties: bij Miekes 
Kookgoed aan de Berg, bij Truuds 
Woonwinkel in de Vincent van 
Goghstraat en bij Shoeby en José 
Cuypers Mode aan de Parkstraat. Ver-
volgens kunt u de tas met, met zorg 
uitgezochte goodies, laten vullen bij 
de deelnemende ondernemers die u 
herkent aan de schildersezel voor 
hun winkel of pand. Maar let op het 
aantal goodies is niet onbeperkt, dus 
ben er snel bij en ga als eerste naar 
uw favoriete winkel om hier een bij-
zonder exemplaar te scoren.
Hopelijk wordt de eerste FOOD, FA-
SHION & LIFESTYLE ROUTE een door-
slaand succes en is het de opmaat 
voor een jaarlijks terugkerend event 
in ons mooie centrum. Steun onze lo-
kale ondernemers en geniet van het 
winkelplezier!

De deelnemende ondernemers:
Parkstraat
ETOS, Shoeby, Jill & Juul, Schijvens 
Mode, Raquel Lingerie, Villa Blooom, 
Liefde voor goud, José Cuypers Mo-
de, Juwelier Thesaurie, Smolders 
Schoenen, Telecombinatie.

Vincent van Goghstraat
Wendy’s Jeansshop, My Hairstyle, 
Bike Home Service, Truuds Woonwin-
kel, Beyond, Puur Diana, Happy Skin, 
Edelsmid Karin van Deursen, Haar & 
Wonderwaar, I Fratelli.
Berg
Sweet Surprise, Wereldwinkel, LiJa 
Juwelry, Miekes Kookgoed.

25 maart

Koningsdag 2023
Het Oranje Comité Nuenen organi-
seert op 27 april weer de Oranje 
Markt en verzorgt Stichting Parke-
venementen Nuenen de muzikale 
en horeca invulling van het park.

Koningsdag in je buurt
Sinds enkele jaren organiseert het 
Oranje Comité samen met buurten en 
straten ‘Koningsdag in je buurt’, waar-
bij de buurt zelf iets organiseert en 
het Oranje Comité de initiatiefnemers 
ondersteuning biedt, zoals raampos-
ters, een financiële bijdrage en moge-
lijk extra entertainment. Door Nuenen 
rijden er ’s ochtend enkele Oranje acts 
rond die de activiteit extra boost kun-
nen geven, zoals 3D-Street art, work-
shop Kindercircus ‘Jongleers’, draaior-
gel ‘Victory on tour’, Treble Schmink 
en Drumfanfare Jong Leven.  Voor vra-
gen en aanmelden (voor 15 april): be-
stuur@oranjecomite-nuenen.nl

Oranje Markt
Het huren van een kraam is € 15,- (ex-
clusief € 1,92 reserveringskosten). De 
kramen zijn te boeken via https://
www.eventbrite.nl/o/oranje-comite-
nuenen-34161716729. Voor de diver-
se attracties op de Markt worden nog 
vrijwilligers gezocht die namens het 
Oranje Comité toezicht willen hou-
den. Voor meer informatie zie www.
facebook.com\oranjecomitenuenen.
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Volle zaal voor Maestro concert 
Door Janneke Mes

"Schitterend, fantastisch, niet met twee woorden te beschrijven". Dit 
waren enkele reacties van de maestro's die afgelopen zaterdag de 
avond beschreven. Voor de tweede keer organiseerde Drumfanfare 
Jong Leven een concert in Het Klooster waarbij vijf bekende mensen 
uit Nuenen en Gerwen voor een orkest hun dirigeertalent konden la-
ten zien. 

Na een half jaar repeteren met hun 
coaches stonden Bart van de Ven, 
Piet Verhagen, Sandra van Bladel, 
Bart Verkuijlen en Carolien Sengers 

'op de bok' waarbij ieder drie stukken 
had ingestudeerd, zowel popnum-
mers als stukken uit musicals en films. 

In het dagelijks leven zijn de maes-
tro's geen muzikant en ze hebben 
nauwelijks muzikale ervaring of no-
tenkennis. Trots waren ze, evenals 
hun coaches, op de uitdaging die ze 
zijn aangegaan en de prestatie die ze 
die avond neerzetten. 

Lust voor oor en oog
Met een mooi stevig stuk trapte het 
orkest onder leiding van dirigent Jos 
de Vos af, waarna de maestro's om de 
beurt een nummer dirigeerden. Ze-
nuwen maar vooral plezier en en-

thousiasme waren zichtbaar, waarbij 
de maestro's soms hun kleding lu-
diek hadden aangepast aan het num-
mer. Zo dirigeerde Carolien in india-
nenjurkje en Bart als non, wat een 
lach gaf bij zowel publiek als orkest. 

Tussendoor werden filmpjes afge-
speeld waarin het voorbereidend 
zwoegwerk van de maestro's en hun 
coaches op komische wijze werd ge-
toond. De wisselende presentaties 
tijdens de muzikale stukken en de 
'green room' was vlot en gaf een fijne 
variatie in de voorstelling. 

Uitdaging of 'piece of cake?'
Het was een hele klus om de dirigeer-
kneepjes van het vak onder de knie 
te krijgen. De jury noemde het ook; 
dirigeren is een moeilijk ambacht; 
maathouden, initiatief nemen, oog 
voor verschillende partijen en sa-
menspel met het orkest. Juryleden 
Mari van Gils (beroepsdirigent) en 
Ruud van Eeten (musicus) gaven aan 
te letten op maathouden, maar ook 
lef en zelfverzekerdheid. Met strenge, 
soms scherpe, maar vooral humoris-

tische tong gaven zij onderbouwd 
commentaar. De stukken die de 
maestro's moesten dirigeren waren 
oplopend in moeilijkheid, waarbij 
het laatste stuk flink wat tempo-, 
maatsoortwisselingen en crescen-
do's had. 

Gouden baton voor Piet Verhagen
De belangstelling was groot, het con-
cert was meer dan uitverkocht. 
Drumfanfare Jong Leven speelde 
met ruim zestig leden en gastleden. 
Het was een plaatje om te zien door 
de mooie opstelling, het spel was 

vaak spatgelijk en boeiend en 
speelde goed door de 'slippertjes' 
van de maestro's heen; soms 
kwam het eind van het stuk iets 
eerder dan de maestro dacht, of 
andersom...

Piet Verhagen was uiteindelijk 
volgens de jury de grootste uit-
blinker op de avond. Blij nam hij 
zijn gouden baton in ontvangst 
van oud-winnares Leonie van 
Hoof en dirigeerde hij 'We are the 
champions' als afsluiter van de 
avond.

          

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.

RAADSINFORMATIE
Oordeelsvormende avond
Op donderdag 30 maart om 19.30 uur is er een oor-
deelsvormende avond in de raadzaal van Het Klooster. De 
volgende onderwerpen staan op de agenda:

• Aanpassen tarief ondergrondse GFT containers
• Vervangen van conventionele verlichting voor LED bij 

sportvelden 
• Samenwerkingsagenda 2023 – 2026 Stedelijk Gebied 

Eindhoven

Wilt u inspreken?
Meld u aan vóór woensdag 29 maart om 12.00 uur via 
nuenen.nl/doe-kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail 
naar gri�  e@nuenen.nl. 

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

Kunt u niet aanwezig zijn?
De vergadering is ook live te vol-
gen via nuenen.raadsinformatie.
nl/Live en LON TV.

VRAGEN OVER DE 
BELASTINGAANGIFTE?
Kunt u wat hulp gebruiken bij uw belastingaangifte? 
Bibliotheek Dommeldal helpt u 
graag hiermee. U bent van 
harte welkom bij een van de 
belastingspreekuren in de 
maanden maart en april. Er sta-
an een aantal laptops klaar wa-
arop u, onder begeleiding van 
een belastingexpert, uw belast-
ingaangifte kunt invullen. 
Dat is op 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/activi-
teiten 

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

VERGUNNINGEN PERIODE 
14-03-2023 EN 20-03-2023
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Krommenakker 1 Bouwen van een terras 
 overkapping en schuur 

Opwettenseweg 199-201 Ontwerp-omgevingsver 
 gunning voor het wijzigen  
 van  de gevel van een mo- 
 nument 
Molekeslaan 1 Het (her)bouwen/ verbou-
 wen van een woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Oranjestraat 7 Plaatsen van een aan- 
 bouw
Rutger van Erplaan 8 Wijzigen van het dak 
Hoge Brake 100 Oprichten van een ge- 
 zondheidscentrum 
Gulberg 10 Tijdelijk uitbreiden van  
 een kantoor 
Brabantring 2 t/m 40  Oprichten van woonge- 
 bouw De Mijlpaal be-
 staande uit 19 apparte- 
 menten en 1 algemene  
 ruimte 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit DAEB  
 voor uitvoering van een  
 gemeentelijk energieloket 
Nuenen c.a. Subsidieverordening Ener-
 gieHuis Slim Wonen 2023 
Park Koningsnacht- en dag 2023 
Park De Handelse Processie  
 2023 op 17 juni

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Wielerronde van Gerwen
  op tweede paasdag  
Irenestraat 1, Irenestraat 7,  Tijdelijk verhuren van
Voirt 8 en Voirt 18 leegstaande woonruimte 

Dit zijn kennisgevingen en geen o¤  ciële publica-
ties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
is de o¤  ciële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten di-
gitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.over-
heid.nl

1

1

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Financieel advies gericht op jouw bedrijf. 
Onze oplossingen helpen je vooruit.

Verzekeringen | Pensioenen | Risicomanagement | B
ankieren

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Park 26 - 28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  www.veldsink.nl

Loop vrijblijvend 
bij ons binnen 
voor persoonlijk 
advies.

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

Kijk ook eens op:
www.tebak.keurslager.nl

Magere Runderlappen ......  4 stuks 9,95
Muiderslotje  ..........................  100 gr. 2,85
Bourgondisch gebraad  ...  150 gr. 3,45
Runder Braadworst  ............  2 stuks  3,75
Kip Schnitzels ..........................  4 stuks  8,95
Groente Gehakt Rol  ...........  100 gr. 1,75

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

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

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

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl
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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.
Elke laatste zaterdag van de maand: 10.00-13.00 uur: Repair Café in Hobbycentrum  
 De Dorpswerkplaats, Park 63B Nuenen

t/m 25 MAART
 Collecte ReumaNederland

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

26 MAART t/m 1 APRIL
 Collecte ZOA

ZATERDAG 25 MAART
11.00-18.00 uur Open dag Nuenen Campers, Langlaar 2 Nuenen, www.nuenencampers.nl
20.00-24.00 uur  Celtic Night, Het Klooster, Nuenen

ZONDAG 26 MAART
10.00 uur IVN Kids voorjaarswandeling start kruising Broek-Het Frankrijk
11.00-18.00 uur Open dag Nuenen Campers, Langlaar 2 Nuenen, www.nuenencampers.nl

MAANDAG 27 MAART
14.00 uur WLG Workshop ‘Goed voorbereid’ tijdens de Inloop 
20.00-22.00 uur Mannenavond Popkoor Prestige Eindhoven, Het Klooster

DINSDAG 28 MAART 
16.00-18.00 uur Symposium over kinderen in armoede. 
                                 Studio van John Geven, Spegelt 45 Nuenen                                  
20.00 uur Vrijheid - cursus filosofisch palet Willem Alexanderstraat 24 Nuenen
20.00 uur  IVN-lezing Rini Kerstens over wilde planten, IVN-ruimte in Het Klooster.

DONDERDAG 30 MAART                                            
09.30-11.30 uur Computercafé Nuenen, Gmail mogelijkheden, bibliotheek Dommeldal
20.00 uur  ‘Open repetitie’ vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’, Nuenens College, 
 Sportlaan 8, Nuenen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

Peter Nagelkerke  
ontvangt Witvoetje 2022
Afgelopen zondag werd de 41ste Dwèrsklippel-met-het-witte-voetje 
overhandigd aan Peter Nagelkerke. Deze Eindhovense beeldend kunste-
naar is onder andere bekend van de bronzen Aardappeletersgroep in het 
Park en enkele bustes van vrouwen uit het leven van Vincent van Gogh 
die in Nuenen staan. 

Vooral rond de plaatsing van het groepsbeeld was toentertijd veel discussie.
Met de onderscheiding geeft het Genootschap der Oud Prinsen uit Nuenen er-
kenning aan iemand die op een positief-dwèrse manier zijn doel weet te berei-
ken. De ceremonie vond plaats bij het monumentje van de Dwèrsklippel in het 
Park.

Landelijke Opschoondag 
Nuenen Schoon
Het was een prima Landelijke Op-
schoondag afgelopen zaterdag in 
Nuenen! Op diverse plekken bin-
nen de gemeente heeft men en-
thousiast schoongewandeld. Ook 
het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft meegeholpen. 
Super!

Nuenen Schoon wil alle deelnemers 
van harte bedanken voor hun bijdra-
ge. In september is er weer een World 
Clean-up Day, tot dan!

Brabantse aspergewijn 2023
Op maandag 27 februari heeft voor de 30e keer de verkiezing plaatsge-
vonden van de ‘Brabantse Aspergewijn’. De verkiezing vond in een ver-
nieuwde opzet plaats, maar weer wel met een gezellige avond met vele 
wijn- en aspergeliefhebbers.

Een week eerder zijn alle wijnen blind 
geproefd door een onafhankelijk 
deskundig proefpanel van vijf perso-
nen uit de Nederlandse wijnwereld. 
Zij hebben geen enkele connectie 
met de deelnemende wijnkopers. 
Het proefpanel kreeg dit jaar vele wij-
nen voorgeschoteld afkomstig uit 
o.a.: Frankrijk, Spanje, Italië, Duits-
land, Luxemburg en Zuid-Afrika. 
Hieruit zijn zes wijnen geselecteerd 
voor de blinde finale, waar de vele 

aanwezige leden van het Genoot-
schap en aspergeliefhebbers hun 
voorkeur konden uitbrengen.

Als uiteindelijke winnaar van de: As-
pergewijn 2023 van het Brabants As-
perge Genootschap is naar voren ge-
komen: Colombard Ugni Blanc 2022 
Domaine Ferret Côtes de Gascogne 
Frankrijk.
Ingezonden door: Wijnwinkel Sans 
Oreille Nuenen www.sansoreille.nl

Museumweek bij 
Museum Helmond!
Van 1 tot en met 7 april is het weer tijd voor de Nationale Museumweek. In 
deze week kun je diverse activiteiten in het kasteel ondernemen, zoals op 
z'n middeleeuws spelen op het binnenplein, de verhalen ontdekken over 
ons eeuwenoude stadskasteel en zijn bewoners, speuren door de kelders 
van het kasteel en het zoldermysterie beleven over de waargebeurde kas-
teelbrand in 1549. Fotografie en kunst beleef je in de Kunsthal. Koop je 
kaartje online via museumhelmond.nl of aan de balie van het museum.

En natuurlijk is er nog veel meer te 
doen en te zien. Kom het verhaal van 
de eeuwenoude kasteeltuin beleven 
in het kasteel, in de tentoonstelling 
‘De kasteeltuin door de eeuwen 
heen’. Hier kun je tevens genieten 
van de levensgrote bloemwerken 
van kunstenaar Linda Nieuwstad. Je 
kan er ook het resultaat bewonderen 
van de workshops Printje Hyacintje 
met Linda Nieuwstad die eerder 
plaatsvonden in het kasteel. Met de 
kleurrijke Dutch Wax Prints van Vlis-
co, beroemd in West-Afrika, maakten 
de deelnemers een nieuw stilleven: 
De Wilde Hyacint.

Fotografie en kunst in Kunsthal 
Helmond
Wandel van het kasteel naar de ande-
re museumlocatie de Kunsthal, op 
drie minuten lopen aan de overzijde 
van het kanaal. Hier kun je de bijzon-
dere fotografie van Alex Webb kijken. 
En schrijf je nog snel in voor het inter-
view met deze Amerikaanse foto-
graaf die is aangesloten bij het presti-
gieuze Magnum fotoagentschap. Ga 

hiervoor naar www.museumhel-
mond.nl/evenementen/interview-
met-Alex-Webb/.

Tijdens de Museumweek kun je ook 
nog het laatste weekend meepakken 
van de tentoonstelling A. Roiter NOW 
in de benedenzaal van de Kunsthal, 
t/m 2 april. 

Geef je Museumkaart door
Tijdens de Museumweek kun jij jouw 
Museumkaart uitlenen aan een 
vriend(in), buur, collega of kennis. Of 
wie je maar wil. Dit leuke gebaar van 
de Museumvereniging (de overkoe-
pelende brancheorganisatie) en 
stichting Museumkaart geldt alleen 
tijdens de Museumweek in de pe-
riode van 1 tot en met 7 april. Let op: 
per Museumkaart heeft één persoon 
toegang tot ons museum. Lees meer 
over deze actie op de website van de 
Museumvereniging. Ga naar www.
museumhelmond.nl voor actuele
informatie over openingstijden, prij-
zen en het activiteiten- en tentoon-
stellingsprogramma. 

Foto: Frank van Welie/LON

Aan de winnaar van deze jaarlijkse competitie is de wisseltrofee met oorkonde uitge-
reikt, deze mag dan een jaar lang prijken bij de trotse winnaar Marianne Coolen in 
Wijnwinkel Sans Oreille te Nuenen

Muziek in de  
Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, za-
terdag 25 maart, 15.00 uur. Orgel-
muziek: Petra Veenswijk.

Petra Veenswijk is een internationaal 
concertorganist. Zij voert jaarlijks 
een groot aantal concerten uit in bin-
nen- en buitenland. Haar repertoire 
omvat het gehele orgeloeuvre van 
oude tot en met de hedendaagse or-
gelliteratuur, met een speciale voor-
keur voor het Frans symfonisch re-
pertoire. Sinds 1987 is Petra Veens-
wijk als dirigente/organiste verbon-
den aan de Maria van Jessekerk te 
Delft. Zij bespeelt in deze kerk het in 
1893 gebouwde monumentale 
Maarschalkerweerdorgel (3 manua-
len en 38 stemmen).
Registratie en betaling via de website 
https://www.muziekindecathrien.nl 
is gewenst, zodat u zonder extra 
wachten het concert kunt bezoeken.

Voorlopige uitslag 
verkiezingen  
bestuur Waterschap 
De Dommel
Op woensdag 15 maart waren de 
verkiezingen voor het algemeen 
bestuur van Waterschap De Dom-
mel. Twaalf partijen namen deel 
aan de verkiezingen.

De voorlopige uitslag is per lijst als 
volgt:
( ) = aantal zetels in 2019
Naam partij  Aantal zetel
Lijst 1   Water Natuurlijk 7   (8)
Lijst 2   VVD  4   (4)
Lijst 3   CDA  2   (4)
Lijst 4   Partij van de Arbeid 3   (3)
Lijst 5   50PLUS 1   (2)
Lijst 6   Werken aan Water  1   (1)
Lijst 7   AWP voor water, 
  klimaat en natuur  1   (1)
Lijst 8   Partij voor de Dieren 3    (-)
Lijst 9   Bedrijfsbelangen 0    (-)
Lijst 10 Belang van Nederland 0    (-)
Lijst 11 BBB  4    (-)
Lijst 12 Ouderen Appèl 
  - Hart voor Water 0   (0)

BBB en Partij voor de Dieren zijn 
nieuw in het algemeen bestuur van 
De Dommel. Water Natuurlijk is net 
als in 2019 de grootste partij. De defi-
nitieve uitslag wordt op donderdag 
23 maart bekend gemaakt. Deze kan 
afwijken van de voorlopige uitslag. 
Vooral de verdeling van de restzetels 
speelt hierbij een rol. Het nieuwe al-
gemeen bestuur wordt op 29 maart 
geïnstalleerd.
 
Opkomst
De opkomst was 48,9%. Dit is ruim 
2% meer dan bij de verkiezingen in 
2019. De waterschapsverkiezingen 
vonden tegelijk met de verkiezingen 
van Provinciale Staten plaats.
 
Watergraaf Erik de Ridder: “De op-
komst is lager dan ik hoopte. Maar 
ons gebied heeft veel stedelingen en 
expats. Hierbij is de opkomst altijd 
wat lager.” De opkomst in Tilburg was 
39,7% en de opkomst in Eindhoven 
was 40,4%. De Ridder: “In de aanloop 
naar de verkiezingen was er veel aan-
dacht voor water en het werk van de 
waterschappen. Daar kijk ik heel te-
vreden op terug. Die aandacht moe-
ten we vasthouden en uitbouwen om 
zo bewuster om te gaan met water.”
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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:

W70 blij met duidelijkheid 
over Het Klooster!
 
W70 heeft zich jarenlang ingezet om te komen tot een verantwoorde ver-
bouwing van Het Klooster, een plaats waar iedereen zich thuis kan voe-
len. Wij zijn dan ook blij dat na lange tijd eindelijk de kogel door de kerk, 
of ja, door Het Klooster is. Op 16 maart heeft de raad ingestemd met de 
gevraagde extra investering. 

Hoe veilig is het Free WiFi-
netwerk in Nuenen?
Het FreeWiFi-netwerk in Nuenen bestaat al jaren en er wordt goed ge-
bruik van gemaakt, zowel door de Nuenense bevolking als door bezoe-
kers. Op steeds meer plekken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten wor-
den er nieuwe toegangspunten aangebracht, zodat de dekking steeds 
groter wordt.

De Coöperatie OnsNet Nuenen 
(CONN) en ITpro zorgen gezamenlijk 
voor het netwerk. Als belangenbehar-
tiger van het glasvezelnetwerk en op-
richter van het FreeWiFi-netwerk wil 
de CONN graag een rol spelen in de 
connectiviteit in ons dorp. We nemen 
daarom ook de rol op ons om de ge-
bruikers van het gratis WiFi-netwerk 
erop te wijzen dat openbare wifi-net-
werken niet altijd helemaal veilig zijn.

De connectiviteit via FreeWiFi is er 
om iedereen, Nuenenaren en bezoe-
kers, een eenvoudige internetverbin-
ding te bieden. Daarmee kan men 
snel de weg zoeken, een restaurant 
boeken, een telefoonnummer, enzo-
voorts. Niet alleen in Nuenen maar 
overal ter wereld geldt, dat je inter-
netbankieren en andere persoonlijke 
zaken altijd beter via een niet-open-
baar netwerk kan doen.
Zoals op alle netwerken, kun je ge-
hackt worden op openbare netwer-
ken. Die kans is in Nuenen zeer klein, 

omdat ITpro ervoor zorgdraagt dat 
het FreeWiFi-netwerk beveiligd is en 
bovendien altijd up-to-date is met 
veiligheidspatches. Het netwerk ver-
oudert niet en dat maakt het voor 
kwaadwillenden heel lastig om bin-
nen te komen. Maar als gebruiker 
ben je er zelf ook bij. Zorg ervoor dat 
je smartphone ook up-to-date is met 
betrekking tot beveiliging. Als dat in 
orde is, dan wordt het voor de hacker 
al snel te ingewikkeld om door te 
gaan.
Kortom, het netwerk is veilig voor 
eenvoudige internethandelingen en 
als tip geven we mee dat u er verstan-
dig aan doet om er altijd zelf voor te 
zorgen dat uw telefoon, tablet of an-
dere apparatuur voorzien is van actu-
ele beveiliging.

 
We kunnen van start!
Er ligt een vernieuwd en duidelijker 
bestek klaar, waar aannemers zich op 
kunnen inschrijven. Dit vernieuwde 
bestek vermindert de kans op het 
wederom mislukken van de aanbe-
steding. En dat is goed nieuws, want 
we willen natuurlijk zo snel mogelijk 
starten met het realiseren van Dorps-
huis 2.0. Een plek die een sleutelrol 
zal vervullen in het faciliteren van 
ontmoeten, verbinden en ook in het 
ontwikkelen van de inwoners. 
Er is gekozen voor het opplussen van 
scenario 2, met de verhuizing van de 
bibliotheek én het realiseren van de 
zolder. Middels een amendement, 
dat mede door W70 is ingediend, is 
de zolderruimte aan het raadsvoor-
stel toegevoegd. Mocht de zolder na-
melijk niet direct, maar op een later 
moment alsnog gerealiseerd wor-
den, zouden de kosten nog hoger 
zijn dan wanneer we dat nu doen. 
Wat is dan niet meegenomen in sce-
nario 2? De pergola bijvoorbeeld en 
een raam in de theaterzaal. 
 
We zijn door het college uit monde 
van wethouder Löwik gerustgesteld 
over het financieel beheer van het 

Dorpshuis; er is een bedrag gereser-
veerd voor het inschakelen van exter-
ne expertise. Ook is toegezegd dat er 
een geschikte locatie voor de huidige 
gebruikers gezocht wordt als de ver-
bouwing van start gaat.   Nu het be-
sluit genomen is, geven we de reali-
satie en de transformatie in handen 
van het college en de ambtenaren. 
Zij dragen Het Klooster een warm 
hart toe en hopelijk zal Dorpshuis 2.0 
ook in de ogen van de inwoners het 
kloppend hart van Nuenen worden. 

 Karen Beerens
Fractie W70

Open jij op 16 april 
Speeltuin de Kievit?
Op 16 april gaat Speeltuin de Kievit weer open. Wat een 
feest! Drumfanfare Jong leven zal ook weer acte de pré-
sence geven. Wij zetten  de trouwe bezoekers van de 
speeltuin - de kinderen van Nuenen - graag in de belang-
stelling en bieden de mogelijkheid dat één van hen de 
speeltuin mag openen dit seizoen. Wat moet je daarvoor 
doen? Geef ons aan  waarom je graag de speeltuin zou 
willen openen. Het bestuur zal uit de inzendingen een 
keuze maken.

Jouw idee is meer 
dan een glimlach waard
Voor kinderen met een be-
perking willen we in Speel-
tuin de Kievit voorzieningen 
gaan treffen om een SAMEN-
SPEELPLEK in te richten. Wij 
vragen hierbij jullie hulp. Kin-
deren en (groot)ouders: geef 
ons ideeën en oplossingen 
om de speeltuin zo goed mogelijk te (her)inrichten gericht 
op Samen Spelen.  Denk hierbij aan bereikbaarheid van de 
speeltoestellen, breedte van paden of toegankelijkheid van 
de speeltuin van buitenaf (blokkades onderweg zoals te 
hoge stoepranden).
Bij deze Rond de Linde vind je hierover een leaflet met een 
prangende vraag vanuit ons: Wat zou je graag willen zien dat 

wij in de speeltuin aan extra 
voorzieningen plaatsen? 
Zoals een wip, schommel- 
en draaimolen geschikt voor 
rolstoelers. Jullie hulp wordt 
zeer gewaardeerd!
Voor beide oproepen kun je 
een reactie sturen naar 
info@speeltuin-dekievit.nl

Rocktopia in Cacaofabriek
Op zaterdag 15 april vindt in de Cacaofabriek Helmond het evenement 
Rocktopia plaats. Rocktopia is onderdeel van de Mierlose organisatie 
BarberQ events. Op het poppodium zullen Leif de Leeuw band, Scummy 
Men en The Dirty Denims optreden. Een avond vol muziek waar je bij wil 
zijn!
 
De Leif de Leeuw Band is dé southern 
jamband van Europa. Leif is zes keer 
op rij uitgeroepen tot beste blues-
rock-gitarist van de Benelux en Sem 
Jansen is winnaar van het tv-pro-
gramma ‘Hit the Road’. De sound is 
een fijne mengelmoes van rock, 
blues, americana, country en sou-
thern rock met oprechte teksten, met 
een lekker seventies tintje.

Scummy man is een band die ont-
stond uit een gezamenlijke liefde voor 
de Arctic Monkeys. Scummy Men laat 
de oude indierock hits en de gelaagde 
nieuwe sound op gedetailleerde en 
energieke wijze samensmelten op het 
podium. Het vijftal staat garant voor 

heupenschuddende ritmes en dende-
rende gitaargeluiden.

The Dirty Denims spelen Happy Hard-
rock: hardrock waar je je in een mum 
van tijd goed bij voelt. Gecombineerd 
met rock 'n roll, powerpop en een 
vleugje punkrock klinkt het als AC/
DC, KISS, Joan Jett, Ramones en The 
Donnas. Een energieke show van een 
band die plezier uitstraalt, van pu-
blieksparticipatie houdt en zichzelf 
niet al te serieus neemt.

Meer info en tickets (€ 17,50) vind je 
via www.rocktopia.eventgoose.com.
Cacaofabriek Helmond, aanvang 19.00 
uur, deuren open om 18.00 uur.

20 april Van Gogh Village 
Museum open
Het is zover. Donderdag 20 april gaat de deur open van het gloednieuwe 
Van Gogh Village Museum. Mede namens de 190 vrijwilligers zegt direc-
teur Simone van der Heiden “We zijn supertrots op het bereikte resultaat! 
Er is door iedereen heel hard, maar ook met heel veel plezier gewerkt”.

Eind maart worden het gebouw en 
de vaste tentoonstellingsruimten op-
geleverd. De eerste twee weken van 
april zijn nodig om de winkel, balie, 
koffiehoek, kantoorruimte, gardero-
be en de ruimte voor de wisselten-
toonstelling in te richten. 
Als de aannemer is vertrokken, 
neemt de hovenier het stokje over. In 
de maand april wordt er een mooie 
tuin aan de achterkant gemaakt, ter-
wijl de zij- en voorkant ook het nodi-
ge groen krijgen.

Simone van der Heiden: “Onze vrijwil-
ligers konden een halfjaar niet wer-
ken in het museum. Dat was best een 
lastige periode. Toch hebben de no-
dige vrijwilligers in de winter flinke 
voorbereidingen getroffen, waarvan 
we nu in de laatste fase van de bouw 
profiteren. In de bibliotheek is er voor 
iedereen een opfriscursus geweest 
voor het gebruik van de kassasyste-
men. En waren alle vrijwilligers te 
gast bij ASML in Veldhoven. In het 
museum staat nu Vincents Lichtlab, 
dat samen met ASML is gebouwd.

Nieuw logo
Bij een nieuw museum met een nieu-
we naam hoort ook een nieuw logo. 
De naam Van Gogh Village Museum 
was al bekend. Nu is ook het beeld-
merk bekend. Van der Heiden: “Na-
tuurlijk kunnen we uitleggen wat er 
precies in dat beeldmerk te zien is. 

Maar we vinden het nog leuker als we 
dit kunnen uitleggen aan de Nuene-
naren op het moment dat zij het mu-
seum bezoeken”.

Om misverstanden te voorkomen: de 
naam Van Gogh Village Nuenen 
wordt het meest gebruikt. Dat omvat 
zowel het museum als alle erfgoedlo-
caties in Nuenen uit de tijd van Vin-
cent. Binnen en buiten dus. Gaat het 
alleen over het museum, dan wordt 
de naam Van Gogh Village Museum 
gebruikt. Op z’n Engels uitgesproken. 

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1
NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1

26-10-20   13:2926-10-20   13:29

Steun uw lokale 
ondernemers! 

Koop de 
Nuenen Centrum 

Cadeaubon
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Fietsen en kunst…
Een bijzondere expositie in de Nuenense kunstgalerie Bonnard. Een 
groepsexpositie die geheel in het teken staat van de fiets én de liefde 
voor het fietsen. De galerie-eigenaren David van der Linden en René Ren-
ders kregen het idee voor een expositie over de fiets aangereikt door de 
bekende Filosofietser Wim Daniëls. Het resultaat is onder de titel ’De fiets, 
de fiets en verder niets’ tot en met zondag 23 april te zien in galerie 
Bonnard.

Voor fietsers is er zondag 2 april een 
toertocht over 50 of 100 kilometer. 
Starten vanaf Bonnard kan van 09.00 
tot 12.00 uur en deelname is gratis, 
koffie en vlaai ook.

David en René zijn zelf fervente fiet-
sers. Op de stadsfiets naar hun gale-
rie en ook op een racefiets en gravel-
bike staan ze hun mannetje. Goed 
idee dus van Wim Daniëls. Dat bleek 
al snel. Kunstenaars van Bonnard en 
ook kunstenaars die nog niet eerder 
bij deze galerie betrokken waren, 
gingen snel aan de slag om werk te 
maken voor deze thema-expositie. 

De kunstenaars kregen binnen het 
thema volledige vrijheid bij het ma-
ken van hun kunstwerk. Er is in Bon-
nard werk te zien van wel vijftig kun-
stenaars uit ons land en ook uit onder 
meer Canada, Italië en Spanje. Te zien 
zijn schilderijen, sculpturen, grafiek 
en tekeningen.

Nuenen en kunst, dan komt ook 
kunstschilder Vincent van Gogh om 
de hoek kijken… Vincent van Gogh 
legde geen enkele fiets vast op het 

doek. Wel is iets uit de Nuenense tijd 
van Vincent te zien in de galerie dat 
te maken heeft met het thema Fiets. 

Dat is een Hoge Bi, een fiets met een 
heel groot voorwiel en een klein ach-
terwiel. Vincent liep hier rond in de 
jaren 1883-1885 en uit die tijd da-
teert ook de Hoge Bi. Vincent van 
Gogh was geen fietser, hij schilderde 
hier aardappeleters, geen fietsers of 
fietsen….

Het eerste fietsje dat de Italiaanse 
Daniela Astone kreeg is wel te zien in 
Bonnard. Deze Italiaanse heeft zich in 
haar schilderij laten inspireren door 
dit fietsje, genaamd Graziella. Gra-
ziella gaf het kleine meisje Daniela 
meteen een gevoel van vrijheid. Met 
haar fietsje ging zij de wijde wereld 
in. Daniela zag dingen waarvan zij tot 
dan het bestaan niet kende. Die vrij-
heid ervaart Daniela tot op de dag 
van vandaag wanneer zij op haar 
fiets stapt… Graziella is te zien in olie-
verf op doek.
‘De fiets, de fiets en verder niets’ gaat 
over de liefde voor het fietsen en over 
de fiets.

Fotografie en tekst: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

IVN Kids:  
voorjaar in het Nuenens Broek
Op zondag 26 maart trekken we er weer op uit met IVN Kids. Onze na-
tuurgidsen nemen je mee het Nuenens Broek in, waar de lente is 
begonnen.

Reeks IVN-wandelingen 
op maandagavond
Ieder voorjaar wandelen gidsen van IVN Nuenen een aantal maan-
dagavonden met geïnteresseerde natuurliefhebbers door de mooie 
natuurgebieden in en om Nuenen.

Vogels
Het eerste deel van de reeks wordt 
gegidst door leden van de vogel-
werkgroep. Deze wandelingen zijn 
op:
3 april:  Nuenens Broek
17 april:  Heerendonk
24 april:  Eckartse Bos
1 mei:  Collse Zegge
8 mei:  Mosbulten
15 mei:  Boktse Beemden

Planten
In het tweede deel van de reeks 
staan de planten die dan volop 
bloeien centraal in de wandelin-
gen:
15 mei:  Vaartbroekse Beemden
22 mei:  Nieuwe Erven 
 en Ruweeuwsels
5 juni:  Nuenens Broek
12 juni:  Collse Zegge
19 juni:  Schoutse Ven

We laten ons tijdens deze voor-
jaarswandeling verrassen door wat 
het voorjaar te bieden heeft. Horen 
en zien we padden of zijn het kik-
kers? Welke voorjaarsbloemen ko-
men we tegen? Wist je dat 
deze  stinzenplanten  heten?  Laat 
de zon maar schijnen, zodat de wil-
genkatjes gaan bloeien. Dan kun-
nen we namelijk goed het verschil 
zien tussen de 'mannenkatjes' en 
'vrouwenkatjes'. We laten je ook 
het  verschil zien tussen knoppen 
van de es en van de els. En wat voor 
groen groeit er in de sloten?  Wie 
spot de aronskelk? Wie vindt spo-
ren van een hond, ree of das?

Zoals je ziet, is in het voorjaar van 
alles te beleven in het bos. Als er 
tijd over is, doen we nog een leuk 
spel.

Praktisch
De activiteit begint om 10.00 uur 
bij de bankjes op de kruising Broek-

Het Frankrijk.  Vergeet niet dat de 
klok wordt verzet!
Duur ca. 1,5 uur.
Deelname is gratis, vooraf aanmel-
den niet nodig.
Draag laarzen, want de paden in 
het Nuenens Broek kunnen drassig 
zijn in het voorjaar.
De route is niet begaanbaar voor 
kinderwagens/buggy's.

Over IVN Kids
Voor kinderen in de basisschool-
leeftijd en hun (groot)ouders orga-
niseren we in alle seizoenen super-
leuke activiteiten in de natuur. 

Meestal op zondagochtend. Ben jij 
nieuwsgierig naar wat er allemaal 
groeit, bloeit en leeft in de mooie 
Nuenense natuurgebieden? Dan is 
IVN Kids echt iets voor jou. Onze 
gidsen nemen je graag mee op 
ontdekkingstocht en laten je de 
natuur op een leuke en speelse ma-
nier beleven. www.ivn.nl/nuenen 

Vertrek naar het startpunt is steeds 
om 19.00 uur per fiets vanaf Het 
Klooster. Op www.ivn.nl/nuenen 
staat meer informatie over de ver-
schillende wandelingen. Ook wor-
den deze in de voorafgaande week 
aangekondigd in de Nuenense 
weekbladen. Je bent van harte wel-
kom om mee te lopen.

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl

Rouw is meer dan verdriet
Zorg is meer dan troost
Geregeld krijg ik de vraag of mijn werk als rouwcoach niet heel zwaar is. 
Het antwoord is ja en nee. Ja, het is soms zwaar, want ik word iedere keer 
geraakt door de intense verhalen die mensen mij vertellen. Er is er altijd 
wel een doos tissues in de buurt. 

Maar die tissues worden veel vaker 
niet dan wel gebruikt. Op heel veel 
andere momenten is het ook niet 
zwaar. Rouw is namelijk veel meer 
dan verdriet. Rouw gaat over heling, 
over betekenis geven aan het leven, 
het gaat over de verandering, groei 
en vooruitgang die je als mens kunt 
boeken na een intense ervaring. 
Daarom is zorg bij rouw en verlies 
ook veel meer dan troost bieden en 
tissues aanreiken. Het is mensen hel-
pen in hun persoonlijke zoektocht 
naar een nieuw evenwicht.   

Neem het voorbeeld van een vrouw 
die twee jaar geleden haar man heeft 
verloren en nu onverwacht verliefd is 
geworden ‘op een ander’. Ze heeft 
twee studerende kinderen die nog 
thuis wonen. Deze nieuwe situatie 
roept allemaal vragen op die te ma-
ken hebben met haar rouwproces. 

Ze vertelde: “Een van de kinderen 
heeft het er heel moeilijk mee dat ik 
een nieuwe vriend heb. Hoe ga ik 
daar mee om? Door de nieuwe liefde 
voel ik meer afstand tot mijn overle-
den partner, maar dat wil ik eigenlijk 

niet. Hoe kan ik mij opnieuw verbin-
den zonder het oude los te laten?”
 
Wanneer ik zie dat mensen na een 
aantal begeleidingssessies vooruit 
komen, beter in hun vel zitten en het 
leven weer positief tegemoet kun-
nen treden, dan krijg ik daar ook 
energie van. De wetenschap dat dat 
echt mogelijk is en dat ik mensen 
hierbij mag helpen zorgt ervoor dat 
ik ook de intense verhalen kan ver-
dragen.  
Mijn motto is: Het is niet erg dat er 
iets ergs gebeurt, zolang je er maar 
iets goeds mee doet.   

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele be-
geleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwerking 
verbonden aan opleidingsinstituten in 
Nederland en België. 

T. 06-814686791/www.derouwcoach.nl

Voorjaar in de tuin
Het koolmeesje tussen de viooltjes in de tuin. Altijd zo gezellig. 

Geslaagde foto-
expositie 
in ’t Kwetternest
Afgelopen weekend bezochten 
ruim 200 belangstellenden de fo-
to-expositie van Fotogroep f2. Het 
was voor het eerst sinds vier jaar 
dat deze expositie weer kon wor-
den gehouden. Corona was ook 
hier de spelbreker.
 
Voor de organisatie, de leden van 
deze amateur fotogroep, was het een 
groot succes. Lovend waren de woor-
den van veel bezoekers: over de kwa-
liteit van de foto’s, maar ook van de 
opstelling en de verzorging. Bij bin-
nenkomst kregen de bezoekers een 
invullijst mee om de foto’s te beoor-
delen. Uit de 44 tentoongestelde fo-
to’s mocht een top 3 worden samen-
gesteld. Aan het eind van de tweede 
expositiedag konden de stemmen 
worden geteld. 

De publiekprijs ging naar Henk 
Eijsink, die vastlegde hoe een kool-
meesje het nestkastje verlaat. Er 
wordt nu al weer nagedacht over de 
expositie van 2025!

De winnende foto

Foto: Chris en Kitty van Maasakkers

WIE O WIE?
Wie o wie heeft onze vermiste, 
oude kater APIE gezien?

Apie is al 3 maanden vermist maar we 
hebben de hoop op zijn terugkeer 
nog niet opgegeven! We denken dat 
hij vanuit Lieshout via Gerwen op 
weg is gegaan naar Nuenen ...naar 
omgeving Raupplaan of Tomakker. 
Misschien heeft hij onderweg aan-
dacht én eten gekregen en blijft hij 
daarom in die buurt rondhangen.

Apie is gecastreerd én gechipt dus 
via t laten scannen van die chip kan 
hij weer bij ons terugkomen! Apie is 
bekend bij AMIVEDI onder dossier-
nummer 1938722, zie die website! 
Apie is een donkergrijze, cyperse ka-
ter met wit rond de bek en een hapje 
uit z’n linkeroor.

Natuurlijk is er een beloning voor de 
gouden tip!
Heeft u hem gezien? Bel dan alstu-
blieft 06-23 40 30 86.

Ik ben alles
Dat is het thema van de boekenweek
Onder het motto: JIJ staat centraal
Gaat Geldrop met Hanna Bervoets aan 
de haal
Nuenen heeft Telle van Beek
De jury las de 911 inzendingen met veel 
geduld
En gaf de eerste prijs aan haar verhaal 
‘Schuld’
‘Boto Banja’ is van Raoul de Jong
Die daarin voodoogeesten bedwong
‘Ik ben alles’…. het kan wat minder
Lize Spit schreef ‘De eerlijke vinder’
In deze novelle over een flippofanaat
Voegt zij het woord bij de daad
 
©Joke van Overbruggen
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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.

Bedevaarten naar Lourdes
Wilt u graag eens naar Lourdes met begeleiding? U kunt nog mee met 
onze Lourdes-groep, met de bus of met het vliegtuig. Er gaan vrijwilligers 
mee van de Lourdesgroep Bisdom 's-Hertogenbosch, die u alle hulp bie-
den die nodig is.

De reizen die begeleid worden door 
de medewerkers van de Lourdes-
groep zijn:

• 9-daagse busreis van 7 t/m 15 mei 
2023

• 6-daagse vliegreis van 9 t/m 14 
mei 2023

• 6-daagse vliegreis van 16 t/m 21 
september 2023

Voor inlichtingen en het aanvragen 
van een brochure kunt u terecht bij: 
Joke Hoekman 06-42347729 of Wil-
ma Caiffa 06-12157507 (na 18.00 
uur). 
Veel informatie kunt u vinden op 
onze website: www.lourdes-groep.nl. 
En op de Facebookpagina, Lourdes-
groep.

Uitslagen Provinciale Staten Nuenen 2023
Hier ziet u de uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 2023, ook ten opzich-
te van 2019. In de eerste tabel staat de uitslag van de verkiezing voor de Provinciale Staten. 

Partij     Aantal stemmen 2019  Aantal stemmen 2023
VVD ------------------------------------------------------------ 2.090 -------------------------------------------- 2084
Forum voor Democratie -------------------------------- 1.344  ----------------------------------------------281
CDA----------------------------------------------------------- 1.533  ----------------------------------------------869
SP ------------------------------------------------------------- 1.103  ----------------------------------------------790
D66 --------------------------------------------------------------956  -------------------------------------------- 1231
GROENLINKS ----------------------------------------------- 1.289  -------------------------------------------- 1125
PVV --------------------------------------------------------------544  ----------------------------------------------596
PvdA ------------------------------------------------------------767  -------------------------------------------- 1181
50PLUS --------------------------------------------------------- 531 ----------------------------------------------256
Partij voor de Dieren ----------------------------------------448  ----------------------------------------------507
Lokaal Brabant -----------------------------------------------291  ----------------------------------------------387
ChristenUnie/SGP -------------------------------------------158  ----------------------------------------------150
Volt ------------------------------------------------------------------ - ----------------------------------------------464
Belang van Nederland ------------------------------------------ - ----------------------------------------------103
BBB ------------------------------------------------------------------ - -------------------------------------------- 1446
JEZUS LEEFT ------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------- 9
AWP voor water, klimaat en natuur ------------------------- - ------------------------------------------------81
Alliantie ------------------------------------------------------------ - ------------------------------------------------58
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant ---------------------- 73  ------------------------------------------------55
JA21 ----------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------451

Nuenen Gemeente
Nuenen

Lieve mam en oma
Heel veel redenen om jou te eren
Wie wij zijn, dat zullen we nooit verleren
Liefde geeft warmte en licht, is wat wij bedoelen
Dankbaarheid en trots, is wat wij voelen 

Tot het einde toe zelfstandig het leven in eigen hand 
houdend, is rustig ingeslapen onze allerliefste moeder, 
schoonmoeder en oma

 
Toos van Kemenade-van de Ven

echtgenote van

Pieter van Kemenade † 2004

* Son en Breugel, 23 februari 1926
† Nuenen, 18 maart 2023 

Helma

Annemiek en Joost
    Julia 
    Tobias †

Peter en Cris
    Jeremy

René

Carlo en Kathleen
    Pieter
    Bas en Pam

Wij vieren het leven van Toos samen met genodigden 
op vrijdag 24 maart in de aula van crematorium ’t Laar 
in Beek en Donk. 

Correspondentieadres: Familie van Kemenade
P/A De Groof uitvaartverzorging
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

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

Vieringen:
H. Clemenskerk Nuenen
Zaterdag 25 maart 18.30 uur: viering 
met vormelingen, voorganger pastor 
R. van Eck.
Zondag 26 maart 11.00 uur: thema-
viering: Onze verdeelde wereld met 
de drie grootmachten. voorgangers 
pastores J. Vossenaar en P. Peters, dhr. 
T. Bemelmans van de werkgroep Sy-
nodaal Proces.

Na de viering van zondag is er gele-
genheid om elkaar achter in de kerk 
te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

Misintenties:
Zaterdag 25 maart 18.30 uur; 
geen intenties.
Zondag 26 maart 11.00 uur:
Tini Martens – Wullems; Overleden 
familie Rooyakkers – Rooyakkers; 
Wies van Grinsven – Raaijmakers; Hé-
lène de Rooij – Reesink; Bertha Saris – 
de Louw.

Mededelingen: Zie beneden.

St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 26 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor R. 
van Eck. 
 
Misintenties:
Ad van der Putten; Gerrit van der 
Maat; Tonnie van Rooij-Zwegers.

Mededelingen: Zie beneden.

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 26 maart 09.30 uur: thema-
viering: Onze verdeelde wereld met 
de drie grootmachten. voorgangers 
pastores J. Vossenaar en P. Peters, dhr. 
T. Bemelmans van de werkgroep Sy-
nodaal Proces.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Wilma 
de Graaf - Blom. Wij wensen de fami-
lie en vrienden veel sterkte en troost 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

Afgelopen week is op 77-jarige leef-
tijd Ad van der Putten, van Rullen 7 
overleden. We wensen familie en 
vrienden veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies. 

Themaviering: ‘Onze verdeelde wereld 
door de grootmachten’.
Zondag 26 maart in Nederwetten 09.30 
uur en Nuenen 11.00 uur
Voorgangers Pastor Hans Vossenaar, 
pastor Paul Peters en Dhr. Theo Bemel-
mans namens de werkgroep Synodaal 
Proces.

We leven in een onzekere tijd. Naast 
problemen met inflatie, energie-ar-
moede, klimaatverandering, stikstof-
problemen, milieuvervuiling, etc., 
wordt onze wereld geteisterd door 
geopolitieke spanningen, oorlogen 
en terrorisme (o.a. Syrië, Jemen, So-

malië en dicht bij huis Oekraïne).  De 
verwachting is dat dit eerder zal toe-
nemen dan afnemen. Er zal in de toe-
komst een hevige concurrentiestrijd 
ontbranden tussen o.a. de groot-
machten USA en China wie de we-
reldheerschappij zal veroveren. 

Gepleit wordt door vele naties voor 
een model dat er niet één maar meer 
wereldmachten elkaar in balans hou-
den en gezamenlijk streven naar een 
vreedzame wereld. In deze viering 
wordt ingegaan op deze strijd en te-
vens op wat er verwacht kan worden 
van de Christelijke kerken en hun ge-
lovigen. Wat is onze Missio, onze zen-
ding? In elk geval zullen we als gelo-
vigen en navolgers van Christus moe-
ten pleiten voor vrede en geweld-
loosheid. We zijn er immers voor el-
kaar en voor het behoud van een 
leefbare wereld.  

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 26 maart is het de 5e zondag in de 
Veertigdagentijd op weg naar Pasen. 

De dienst, die om 10.00 uur begint, 
wordt geleid door ds. Corry Manu-
putty. Voor de kinderen van de basis-
school is er weer kindernevendienst 
en zij zullen werken aan het project 
van de veertigdagentijd. Er zal wor-
den gecollecteerd voor het Paaspro-
ject van KerkinActie: kwetsbare men-
sen in Moldavië. Na afloop van de 

dienst is er koffie en thee voor een 
gezellige ontmoeting. De diensten 
vanuit De Regenboog zijn ook thuis 
te volgen via livestream. Ga hiervoor 
naar www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. Op donderdag 23 maart is er in 
De Regenboog een lezing, die wordt 
gehouden door Erik Borgman, theo-
loog uit Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. 
Entree via de zij-ingang.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 23 maart. 17.30 uur Lof; 
18.00 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 24 maart. 17.45 uur Kruisweg. 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Gabriël, aartsengel.
Zaterdag 25 maart. Feest van Maria 
Boodschap. 09.00 uur gezongen H. 
Mis, gedachtenis van de Vasten. Sterf-
dag van Mgr M. Lefebvre (1991). 
11.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 26 maart. Passiezondag. 
10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 27 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Passietijd; gedachtenis van H. 
Johannes Damascenus, belijder en 
kerkleraar.
Dinsdag 28 maart. 18.30 H. Mis van 
de Passietijd;  gedachtenis van H. Jo-
hannes van Capistrano, belijder. 
Woensdag 29 maart. 07.15 H. Mis van 
de Passietijd. 

Onwetend van de ziekte die Thea uiteindelijk in zijn greep zou nemen, 
heeft zij met de kinderen tot het laatst genoten van vele gezamenlijke reizen. 

Tijdens haar laatste weken heeft ze van velen nog afscheid mogen nemen 
en is ze nu aan haar laatste reis begonnen.

 

27 december 1932                           19 maart 2023

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken

echtgenote van Jan Bernsen † 2012

Rob en Kiki
Alessandra en Francesco, Anastasia
Roland

Frank en Angeline
Robin
Mathijs

Peter
Guido en Isabel
Rens en Jazz

Nicole en Anton
Kai

Correspondentieadres:
Penitentenstraat 35, 6001 VX Weert

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 25 maart om 10.30 uur in 
de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen. 

Schriftelijk condoleren is mogelijk achter in de kerk of via 
www.vdstappen.nl/condoleren.
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Het oudste huis van Lieshout is een van 
de belangrijke historische gebouwen. 
Dorpsraad Lieshout is het al eens wezen 
bekijken.

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 12

Oplossingen wk 11

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

N A D R U K K A R A T E

E P O E F S E L A S

S P O N S O R C O U P L E T

P U L T O P A S M E I

E S L A D E L F T I E M E

N O S C A R E I K E N R

B A D R A P

C K A P E L R A M E N T

A M O K L I A A N N O O R

C U P M G U M O M U I

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

O K I L O Z A A D N

T E S T E N M O N T E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6
5 8 7
4 9 8 1

4 8 7 6 5

6 7 4 5 3
4 5 9 3

3 4 7
5

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

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

M O E D E R C O M P L E X

AANHANGER
AARDIGHEID
ALBUM
ALIBI
ALSNOG
APSIS
BANKGEHEIM
BEGRIP
BENZINEVAT
BEREIKEN
BRAADPAN
CURRYSAUS
DRAAI
EUROPA
FLAIR
GELID
GEWIN
HEFFINGEN
HELMEN
HOLTE
JULIENNE
KARATEKA
LELLEN
LOMMER
NONNEN
OMDUWEN
OPSTAND
POGEN
REUMA
RIOOL
SAMENKOMST
SPROETEN
STILEREN
STIPPEL
TAIGA
TITEL
VEENBRAND
WANTS
WEIDE
WOLFSKLAUW
ZALMSLA
ZAMBIA

Horizontaal: 
1 borstharnas 6 genadestoot 12 aanwijzing 13 deel v.e. stoel 14 en dergelijke 16 houten bak 
18 aanschaf 19 ad acta 20 slokje 22 streling 24 soort 25 vaas 27 cliënt 29 kookgerei 30 reeds 
31 grote papegaai 33 slangvormige vis 35 British Airways 37 halsbont 38 brandstof 39 niet in 
werking 40 tot en met 41 nageslacht 42 fi lmpersonage 44 water in Friesland 45 wilde haver 
47 het kweken 50 energiezuinige verlichting 52 reisbenodigdheid 54 aanwijzend vnw. 
56 schoolopgave 58 grondtoon 59 deel v.e. trap 61 bochtig 64 Nieuwe Testament 65 tooi 
66 stekelig zoogdier 68 staande jachthond 69 ringband.
Verticaal: 
1 wortel 2 Noord-Holland 3 klapje 4 uiting van verdriet 5 kopergravure 7 dopingmiddel 
8 vingerbeentje 9 afwaswater 10 luitenant 11 doorzichtig weefsel 15 ambassadeur 17 grote 
hoeveelheid 18 deel v.h. hoofd 19 offreren 21 per omgaande 23 rode vrucht 24 rondhout 
26 tot afscheid 27 plattegrond 28 gebak 29 pluralis 30 kloosteroverste 32 gebouw in Amsterdam 
34 onaangepast mens (afk.) 36 Griekse ongeluksgodin 41 Oude Testament 43 laatstleden 
46 spil 48 pl. in Gelderland 49 waterdoorlatend 51 extra large 52 lentebloem 53 plezier 55 robe 
57 hemellichaam 59 blauwwit metaal 60 lof 62 opstootje 63 slag 65 zangnoot 67 langspeelplaat.

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.

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 10, Dhr. D. Leenders, Lieshout

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

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

Heeft er iemand een LE-
REN BRUINE HON-
DENRIEM gevonden in 
de Lieshoutse bossen? 
Tel. 06 34 21 03 59.

 Loop 28 maart tot 20.00 uur 
vrijblijvend binnen 
   Wij helpen u graag met al uw vragen! 

 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Park 26-28, Nuenen     |      040 - 263 59 00     |      nuenen@veldsink.nl     |      veldsink.nl 

 Loop 28 maart tot 20.00 uur 
vrijblijvend binnen 
   Wij helpen u graag met al uw vragen! 
     

 OPEN HUIZEN 
DAG 1 APRIL

     

  Hypotheken     | 
    Verzekeringen     | 

    Pensioenen     | 
    Betalen     | 

    Sparen  

Dorpsraad Lieshout wil  
beter zichtbare historie
Dorpsraad Lieshout weet inmiddels dat Lieshout héél veel historie her-
bergt. Een geanimeerde rondleiding heeft hen doordrongen van de vele 
interessante (historische) plekken die het dorp en de omgeving biedt. 
Graag ziet de Dorpsraad dat deze plekken -en ook de verhalen achter 
deze plaatsen- breder bekend worden, zodat meer inzicht ontstaat voor 
de historie: zonder historie is er immers ook geen toekomst !

Veel historie
Lieshout heeft veel historie. Niet al-
leen bezit het dorp twee opvallend 
mooie molens die symbool staan 
voor vroegere tijden. Naast de mo-
lens zijn er nog tal van gebouwen, 
straatjes, gebieden en ornamenten 
die óók veel historie met zich mee 
dragen. Die historie is niet altijd zicht-
baar, maar is wel haarfijn in kaart ge-
bracht en dus bekend bij o.a. de 
heemkundekring. Deze heeft de ver-
halen achter deze historische plaat-
sen zorgvuldig uitgezocht en vastge-
legd.

Breder bekendmaken
Dorpsraad Lieshout zou graag zien 
dat deze historie- en vooral de verha-
len achter deze historie- breder be-
kend raken. De heemkundekring “’t 
hof van Liessent” werkt op dit mo-

ment een plan uit om dit voor elkaar 
te krijgen. De dorpsraad ondersteunt 
dit initiatief van harte en biedt alle 
hulp aan. Dorpsraad Lieshout zou im-
mers blij zijn als deze verhalen brede-
re bekendheid kunnen krijgen. 

Communicatie
Lieshout ontvangt -vooral ’s zomers- 
veel passanten die al fietsend het 
dorp aan doen. Belangrijke stop voor 
deze fietstoeristen is de Heuvel met 
haar terrassen. Dorpsraad Lieshout 
zou graag zien dat meer interessante 
gebouwen, straatjes, paadjes en or-
namenten bekendheid krijgen en bij-
dragen aan het interessanter maken 
van een bezoek aan Lieshout. Het 
markeren van deze plaatsen is een 
optie. Aangevuld met bijvoorbeeld 
scanbare QR-codes om verhalen te 
weten te komen achter deze plaatsen 
of communicatie-borden zouden ze-
ker een bijdrage kunnen leveren.

Veel te bieden
Overigens is het niet alleen voor het 
(fiets)toerisme van belang om meer 
te weten over de historische locaties 
en gebeurtenissen in het dorp. Ook 
voor de dorpsbewoners zelf is het ui-
terst interessant om bijvoorbeeld 
eens te ontdekken waarom bepaalde 
straten nu deze namen hebben, 
waarom bepaalde gebouwen zo ge-
koesterd worden en waarom paadjes 
er zijn. Sommige van die paadjes 
gaan immers terug naar de Napole-
ontische tijd en zijn dus niet “zomaar 
paadjes”. Lieshout heeft dan ook veel 
te bieden: ook op heemkundig ge-
bied en Dorpsraad Lieshout zou dat 
graag bredere bekendheid willen ge-
ven.
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Kaas- en Delicatessenkraam 
Dennis de Bruijn             Telnr. 06-34293835
Staanplaats:
Dinsdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uur

Live in Café De Stam in Gerwen

Laat je verrassen door Trio Sabana
‘Gerwen verrast…’ deze keer met swingende grooves, romantische latin-
ballads en opzwepende gipsy. Zondag 2 april staat het vijfde concert van 
de serie ‘Gerwen verrast…’ in Café De Stam op het programma. Het veel-
zijdige en getalenteerde Trio Sabana verzorgt dit concert.

Het café is om 11.00 uur open en het 
concert begint om 11.30 uur. De en-
tree voor het concert bedraagt 
slechts tien euro en er kan ook ge-
luncht worden. Rond half twee is het 
concert afgelopen.

Drie rasmuzikanten
Trio Sabana bestaat uit gitarist Roy 
van der Lee, toetsenist Robert Brands 
en zangeres Carla Maljers. Deze drie 
rasmuzikanten hebben hun sporen 
in de muziek ruimschoots verdiend. 
Sinds de oprichting ruim tien jaar ge-
leden speelt dit trio regelmatig op 
o.a. festivals, in theaters, in restau-
rants en in (muziek)cafés.
 
De veelzijdige gitarist Roy van der 
Lee begon als tiener met muziek en 
beheerst diverse gitaarstijlen, waar-
onder klassiek, gipsy, latin, Spaans, 
blues, jazz en rock. In 2013 bereikte 
hij de halve finale van ‘De beste gita-
rist van Nederland’ op Radio 2.
Robert Brands is toetsenist, produ-
cent en componist. Robert speelde al 
op jonge leeftijd orgel en accordeon. 
Later maakte hij deel uit van diverse 
coverbands en toerde hij met Prima 
Vering & De Schokbrekers door Euro-
pa. Als freelance muzikant was Ro-

bert verbonden aan De Heeren van 
Amstel live en speelde hij o.a. bij Mai 
Tai, CB Milton, The Gibson Brothers 
en Jimmy Bo Horne.
 
Zangeres Carla Maljers begon haar 
muzikale carrière in de jazz- en we-
reldmuziek. Door diverse inspireren-
de samenwerkingsverbanden groei-
de haar passie voor de Latijns-Ameri-
kaanse muziek. Als zangeres van Trio 
Sabana heeft ze nu ook de gipsymu-
ziek omarmd.

Reserveren voor lunchconcert
De serie ‘Gerwen verrast...’ is een acti-
viteit van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen (WLG) en biedt een ge-
varieerd programma van lunchcon-
certen in het genre lichte muziek. Be-
zoekers kunnen genieten van een 
sfeervol concert, mét of zonder 
lunch. Er is keuze uit diverse soepen, 
salades en lunchgerechten. De con-
certen vinden plaats in Café De Stam, 
Gerwenseweg 38, Gerwen. Zondag 2 
april wordt de geslaagde concertse-
rie afgesloten met een optreden van 
Trio Sabana. Voor het concert en de 
lunch dient u vooraf te reserveren, 
bel met Bas van Keulen (De Stam) op 
06 5396 5925.

Creatieve markt 
Lieshout
Heb jij 2 april al op de kalender 
staan? Op onze creatieve markt in 
het Dorpshuis in Lieshout kun je 
lekker rondstruinen, maar ook zelf 
actief bezig zijn bij miniworkshops 
(bijvoorbeeld houtbranden, siera-
den maken, vilten popje maken, 
glasminiatuur). 

Of ga je kijken naar één van de de-
monstraties (bijvoorbeeld macramé, 
3d-kaarten, haken of schilderen). Al 
onze activiteiten vind je onder de 
deelnemerslijst. Misschien scoor je 
een leuk uniek cadeautje of iets 
moois voor jezelf?

Onze markt staat opgesteld in de 
grote zaal en huiskamer. Ook voor 
kinderen zijn er leuke activiteiten. Zo 
kun je een glittertattoo of haarstuk-
jes laten zetten of kom gezellig hand-
letteren aan onze handlettertafel 
(ook voor volwassenen). 
De deelnemers zijn heel divers. Een 
kleine greep uit het aanbod: houten 
decoratie, wanddecoratie, kinderkle-
ding, kaarten, sieraden, sleutelhan-
gers, bedrukte artikelen, haakwerk, 
fotografie, schilderijen, halsbanden, 
inpakartikelen en stationary, creaties 
met groen en droogbloemen, hand-
lettering, houtbranden, diamond-
painting, haarspeldjes, resin en jes-
monite onderzetters, glaskunst, kin-
derkamer decoratie en nog meer.
We hebben ook gedacht aan de part-
ners die mee moeten, maar even 
geen zin meer hebben. Zij kunnen 
aan de bar een drankje nemen en 
wachten tot jij ook zover bent... 
Ben je benieuwd naar onze (tot nu 
toe) 44 deelnemers of de workshops? 
Kijk dan alvast op https://workshops-
debuufjes.jouwweb.nl/
De markt is van 11.00 tot 16.00 uur. 
De entree is gratis.

PROJECT 23 zoekt nog een paar....

...sopranen, tenoren en bassen!
 
Na de oproep begin maart in deze krant kwamen er vele aanmeldingen 
binnen voor het projectkoor van Amin Ebrahimi. Het programma zie je op 
de kleurige flyer en de solisten zijn inmiddels bekend: de in Brussel woon-
achtige sopraan komt oorspronkelijk uit Marokko, de bariton uit China. 

Verder, al doet de naam van het orkest - Brabant Chamber Orchestra - anders 
vermoeden, komen de orkestleden werkelijk uit alle windstreken; uit Europa 
maar vooral ook van vér daarbuiten. Het belooft een mooi concert te worden, 
zowel voor de uitvoerenden als voor de bezoeker. Toch zouden we nog wel 
wat extra zangers kunnen gebruiken....! 

De repetities (in de Regenboog) voor het projectkoor zijn op de zaterdagen 29 
april, 6, 20 en 27 mei, 3 en 10 juni. De generale is op 17 juni, het concert op 23 
juni.
 
Mocht je mee willen zingen of extra informatie willen opvragen, graag een 
mailtje naar Mariejon Punt: project23brabant@gmail.com
 

Klassiek concert o.l.v.

m.m.v.
Brabant Chamber Orchestra
sopraan - Sabra El Bari Khatri
bariton - Ben Tian
Projectkoor 

Amin Amel Ebrahimi
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Zaterdag 24 juni 2023

Nieuwe St. Clemenskerk
Heuvel 17 GERWEN

Faure - Requiem
Beethoven - Symphony nr.1
Haydn - The Storm

Kaartverkoop aan de zaal vanaf 18.45u
Via: project23brabant@gmail.com of
Boekhandel Bruna, Parkstraat 13, Nuenen

WWiijj  zzooeekkeenn
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Trio Sabana treedt zondag 2 april op in Gerwen met v.l.n.r. Roy van der Lee, Carla 
Maljers en Robert Brands eigen foto Sabana

Adele en Franse 
chansons in 
Het Klooster
Pure Song bestaat uit zangeres Hetty 
Pronk en pianiste Anne Alkemade. Zij 
zullen in Het Klooster songs uitvoe-
ren van Adele. Verder komen Franse 
chansons en  songs van o.a. Nina Si-
mone en Billie Holiday aan bod. Voor 
beeld en geluid zie www.puresong.
nl.

Tijd : zondag 2 april  om 15.00 uur.
Plaats: Het Klooster, Park 1 Nuenen.
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage wel-
kom.

Politiek moet hand in  
eigen boezem steken
In Rond de Linde van vorige week konden we in de rubriek Ingezonden 
Brieven onder de kop ‘Eeneind’, een lijvig, deels nostalgisch, verhaal lezen 
van Hennie Merks over het wel en wee van de immer actieve Nuenense 
wijk Eeneind, ook wel soms in één adem genoemd Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten én Eeneind. 

Schrijver dezes vermeldt dat hij een onbekommerde sportieve jeugd op het 
Eeneind heeft beleefd. Het zij hem gegund en hopelijk kan hij daar nu nog 
lang met veel plezier aan terugdenken.
Maar in het vervolg van zijn ingezonden brief gooit hij het over een andere 
boeg. Hij heeft gelezen over protest en ontevredenheid op het Eeneind en dan 
volgt een hele opsomming over het ongenoegen aangaande het verloop van 
een groot aantal zaken, die naar de mening van de Eeneindenaren verkeerd 
zijn gegaan of mogelijk nog gaan in deze mooie en nu nog rustige wijk. Ten-
minste als de plannen die genoemd worden al dan niet door zullen gaan. Je 
kunt daar terecht een mening over hebben, maar hier zou ik toch wel willen 
opmerken, dat Merks vergat te vermelden dat het met name de Nuenense po-
litiek is die de hand in eigen boezem moet steken en in de afgelopen jaren 
deze kommer en kwel heeft  veroorzaakt, waarvan sommige zaken niet meer 
terug te draaien zijn, waardoor nu de Eeneindenaren met al die ongemakken 
zijn of worden opgescheept. Daarom het advies aan de Nuenense politiek: be-
ter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dan mag met recht de leefge-
meenschap Eeneind een toekomst toe gewenst worden van: Eenheid Maakt 
Kracht.

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof, 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

Andre van de Maat dag 
Namens de WLG en de dorpsraad willen we de mensen die zich afgelopen 
zaterdag bij de ´Andre van de Maat dag´ hebben ingezet hartelijk dan-
ken. Vrijdag hebben de basisschoolkinderen de kern van Gerwen al goed 
schoongemaakt. Zaterdag zijn nog 24 volwassenen en 17 kinderen hier-
mee verder gegaan en zijn er wel tientallen vuilniszakken afval uit de ber-
men gehaald. Ook burgemeester Maarten Houben en wethouder Sandor 
Lowik hebben daar actief aan deelgenomen. 

FEEST!
Alweer een spraakmakende voorstelling van onze eigen 
Nuenense Lindespelers. Na een vrolijke familievoorstel-
ling is het tijd voor een serieuzer verhaal: De Lindespe-
lers gaan het verhaal van de succesvolle zakenman Hel-
ge Klingenfeldt ten tonele voeren.

De dag begon om 13.30 uur met een 
zonnetje bij de kiosk, daar kreeg ie-
dereen een vuilniszak met grijper en 
werden de mensen over het dorp 
verdeeld. Onderweg was er een klei-
ne regenbui maar daarna gelukkig 
weer het zonnetje.
Op het eind van de dag werd ie-
dereen in de heuvel getrakteerd op 
koffie, thee of chocolademelk met 
koek geschonken door ´D’n Heuvel´ 

en een zakje snoep geschonken door 
W70. Er werd meteen van de gele-
genheid gebruikt gemaakt om bur-
gemeester Houben en wethouder 
Lowik het nieuwe plan van de MFA te 
tonen. Daarbij werd uitgesproken 
dat ze hopen begin 2024 te kunnen 
starten met bouwen. Al met al was 
het een erg geslaagde Landelijke op-
haaldag waarbij er veel afval uit de 
bermen is gehaald.

Het belooft een groot feest te wor-
den: Helge wordt 70 jaar en om dat te 
vieren heeft hij zijn familieleden en 
hun aanhang uitgenodigd voor een 
diner in zijn eigen hotel-restaurant. 

Het personeel heeft zich extra uitge-
sloofd, hij heeft een zakenrelatie ge-
vraagd als ceremoniemeester en on-
der diens bezielende leiding belooft 
het een klaterend feest te worden. 

Maar tijdens het diner wordt Helge 
door zijn psychisch kwetsbare oud-
ste zoon beschuldigd van schokken-
de praktijken in het verleden. On-

danks alle bizarre pogingen om het 
gezellig te houden neemt de avond 
een dramatische wending.

‘FEEST’ is een verhaal over macht en 
onmacht, liefde en liefdeloosheid en 
het desastreuze karakter van gehei-
men. De voorstelling is geschikt voor 
bezoekers van 16 jaar en ouder.

‘FEEST’ wordt gespeeld op vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 april in de 
theaterzaal van Het Klooster. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten à € 12,50 zijn 
reeds verkrijgbaar via www.lindespe-
lers.nl
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 Mixteam BC Lieshout eindigt 
verdienstelijk zesde
Het mixteam van Badminton Club Lieshout is in de 15de afdeling van de 
(landelijke) 8ste divisie op een verdienstelijke 6de plaats geëindigd. In de 
laatste wedstrijden liet het Rudra United achter zich en waren BC Gilze 
(4de) en FST (1ste en kampioen) duidelijk te sterk. Met een zesde plaats 
en 36 behaalde punten heeft het team duidelijk véél beter gepresteerd 
dan het voorgaande seizoen 2021/2022.

BCL-1/BouwBaar Bouwmanage-
ment – Rudra United-3: 5-3 
De thuiswedstrijd tegen het derde 
-voornamelijk Indiase- team van 
Rudra United werd uiteindelijk een 
prooi voor de Lieshoutse badminton-
ners. In de wedstrijd werden drie van 
de vier singlepartijen gewonnen: al-
leen Tim van Bommel kon zijn single-

BC Gilze-5 - BCL-1/BouwBaar 
Bouwmanagement: 6-2
In de uitwedstrijd tegen BC Gilze 
maakte Corine Holweg haar opwach-
ting in het mixteam. Na maanden van 
blessureleed kon ze eindelijk weer 
aan de slag en ook nog eens winnen. 

Corine won -als tweede dame- met 
21-16, 11-21 en 12-21 van Mandy van 
Baal. Eerder hadden de Lieshoutse 
badmintonners al hun beide dubbel-
partijen verloren en ook de andere 
singlepartijen konden niet gewon-
nen worden. Omdat één van de twee 
mixpartijen uiteindelijk tóch gewon-
nen werd, konden alsnog twee pun-
ten aan het totaal worden toege-
voegd.

BCL-1/BouwBaar Bouwmanage-
ment – FST-2: 0-8
Dat het 2de mixteam van FST een 
maatje te groot is voor de Lieshoutse 
bamintonners was in de eerder ge-
speelde uitwedstrijd al duidelijk. 

Toch moesten Noah Martens en Mike 
Overbeek tot het uiterste gaan om de 
herendubbelpartij binnen te slepen. 
Met 21-16, 19-21 en 20-22 gaven de 
Lieshoutse heren zich niet zomaar 
gewonnen. In de andere dubbelpar-
tij (de damesdubbel) was het verschil 
wél heel groot: Ainara Vandegard en 
Carolien van den Biggelaar moesten 
met 9-21 en 3-21 hun meerdere er-
kennen in Olivia van Dommelen en 
Fenne Martens. Ook in veel single-
partijen was het verschil te groot, 
waardoor de punten aan FST gelaten 
moesten worden.
www.badmintonclublieshout.nl

Roel de Laat is een van de vaste spelers 
van BCL-1/BouwBaar Bouwmanage-
ment.

Naar hoogste categorie danswedstrijd

Urban team DéDé Dance 
promoveert
Afgelopen zondag sleepten de 5 Démoteams van DéDé Dance 5 maal een 
prijs binnen tijdens de danswedstrijd Shell We Dance Event in ‘Theater De 
Schalm’ in Veldhoven! Tijdens deze danswedstrijd deden zo’n 100 dans-
groepen mee die het tegen elkaar opnamen in verschillende categorieën. 

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

Tijdens deze wedstrijden deden er 4 
teams van DéDé Dance mee in de ca-
tegorie Freestyle. Zij wisten alle 4 als 
beste van hun leeftijdscategorie te 
eindigen. Een bijzondere prestatie 
dus! Daarnaast deed er voor het 2e 
jaar een team mee in de categorie 
Hiphop/Streetdance. Zij bleken in hun 
categorie bovengemiddeld, daarmee 
promoveerde het team D-Revolution 

naar het hoogste niveau binnen de 
shell we dance competitie! 

Voor de zomervakantie vonden de 
jaarlijkse audities plaats voor de nieu-
we samenstelling van de 5 Démo-
teams van DéDé Dance. Honderden 
leerlingen deden hier aan mee en uit-
eindelijk bleven er 5 groepen in ver-
schillende leeftijdscategorieën over. 
De leerlingen komen allemaal uit de 
verschillende locaties van DéDé 
Dance en trainen vanaf september 
wekelijks samen tijdens de speciale 
Démoteam-trainingen. Er is zelfs een 
trainingsweekend geweest om het 
hoogst haalbare eruit te krijgen.
Wil je meer info over DéDé Dance of 
de Démoteams? Kijk dan op www.de-
dedance.nl of bel met het hoofdkan-
toor in Veldhoven; 040-2544052.

Feest bij jeugdkampioen-
schappen NKV korfbal
Afgelopen zaterdag was het feest in de Hongerman in Nuenen. Twee 
jeugdteams zijn kampioen geworden in de zaalcompetitie en dat was na-
tuurlijk reden voor een feest.

Zowel NKV F1 en NKV C1 zijn beide ongeslagen kampioen geworden, wat een 
knappe prestatie genoemd mag worden. Na de gewonnen wedstrijden wer-
den de teams gehuldigd door de voorzitter en kregen alle spelers en coaches 
een oorkonde.

Uniek Sporten 
in Nuenen
Uniek Sporten Zuid-Brabant, het 
regionale sportloket voor mensen 
met een beperking, tekende een 
samenwerkingsovereenkomst met 
vijftien gemeenten in de regio. De 
overeenkomst heeft als doel om de 
sportparticipatie van mensen met 
een beperking te vergroten en het 
aanbod van aangepast sporten in 
de regio te verbeteren.

In Nuenen zijn we sinds januari 2023 
aangesloten bij dit samenwerkings-
verband. Samen met Bergeijk, Best, 
Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindho-
ven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, 
Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en 
Breugel, Valkenswaard en Veldhoven 
geven we opnieuw aan dat we inclu-
sief sporten en bewegen erg belang-
rijk vinden. Uniek Sporten biedt men-
sen met een beperking bijvoorbeeld 
ondersteuning bij het vinden van 

een geschikte sport of beweegactivi-
teit of het uitproberen van een 
sporthulpmiddel. Ook helpt Uniek 
Sporten bij hulpvragen vanuit sport- 
en beweegaanbieders. Doordat we 
met vijftien gemeenten samenwer-
ken, hebben juist sporters uit kleine-

re gemeenten meer kans om in de re-
gio passend sportaanbod te vinden.

Ga voor meer informatie naar www.
unieksportenbrabant.nl. Of neem 
contact op met buurtsportcoach 
Stan via actiefnuenen@levgroep.nl.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 12 en 13 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Lustrumeditie van de Gerwen-
Nederwettenloop

• Peter Nagelkerke krijgt het Wit-
voetje

• Film over Peter Nagelkerke
• Nieuw logo voor Van Gogh Villa-

ge Nuenen
• Nuenense dirigentenwedstrijd 

Maestro
• Activiteiten NL Doet bij de 

Dorpswerkplaats
• Keltic Night
• Muziekmaatjes
• Teckel evenement bij Manege 

Hooidonk
• Boekpresentatie ‘de Tachtigers in 

Nuenen’
• De Werkplaats van Theo de Vries

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

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

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

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

partij niet winnen. De dubbelpartijen 
werden wél eerlijk verdeeld. Ainara 
Vandegard en invalster Diony Janssen 
wonnen de damesdubbelpartij terwijl 
Tim van Bommel en Roel de Laat de 
herendubbelpartij verloren. Ook de 
mixpartijen werden eerlijk gedeeld 
waardoor er uiteindelijk een overwin-
ning van 5-3 op de borden kwam.
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van Nuenenvan Nuenen

SPORTSPORT
Programma
RKVV Nederwetten  
Zaterdag 25 maart 
Nederw. Vet - Wilhelmina Boys Vet . . . 16.30 u 
Zondag 26 maart 
Nederw. 1 - Odilliap./Braks groep 1 . . 14.30 u 
Braakhuizen 4 - Nederw. 3  . . . . . . . . . . 13.00 u 
RKGSV 5 - Nederw. 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 13.15 u 
Nederw. VR 1 - FC Eindhoven AV VR 4  12.15 u

Gerwen naar driepunter met 
dank aan keeper v.d. Gevel
De wedstrijd Gerwen – MVC stond voornamelijk in het teken van de kee-
pers, zo wel v.d. Gevel van Gerwen als Spoormakers van MVC keepten bei-
de een uitstekende wedstrijd. Gerwen kreeg 9 kansen en benutte er 2, 
MVC kreeg er 4, maar deze werden allemaal onschadelijk gemaakt door 
v.d. Gevel.

Het begin was veelbelovend, Gerwen 
trok ten aanval en zette MVC meteen 
vast. De ene aanval na de andere rol-
de op Spoormakers af. In de 4e mi-
nuut leidde dat al bijna tot een voor-
sprong voor de groenwitters toen 
Mike v d Berk zijn schot zag uitspat-
ten op de lat. Een paar minuten later 
was het Coen Jansen die uit een cor-
ner de bal voor het intikken had, ech-
ter keeper Spoormakers redde fraai. 
In de 15e minuut was het wel raak 
toen een mooie aanval via Coen Jan-

sen en Mike v.d. Berk op de doellijn 
werd binnengeschoten door Daan v. 
Erp, 1-0 voorsprong en die was ook 
verdiend. MVC was er amper aan te 
pas gekomen en speelde voorname-
lijk lange ballen. Gerwen nam wat 
gas terug en liet MVC wat meer ruim-
te en dat leidde toch tot enkele kans-
jes voor MVC. Vooral via de omscha-
keling kwamen de mannen van trai-
ner Han v. Rosmalen op de helft van 
Gerwen, het leidde zelfs tot een pri-
ma kans voor van Mierlo in de 21e 
minuut toen hij vanaf de zijlijn naar 
binnen trok en zijn schot in de verre 
hoek bijna zag binnen vallen. Met 
een katachtige reactie ranselde v.d. 
Gevel deze bal nog uit zijn doel. Ger-
wen kreeg voor rust via van Erp en de 
Loo nog kansen om de 2-0 op het 
scorebord te schieten, echter beiden 
faalden door te gehaast te beslissen. 

De 2e helft gaf hetzelfde beeld, Ger-
wen probeerde op het slechte veld te 
voetballen en had veel overwicht. 
MVC hanteerde steeds de lange bal. 
Het spel bleef onrustig omdat Ger-
wen de beslissing maar niet kon for-
ceren. Coen Jansen schoot op de 
paal, van Erp kopte net naast en een 
schot van ter Linden was een prooi 
voor Spoormakers. Gerwen moest 
wel oppassen voor een counter aan-
gezien de stand nog maar 1-0 was, en 
warempel in de 68e minuut ver-
scheen daar ineens opnieuw van 
Mierlo alleen voor keeper v.d. Gevel. 
Ook dit maal was de Gerwense kee-
per de baas en plukte op tijd de bal 
van zijn schoen. Twee minuten later 
was de wedstrijd beslist. Een korte 
corner van Mike v.d. Berk kwam via 
Terlinden bij v. Malten en deze schoot 
beheerst de eindstand op het score-
bord. Hierna ging Gerwen pas wat 
rustiger spelen en kreeg via Kreemers 
en van Erp nog kansen om de voor-
sprong te vergroten, maar zoals eer-
der gezegd stond Spoormakers van-
daag zijn mannetje. Na 90 minuten 
floot de prima acterende scheids-
rechter Pennings af en was iedereen 
het er wel over eens dat Gerwen ver-
diend gewonnen had en we 2 uitste-
kende keepers aan het werk hadden 
gezien.

Geslaagd Ouder-Kind Toernooi 
2023 bij TV Wettenseind
 
Onze jeugdleden zijn gewend om tegen en met leeftijdsgenoten te spe-
len, maar eén keer per jaar is er de gelegenheid om ook samen met een 
van je ouders, of je opa of oma, of een ander familielid, te tennissen tij-
dens het Ouder-Kind Toernooi (OKI). Afgelopen zondag, 19 maart, was 
het tijd voor het OKI 2023. 

Alle winnaars van het OKI Toernooi 2023. V.l.n.r.: Robert en Duncan Lamers, Matthijs en 
Joost Tijmstra en Leo en Lucas Ringeling

Het weer was uitstekend, met een 
prettig lentezonnetje dat bij vlagen 
behoorlijk warm was en geen spatje 
regen. In drie poules (met oranje, 
groene en gele ballen) werd gestre-
den om de winst. Bij de allerklein-
sten, die met een zachte, rode bal 
spelen, was meedoen het allerbe-
langrijkste en kreeg iedereen een 
prijs. In de overige categorieën werd 
vriendschappelijk, maar bloedseri-
eus, gestreden om de winst. Ui-
teraard werden de ouders op de baan 
vakkundig gecoacht door de kinde-
ren. Overal kon je tips horen als "Pap, 

de bal moet over het net…” of “Ja 
mama, die had je moeten hebben….” 
Gelukkig voerde sportiviteit de bo-
ventoon en had iedereen het erg 
naar zijn zin. Dit kwam mede door de 
goed verzorgde Italiaanse lunch en 
de organisatiekwaliteiten van onze 
Jeugdcommissie. 

Aan het eind van de dag kregen de 
winnaars uit handen van de voorzit-
ter van TV Wettenseind de begeerde 
trofee uitgereikt. Al met al kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagd 
OKI. Volgend jaar weer!

Mooie overwinning in sterk gespeelde wedstrijd 

VCO - Nederwetten 1-3
Door Louis Staals

Hard werken en de juiste inzet hebben er toe geleid dat Nederwetten met 
drie punten huiswaarts kon keren. De meegereisde supporters, inclusief 
de dames van het eerste damesteam die hun overwinning op de Nuenen 
Dames door wilde vieren. De supporters die ondanks de topper in de ere-
divisie toch kozen voor het plezier van de eigen club, konden voldaan en 
met een grote glimlach huiswaarts keren. 

Het begin van de wedstrijd ging het 
gelijk op voor beide partijen, maar in 
de 17e minuut konden de bezoekers 
voor de eerste keer juichen. Een 
strakke voorzet werd achter het 
standbeen langs binnen geschoten 
door Roy Sleegers 0-1. Nederwetten 
zakte niet in maar probeerde zo snel 
mogelijk de stand uit te breiden. Een 
inworp van Rik van Lieshout kwam 
bij Amed terecht en die bediende 
Dennis van Es op maat, 0-2. Smullen 
langs de lijn en in de dug-out derhal-
ve. Ruim 10 minuten later opnieuw 
een geweldige aanval. Tim Bunthof 
speelde Dennis van Es in en die legde 
de bal panklaar voor Crazimir 0-3. Dit 
was tevens de ruststand. Na de pauze 
kreeg Roy Sleegers zijn 2e gele kaart 
en mocht onder de douche zijn fout 
overdenken. Met 10 man was het 
toch nog oppassen geblazen want er 
viel af en toe een gaatje in de verde-
diging en hiervan profiteerde VCO in 
de 26e minuut van de 2e helft 1-3. 
Amed werd nog vervangen door Wil-
lem van Rooij en dat gaf toch weer 
enige rust in de ploeg. Vermeldens-
waardig is ook zeker dat degelijk kee-

perswerk van Yordi van de Bogaard 
ook zeker bijgedragen heeft aan 
deze eclatante overwinning.

Maria van der Weerden vrijwilliger 
van het jaar van TV Wettenseind
Alle vrijwilligers van TV Wettenseind zijn ons dierbaar, maar elk jaar kiezen we 
iemand uit die wat extra aandacht verdient: de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar 
is gekozen voor Maria van der Weerden. Ze is loyaal, plichtsgetrouw, een door-
zetter, een parel voor onze vereniging en ook nog eens uiterst bescheiden. Ma-
ria is al vele jaren actief als vrijwilliger bij onze tennisclub, onder andere als lid 
van de accommodatie-commissie. Ze verzorgt met veel liefde alle plantenbak-
ken op ons park en pakt uiteenlopende schoonmaakklussen op. Daarnaast 
verzorgt ze de catering tijdens toernooien en andere activiteiten, zoals Wet-
tenseind Doet. Al met al genoeg reden om haar eens in het zonnetje te zetten.
De vereniging eert de vrijwilliger van het jaar altijd door de hoofdroute op ons 
park ernaar te vernoemen. Vanaf nu dus een jaar lang: De Maria van der Weer-
denlaan.

 

Gezellige afsluiting  
Rikseizoen 2022-2023
Op deze laatste avond van het rikseizoen 2022-2023 was het wederom 
een gezellig samenzijn en werd er op het scherpst van de snede gestre-
den voor de mooie prijzen.

Uiterst Links: Rikker van het seizoen 2022-2023: Mien de Louw
Derde van Links: winnaar van de avond: Gerrit van Oorsouw
En: 2 x Gerton van Leenders, organisatie

Met speciale dank aan onze sponso-
ren, Garage van de Wildenberg, Keur-
slagerij Tebak, Riny van Kessel Groen-
te en Fruit, Coppelmans Nuenen, Van 
Vis, Ilionx en Administratie en Advies 
kantoor J. v.d. Winkel. Naast de win-
naar van de avond in de persoon van 
Gerrit van Oorsouw met een score 
van 80 punten was er ook voor het 
eerst aandacht voor de rikker van het 
seizoen. De eer van het winnen van 
deze titel was aan Mien de Louw die 
met een gemiddelde van 14,87 pun-
ten per ronde (16 partijtjes) de hoog-
ste score had. Mien won daarmee de 
eerste keer de wisseltrofee en een 
mooie cadeaubon.

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond en de top 3 van het 
seizoen:

Gerrit van Oorsouw 80 punten
Peter de Louw 71 punten
Hub Marquenie 70 punten
Ruud Vogels 59 punten
Ben de Louw 58 punten
Bernard de Louw 52 punten
Annie de Louw 49 punten
An Arts 46 punten
Geert Bons  45 punten
Ad Vogels 43 punten 

Mien de Louw 14,87 punten
Frans Saris 14,67 punten
Bernard de Louw 13,44 punten

Het rikseizoen 2023 – 2024 start na 
de zomer rond medio oktober weer 
en ook hier geldt dat iedereen die 
een beetje kan rikken welkom is in de 
kantine van de RKSV Nuenen.
SupportersClub RKSV Nuenen

Lustrumeditie van Gerwen– 
Nederwetten Loop groot succes
Afgelopen zaterdag 18 maart ging om precies 15.00 uur de 5e editie van 
de Gerwen – Nederwetten Loop van start. Zo’n kleine 200 hardlopers en 
hardloopsters vertrokken voor hun afstand van precies 10 of 15 km door 
het buitengebied van Gerwen en Nederwetten. 

De weergoden waren ons goed ge-
zind; droog, een aangename tem-
peratuur van zo’n 15/16 graden en 
een lekker zonnetje. Op Stad van 
Gerwen was een goed verzorgde 
drankpost ingericht, van daaruit 
ging het parcours verder langs het 
kanaal, via Hooidonk, langs de 
Oude Toren, door Nederwetten te-
rug naar start en Finish aan het ein-
de van de Heerendonk. Daar wer-
den alle lopers verwelkomd met 
een medaille en later was er voor ie-
dereen een lekker worstenbroodje 
en een heerlijke soep van Vader-
land.
Alle deelnemers zijn natuurlijk win-
naars maar dit waren de snelste:
15 kilometer heren : 1. Martijn Mar-
tens  2. Luke Vervoort 3. Nicky Wijt-
mans
15 Kilometer dames : 1. Saar van 
Gend 2. Fiona Koops 3. Janny Lok-
ker
10 Kilometer heren : 1. Angelo Ge-
vers 2. Rob Rutjes 3. Karel Hageman
10 Kilometer Dames : 1. Emma Ley-

gnac 2. Linda Verkooijen 3. Shedy 
van Eijndhoven 
Voor de tijden, overige uitslagen en 
foto’s op de website : https://sites.
google.com/view/gerwenneder-
wettenloop 
Ook wordt er elk jaar een deel van 
het inschrijfgeld gedoneerd aan 
een goed doel. Dit jaar is gekozen 
voor Stichting Sports for Children. 
Na de wedstrijd werd een cheque 
van € 1.500,- aan Jan-Willem Guerts 
overhandigd door organisator Ge-
rard van Heugten.
Mede dankzij de vele vrijwilligers en 
sponsors kunnen we terugkijken op 
een succesvolle jubileum editie van 
de Gerwen–Nederwetten loop. Ho-
pelijk zien we iedereen volgend jaar 
weer terug voor de gezelligste hard-
loopwedstrijd van Brabant!
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Bij ons werk je in een echt familiebedrijf met een no-nonsense cultuur. Je krijgt de ruimte om 
jouw ideeën te delen en veel doorgroeimogelijkheden, om te doen waar jij goed in bent. Wat je 
opleiding of specialisme is, vinden we minder relevant. Als je de juiste drive maar hebt. 

Dat is een baan om op te bouwen!

Wat bieden wij?

   Betonmixer Chauffeurs CE 
   Kraanmachinist 
   Betonpompmachinist

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

Scan!

Jansen Beton zoekt nieuwe collega’s

Over A. Jansen B.V.

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

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

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
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Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Gerwen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

€ 20, -* START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Loop eens binnen en ervaar de
nieuwe kleuren van dit voorjaar!

26 MAART
12:00 - 17:00KOOPZONDAG

NIEUWE
COLLECTIE

De specialist met aandacht voor élke man en élke gelegenheid
Dorpsstraat 95 Mierlo | lenssenmannenmode.nl | P GRATIS PARKEREN
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Rond de Linde 
Dé enige echte Nuenense krant

iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl 

HET PLANTSEIZOEN IS WEER BEGONNEN

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN KLEUREN

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!


