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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, 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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Monique Donkers

GroenExpo 
Bloem & Tuin
 is terug!

AFWEZIG van 
26 juli t/m 13 augustus

D. van den Top, huisarts
J.K. van de Sande, huisarts 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Sponsorloop 
voor KiKa op 
Kindcentrum 
De Wentelwiek

Kinderen 
zingen ‘Visite’ 
aan voordeur

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Spectaculaire kortingen op 
potterie, bbq’s, tuinmeubelen 
en restanten! 

KORTINGEN TOT 75%

VR 16 JULI
ZA 17 JULI
Z0 18 JULI

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Zomer 
OUTLET

Scoor (design)meubels tegen outlet prijzen!

VRIJDAG 16 JULI
10:00 -21:00 u

ZATERDAG 17 JULI
10:00 -17:00 u

ZONDAG 18 JULI
12:00 -17:00 u

Deze week als bijlage  

Raadsdiscussie over mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Nuenen moet geen afvoerputje 
van de regio blijven
Van de redactie

Hoe kan het verkeer vlot doorstromen binnen de grenzen van leefbaar-
heid en veiligheid. De vergadering van de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten op donderdagavond 8 juli handelde over dit thema. Raads-
voorzitter Maarten Houben schatte vooraf in dat de agendapunten heel 
wat uurtjes discussie zouden opleveren en vervroegde het gebruikelijke 
tijdstip van aanvang van 19.30 uur naar 18.00 uur, anderhalf uur extra 
vergadertijd dus. De eindtijd van de raadsvergadering is 23.00 uur, maar 
de laatste klap met de hamer klonk pas rond half twaalf. Het zomerreces 
van de raad nam een aanvang, het jaarlijkse raadsuitstapje gaat naar De 
Efteling en de eerstvolgende vergadering van de raad staat genoteerd op 
donderdag 30 september.

afvoerputje van de regio blijven. Eind-
conclusie: de ingewikkelde verkeers-
ontwikkelingen in de regio worden 
door de Nuenense raadsleden goed in 
de gaten gehouden. 

Meer geld, mankracht en tijd…
Wethouder Caroline van Brakel (CDA) 
gaf in haar reactie richting de raad 
een winstwaarschuwing af: om aan al 
uw wensen te voldoen, is er meer 
geld, mankracht en tijd nodig.
Zo wordt er gedacht aan een extra 
fietstunnel onder de Smits van Oyen-
laan ter hoogte van de Beekstraat, 
aan een regionale mobiliteitshub bij 
Gerwen en ook aan een tunnel onder 
het spoor in Eeneind. 
Het leek soms wel of de Nuenense 
gemeenteraad uit 19 verkeersdes-
kundigen bestaat. Alle fracties kwa-
men met aanvullingen of aanpassin-
gen op de reeks maatregelen om het 
verkeer in en rond Nuenen beter 
door te laten stromen. De gemeente-
raad wil in meerderheid in de toe-
komst het doorgaande verkeer meer 
richting doorgaande wegen leiden. 
Een nieuwe weg aanleggen om de 
bestaande woonwijken heen, door 
de bosrand tussen Nuenen en Ger-
wen is van de baan. 

Raadslid Monique Donkers (Combina-
tie Nuenen c.a.) is tegen het openstel-
len voor autoverkeer van de busba-
nen vanaf de Eindhoven-Helmondweg 
A270 aansluitend op de Geldropse-
dijk. Niet links en rechts opengooien 
die banen vanaf het viaduct en naar 
het viaduct. “Waarom moeten wij zo 
hard lopen, terwijl de regio niks doet”, 
zo vroeg Donkers zich af. Haar idee is 
om tot volgend jaar te wachten met 
beslissingen nemen over de ingrij-
pende verkeersmaatregelen. Dan 
worden er nieuwe gemeenteraden 
gekozen, ook in Helmond en Eindho-
ven en dat levert dan wellicht andere 
oplossingen op om de regionale ver-
keersknelpunten aan te pakken. An-
dere raadsfracties vatten het kort sa-
men met de volgende uitspraken: 
meer asfalt is geen oplossing, iedere 
fiets is een auto minder, voorrang bus-
sen dynamisch regelen met smart 
mobility en één snelheidsregiem van 
80 km/uur voor de A270. Monique 
Donkers zette haar betoog kracht bij 
met de slogan: Nuenen moet niet het 

Caroline van Brakel

Burgemeester Maarten Houben

Mobiliteitshub bij Gerwen
Wethouder Caroline van Brakel hield 
min of meer vast aan een ‘mobiliteits-
hub’ bij Gerwen. Dit is een beoogde 
overstapplaats voor automobilisten 
die dan vanaf zo’n hub verder reizen 
met openbaar vervoer. De effecten 
op de verkeersstromen worden be-
keken en daarbij zal ook gedragsver-
andering van verkeersdeelnemers 
mee worden gewogen. De raad be-
sluit dan later of er wel of geen hub 
bij Gerwen komt.
In november zullen alle te onderzoe-
ken bouwstenen gereed zijn en komt 
er een nieuw plan op tafel. Dan wordt 
ook duidelijk wat alles gaat kosten en 
wanneer de ingrijpende verkeers-
maatregelen uitgevoerd worden. De 
voorlopige schatting is dat de ge-

meente rond 60 miljoen euro moet 
ophoesten. 

Wachten op nieuwe raad
Een burgerinitiatief om alle beslis-
singen te laten nemen door de 
nieuw gekozen gemeenteraad in 
maart volgend jaar heeft het niet ge-
haald. Alleen de fracties VVD en 
Combinatie Nuenen c.a. steunden 
dit initiatief. De andere raadsfracties 
stemden tegen. 

meente rond 60 miljoen euro moet 

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Vanaf 1 juli ook op kleine plastic 
drinkfl esjes statiegeld. Lever ze terug in 
bij de winkel. Voor meer gemeente nieuws 

zie achterpagina

      

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen 
naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen 
we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met 
ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een 
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke 
huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder 
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM 
richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, 
komt u niet naar het CMD.

OPENINGSTIJDEN IN 
ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 31 t/m 35 (2 augustus 
t/m 3 september) zijn er aangepaste openingstijden voor 

de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeente-
huis is alleen in de ochtend open van 8.30 uur tot 12.30 
uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag 
en -avond (4, 11, 18, 25 augustus en 1 september). De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 19 juli 2021 is er een hoorzitting van de al-
gemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende zaken:
1. Om 20.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 

van 17 maart 2021 waarbij is besloten de woning en de 
bijbehorende bouwwerken op en bij het perceel Mieke 
Sandershof 12 voor de duur van 3 maanden te sluiten.

2. Om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 23 maart 2021 waarbij een last onder dwangsom 
is opgelegd. 

3. Om 21.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 30 maart 2021 waarbij is besloten de woning Zand-
schel 1 voor de duur van 3 maanden te sluiten.

4. Om 21.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 18 februari 2021 waarbij een omgevingsvergunning 
is verleend voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
van het pand Eeneind 47 ten behoeve van de huisves-
ting van arbeidsmigranten.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• zonnepanelen steeds meer ingeburgerd raken;
• de terugverdientijd nog steeds rond de 7 jaar is;
• zonnepanelen een verkoelend e¢ ect hebben in de zo-

mer;
• zonnepanelen een meer permanente oplossing is voor 

stijgende energielasten;
• er vast een buur, kennis of vriend is die 
 zonnepanelen heeft. Vraag eens hoe het bevalt;
• het lokale energie loket u graag voorlicht over zonne-

panelen.

Meer weten?: www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is o£  cieel begonnen! De tijd waarin veel inbre-
kers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt 
ieder jaar maar weer. Ben er extra alert op en laat uw wo-
ning veilig achter. Uw woning is een makkelijk doelwit 
wanneer duidelijk te zien is dat er voor een langere periode 
niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordij-
nen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is 
het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te 
pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Weke-
lijks krijgt u hier een tip. Voor alle tips kunt u terecht op 
onze website.

• Tip 2: Deur op slot
 Ramen en deuren staan vaker open met het mooie 

weer. Een insluiper kan dan eenvoudig, zonder in te 
hoeven breken, uw woning binnenkomen en er binnen 
enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Leg geen 
kostbare spullen in het zicht en sluit de deuren en ra-
men waar u geen zicht op heeft. Ook al gaat u maar 
heel even naar de buren, boodschappen doen of naar 
boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. 

CORONA: VERLENGING 
STEUNPAKKET TONK
Het kabinet heeft besloten om het economisch steun- en 
herstelpakket, waaronder Tonk, met drie maanden te 
verlengen tot 1 oktober 2021. De gemeentelijke beleids-
regels van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (Tonk) heeft de gemeente Nuenen verlengd van 1 
juli tot 1 oktober. De Tijdelijke ondersteuning noodzake-
lijke kosten (Tonk) is weggelegd bij gemeenten en is ge-
baseerd op de gemeentelijke bijzondere bijstandsregeling. 
Eerder heeft Nuenen de Tonk-ondersteuning voor 6 
maanden opengesteld, over de periode 1 januari 2021 tot 
1 juli 2021. Hiervoor kunnen inwoners tot 1 augustus een 
verzoek indienen. Beide aanvraagmogelijkheden en pe-
rioden staan op de gemeentelijke website www.nuenen.
nl onder Tonk.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 06-07-2021 EN 12-07-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Berg 29 Uitbreiden Vincentre 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Houtrijk, park achter nr.4 Kappen 
 tamme kastanjeboom 
Papenvoort, bij nr. 19 Kappen zilveresdoorn 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
De Zandschel 23 Plaatsen dakkapel 
 voorzijde woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Molenkamp 24 Oprichten bedrijfsloods 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Sportlaan 4-6 Vantesstic 18 juli 10-19 uur 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Kerkstraat 10 Camping de Kievit 17-18 juli 
Sportlaan 4-6/Enodedreef 3 Horeca LACO 

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

 www.overuwbuurt.overheid.nl

• zonnepanelen steeds meer ingeburgerd raken;
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4. om 21.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit van 18 februari 2021 waarbij 
een omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van 
het pand Eeneind 47 ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
 
 
NUENEN VEILIG 
Zomercampagne Veilig de zomer door 
De zomer is officieel begonnen! De tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet 
op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. Ben er extra alert op en laat uw woning veilig 
achter. Uw woning is een makkelijk doelwit wanneer duidelijk te zien is dat er voor een 
langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu 
gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen 
eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks krijgt u hier een tip. 
Voor alle tips kunt u terecht op onze website. 
 
• Tip 2: Deur op slot 

Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. 
Een insluiper kan dan eenvoudig, zonder in te hoeven 
breken, uw woning binnenkomen en er binnen enkele 
minuten met uw spullen vandoor gaan. Leg geen kostbare 
spullen in het zicht en sluit de deuren en ramen waar u geen 
zicht op heeft. Ook al gaat u maar heel even naar de buren, 
boodschappen doen of naar boven om bijvoorbeeld de was 
op te hangen.  

 
 
CO2-WEETJE 
Wist je dat: 

• zonnepanelen steeds meer ingeburgerd raken; 
• de terugverdientijd nog steeds rond de 7 jaar is; 
• zonnepanelen een verkoelend effect hebben in de 

zomer; 
• zonnepanelen een meer permanente oplossing is voor 

stijgende energielasten; 
• er vast een buur, kennis of vriend is die zonnepanelen 

heeft. Vraag eens hoe het bevalt; 
• het lokale energie loket u graag voorlicht over zonnepanelen. 

 
Meer weten?:  www.EnergiehuisSlimWonen.nl  
 
CORONA: VERLENGING STEUNPAKKET TONK 

Het kabinet heeft besloten om het economisch steun- en herstelpakket, waaronder Tonk, 
met drie maanden ter verlengen tot 1 oktober 2021. De gemeentelijke beleidsregels van de 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) heeft de gemeente Nuenen verlengd 
van 1 juli tot 1 oktober. De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) is 
weggelegd bij gemeenten en is gebaseerd op de gemeentelijke bijzondere bijstandsregeling. 
Eerder heeft Nuenen de Tonk-ondersteuning voor 6 maanden opengesteld, over de periode 
1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Hiervoor kunnen inwoners tot 1 augustus een verzoek 
indienen. Beide aanvraagmogelijkheden en perioden staan op de gemeentelijke website 
www.nuenen.nl onder Tonk. 
 

AWP eerste landelijke partij voor waterschap én provincie

Algemene Waterschapspartij 
verbreedt koers
De AWP gaat haar koers verbreden. In maart 2023 zijn er weer waterschaps-
verkiezingen. Nieuw is dat de AWP ook wil meedoen aan de provinciale verkie-
zingen in Noord-Brabant, die op dezelfde dag worden gehouden. Binnen 
Noord-Brabant zijn er vier waterschappen. De vier AWP-afdelingen uit elk van 
die waterschappen gaan gezamenlijk een provinciale kieslijst opstellen. 

“We zien dat de AWP-afdelingen en 
de provincie Noord-Brabant elkaar 
steeds meer opzoeken op de thema’s 
water, klimaat en leefomgeving”, zegt 

Ria van Santvoort, commissielid Wa-
tersysteem van de AWP De Dommel. 
“Wie water zegt, zegt ook klimaat. 
Droogte en hoosbuien wisselen el-

kaar steeds sneller af, en we moeten 
veel meer rekening houden met kli-
maatverandering.” 

Water en klimaat houden ook niet op 
bij de gemeentegrens of bij de grens 
van waterschap De Dommel. De pro-
vincies ontwikkelen nu al provinciale 
omgevingsvisies, gebiedsplannen en 
het groenblauwe landschapsbeleid. 

En uiteindelijk bepaalt de provincie 
Noord-Brabant: hier komen huizen, 
daar is ruimte voor water! Daarom 
willen wij als AWP onze stem ook la-
ten horen in de provincie.

Samen voor water & klimaat!
De AWP blijft in elk geval de afkorting 
AWP gebruiken. “We zijn een be-
staande landelijke partij, maar we 
verbreden wel onze scope”, zegt Ria. 
De ledenvergadering van de AWP be-
sluit begin volgend jaar over de nieu-
we naam en nieuwe slogan bij het 
vaststellen van het verkiezingspro-
gramma. Dat wordt een gezamenlijk 
verkiezingsprogramma voor de wa-
terschappen en de provincies. Als 
verkiezingsleus zou ‘Samen voor Wa-
ter & Klimaat’ voor de hand liggen, 
omdat het precies weergeeft waar de 
AWP voor staat.

Uiteraard blijft de AWP onafhankelijk. 
“Die onafhankelijkheid zit diep bij de 
AWP-leden. Water is wat ons bindt, onze 
leden hebben een passie voor water. We 
zijn niet uitgesproken links of rechts, onze 
politieke kleur is het groenblauw van wa-
ter.” Ook blijft de AWP vurig voorstander 
van onafhankelijke waterschappen. “Wa-
terschappen letten speciaal op het water-
belang. En dat moet zo blijven”, besluit Le-
onie Bruggink.

Met de verbreding van de koers heeft 
de AWP behoefte aan nieuwe leden. 
Wil jij je ook inzetten voor water & kli-
maat? Meer informatie: www.awp.nu
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

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

Ook voor de 
Best Belegde Broodjes!!!

Gepaneerde Schnitzels
“Diverse soorten” .................................4 stuks 6,95
Tricolore Spies
.......................................................... 100 gram 1,95
Figaro
.......................................................... 100 gram 1,25
Berliner Bol
“Zoet gehakt in bladerdeeg”  ...............per stuk 2,00
100 gram Leverkaas +
100 gram Cervelaat worst ................. 2,95
Sucade Lappen
“Heerlijk stoofvlees”  ........................ 500 gram 7,50

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

 

 
 
 
 
 
 

 

 
onze ergotherapeut komt bij u thuis 

10 uur per jaar vergoed 
geen verwijsbrief nodig 

E sofia@ergotherapiekwiek.nl 
T 06 271 953 67 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit

ie 
Ve

ili
g W

onen
 Ch

ec
k!

NU GRATIS
! M

eld
 u aa

n op 

www.nuen
en

ve
ili

g.nl

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
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HSCN wint   
voor de vijfde keer 
het Open Brabants 
Kubb Kampioen-
schap
Afgelopen zaterdag 10 juli vond op 
de velden van Honk- en Softbalclub 
Nuenen het alweer 6e Open Bra-
bants Kubb Kampioenschap (OBKK) 
plaats. Het werd een mooie droge 
toernooidag, die - gelukkig - wel een 
stuk minder warm was dan de afge-
lopen jaren.

Het werd weer een spannende strijd 
in de hogere regionen! All Blacks 
verdedigde met hand en tand de vo-
rig jaar door hen gewonnen wissel-
trofee, maar ook team Troje mengde 
zich zeer fanatiek in de eindstrijd. En 
natuurlijk waren de heren van HSCN 
weer goed bezig, met in hun kielzog 
het team Het?, een goed matchend 
Nuenens gelegenheidsteam. Uitein-
delijk ging de finalestrijd tussen 
HSCN en Het? Voor de 5e keer in de 
OBKK-historie is het HSCN gelukt om 
er met de 1e prijs vandoor te gaan. 
Gefeliciteerd!

De plezierpoule werd gewonnen 
door het team van Henk & Ingrid dat 
zich niet van de wijs liet brengen en 
optimaal bleef gooien, ondanks po-
gingen tot omkoop door onder 
meer team Kubbido en het gele 
goud dat rijkelijk stroomde. 
Chapeau!

25 jaar podotherapie   
Jannie van den Nieuwenhof
Op 15 juli is het 25 jaar geleden dat Jannie haar praktijk Podotherapie be-
gon. Dit na het afronden van haar 4-jarige HBO opleiding. Ze koos ervoor 
zich als zelfstandig Podotherapeut te vestigen op de Opwettenseweg 79b 
te Nuenen. Podotherapie was toen nog een vrij onbekend beroep. Hoe-
wel het in het begin veel handwerk was, stond ook in de podotherapie-
branche de tijd niet stil. Er kwamen steeds meer technieken die de doel-
treffendheid van haar werk, ten gunste van de patiënt, verbeterde. Ook in 
haar vak is er in die jaren veel veranderd. Kennis, zowel vakinhoudelijk 
als ook wat betreft wet- en regelgeving, is in cursussen en bijscholings-
momenten verder uitgebouwd en altijd geactualiseerd.

fening van dit mooie beroep van Po-
dotherapeut.

Daarnaast heeft ze ook maatschap-
pelijk haar steentje bijgedragen. 
Voorbeelden hiervan zijn steun aan 
de wensambulance en de huidige 
sokkenactie ten behoeve van de 
K.N.M.R. waarvoor al vele sokken zijn 
verkocht. Voor geïnteresseerden, 
deze actie loopt nog het hele jubi-
leumjaar, uiteraard voor het goede 
doel, de K.N.M.R.

We zijn trots dat ze haar praktijk heeft 
uitgebouwd tot een bloeiende orga-
nisatie. Namens de hele familie willen 
we haar graag van harte proficiat 
wensen met dit mooie 25-jarig prak-
tijkjubileum en haar uiteraard nog 
vele gezonde jaren wensen in uitoe-

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (1)
Het Nuenense gemeentebestuur komt graag in aanmerking voor het predi-
caat ‘Groenste Gemeente’. Van deze regio, van de provincie Noord-Brabant of 
van Nederland, dat maakt niet uit. Er is nog een lange weg te gaan. Voorbeel-
den van de combinatie gemeente en groen zijn er meer dan voldoende. In ie-
der geval voldoende om deze rubriek een tijdje in de lucht te houden. 
Het groene Gerwen heeft een keurig kerkplein met een even keurige kiosk. De 
kiosk is omgeven door veel bomen en wordt bijna aan het oog onttrokken door 
leilindes. Ingepakt in het groen, dat past bij de kleuren van de plaatselijke voet-
balclub, groen-wit zijn de kleuren van RKGSV. De leilindes schreeuwen om ge-
snoeid te worden. Mooi dat dit nu de tijd is, laat die hofmeesters maar komen…..

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke zondagmorgen
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 
Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur St. Leer-

geld Nuenen. CMD gebouw, Berg 22C
13.30 uur Rikken

Gemeenschapshuis De Koppelaar

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend
Heemhuis van De Drijehornick

Elke Woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Donderdag 15 juli
13.30-15.30 uur Mantelzorgers in Nuenen 

ontmoeten elkaar
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zaterdag 17 juli 
Geef voor Duchenne

Jumbo Ton Grimbergen

Zondag 18 juli
15.00 uur Cultuur Overdag: Kioskconcert 

Park Nuenen

Zondag 18 juli
10.00 uur Vantesstic actiedag!

Terrein achter Feel Fit Center Nuenen, 
Sportlaan in Nuenen

Maandag 19 t/m zaterdag 24 juli
Collecte Showkorps O & V

Zaterdag 24 juli 
Lissevoort 25+ Anti-Kater Toernooi

T.V. de Lissevoort 

Woensdag 28 juli
13.30 uur 

De Middag van het Brabantse Lied
Openluchttheater van Mariahout

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus
Kindervakantieweek Nuenen 2021

Zaterdag 4 en zondag 5 september
De Boekenhoek en Boekenmarkt 

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 5 t/m zondag 12 september
Lissevoort Watermolen van Opwetten 

Tennis- en padeltoernooi 
T.V. de Lissevoort 

Zaterdag 11 en zondag 12 september
Open Monumentendag
Voor info: ngn200.nl

Zaterdag 25 september
Burendag

Woensdag 29 september
19.30-22.00 uur Avondje Conn 2021

Het Klooster in Nuenen.

Zondag 3 oktober
Blue Planet Harp Ensemble: 

‘de Poppenmaker’
Het Klooster Nuenen

Wanneer leef je      
milieubewust? 
Een vraag die iedereen op zijn of haar manier kan invullen. Wie bewust 
aan de gang gaat met het verbeteren van de eigen woning en/of leefom-
geving zal zien dat het verrassende resultaten oplevert. Hoe blij kun je 
zijn met je eigen opgewekte energie, te volgen op je App. Een lagere ener-
gierekening is ook prettig. Een groene tuin is een prettiger omgeving in 
een hete zomer dan een stenen tuin die een ‘bakoveneffect’ kent. 

Heeft vergroening 
met geld te maken? 
Geld geeft meer mogelijkheden om 
te vergroenen. Andersom levert ver-
groening ook meer op. Maar het is 
niet alleen een geldkwestie; het gaat 
ook om de ecologische voetafdruk. 
Hoe gebruiken we de grondstoffen 
op aarde en hoeveel vervuiling le-
vert het op. Daarin scoren de rijke 
landen, zoals Nederland, niet zo 
best. We kopen veel producten 
waarvan we alleen de vervuiling 
zien als we het gebruiken of weg-
gooien. Maar voordat producten bij 
ons zijn heeft het een lang traject af-
gelegd van delfstof, productie, trans-
port en distributie. Ook wijzelf zijn 
een product; we reizen veel, ontdek-
ken de wereld graag. De weelde die 
we de laatste jaren hebben is onge-
kend. Voor ons is dit alles ‘normaal’. 
We wennen snel aan luxe en verwor-
venheden.

Moeten we dan alles veranderen? 
Er is nog veel mogelijk maar het kan 
wel anders! Je hebt al invloed door 
simpel minder te kopen, producten 
te delen met anderen, of juist pro-

ducten lang(er) te gebruiken. Spullen 
zijn fijn, maar goede sociale contac-
ten verrijken een leven veel meer. 
Door zaken anders te organiseren en 
beter te plannen kan veel (ecologi-
sche) winst worden behaald. Steeds 
meer initiatieven zie je ontstaan op 
allerlei vlakken.

Vele kleine stappen maken het 
verschil
De uitdaging is groot, maar de in-
vloed die we kunnen uitoefenen nog 
vele malen groter! In dat opzicht past 
het spreekwoord; verbeter de wereld 
en begin bij jezelf. Wie open staat 
voor nieuwe ervaringen is doorgaans 
goed geïnformeerd over klimaatpro-
blematiek en heeft vaak een positie-
ve houding voor nieuwe technieken 
zoals zonnepanelen en warmtepom-
pen. Verandering kun je zien als een 
bedreiging maar ook als een kans. 
Kennis en kunde zijn volop beschik-
baar. Lees erover en pas iedere week 
iets toe. Kijk naar de natuur en leer 
opnieuw met de natuur samen te 
werken, in plaats van er tegenin te 
gaan. Ook onze volgende generaties 
zullen er blij mee zijn. 

Gratis ijsje in Nuenen-Oost 
en Gerwen voor contact over 
warmtetransitie 
Een fotozoekplaatje met vijf locaties, twee in Nuenen-Oost en drie in Ger-
wen. Wie de plekken herkende en ook nog opzocht op de juiste tijdstip-
pen ontving een verkoelende verrassing. De bezoekers kregen een gratis 
ijsje en er was keuze uit vier smaken. Informatie over warmtetransmissie 
uitwisselen met als dank een ijsje aangeboden door de gemeente.

de warmtetransitie. Totaal zo’n 60 be-
langstellende inwoners uit onze ge-
meente wilden wel iets meer weten 
over warmtetransmissie. De gemeen-
te wilde van de inwoners horen wat 
ze al weten over energietransitie en 
de mogelijkheden om een steentje 
bij te dragen. En de gemeente vroeg: 

Zaterdag 10 juli bezocht een team 
van de gemeente de vijf locaties om 
met inwoners in gesprek te gaan over 

Lege kiosk in Gerwen…
en volle bak bij de ijscokar met jongelui 
die daar verzamelden voor een vrijgezel-
lenfeestje…

wat verwachten jullie van de ge-
meente. Op deze manier wordt een 
poging ondernomen om de energie-
transitie samen in een stroomver-
snelling te brengen. De mondige 
burgers zullen in de toekomst wel er-
varen of dat gaat lukken op deze ma-
nier. Het Italiaanse ijsje was in ieder 
geval lekker en nog gratis ook. 

Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in de mogelijk-
heden in jouw buurt? Stuur dan een e-
mail met je naam, adres en postcode 
naar stroomversnelling@nuenen.nl. 
Ook kun je daar vragen stellen of 
ideeën delen, via stroomversnelling@
nuenen.nl. 

Foto Cees van Keulen

Foto’s Cees van Keulen
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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
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden 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 aangelever-
de 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. 

© 2021 - “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.”

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:
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P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Burgemeester klaar     
met actieve boulers?
Een van mijn vrienden riep: ik ben helemaal klaar met jou! Ik dacht met-
een: zou hij echt helemaal niets meer met mij te maken willen hebben. Bij 
een bakkie koffie op zijn geliefde terras maakte mijn vriend duidelijk dat 
dergelijke uitdrukkingen te snel te letterlijk worden genomen. Grof taal-
gebruik is een slim stijlmiddel. Hij bood mij een pilsje aan en zei: zand er-
over, akkoord?

Gerard, die mannen in Gerwen heb ik 
op aandringen van onze wethouder 
geholpen met het plaatsen van een 
schuilunit, annex toiletaccommoda-
tie. De gemeente heeft de unit voor-
zien van aansluitingen op het licht-
net en op de riolering. Ik niet alleen, 
samen met een collega dus. 

Toiletbezoek
Na een paar uurtjes gooien met die 
stevige balletjes ben je wel aan een toi-
letbezoek toe, zo dacht onze wethou-
der destijds. En wie zijn wij om dat te-
gen te spreken. Afbreken dat bouw-
werk, heeft dat onze burgemeester ge-
zegd? “Loop ik nou de kans om ontsla-
gen te worden?”, zo vroeg Gerard zich 
in het bijzijn van zijn fietsmaatjes af. Als 
je geluk hebt wel, antwoordde ik.

Kaarsje en Bossche Bol
Gerard vertrok met de ATB-ers rich-
ting de Stiphoutse bossen en ik met 
een clubje van tien toerfietsers op 
jaarlijkse bedevaarttocht naar de 
Sint Jan in Den Bosch. De TC houdt 
zo de traditie in stand om op Nue-
nen-Kermiszondag naar die mooie 
kerk te fietsen, een kaarsje op te ste-
ken en een Bossche Bol van bakker 
De Groot te nuttigen. Ik heb een 
kaarsje opgestoken voor onze bur-
gervader met als motto: een vergis-
sing is menselijk. Klaar is Cees. 

De kou was uit de lucht en we liepen 
samen naar de gezelligste jeu-de-
boulesbaan in deze regio: D’n Busser 
in Gerwen. Daar troffen we boze 
clubleden aan. ‘Burgemeester Maar-
ten Houben is klaar met jeu-de-bou-
lers Gerwen’, zo stond zwart op wit af-
gedrukt te lezen in ED, aldus enkele 
abonnementhouders van dit regio-
nale dagblad. Zou hij helemaal klaar 
zijn met alle jeu-de-boulers van de 
Gerwense vereniging D’n Busser? Ik 
kan mij dat nauwelijks voorstellen, 
want dan is hij ook klaar met mij….

Druk-druk
Eerste burger Maarten is druk-druk 
en kan niemand te woord staan. 
Stuur maar een appje of een smsje… 
Toevallig kwam ik een mountainbiker 
van TC Nuenen tegen. Vaste lezers 
van deze column weten dat ik al jaren 
lid ben van deze kleurrijke Nuenense 
ToerClub, opgericht in 1996. Dit jaar 
dus een groots zilveren feest! 

Gas geven
Clubgenoot Gerard houdt van gas 
geven. Niet alleen op zijn ATB, ook op 
zijn werk. Hij is in zijn vrije tijd ambte-
naar ten gemeentehuize in Nuenen. 
Gerard past daar mooi in het plaatje: 
energieke medewerkers die gas dur-
ven geven en beschikken over daad-
kracht en vakkennis. Inderdaad, zei 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Burgemeester klaar     

Overdracht      
voorzitterschap OCN
Hét ontmoetingsplatform en dé belangenbehartiger van en voor Nue-
nense ondernemingen en ondernemers. 

het voorzitterschap van OCN overge-
dragen in aanwezigheid van ruim 30 
ondernemers.

Tijdens de ALV van Ondernemers 
Contact Nuenen op donderdag 8 juli 
bij John Geven studio’s in Nuenen, is 

Jan Veldsink (links) aan Erik-Jasper Noll (rechts)

Het miskende belang van 7000 Nuenenaren

deel van Nuenen gedaan, de oostelij-
ke randweg is definitief van de baan. 
Hoe eenzijdig kan je de belangen van 
een deel van Nuenen benadrukken 
en alsof alleen de gemeente Nuenen 
daarover gaat!

En passant werden ook nog twee 
burgerinitiatieven, waaronder een 
met mobiliteit als onderwerp, in de 
kiem gesmoord: men had er geen zin 
in, vond het maar overdreven. Al met 
al een goed voorgekookte bijeen-
komst met desastreuze gevolgen 
voor een flink deel van de Zuid-Nue-
nense bevolking (7000). Met demo-

Niet de argumenten waren doorslag-
gevend maar de wil om de huidige 
coalitie in het zadel te houden. Bo-
vendien zullen provincie en buurge-
meentes tevreden zijn: Nuenen lost 
op deze manier een flink deel van 
hun mobiliteitsproblemen op. Voor 
de bühne werden nog wat onder-
zoeksopdrachtjes aan de wethouder 
meegegeven die daar zeer welwil-
lend op reageerde. Met het oog op 
de komende verkiezingen werd ook 
nóg een belofte aan het oostelijk 

Moet Nuenen      
een ‘Van Gogh-kijkdoos’ worden?
Weer eens wat reuring rond een nieuw Van Goghbeeldje in ons dorp. Dit keer gaat het 
om het wel geplaatst maar nog niet onthulde bronzen buste van de moeder van Vin-
cent van Gogh in de voortuin het rijksmonument de Van Goghpastorie aan de Berg. 
Het moet een geschenk worden namens de Stichting Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten200 dat wellicht betaald gaat worden uit verstrekte gemeentelijke subsidie aan 
deze stichting en dus in feite van onze belastingcenten. Het onthullen kan voorlopig 
niet plaatsvinden omdat weer de nodige vergunningen ontbreken. Ja weer….zoals dat 
ook het geval was bij het zonder de nodige toestemmingen plaatsen van de vorige 
bronzen ’Van Goghkopstukken’ vervaardigd door de Eindhovense kunstenaar Peter 
Nagelkerke, te weten De Aardappeleters in het Park en de buste van Margot Begemann 
voor Nune-Ville aan de Berg. Dit keer bleek wederom geen gemeentelijke vergunning 
aanwezig te zijn en er was geen medeweten en toestemming van de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg. Elke keer weet Nagelkerke c.s., die ‘wars van ijdelheid’ wordt 
toegedicht(?),via omwegen mee te werken om van ons dorp een soort ‘Van Goghkijk-
doos’ te creëren. Beweerd wordt, dat er nog meer van dit soort Van Goghcreaties en al-
les wat met Van Gogh te maken heeft op ons afkomt en her en der verspreid over het 
hele dorp geplaatst zullen gaan worden met alle gevolgen van dien, denk b.v. aan een 
denkbare grote toeristenstroom, verkeer- en parkeeroverlast, enz. Voordeel voor de 
middenstand? Vergeet het maar! Het is echter de commercie in Nuenen en ver daarbui-
ten, die te pas en te onpas de naam en persoon Van Gogh ge- en misbruikt. De naam en 
zijn werk wordt door die commercie uitgemolken en uitgebuit als een reclame- en han-
delsmerk. Derhalve geen eerbetoon aan Van Gogh en culturele verrijking van Nuenen, 
maar commercieel gewin over de rug van Vincent van Gogh en een verarming voor 
Nuenen, dat zo graag het Van Gogh Village wil uitdragen. En dat is alleen maar te be-
treuren. Of de nuchtere en dorpse Nuenenaar dat allemaal moet blijven slikken is nog 
maar de vraag? De tijd zal het leren! 

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof 83, 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

Infoscherm Dorpsraad Lies-
hout in sporthal ‘de Klumper’
Dorpsraad Lieshout heeft weer een ‘info scherm’ op een mooie locatie 
toegevoegd. In de kantine van sporthal ‘de Klumper’ zal voortaan allerlei 
informatie van maatschappelijke organisaties te zien zijn. Samen met de 
locaties Dorpshuis, snackbar De Kiosk en café de Koekoek vormen deze 
schermen een belangrijke, gratis, publicatiebron voor het Lieshoutse 
maatschappelijke verenigingsleven.

saties. Zij kunnen hun info gratis plaat-
sen. Op de info schermen is ook be-
perkt plaats voor enkele commerciële 
uitingen. Het overgrote deel van de ui-
tingen is echter gereserveerd voor het 
Lieshoutse maatschappelijke leven. 
Wilt u of uw vereniging ook graag iets 
delen met de Lieshoutse bevolking? 
Kijk dan op https://www.dorpsraad-
lieshout.nl/?page_id=60 voor de 
voorwaarden. Op dezelfde site kunt u 
de wijze van aanlevering vinden. Op 
die plaats is ook te vinden wat de 
voorwaarden (en kosten) zijn voor 
een commerciële uiting. Uiteraard 
kunnen vragen en/of verzoeken ook 
altijd gedeeld worden via info@
doprsraad-lieshout.nl.

Al langere tijd geleden heeft Dorps-
raad Lieshout geïnvesteerd in de 
techniek achter aantal LED schermen. 
Deze LED-schermen zijn op enkele 
drukbezochte plekken in het dorp 
opgehangen om hiermee de kans te 
bieden aan niet-commerciële maat-
schappelijke organisaties: zij kunnen 
hier hun activiteiten delen met de be-
volking. Dorpsraad Lieshout wil zo de 
organisaties helpen en een podium 
bieden voor het bereiken van de 
dorpsbewoners: een typisch voor-
beeld van de verbindende rol die de 
Dorpsraad graag wil verzorgen.

Nieuwe plaats
Met de plaatsing in de kantine van 
Sporthal ‘de Klumper’ is er dus weer 
een nieuwe, vierde plaats gevonden 
voor één van deze info-schermen. En, 
omdat de kantine van de sporthal 
een drukbezochte locatie is, is de 
Dorpsraad erg blij met de medewer-
king van beheerster, Marian Jeuris-
sen. Met deze nieuwe locatie kan im-
mers wéér een bredere doelgroep be-
reikt worden: met name het sporten-
de gedeelte van de Lieshoutenaren.

Maatschappelijk doel
De infoschermen zijn nadrukkelijk be-
doeld voor maatschappelijke organi-

Dorpsraad Lieshout is blij met de toevoe-
ging van een vierde locatie voor een info 
scherm: deze hangt zeer binnenkort in de 
gezellige kantine van sporthal ‘de Klumper

De aftredende voorzitter, Jan Veld-
sink, heeft deze functie gedurende 
ruim 9 jaar (vanaf 23 april 2012) met 
veel verve vervuld en draagt de voor-
zittershamer over aan Erik-Jasper Noll 
(Wesselman Accountants | Adviseurs).

Bestuur en leden zijn Jan dankbaar 
voor zijn grote inzet en vertrouwen 
erop dat ook onder voorzitterschap 
van Erik Jasper de belangenbeharti-
ging voor de circa 120 bij OCN aange-
sloten ondernemers in Nuenen goed 
zal worden voortgezet.
Het verbinden van ondernemers 
staat bij Jan hoog in het vaandel. Met 
de nodige creativiteit is het hem en 
zijn medebestuursleden gelukt om 
dit ook binnen de coronamaatrege-
len te organiseren. Het is aan zijn op-
volger om deze positieve daadkracht 
voort te zetten binnen het OCN.

Jan geeft met veel vertrouwen de 
voorzittershamer door aan Erik-
Jasper Noll.

Afgelopen donderdagavond heeft de meerderheid van de Nuenense ge-
meenteraad besloten om akkoord te gaan met sterk toenemende ver-
keersdrukte op de S.v.Oyenlaan, A270, Europalaan en Geldropsedijk incl. 
openstelling van de busbanen bij viaduct Geldropsedijk/A270. De toene-
mende drukte zal voornamelijk veroorzaakt worden door regionaal door-
gaand verkeer. Ingestemd werd met het richtinggevende raadsvoorstel 
van het college van BenW. 

cratische besluitvorming had het 
donderdagavond weinig van doen 
en met redelijke volksvertegenwoor-
diging nog minder. 

Nuenen Groen heeft als Belangen-
vereniging vanaf haar oprichting de 
doelstelling te ijveren voor een ge-
zond en rustig Nuenen. De gemeente 
Nuenen zegt hetzelfde doel te heb-
ben. De praktijk toont het tegendeel 
aan. De besluitvorming eerder rond-
om ontsluiting Nuenen-West en nu 
het besluit rondom de Bundelroutes 
heeft binnen de Nuenense grenzen 
veel verliezers.

Nuenen Groen blijft dringend aan-
dacht vragen en streven naar een op-
lossing waarbij regionaal verkeer om 
Nuenen heen geleid wordt.

Bestuur belangenvereniging 
Nuenen GroenWie heeft mijn 

vest gevonden?
Woensdag 7 juli was ik aan het wan-
delen in Nuenen West (o.a. Europa-
laan, Opwettenseweg en Geldropse-
dijk. Thuis aangekomen merkte ik dat 
ik mijn beige vest kwijt geraakt was. 
Heeft u informatie of bent u de eerlij-
ke vinder die het vest terug wilt ge-
ven? Bel mij dan a.u.b. (Colette, 06-
21192244). Alvast heel erg bedankt.
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Archiefvondst over    
Van Goghs Nuenense tijd
In november 1884 werd in Nuenen een harmonie opgericht. Op zich geen 
uitzonderlijk feit, ware het niet dat in januari 2021 tussen de oude vereni-
gingsarchieven uit 1890 door verenigingsarchivaris Arie van Kuijk een 
briefje werd teruggevonden waarop de naam van een bekende oud inwo-
ner van Nuenen stond. Namelijk die van Vincent van Gogh. Vincent komt 
voor op een uit 1885 daterende lijst met honoraire leden van Harmonie ‘De 
Vooruitgang’. Hij tipte Van Gogh-kenner en dorpsgenoot Ton de Brouwer 
voor nader onderzoek. 

stond uit Nuenense notabelen. Ton 
de Brouwer kwam tot de conclusie 
dat Vincents naam in de Nuenense 
gemeenschap zeker niet zo ongun-
stig heeft geklonken als door velen 
nog wordt gedacht. Een dorpsge-
noot die ongunstig bekend stond 
zou immers in het kleine dorp geen 
enkele kans hebben gekregen op 
een honorair lidmaatschap van zo’n 
belangrijke culturele vereniging als 
een harmonie. 

Boekje 
‘Vincent raakte goed ingeburgerd’ 
Ton de Brouwer, auteur van meerde-
re boeken over deze schilder en in 
1976 oprichter van het Nuenense 
Van Gogh Documentatiecentrum 
(opvolgend van het huidige Vincen-
tre) stelde zijn bevindingen ook dit-
maal op schrift in een boekje onder 
de titel: ‘Vincent raakte goed inge-
burgerd’. Hij gaat in het boekje in op 
hoe Vincent honorair lid kon wor-
den, hoe hij zijn interesse in de rela-
tie tussen muziek en schilderkunst 
liet blijken door pianoles te nemen 
en hoe hij omging met de ‘heeren 

Ton de Brouwer, tevens oud-voorzit-
ter van de vereniging, concludeerde 
na zijn onderzoek dat de betekenis 
van de vondst een nieuw licht werpt 
op de band die Nuenen had met Vin-
cent. Want hoe is immers het feit dat 
Vincent honorair lid kon worden van 
een Nuenens muziekgezelschap te 
rijmen met het sinds jaar en dag 
heersende algemene gevoel dat Vin-
cent met de nek werd aangekeken; 
nog sterker, zou zijn ‘weggepest’ uit 
Nuenen? Aan dit gevoel is in de loop 
van de tijd in allerlei toonaarden - in 
woord en geschrift - voedsel gege-
ven. Zijn gedrag werd, zoals het ge-
drag van vrijwel iedereen, gelegd 
langs de morele meetlat van die tijd. 
Bovendien was hij ook nog de zoon 
van de plaatselijke dominee. En dan 
blijkt anno 2021 dat Vincent tot ho-
norair lid van een harmonie werd 
voorgedragen en werd geaccep-
teerd. Zo’n procedure ging niet zon-
der slag of stoot. Er was zelfs sprake 
van een reglementaire ballotage, 
eerst door de leden van de vereni-
ging en daarna nog eens afzonderlijk 
door het bestuur. En dat bestuur be-

Tanja Ilbrink en 
Monique van Heesch-Toirkens RU 

uitvaartverzorgers Nuenen en  
Geldrop-Mierlo

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Wat je in je hart bewaart, 
                   raak je nooit meer kwijt
Wat zijn de juiste woorden bij iemands verdriet om het verlies van een 
dierbare, waarmee troost u iemand? Vaak wordt uw aandacht al zeer 
gewaardeerd, zoals blijkt uit onderstaand persoonlijk verhaal.

“Het lijkt nog altijd ‘gisteren’, maar 
het is inmiddels alweer decennia 
geleden. Het was nog in de tijd dat ik 
leefde in al mijn onbevangenheid. Tot 
het moment dat ik voor het eerst in 
aanraking kwam met een overlijden. 
En dan nog wel van een kindje in mijn 
vriendenkring. Natuurlijk wist ik dat 
overlijden onvermijdelijk was, maar 
zo jong! Ik had er toen nog nooit bij 
stilgestaan dat dat ook in mijn omge-
ving zou kunnen gebeuren. Hoe kon 
ik troost bieden? Wat kon ik zeggen? 
Kon ik helpen door er alleen maar 
voor hen te zijn?

Goedbedoeld
Wat een machteloosheid. Met 
daarbij het besef dat lang niet alles 
zo vanzelfsprekend was. Ik was mijn 
onbevangenheid op slag kwijt. De 
vele goedbedoelde opmerkingen als 
“De natuur doet zijn werk, het moest 
zo zijn” werkten eerder averechts dan 
troostend.

Een lange weg
Het afscheid was mooi, met zoveel 
liefde en zorg! Dat besef kwam later 
en gaf rust. Ik leefde sindsdien in 
de naïeve hoop dit nooit meer mee 
te hoeven maken. Niets was minder 
waar. Korte tijd later verloren we nog 
een kindje; ons kindje.

De wanhoop nabij en onbeschrijf-
lijk veel verdriet. Weer die machte-
loosheid, maar we voelden ons niet 
alleen. Onze familie, buren, vrienden 
waren er voor ons en ook onze 
vrienden, de ouders van het eerder 
overleden kindje. Samen wisten we 
dat we nog een weg te gaan hadden.

Troost
We deelden ons verdriet. Vaak door 
er alleen maar te zijn; aandacht alleen 
al bood troost. Een lekker glas wijn en 
samen heerlijk koken trouwens ook. 
Het hielp ons door de donkerste tijd 
in ons leven. We hebben onze wegen 
vervolgd en hopen dat nog lang te 
kunnen doen. Samen koesteren we 
onze herinneringen en weten inmid-
dels dat het waar is: Wat je in je hart 
bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Graag deel ik ons verhaal met u in de 
hoop dat het ook u, als nabestaande, 
troost zal geven.”

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Aan de voormalige Opwettenseweg - nu de Europalaan 
- stond zo ongeveer waar zich nu de Hondsdrafstraat bevindt, tot begin ja-
ren zeventig het witte huis van Leo Mesman met daarnaast de Concurrent, 
de winkel van Janus en Hanneke Schepers-van der Velden en hun kinde-
ren. Janus en Hanneke verkochten daar sinds 1936 huishoudelijke artike-
len en fietsen in alle soorten en maten. Na de sloop werd de winkel voort-
gezet in het vrijgekomen pand van Maasakkers aan de Berg. De huishou-
delijke artikelen werden afgestoten en als fietsenzaak voortgezet.

Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 169.

van Eindhoven’. Ook traceerde Ton - 
in relatie met muziek en deze har-
monie - een tweetal schetsjes in Vin-
cents Nuenens schetsboekje. Het 
boekje is verkrijgbaar in het Vincen-
tre en kost € 7,95.

De moeder van 
Vincent van Gogh 
Nuenen kent een bescheiden aantal 
openbare kunstwerken 
Drie ervan zijn vervaardigd door Peter 
Nagelkerke 
De Aardappeleterssculptuur in het Park 
dateert van 2015 
Talloze toeristen hebben deze beelden-
groep mogen zien 

Het hoofd van Margot Begemann kijkt 
vredig vooruit 
Daarover was destijds weinig tegenge-
luid 
Nu is er dan het hoofd van Vincent's 
moeder, weliswaar nog ingepakt 
Alsof kunstenaar Christo op de aardbo-
dem is teruggezakt 

De datum van onthulling is met mist om-
geven 
Waarschijnlijk duurt het nog even 
Nieuwe beelden komen bij de windmo-
len 
Achter de wieken verscholen 
En bij de groene waterpomp op de Berg 
Ook dat vindt vast wel iemand heel erg. 

Joke van Overbruggen©

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

Heb jij een passie voor mode, werk je graag met mensen en houd je van het verkoopvak? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! We hebben namelijk een aantal vacatures open staan;

ü Verkoper / Verkoopster Parttime 20-32 uur

ü Verkoper / Verkoopster Fulltime

ü Weekendhulp / Vakantiekracht

ü Stagiaire Marketing & Webshop

MEER WETEN OVER ONZE VACATURES? 
Kijk snel op www.lenssenmannenmode.nl/vacatures

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl
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Werkelijk? Nu snap ik het echt niet meer
Wat er in de afgelopen raadsvergadering is gebeurd, is werkelijk niet te geloven. De 
wethouder had een voorstel voor de verbouwing van De Hongerman klaar. In de afge-
lopen commissievergadering bleek al dat renovatie van de Hongerman alleen niet vol-
doende zou zijn om aan de wettelijke verplichtingen richting het onderwijs en de capa-
citeitswensen van de sportverenigingen te voldoen; een tweede sporthal met mini-
maal 3 zaaldelen is nodig. 

Het voorstel van de wethouder hield in: uitbreiding van de bestaande Hongerman met 
1 zaaldeel en vervolgens op zoek gaan naar een locatie voor een nieuwe sporthal met 
3 zaaldelen en deze voor 2026 realiseren. Twee belangrijke nadelen van dit voorstel: 
1. voor de uitbreiding van De Hongerman is een aanpassing van het bestemmingsplan 
nodig en een aanpassing van het bestemmingsplan kan zo maar een half jaar tot een 
jaar kosten. 
2. de kosten reizen de pan uit: 10,9 miljoen euro! En daar zitten de kosten voor een 
tweede hal nog niet bij. Dat kan nog eens zo’n 6 miljoen euro kosten. 

De Combinatie en VVD kwamen met een alternatief: renoveer De Hongerman op de 
huidige footprint. Dus geen uitbreiding. Dit betekent dat er geen bestemmingsplan 
wijziging nodig is en er dus -bij wijze van spreken- morgen begonnen kan worden met 
de renovatie. Begin meteen met de zoektocht naar een locatie voor een nieuwe hal en 
bouw deze zo spoedig mogelijk. Dit kan een hal zijn met 3 delen, wat voldoende is als 
de gymzaal aan de Jacobushoek kan blijven bestaan, maar kan ook een hal zijn met 4 
delen als dat daadwerkelijk nodig of wenselijk blijkt te zijn. 

De renovatie van De Hongerman, zonder uitbreiding met een vierde zaaldeel zou vol-
gens de berekeningen van de wethouder zelf bijna 3 miljoen euro goedkoper zijn. De 
renovatie kan direct beginnen en de uiteindelijke capaciteit zou gelijk zijn. 
Dus, samenvattend: er is een voorstel, wat sneller is, wat in totaal bijna 3 miljoen goed-
koper is en wat dezelfde capaciteit oplevert als het voorstel van de wethouder. 

Maar u raadt het al: de coalitie is niet voor rede vatbaar. Geld en tijd zijn van onderge-
schikt belang en het plan van de wethouder moet maar doorgang vinden… De argu-
menten die gebruikt worden zijn werkelijk onzinnig: “er moet nu een knoop doorge-
hakt worden”, “het is al een te lang lopend dossier” en “het voorstel van de VVD en Com-
binatie zet ons terug bij af”. Sorry hoor, maar dat zijn geen argumenten om 3 miljoen 
gemeenschapsgeld over de balk te smijten. 
In de afgelopen raadsvergadering is gewoon 3 miljoen euro van de Nuenense bevol-
king letterlijk weggegooid, is de renovatie van De Hongerman verder vertraagd en de 
coalitie ziet het als een win voor Nuenen. 
Ik snap er niets meer van.

Oh, in het weekend heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat de bezetting van de ju-
ridische afdeling van de gemeente Nuenen niet meer op peil is. Het aanpassen van het 
bestemmingsplan kan nog wel eens voor extra vertraging en/of extra kosten zorgen… 

Alex Appel, De Vroente 97, Nuenen

Wethouder van Brakel ontmaskerd!
Afgelopen zaterdag stond er in het Eindhovens Dagblad een interview met dhr. Wim 
van de Kerkhof, woonachtig in Nuenen en directeur van het projectbureau ruimte voor 
ruimte (RvR). Het bureau is begin deze eeuw door onze provincie opgericht met als doel 
zoveel mogelijk RvR bouwtitels die aan stoppende boeren verstrekt worden in platte-
landsgemeenten te realiseren. Grote villa’s worden in het buitengebied gebouwd in ruil 
voor de sloop van stallen.

Inmiddels groeit de weerstand in de maatschappij tegen deze vaak afgrijselijke wonin-
gen en daarom verandert het projectbureau de strategie. Er wordt gezocht naar pro-
jecten met betaalbare woningen EN die beter geaccepteerd worden.
Ook in de gemeente Nuenen zijn de afgelopen jaren vele RvR woningen gebouwd. Het 
aantal loopt richting dertig projecten. Daartegen leek aanvankelijk weinig weerstand 
al deed het grote aantal vele wenkbrauwen fronsen. In onze gemeente zijn wel enkele 
boeren met hun bedrijf gestopt, maar het grote aantal nieuwe woningen stond hier-
mee totaal niet in verhouding. Ook de rol van wethouder Jansen (W70) hierbij was zeer 
discutabel. Eerst maakte hij bezwaar tegen een RvR plan van zijn buurman om er ver-
volgens op zijn eigen perceel mee aan de slag te gaan.
Het lijkt vreemd dat er niet meer weerstand en bezwaar tegen RvR plannen is gerezen 
maar wie zich in deze materie verdiept merkt al snel dat dit niet zo eenvoudig is in de 
gemeente Nuenen. Daardoor is bij de bevolking het beeld ontstaan dat protesteren 
zinloos is en men laat het daarom meestal maar achterwege.

Afgelopen tijd is er echter door enkele bewoners van Rullen bezwaar tegen meerdere 
RvR plannen aangetekend. Zij vinden dat dit gehucht niet aangetast mag worden om-
dat het een hoge cultuurhistorische waarde heeft, hetgeen ook is vastgelegd in het be-
stemmingsplan. Ik ben deze discussie op de voet gaan volgen omdat mij duidelijk werd 
dat er achter de schermen rare spelletjes gespeeld worden. Bij de behandeling van deze 
bezwaren in de gemeenteraad leek er eerst een meerderheid tegen de plannen te zijn, 
maar plotseling sloeg de stemming om nadat wethouder van Brakel de raad manipu-
leerde met onjuiste argumenten. Ook in haar antwoord op vragen hierover in latere 
raadsvergaderingen bleef ze halsstarrig op haar standpunt en sprak ze diverse keren 
uit dat er geen financiële reden was om deze plannen door te laten gaan. Hoe anders is 
de realiteit.

In het krantenartikel komt de aap uit de mouw. Ik citeer dhr. van de Kerkhof: “Er is een 
provinciale subsidie. Als een gemeente dertig Ruimte voor Ruimte-kavels laat landen, 
krijgt ze 50.000 euro per bouwtitel. Normaal gesproken komt dat geld aan het einde 
van het traject beschikbaar, maar wij halen dat naar voren. Het kost de gemeente geen 
geld, het is geen lening.''
Daarmee heeft hij in feite wethouder van Brakel als een leugenaar ontmaskerd. Het 
doordrukken van deze plannen heeft dus WEL een financiële reden. Op zich zou dat pri-
ma zijn voor de gemeente Nuenen, maar om daarover te liegen en zeker dit als tegen-
argument gebruiken gaat veel te ver.
De bezwaarmakers worden gedwongen hun gelijk te halen bij de Raad van State. Bij 
deze instantie heeft de gemeente Nuenen de afgelopen jaren vaak het onderspit gedol-
ven (hetgeen de burgers heel veel geld heeft gekost), maar blijkbaar is dat de enige ma-
nier waarop men met de burgers conflicten wil bespreken.
Ik neem aan dat hierover in de raad vanuit de oppositie wederom vragen gesteld gaan 
worden. Ik vrees echter dat de coalitie in Nuenen niet het lef heeft om de wethouder 
hierop af te rekenen.
De wethouder mag in de vakantie gaan bedenken hoe ze zich hier weer uit gaat draai-
en, maar misschien kan ze beter haar conclusies trekken. Haar geloofwaardigheid is 
verdwenen en ze moet vrezen voor haar politieke carrière!

Onno Nimes, Vlinkert 8, ASTEN (Heusden)

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

‘Graaf’ Maurits vaart in reuzeballon    
over Dooie Hoek in Gerwen 

met Marianne beleefde ik een onver-
getelijke ballonvaart.” 

Landen bij het Huysven…
Het echtpaar Van Dijk - Willems uit 
Gerwen behoorde tot de 18 passa-
giers in de mand van Sky Ballonvaar-
ten uit Tilburg. Die grote mand hangt 
onder een ballon met een inhoud 
van 12.000 kubieke meters. 
Al snel na de landing verscheen de 
volgauto bij het landingsveld. Een kar-

Maurits en Marianne wonen samen 
met hun kinderen in de Dooie Hoek 
in Gerwen. Maurits zag onlangs 
Abraham en Marianne dacht dat 
haar man een ballonvaart wel een 
prachtig cadeau zou vinden. Luister 
maar, een enthousiaste Maurits aan 
het woord: “Mooi man, om vanuit 
zo’n reuzeballon van Eindhoven over 
Het Broek in Nuenen naar ons dorp 
Gerwen te varen. Ik voelde me de ge-
lukkigste man op aarde…Samen 

Hij stijgt op bij de Karpendonkse Plas in Eindhoven en na een uurtje hangt 
hij boven zijn gezellige stamcafé De Stam in Gerwen. Het wordt nog inte-
ressanter: even later vaart hij over de Huyakker - de woonwijk heet in de 
volksmond Dooie Hoek - precies daar woont de 50-jarige Maurits van Dijk. 
Zondagavond 11 juli voltrok de landing in Gerwen zich met aardig wat kij-
kers op gepaste afstand. De ballonvaarders droegen mondkapjes. Het 
werd een behouden vaart voor Maurits en zijn echtgenote Marianne.

respoorweggetje in een maisveld te-
genover het verenigingsgebouw ‘t 
Huysven aan De Huikert in Gerwen 
vormde de landingslocatie. “Op loop-
afstand van ons huis aan de Huyakker”, 
aldus Marianne en Maurits in koor. 

Champagne op behouden vaart…
Nadat de ballon was ingepakt, wer-
den er champagneflessen ontkurkt 
en toosten de ballonpiloot en zijn 
passagiers op een behouden vaart. 
Geheel volgens de eeuwenoude bal-
lonvaarttraditie werd iedereen met 
champagne in de adelstand verhe-
ven. Vanaf dat moment mogen Mari-
anne en Maurits de titel ‘Gravin’ en 
‘Graaf’ voor hun naam zetten. Ger-
wen lag voor even aan de voeten van 
Graaf Maurits en Gravin Marianne.

Aubade aan Lenny Kuhr

Kinderen zingen ‘Visite’   
aan voordeur
Door Nannie van den Eijnden

De kinderen van groep 1 tot en met 4 van Eenbes Basisschool Sint Jozef 
verrasten Lenny. Vrijdag 9 juli brachten ze haar een aubade en zongen ze 
haar liedje ‘Visite’ in koor voor haar voordeur. En de groep vroeg haar 
honderduit over bekend zijn en zelf je liedjes maken. Lenny signeerde 
voor alle kinderen een foto. Iedereen blij. De kinderen zongen nog een 
liedje in de voortuin.

siasme van de kinderen aan. Onder 
leiding van hun juffen Sharona Jan-

Aanleiding was het Eurovisie song-
festival, dat wakkerde het enthou-

sen en Marian van den Boomen stu-
deerden ze Lenny’s liedje in. Dat 
werd nu pas voor haar gezongen, 
omdat corona op school was uitge-
broken. Dit mooie initiatief laat zien 
dat Sint Jozef een gemoedelijke 
dorpsschool is die kinderen helpt 
ontwikkelen en samenwerken door 
coöperatief leren.

Remco Remmers en cameraman Rob 
Klinkhamer van Lokale Omroep Nue-
nen hielden een interview en maak-
ten filmopnamen. Deze zijn binnen-
kort in de uitzending te zien. Frank 
van Welie maakte de groepsfoto.

Foto’s Cees van Keulen
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Meer Geur èn Kleur in Ruimtelijke Sfeer

GroenExpo Bloem & Tuin   
is terug!
Na een jaar afwezigheid vanwege corona is Landgoed Gulbergen dit jaar 
weer het decor voor het grootste tuinevenement van de Benelux. De 27e 
editie van Bloem & Tuin met alle nieuwe tuintrends wordt gehouden van 
zondag 25 juli tot en met zondag 1 augustus. 

Wat kunt u verwachten?
Ontdek in 80 stands nieuwe planten 
bij de vele kwekers, geniet van de di-
versiteit in tuindecoraties, leer van 
voorlichting door het IVN, neem 
deel aan een workshop van Ikebana, 
krijg groene inspiratie en bewonder 
stijlvolle kunst voor in de tuin, bekijk 
prijswinnende foto’s en geniet van 
het mooie weer op de verschillende 
horecapleintjes in de bossen.
Uiteraard wordt rekening gehouden 
met de door de RIVM opgestelde co-

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl
ronaregels om uw bezoek voor uzelf 
en de standhouders zo veilig moge-
lijk te maken. Vanaf de ruim opge-
zette entree is er een duidelijke rou-
ting met éénrichtingsverkeer. Waar 
nodig staat een afscheiding waar-
door makkelijk links en rechts kan 
worden gehouden. De stands staan 
wat verder uit elkaar maar de route 
is even lang en die mag u zo vaak lo-
pen als u wilt.
Nieuw dit jaar zijn de foodtrucks aan 
horecapleintjes voorzien van ruime 

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Prijsvraag voor     
gratis toegangsbewijzen   
GroenExpo Bloem & Tuin
Op zondag 25 juli tot en met zondag 1 augustus 2021 zal op Landgoed 
Gulbergen opnieuw een Bloem & Tuin plaatsvinden. Dit jaar is het de 27e 
editie. Het evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

U dient hierbij de adverteerder van 
Rond de Linde te noemen die in de 
toegevoegde 6-hoek staat. Deze is 
iedere week weer anders.
Iedere week worden onder de goede 
inzenders 5x2 vrijkaarten GroenExpo 
Bloem & Tuin verloot.

Uw inzending dient, voorzien van 
naam en e-mailadres, voor zondag-
avond binnen te zijn op: 
bloementuin@ronddelinde.nl

De uitslag en de prijswinnaars wor-
den vermeld in Rond de Linde. Prijs-
winnaars krijgen de toegangsbewij-
zen toegezonden via de e-mail.

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u de komende weken een 
lezersactie aan.

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 28

Horizontaal: 2 gewicht 10 ten opzichte van 12 Oost-Europeaan 13 dik en zwaar 
14 brandstof 16 zelfvertrouwen 19 steensoort 21 niveau 22 vetplant 25 ar 26 pl. in Overijssel 
28 gewicht 30 nageslacht 31 kippenziekte 34 broodsoort 36 betreffend 38 Ned. omroep 
39 gevoel 42 lofl ied 44 bij geen gehoor (afk.) 46 fotografi sche term (afk.) 
48 golfbeweging op een tribune 50 zalf 52 gang 53 brede laan 55 voor altijd 
57 blauwwit metaal 58 sprookjesfi guur 60 persbureau 61 een zekere 62 Nederlander.
Verticaal: 1 onderdompelen 3 pl. in Drenthe 4 land in Midden-Amerika 5 tasto solo (afk.) 
6 gedaan en laten (afk.) 7 kledingstuk 8 Turks bevelhebber 9 slavenschip 
10 Spaanse borrelhapjes 11 vel 14 draf 15 krachtig 17 oosterlengte (afk.) 18 beginnen 
20 stoomschip (afk.) 23 Japans bordspel 24 Verenigde Staten 27 zachte bouwplaat 
29 pl. in Gelderland 32 Ned. voetbalclub 33 ten name van 34 explosieve stof (afk.) 
35 snijwerktuig 37 bijna 38 naast 40 graansoort 41 naamspeldje 43 bijbelse fi guur 
44 broeder (afk.) 45 geografi sche mijl (afk.) 47 riv. in Frankrijk 49 voegwoord 
50 doopakte 51 zwemvogel 52 Technische Universiteit 54 vliegende schotel 
56 pl. op de Veluwe 59 oude lengtemaat 60 Algemeen Nederlands.

B R O M M E N C H I A N T I
R K O O I R E D D A N
O T E E K E U E M T T
E O S S O L U T I E M U I
D O L K O A A R T E L E
S M A R A G D H A A R L E M

V E R B O A
E L I T A I R D E N T A A L
L U N A D IJ A D S T R O
S I K G A S S T E L S E R
L K B I T K A E W N R
O G O R T I Z G A N I
O O T M O E D D O O D M O E

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

Oplossingen wk 27
N E G E T K A T H C A J

L J H O O S W A T E R T

N K K G T N E V D A E S

I A E S I P T O M E T R

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

U P B S O O G Z E N U W

W U E G A E E R S T Q O

S U U N B R N R C R N L

B N Q I I T O U F E E V

L K E R K G A N G E R I

A D H E V U R I G A E L

D R C G D I E H G O L T

L U C I F E R

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.

AANHAKEN
AGOOG
AVONTURIER
BISAM
BROEK
DICTIE
ERVEN
FORMEREN
GERUST
GEWAS
GHANA
KOPJE
LOGEMENT
MEESJE
NATTIGHEID
ONTSMETTEN
PILAV
POENIG
PRAAM
PREEK
PROEFRIT
PRONT
SPANLAT
STERK
TRAAN
TRACTOR
VERGIF
VRUCHT
ZEEANEMOON

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

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.
Winnaar:

Kruiswoord
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

9 5 4
6 3

2 3 1 7
9 4 2

7 3
3 7 6
6 8 9 4

7 5
5 8 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 26, Mw. M. van den Reek, Nuenen.

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
26 JULI T/M 2 SEPT

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

terrassen. U kunt hier een breed sca-
la aan warme en koude versnaperin-
gen bestellen. Drankjes zijn te koop 
vanaf kleine tentjes. Er is zelfs een 
primeur in Nederland voor onze 
hondenbezitters die jaarlijks komen, 
namelijk de foodtruck: hondenbar-
on-tour. En alles corona-proof.

Online
Check bloementuin.nl voor informa-
tie over openingstijden, kaartver-
koop, route, presentaties van gast-
sprekers en het laatste nieuws. Van-
wege corona doet de organisatie 
een dringend verzoek: Koop vanwe-
ge de veiligheid uw entreebewijzen 
s.v.p. online! Tot en met 18 juli met 
20% korting.

Complimenten voor Lindeplaatjes 
van de Lindespelers
‘Jammer dat Lindeplaatjes vandaag zijn beëindigd, ik heb er bijzonder 
van genoten.’
‘Het was elke dag een cadeautje.’
‘Stuk voor stuk juweeltjes waar aandacht aan is besteed!’
‘Bravo :-)))’
‘Genoten! Wat een talent en met passie gebracht.’

Dit waren slechts enkele van de posi-
tieve reacties die we kregen op de 
Lindeplaatjes, de 14 korte verhaaltjes 
en gedichten die de Lindespelers in 
juni hun volgers en belangstellenden 
hebben toegestuurd. En niet alleen 

vanuit Nuenen, we kregen onder 
meer complimenten uit Groningen 
en zelfs New York!

Omdat het filmpjes waren hadden 
we bij het opnemen natuurlijk geen 
contact met ons publiek. Dus deze 
complimenten waren erg welkom en 
voelen echt als een uitgesteld ap-
plaus.

Als u de Lindeplaatjes heeft gemist 
dan biedt de Lokale Omroep Nuenen 
u nog een kans. Vanaf maandag 19 
juli wordt iedere dag door het LON 
een Lindeplaatje uitgezonden bij het 
uitzendblok ‘Nuenen nu extra’ (12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 en 24.00 uur).
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Zondag 18 juli bij Feel Fit Center Nuenen

Kom naar de      
Vantesstic actiedag!
Vantesstic, de inzamelactie voor een rolstoelbus voor de 2-jarige Tess met 
een ernstige spierziekte, behoeft inmiddels niet veel uitleg meer. Zondag 
18 juli organiseert het Vantesstic-team een leuke, sportieve en muzikale 
actiedag waarvoor iedereen is uitgenodigd. Het moet een grote klapper 
worden om het beoogde bedrag voor de bus bij elkaar te krijgen.

Entertainment
Naast Feel Fit Center zetten talloze 
andere ondernemers, artiesten en 
particulieren zich belangeloos in 
voor de actiedag. Er is een bar, er wor-
den hamburgers en worsten gebak-
ken en Corries Visstekje komt lekkere 
visjes bakken. Voor de kinderen zijn 
er springkussens, snoep en ijs. Djan-
go Wagner, Johnny Rosenberg en 
Mark Elbers komen optreden, DJ Aro 
draait muziek en Nick van der Burgt 
praat alles aan elkaar. Om 16.00 uur 
eindigt de spinningmarathon en 
vindt de trekking plaats van de Van-
tesstic Loterij, waarvoor op de dag 
zelf nog loten te koop zijn. 

Coronamaatregelen
Vanzelfsprekend wordt anderhalve 
meter afstand gehanteerd en afhan-
kelijk van verdere aangescherpte co-
ronaregels kan het programma hier 
en daar nog worden aangepast. De 
actiedag eindigt om 18.00 uur. De or-
ganisatie hoopt vele betrokken 
dorpsgenoten te mogen ontvangen 
die komen genieten van het pro-
gramma en een steentje bijdragen 
aan het hoofddoel: een rolstoelbus 
voor de kleine Tess.

Spinningmarathon: doe mee!
De actiedag wordt vanaf 10.00 uur 
gehouden op het terrein achter Feel 
Fit Center aan de Sportlaan in Nue-
nen. Centraal staat de vijf uur duren-
de spinningmarathon die om 11.00 
uur start. Er zijn 40 fietsen waarop 
voor 15 euro per uur kan worden in-
geschreven. Ten minste zeven promi-
nente Nuenenaren hebben al toege-
zegd op de fiets te klimmen voor 
Tess. Een mooi voorproefje voor de 
10-weken challenge die zij in het na-
jaar aangaan om fitter te worden. De 
spinningmarathon wordt begeleid 
door instructeurs van Feel Fit Center, 
de collega’s van Tess’ mama Ilse van 
Loon. Ilse neemt samen met master-
trainer van Club Joy Eduard Bekkers 
het laatste uur voor haar rekening als 
instructeur. Er zijn nog wat plaatsjes 
vrij, dus de organisatie nodigt ie-
dereen die een uurtje wil fietsen voor 
het goede doel uit zich aan te mel-
den via Vantesstic@gmail.com.

Sponsorloop voor KiKa op 
Kindcentrum De Wentelwiek
Door Caroline van Nes

De jaarlijkse sponsorloop op Kindcentrum De Wentelwiek stond afgelo-
pen vrijdag in het teken van KiKa. Juf Medea verloor haar dochter Wies 
aan kinderkanker. Op 12 september doet zij mee aan Ironman Kika Ex-
treme in Nice. 

dankt daarvoor:

- Party-Alarm Eindhoven
- Jumbo Ton Grimberg Nuenen
- Play Football Leende
- Rooijmans Print en Druk Nuenen
- Revolution PT Nuenen
- Anytime Fitness Nuenen
- Zwem en polovereniging Nuenen
- H.A.C. Helmond
- PSV fanstore Eindhoven
- Cycle Trend Nuenen
- Fit 4 Lady Nuenen

Afgelopen maandag werd bekend 
dat de sponsorloop van Kindcentrum 
De Wentelwiek het geweldige be-
drag van 10.129, 21 euro heeft opge-
leverd voor KiKa! 

Medea:
“In het leven heb je een keuze, word 
je lamgeslagen door hetgeen je over-
komt of zet je je schouders eronder 
en probeer je er iets van te maken. Na 
dit grote verlies kun je actief werken 
aan je herstel. Ironman Kika Extreme 
is voor mij die manier.
Ik ben veranderd sinds Wies haar 
ziekte. Zie nog meer de kleine geluks-
momenten. Huil nog eerder om het 
leed bij een ander. Wat kan ik daaraan 
doen, dat is de vraag die ik mij stel. Ik 
wil er voor de ander zijn, nog meer.

Alle kinderen van De Wentelwiek 
konden zich laten sponsoren, om zo 
geld in te zamelen voor KiKa. De hele 
ochtend werd er gerend, gefietst en 
geklauterd over een stormbaan. Er 
was een echte dj, die zorgde voor de 
muziek, favoriet was ‘Van links naar 
rechts’. Tussen de onderdelen door 
stonden kinderen te springen en te 
dansen. Er liep een grote KiKa beer 
rond, die vooral populair was bij de 
kleinsten. Het weer was perfect en de 
sfeer was geweldig. 

Modderpoel
Om half 9 stonden alle kinderen van 
de school op het plein voor de war-
ming up. Daarna gingen de kinderen 
in groepen beginnen met sporten: 
rondjes rennen over de buitenring, 
fietsen of steppen over de ringbaan, 
maar het mooiste was wel de storm-
baan. Aan het eind gleden de kinde-
ren naar beneden, terwijl een van de 
juffen of ouders met een tuinslag de 
glijbaan nathield. Tot grote vreugde 
van veel kinderen, was de landings-
baan halverwege de ochtend veran-
derd in een grote modderpoel.

Sponsors
Vele ondernemers en sportvereni-
gingen waren bereid om deze gewel-
dige dag te sponsoren. Hartelijk be-

Lionsclub Nuenen     
richt zich op duurzaamheid: 
Hou vast dat regenwater!
Lionsclub Nuenen is een gezellige club mensen die in hun vrije tijd het 
leuk vinden om geheel belangeloos op een creatieve manier een steentje 
bij te dragen in projecten die Nuenen ten goede komen. 

men. De gemeente Nuenen biedt op 
hun website www.nuenen.nl/afkop-
pelen een gunstige subsidieregeling 
aan om het regenwater op te vangen.

Even voorstellen: De water coaches
Het ontkoppelen van je regenpijp is 
een goed idee, maar, zoals zo vaak 
hebt u misschien wat twijfels of weet 
u niet waar te beginnen. Lionsclub 
Nuenen biedt aan om bewoners van 
Nuenen geheel belangeloos te hel-
pen. Binnen onze club hebben wij 
een aantal vrijwilligers die u als ‘wa-
ter-coaches’ kunnen helpen om de 
juiste oplossing te vinden en al uw 
vragen kunnen beantwoorden. Sa-
men met u kijken zij in uw tuin waar u 
kunt afkoppelen en helpen u bij het 
invullen van het subsidie formulier.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer 
weten? Neem gerust contact met ons 
op via de mail: nuenen@lions.nl

Samen maken we het verschil
Ons klimaat verandert. Het gaat har-
der en langer regenen. Plaatselijk ko-
men tientallen millimeters hemelwa-
ter naar beneden. Het riool kan veel 
regenwater in korte tijd niet goed 
verwerken. Het gevolg: straten onder 
water, kelders die onderlopen, bad-
kamers die blank staan en geborrel 
van water in de afvoer. Ook in Nue-
nen hebben we, en zelfs de laatste 
weken, veel water overlast. Op ande-
re momenten komen we juist water 
te kort. Ook droogte is een steeds 
groter probleem. 

De gemeente Nuenen heeft een bro-
chure ‘Iedere regendruppel telt’ ge-
publiceerd. Lionsclub Nuenen wil be-
hulpzaam zijn om dit probleem met 
elkaar aan te pakken. Samen kunnen 
we de uitdaging aan om het regen-
water niet langer af te voeren naar 
het riool, maar om het bijvoorbeeld 
vast te houden voor onze tuin. Met 
eenvoudige middelen en een gunsti-
ge subsidieregeling kunt u water 
vasthouden, daarmee verdroging 
van de tuin én wateroverlast voorko-

Kinderen horen geen kanker te krij-
gen. Een kruis wat niet door kinderen 
gedragen hoort te worden. Wij als 
volwassenen kunnen hier iets aan 
doen. Onze stem laten horen, geld in-
zamelen voor onderzoek. Een stem 
geven aan het verhaal van deze zieke 
kinderen. Allemaal zijn zij beloften. 
Deze ziekte beëindigt dat abrupt.

Ik neem mee van Wies haar humor, 
haar daadkracht, haar niet klagen 
maar dragen, haar intense genieten. 
Zij nam dit weer mee van mij.

In de klas ben ik de juf die alles ziet, 
daar ook bij stilstaat. Iedere dag wil ik 
alle leerlingen gezien hebben. Iedere 
dag gaan ze met een glimlach naar 
huis. Dat doen wij als klas, een enorm 
samenhorigheidsgevoel. Zij vullen 
mijn juffenhart met liefde. Daarmee 
kan ik mijn moederhart repareren.
Een sponsorloop is een prima manier 
om meer draagvlak te krijgen. Het 
verhaal wordt verder verteld. Mensen 
voelen zich geraakt en doneren geld 
voor onderzoek. Ze steunen Kika, 
maar steunen ook indirect mij, de juf. 
Kinderen willen graag bijdragen aan 
een oplossing. En willen ook dat de 
juf niet meer verdrietig is. Dit helpt 
zeker. Samen zetten wij ons in voor 
een wereld zonder kinderkanker.
En samen bleek ook nu weer de gou-
den draad te zijn. Samen met hulp 
van zeer actieve OR ouders, teamle-
den, sponsors, leerlingen hadden wij 
vrijdag een waanzinnige sponsor-
loop dag. Hoe zoiets afgrijselijks toch 
kan uitmonden in zoiets prachtigs. 

Je hebt altijd een keuze. Mijn keuze is 
SAMEN voor de ander die het nodig 
heeft.”



ROND DE LINDE week 28 Donderdag 15 juli 2021

LINDEBLAADJES

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

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

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

ZONDAG 18  JULI 
VLOOIENMARKT Anth. 
van Leeuwenhoeklaan / 
Eindhoven. 10.00-16.00 
uur. Gratis entree. T: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.nl

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

TE HUUR Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Website zie “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tel. 0499-70 02 18.

TE KOOP Giant electri-
sche fiets, 5 versnellingen, 
middenmotor. € 350,-. Info: 
06-19809620.

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes en reu-
ma voet! Tel: 06-50571183.

TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

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

Heb je ervaring als chauffeur en beschik je over een CE-rijbewijs en een geldige 
code 95? Kom dan ons betonmixersteam versterken. Ook 60-plussers die twee à 
drie dagen per week onderdeel willen uitmaken van ons team zijn van harte welkom!

Interesse?
Stuur dan je cv en motivatie naar hr@ajansenbv.com ter attentie van Margot van Laar o.v.v. 
‘Vacature Chauffeur CE’. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen naar 
088 - 877 87 78. Wil je meer weten over A. Jansen B.V.? Kijk dan op www.ajansenbv.com.

Jansen Beton zoekt Chauffeurs CE
(fulltime/parttime)

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Volvo 960  5-deurs wit
2.5 Ambassador - line  |  Bouwjaar 1995

benzine, automaat   |  Kilometerstand 230.000
(betreft bemiddeling voor klant)

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Kerkberichten

B ernhardstraat 4  |  N uenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In sam enwerking  m et Y arden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
W ij helpen u graag b ij het verzorgen van een b ijzonder en persoonlijk W ij helpen u graag b ij het verzorgen van een b ijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

E en m ooi,  passend afsc heid kan u straks houvast E en m ooi,  passend afsc heid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den B ig g elaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 juli 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
P. Peters.
Zondag 18 juli 11.00 uur: viering, or-
gel of pianospel, voorganger pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 17 juli 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 18 juli 11.00 uur: overleden 
ouders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kan; Harrie van den 
Nieuwenhof; Theo Kuijpers; Charles 
van der Sommen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Voedselbank bedroeg in Nue-
nen € 395, 82. Hartelijk dank hiervoor.

De werkgroep ouderenpastoraat or-
ganiseert middagen voor 70 plussers, 
waarbij men elkaar in kleine groepjes 
bij een kopje koffie kan ontmoeten. 
Hebt u interesse om daaraan deel te 
nemen? Laat het even weten aan het 
secretariaat.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 juli 11.00 uur: viering met or-
gelspel, voorganger pastor J. Deckers.

Misintenties 
Familie Mickers.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Voedselbank bedroeg in Ger-
wen € 68,40. Hartelijk dank hiervoor.

Zie mededeling bij Nuenen van het 
ouderenpastoraat.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 juli 09.30 uur: viering met 
piano en orgelspel, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties 
Frans Raaymakers en Fien Raayma-
kers - Aalders.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Voedselbank bedroeg in Ne-
derwetten € 102,-. Hartelijk dank 
hiervoor.

Zie mededeling bij Nuenen van het 
ouderenpastoraat.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 18 juli wordt vanaf 10.00 
uur in De Regenboog een dienst 
gehouden waarin ook het Avond-
maal zal worden gevierd. De voor-
ganger is ds. Marlies Schulz. Er zul-
len voorzangers zijn, die de liederen 
laten horen. Wie de dienst wil bij-
wonen moet zich wel even aanmel-
den via e-mail: pgn.nuenen@gmail.
com Voor de thuisblijvers: er is een 
livestream, die u vindt op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Na de 
dienst is er ontmoeting met koffie 
en thee. We collecteren voor de 
Voedselbank Nuenen. Van harte 
welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 15 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Plechelmus, bis-
schop en belijder; gedachtenis van H. 
Henricus, keizer en belijder.
Vrijdag 16 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van Onze Lieve Vrouw van 
de Berg Karmel.
Zaterdag 17 juli. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis H. Alexius, belijder.
Zondag 18 juli. Achtste zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 19 juli. 18.30 uur, H. Vincen-
tius a Paulo, belijder.
Dinsdag 20 juli. 18.30 uur, H. Mis, H. 
Hieronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis van H. Margaretha van An-
tiochië, maagd en martelares.
Woensdag 21 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
H. Laurentius van Brindisi, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Praxe-
des, maagd. 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Bedankt voor alle mooie woorden en lieve berichten 
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve man en onze geweldige papa, schoonvader en opa

Dick Schoneveld
Het is hartverwarmend om te merken dat hij niet alleen op ons, maar 
op nog zoveel meer mensen een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. 

Greet

Anouk & Hugo
Linde, Mats

Ivo en Yvonne
Yara, Juul, Dexter

Gerard en Nel 50 jaar getrouwd
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, cadeaus en aanwe-
zigheid op deze voor ons zeer speciale dag.

Gerard en Nel van der Heijden-Renders, Nederwetten

Trouwen met muziek
Afgelopen donderdag is de Nuenense harpiste Inge Frimout-Hei bij de 
rechtbank beëdigd als Trouwambtenaar. Als harpiste heeft ze al veel hu-
welijken mogen opluisteren met haar prachtige muziek. Nu mag ze ook 
‘in de echt’ verbinden. “Elk huwelijk moet een bijzondere en ook persoon-
lijke gebeurtenis zijn voor allen die bij het huwelijk betrokken zijn, na-
tuurlijk in het bijzonder voor het echtpaar” en Inge voegt daaraan toe, 
“Niet alleen muziek maar ook persoonlijke woorden bij een huwelijksvol-
trekking zijn een goede basis voor een lang en gelukkig leven samen. 
Hoe fijn is dat om daaraan een bijdrage te leveren!” 

De liefde is belangrijk in het leven 
van Inge. Ze is inmiddels al 25 jaar ge-
trouwd en is trots op haar zoon Max 
en dochter Kyra.

In haar eigen composities die ze uit-
voert met haar Blue Planet Harp En-
semble staat ook vaak de liefde cen-
traal. Ze schreef onlangs het sprookje 
van de Poppenmaker en vertaalde 
dat sprookje in prachtige muziek. Het 
is een droomvoorstelling waarvan de 
première eindelijk zal plaatsvinden 
op zondagmiddag 3 oktober in Het 
Klooster in Nuenen. Op de website 
van www.blueplanetharp.nl kunt u 
meer informatie vinden over deze 
voorstelling.

Luzie uit Duitsland zoekt een 
warm thuis in omgeving Nuenen
Eind augustus is het zover! Tientallen uitwisselingsstudenten van over de 
hele wereld maken hun droom waar door een periode ondergedompeld 
te worden in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook de Duitse Lu-
zie. Zij zal lessen volgen op het Strabrecht College in Geldrop, maar is nog 
op zoek naar een gastgezin die haar een warm thuis kan bieden tot de zo-
mervakantie 2022.

tors. Er worden lokale tripjes georga-
niseerd door de Local Coordinator en 
Travel Active organiseert evenemen-
ten voor studenten en gastgezinnen. 
Een buitenlandse student in huis ne-
men, is op vrijwillige basis. U, als gast-
gezin, voorziet in kost en inwoning. 
De overige kosten zijn voor rekening 
van de student of Travel Active. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
Luzie, de andere buitenlandse stu-
denten en/of het High School Hol-
land programma? Neem voor meer 
informatie contact op met het High 
School Holland team via miriam.zeg-
veld@travelactive.org, bel gerust 
naar 085 222 4810 of bezoek hun 
website: www.travelactive.nl/high-
school-holland

Wie is Luzie?
De 16-jarige Luzie uit Duitsland is een 
avontuurlijke en actieve meid met 
een passie voor reizen. Daarnaast 
vindt ze het leuk om te wandelen en 
te fietsen. Ze zal zich daarom goed 
thuis voelen in Nederland. Luzie wil 
tijdens haar uitwisseling nieuwe 
vrienden maken, kennis maken met 
onze cultuur, zelfstandiger worden 
en natuurlijk de Nederlandse taal le-
ren. “Ik ben erg benieuwd naar mijn 
uitwisseling. Ik kijk uit naar de erva-
ringen die ik op ga doen en de familie 
waar ik deel uit van ga maken!” De 
Duitse Luzie beter leren kennen? Be-
kijk haar profiel op onze website.

Gaat u het avontuur aan door een 
buitenlandse student in huis te 
nemen?
Gastgezinnen wonen verspreid door 
het hele land. Jong of wat ouder, al-
leenstaand of een gezin met kinde-
ren? In onze ogen kan iedereen gast-
gezin zijn! Het High School Holland 
programma van Travel Active biedt 
buitenlandse scholieren de kans écht 
onderdeel uit te maken van de Ne-
derlandse cultuur door ze een thuis 
te bieden bij een Nederlands gezin 
en ze hier naar een middelbare 
school te laten gaan.

Een culturele uitwisseling is niet al-
leen een avontuur voor de buiten-
landse student. Als gastgezin leert u 
ook over de cultuur en inzichten die 
een buitenlandse student mee-
brengt! Staat u open voor een andere 
cultuur met haar taal en tradities?

Hoe werkt een uitwisseling?
Gedurende de uitwisseling worden 
het gastgezin en de student begeleid 
door één van onze Local Coordina-

Luzie uit Duitsland (Foto: Travel Active)

Mantelzorgers  
in Nuenen   
ontmoeten elkaar
Elke maand ontmoeten mantelzor-
gers elkaar in Dorpsboerderij Wever-
keshof. Als mantelzorger verleen je 
zorg aan iemand in jouw omgeving. 
Het kan steun bieden om mensen te 
ontmoeten die zich in net zo'n situa-
tie bevinden als jij. Een goed ver-
staander heeft maar een half woord 
nodig. Iemand in dezelfde situatie als 
jij begrijpt het vaak maar al te goed. 
Contact met lotgenoten geeft vaak 
herkenning en erkenning. Dit kan 
heel waardevol zijn en kan veel steun 
geven.
Datum: 15 juli. Tijd: van 13.30 uur tot 
15.30 uur. Locatie: Dorpsboerderij 
Weverkeshof, Jonkheer Hugo van 
Berckellaan 5, 5671 CH Nuenen.
Natuurlijk houden we ons aan de RI-
VM-maatregelen.
Wil je deelnemen meld je dan aan bij 
Ann Geelen van het Steunpunt Mantel-
zorg Nuenen: ann.geelen@levgroep.nl 
06-40744279 of 040-2831675.

St. Anna Ziekenhuis 
organiseert nieuwe 
online informatie-
avond over de 
zwangerschap
Speciaal voor iedereen die tussen de 
10 en de 20 weken zwanger is organi-
seert Geboortecentrum Anna de 
nieuwe online informatieavond ‘De 
zwangerschap’ speciaal gericht op de 
eerste (spannende) periode in de 
zwangerschap. 

Programma
We vertellen wat een zwangerschap 
lichamelijk en geestelijk met je doet, 
welke klachten je kunt ervaren en 
wat je daar aan kunt doen, hoe het 
traject bij je verloskundige en/of het 
ziekenhuis verloopt en waar je op 
moet letten qua voeding. Uiteraard is 
er ruim de gelegenheid voor het stel-
len van vragen. We organiseren deze 
avond online via Teams. 

Data en tijd
• dinsdag 27 juli, 19.30-21.00
• dinsdag 7 september, 19.30-21.00
• woensdag 20 oktober, 19.30-21.00
• woensdag 1 december,19.30-21.00

Kijk voor meer informatie en aanmel-
den op www.st-anna.nl/geboorte-
centrum
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Een feestje in Het Park
Gelukkig is de kiosk en het Park door de gemeente aangewezen als ‘door-
stroomlokatie’. Dat betekende dat het tweede kioskconcert van Cultuur 
Overdag, ondanks de gewijzigde covid-19 richtlijnen van de overheid, 
kon doorgaan. Het weer was, in tegenstelling tot een week eerder, aange-
naam en droog. Dat zorgde voor behoorlijk wat nieuwsgierigen die naar 
het concert kwamen luisteren. Opvallend waren ook de vele fietsers die 
bij het horen van de muziek spontaan een pitstop maakten in het Park. En 
was het toeval dat de aanpalende terrassen goed gevuld waren?

en Roots muziek. Ze spelen met pas-
sie en zingen vanuit hun hart. Gewa-
pend met diverse gitaren en blues-
harp brengen ze een divers repertoi-
re dat gaat van oude fingerpicking 
Deltablues nummers tot heerlijk 
swingende pareltjes uit de Blueswe-
reld en aanpalende gebieden.

Aanvang van het kioskconcert: 15.00 
uur. Meer informatie over het concert 
en een voorproefje op www.cultuur-
overdag.nl
Bij té slecht weer, kan het gebeuren 
dat een concert wat later of eerder 
begint, of in het slechtste geval, 
wordt geannuleerd. Kijk daarom al-
tijd even op de website van Cultuur 
Overdag (www.cultuuroverdag.nl) 
voor het laatste nieuws.

Paula Snoeren had weer lekkere mu-
ziek uitgekozen: het was heerlijk luis-
teren en meezingen. De aanwezigen, 
van jong tot oud, genoten zichtbaar 
en menigeen werd bij de Abba-med-
ley en een nummer van Aretha Fran-
klin verleid tot een spontaan dansje. 
Novi Dijk opende haar muzikale deel 
van het concert met het indrukwek-
kende ‘Soldier-On’ van Di-rect. Maar 
minstens zo mooi was het nummer 
dat ze in het Indonesisch zong. Ook 
het duet dat Paula en Novi samen 
zongen, ‘Shallow’ van Lady Gaga, 
klonk als een klok.
Opnieuw had Paula bij dit concert 
één van haar jongere talenten mee-
gebracht, dit keer Maya Kuścielek. 
Het was haar eerste podiumervaring, 
maar ongetwijfeld één die smaakt 
naar meer. Als trotse docent riep Pau-
la iedereen op dit talent in de dop de 
komende jaren goed te volgen.

18 juli: Reemers & de Greef
Zondagmiddag 18 juli is het tijd voor 
Frank Reemers en Joep de Greef. Het 
zijn twee oude rotten uit de Neder-
landse muziekscene met een vracht 
aan ervaring en een liefde voor Blues 

Le sourire de blonde
Jumbo Ton Grimbergen draagt de 
goede doelen en de Nuenense initia-
tieven een warm hart toe.

Zo ook het goede doel de strijd tegen 
Duchenne. Om veel onderzoek te 
kunnen doen naar Duchenne is geld 
nodig. Geld dat o.a. wordt verkregen 
door actie te doen. Le sourire de 
blonde is zo’n actie, lekker voor de 
bierliefhebber en leuk om weg te ge-
ven als cadeau. Le sourire de blonde 
heeft overigens dit jaar een 1e prijs 
behaald bij de Dutch beer challenge 
onder de blonde biertjes.

Zaterdag 17 juli mogen wij voor ons 
goede doel bij Jumbo Ton Grimber-
gen in de winkel staan. Kom langs en 
wij geven u informatie over Duchenne 
en/of het biertje en hopen dat u ons 
doel wil steunen door het kopen van 
le sourire (de glimlach) de blonde.

Unieke positie binnen Archipel

José Vermeulen 40 jaar   
vrijwilligster in Akkers
In augustus a.s. is het 40 jaar geleden dat zorgcentrum Akkers in Nuenen 
werd geopend. Een volle bus onder aanvoering van Mien van Wijk en Leo 
Mesman reed ooit naar Den Haag en ontlokte het ministerie de toezeg-
ging dat geld vrijgemaakt zou worden voor een Nuenens instelling.

Geen hobby
Wat niet je betaalde werk is, maar wel 
prettige tijdspassering, wordt hobby 
genoemd. De Akkersactiviteiten zal 
José bepaald niet een hobby noemen. 
Zij vindt het totaal een warme activi-
teit, met veel genoegen en dankbaar-
heid. Niet iets om roem mee te ver-
werven, maar contact maken waarbij 
vaak dankbare tranen rollen en je een 
lieflijke lach terugkrijgt. 

In 2006 ontvangt zij een koninklijke 
onderscheiding voor haar inzet in Ak-
kers en jarenlange medewerking in 
en voor de Clemensparochie. De co-
ronapandemie verhindert haar om 
de zinvolle taak verder voort te zet-
ten, maar 40 jaar is ook wel een mooi 
getal. Een van Bestuursleden van de 
Archipel (Akkers is een onderdeel van 
Archipel) noemt haar ‘dienstverband’ 
van 40 jaar een unieke positie.

Van Rode Kruis naar Akkers
José is sedert eind zeventiger jaren 
medewerkster in vrijwillige dienst bij 
het Nederlandse Rode Kruis. Zij 
wordt er geschoold en is jaren bege-
leidster/verzorgster op de Rode 
Kruisboot Henri Dunant. In Het Kloos-
ter zijn er de typische Rode Kruis-acti-
viteiten op gebied van creativiteit en 
handvaardigheid, waar zij ook weke-
lijks begeleiding geeft.

Wanneer Akkers bewoond wordt, 
gaat het Rode Kruis daar verder met 
de dagbestedingsactiviteiten. Na 
enige tijd worden die geïntegreerd 
in het geheel van zorgaanbod van 
Akkers. De betrokkenheid van José 
bij de bewoners is dermate, dat zij 
geleidelijk aan gevraagd wordt om 
ook haar allround vaardigheid te bie-
den aan andere activiteiten t.b.v. Ak-
kers en de bewoners. Een opsom-
ming van haar Akkersverdiensten 
moet beperkt blijven tot steekwoor-
den: gastvrouw, avondgastvrouw, 
creatieve activiteiten, opvang familie 
bij avondwake, brochures vouwen/
nieten, manicuren, decoratie bij fees-
telijkheden, kerstversieringen, bege-
leiden in de dagbehandeling, hand-
massage, begeleiding cliënten bij 
buitendeur-activiteiten, avondvier-
daagse en Lourdesreizen, serveren 
bij drukke activiteiten. Vanzelfspre-
kend dat José ook de periode in Ba-
kel betrokken bleef en er bloem-
schikte met de bewoners.

Steun gezocht voor 
jonge mensen met 
een beperking
Het huis is nu gekocht, enkele perso-
nen zijn klaar om te helpen (begelei-
den), er is gelegenheid voor de jonge-
ren om daar in de buurt op hun niveau 
te werken (gedeeltelijk in een kloos-
ter); de jongeren zijn al 3 jaar op bui-
tenshuis wonen voorbereid, maar….

Er is nog € 5700,00 nodig om de Cen-
trale Verwarming in orde te maken 
en de kamers in tweeën te delen tot 
eenpersoonskamers, en wanneer we 
snel zijn kunnen de jongeren nog 
voordat de winter invalt daar gaan 
wonen.

Waarvoor?
Om 8 jongeren uit een staats - wees-
inrichting in Rusland onder begelei-
ding te kunnen laten wonen.

Waar?
In Orsk, een stad in de regio Oren-
burg in Rusland.

Wilt u a.u.b. een bijdrage geven? 
Dat kan op:
NL 59 RABO 0110 0140 65 t.n.v. Stich-
ting Majak (ANBI 819 148 581)
Wilt u a.u.b. vermelden: Orsk en als u 
uw e - mail /of adres vermeldt ont-
vangt u na enige tijd bericht terug. 

Maar in elk geval voor allen die mee 
willen helpen: HARTELIJK DANK! 

Met vriendelijke groet: 
Dieuwertje Kaper

www.majak.tk

De Boekenhoek en    
Boekenmarkt op Weverkeshof
Weverkeshof is weer zo goed als normaal open en voorlopig houden we het 
nog even rustig. Nog geen evenementen en maar een paar activiteiten. In 
voorbereiding hebben we onze jaarlijkse Boekenmarkt op 4 en 5 september 
(tenzij het tegen die tijd toch niet mag!). Door corona is deze vorig jaar en 
dit voorjaar niet doorgegaan en zijn we helaas inkomsten misgelopen.

uur. Hier vindt u een gedeelte van 
onze boekenvoorraad uitgestald 
voor verkoop. Mooie en nette boe-
ken zoals u van ons gewend bent.
Natuurlijk kunt u ook uw gelezen 
boeken, cd’s muziek dvd’s, lp’s en 
singles weer naar ons toebrengen. 
Neem even contact met ons op via de 
website https://weverkeshof.nl/ om 
af te spreken wanneer u de boeken 
kunt komen brengen. Op deze ma-
nier helpt u Weverkeshof om een 
mooi aanbod boeken voor verkoop 
te verzamelen en sponsort u daar-
mee Weverkeshof. Alvast bedankt en 
tot ziens op Weverkeshof.

Het boekenteam van Weverkeshof

Maar creatief als ons boekenteam is, 
is er een nieuw idee geboren. In onze 
Boekenhoek in de oude paardenstal/
fietsjesschuur, staan kinderboeken, 
reis- en kookboeken, romans, litera-
tuur en thrillers. De Boekenhoek is in 
ieder geval open op woensdag- en 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 

Open dag Manege Hooidonk
Goed weer tijdens de drukbezochte open dag bij Manege Hooidonk, afgelo-
pen zondag aan de Beekstraat in Nuenen. Er waren verschillende demonstra-
ties, zoals carrousel of springen, en proeflessen voor kinderen en volwassenen. 
Ook stonden er pony’s klaar voor een ritje, verzorging of om te knuffelen.

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Voetballen op eigen niveau 
bij Stichting Special Talents 
Niet elk kind kan makkelijk aansluiting vinden bij een reguliere voetbal-
club. Stichting Special Talents organiseert al jaren voetbaltrainingen in 
Nuenen bij RKSV voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Voor-
heen deed zij dit al in Eindhoven en dit concept is verder uitgerold naar 
andere gemeenten. 

Ooit begon Arno Meulendijks samen 
met Henk van Hout een voetbalinitia-
tief in Eindhoven om een mogelijk-
heid te creëren voor àlle kinderen om 
te kunnen sporten. In 2016 is dit con-
cept ook in Nuenen opgestart en be-
gon het team met 6 kinderen. Dit is 
over de jaren uitgegroeid naar 22 kin-
deren. Ook in Den Bosch en Nijnsel 
zijn momenteel gesprekken gaande. 
Meerdere vrijwilligers hebben zich in 
de loop van de jaren aangesloten. In 
Nuenen ondersteunt Erik Konijn deze 
trainingen, gegeven door een team 
samen met een team voetbaltrainers 
die interesse hebben in deze speciale 
doelgroep. Erik is in zijn dagelijks le-
ven werkzaam in de jeugd-gehandi-
captenzorgen vindt het een mooie 
uitdaging om deze kinderen te leren 
voetballen volgens het motto van de 

Foto: Jacintha van Heeswijk

Twee teams van     
Wettenseind kampioen   
in KNLTB Jeugdcompetitie
Zondag 11 juli was de laatste speeldag van de KNLTB voorjaarscompetitie 
voor de jeugd. Deze werd, na vaak uitgesteld te zijn geweest vanwege de 
COVID-maatregelen, vrij laat in het seizoen gespeeld. Twee jeugdteams 
van TV Wettenseind kunnen zich aan het eind van deze onverwacht hete 
dag terecht kampioen noemen en werden gehuldigd met een trofee én 
een broodje knakworst.

ongeslagen kampioen in de tweede 
klasse met 5 gewonnen wedstrijden 
en 26 punten voor en slechts 4 tegen. 

We zijn enorm trots op deze kanjers.

TV Wettenseind 2 / 11-14 jaar werd 
ongeslagen kampioen in de tweede 
klasse met 4 gewonnen wedstrijden 
en 21 punten voor en slechts 3 tegen. 
TV Wettenseind 1 / 13-17 jaar, werd 

TVW 1/13-17: Ties van den Broek, Kevin Lamers, Xann van den Broek en Jochem 
van den Broek. Benjamin Smilde en Robin Pino ontbreken op de foto

TVW 2/11-14: vlnr.: Matthijs Tijmstra, Thijn Estourgie, Mylan Voorzaat, Ties van 
Ojen en Floris Krugers. Floris Pino ontbreekt op de foto

RKSV Nuenen 100 jaar   
deel 1 (1922-1931)
Op 15 mei 2022 bestaat RKSV Nuenen 100 jaar. Vooruitlopend op dit jubi-
leum vertellen we u in een aantal delen de geschiedenis van deze prachti-
ge club. We trappen af met de oprichting en de eerste tien pioniersjaren 
van de club die toen Wilhelmina gedoopt werd.

Ook Gerwen had reeds zijn jongens-
voetbalclubje en op een zondagmid-
dag togen elf levensluchtige, hoop-
vol gestemde Nuenense knapen naar 
de Gerwense Huikert, vooraan op de 
Lieshoutse hei, om daar op de ‘spier-
kes’ de eerste plaatselijke ontmoeting 
te spelen. Kistjes en beenkappen wa-
ren het schoeisel, een paar boonsta-
ken, al of niet met een touw, de goals! 
Maar Gerwen protesteerde al voor de 
wedstrijd: een Nuenenspeler had wa-
rempel echte voetbalschoenen aan, 
tweedehands gekocht voor een 
kwartje! Die mocht niet meedoen, die 
kon daarmee veel te hard schieten. 
Maar na enig onderhandelen en on-
der de uitdrukkelijke voorwaarde, dat 
hij niet te hard zou schieten, zou Ger-
wen het er dan maar op wagen. Het 
ging om een gulden!! En het resul-
taat? 2 - 2! Maar, Nuenen had drie cor-
ners gehad, had dus volgens de ‘re-
gels’ recht op een penalty! Spanning 
als nooit gezien ; Dorus van de Maat 
stond zenuwachtig tussen zijn boon-
staken te springen. Wie zou hem ne-
men? Natuurlijk Johan van Rooij, dat 
was een student. Wie zou het beter 
kunnen dan hij! Daar gaat de bal! Hui-
zenhoog over! Zo eindigde deze eer-
ste ‘derby’ dus onbeslist. Maar nader-
hand heeft Gerwen meer dan eens 
getriomfeerd. Geen wonder: in Ger-
wen speelden Jan en Efke Damen, ge-
boren voetballers!

15 mei 1922
Op initiatief van Cor Pijs, Jan van den 
Oever en Johan van Maasakkers 
wordt een voetbalvereniging opge-
richt met de welluidende naam ‘Wil-
helmina’. Het eerste bestuur wordt 
gevormd door voorzitter Cor Pijs, se-
cretaris Jan van den Oever, penning-
meester Johan Beks en de leden Jo-
han van Maasakkers en Jan Damen. 
Het eerste elftal van de vereniging 
speelt met Dorus van de Maat, Thieu 
Verheggen, Cor Pijs, Bert Bakermans, 
Jan Damen, Karel van Maasakkers, Jo-

Op een goede dag rijdt een grote ver-
huiswagen Nuenen binnen en met 
hem de heer van der Heyden, leider 
van de plaatselijke distributie. (Dat 
moet dus geweest zijn op ‘ t laatst of 
vlak na de Eerste Wereldoorlog). Ge-
weldige belangstelling van de Nue-
nense jeugd.
Allen wilden behulpzaam zijn, maar 
slechts een der opgeschoten knapen 
viel de eer te beurt behulpzaam te 
mogen zijn. Die ene was - hoe kon 
het anders, zeiden zijn vriendjes - een 
zoontje van veldwachter Pijs! Met 
jeugdige overmoed torste Cor koffers 
en kisten tot....... zijn oog viel op een 
echte, grote leren bal, die daar zo 
maar te liggen lag! Weg was zijn aan-
dacht voor het werk: er kwam een 
verlangen in hem los, zo groot en 
machtig als hij nog nooit gekend 
had! Hij gaf zijn fantasie de vrije ruim-
te, hij bouwde luchtkastelen, hij be-
tastte stiekem de schat, die daar te 
lokken lag!
Plotseling voelde hij een zachte 
hand op zijn weelderige haarbos rus-
ten. Er moet een hemel voor hem 
opengegaan zijn, toen de heer Van 
der Heijden zei: “,Die bal is voor jou, 
vent, straks als de wagen leeg is”. In 
zijn hele loopbaan kan deze distribu-
tie-ambtenaar, niet meer dankbaar-
heid ontmoet hebben, als er op dat 
moment straalde uit die blije ver-
wonderde jongensogen!
Zo arriveerde de eerste leren bal in 
Nuenen en de gelukkige en trotse be-
zitter ervan werd het bewonderde en 
aanbeden middelpunt van de Nue-
nense jeugd. Triomfantelijk droeg Cor 
zijn bal naar het eerste voetbalveldje, 
daar waar in de Boterstraat (de huidi-
ge Lindenlaan) later de woningbouw 
verrijzen zou. Voor 3 cent per week 
was men lid van deze jongensclub en 
de contributie werd opgepot, zondag 
na zondag, tot op een goede dag de 
schatbewaarder op het veld ver-
scheen met een spiksplinternieuwe 
bal, eigendom van allen nu! Wat een 
weelde!

RKSV Nuenen 100 jaar   

Extra speelavond bij BCL 
Het seizoen 2020/2021 nadert alweer haar einde. Voor de badmintonners 
van Badminton Club Lieshout is het een ‘verloren seizoen’ geweest, waar-
in nauwelijks ‘normaal’ gespeeld kon worden en wat nu, kort na de herop-
start, alweer afgesloten wordt. Dankzij een uiterst vriendelijke actie van 
de beheerder van de sporthal kunnen de badmintonners echter wél het 
seizoen met één week verlengen. Die extra speeldag vraagt natuurlijk om 
een speciale invulling.

ieder lid eens aan zijn naaste(n) kan 
laten zien waarom hij/zij badmin-
tonnen zo leuk vindt. Bij de jeugd 
wordt er een ouder-kind toernooi 
georganiseerd waarbij de jeugdle-
den een ouder mee kunnen bren-
gen en samen met die ouder kun-
nen badmintonnen. Bij de senioren 
wordt er een buddy-avond gehou-
den waarbij ieder lid een ‘buddy’ 
mee mag brengen om hem/haar 
eens te laten zien hoe leuk badmin-
ton kan zijn. Op deze wijze wordt de 
extra speelavond ‘extra breed’ inge-
vuld en het seizoen een beetje ver-
lengd en tóch nog leuk afgesloten. 

Angst voor nieuwe maatregelen
Het seizoen 2020/2021 wordt volle-
dig gedomineerd door de coronacri-
sis en de maatregelen die daarmee 
samen hingen. Inmiddels zijn im-
mers nagenoeg alle maatregelen 
opgeschort, maar met angst en be-
ven kijken de sporters uit naar de 
ontwikkeling van de besmettingscij-
fers. De explosieve oploop van het 
aantal besmettingen heeft nu al ge-
leid tot een eerste correctie op het 
vrijlaten van de maatregelen. Een 
volgende stap zou de zaalsporters 
wel weer eens kunnen treffen. Een 
nieuwe sluiting van de sporthallen 
wordt dan ook angstvallig tegemoet 
gezien: hopelijk kan dit voorkomen 
worden. Een nieuwe sluiting zou wel 
heel dramatisch zijn voor alle zaal-
sportverenigingen.

Extra speelavond
Gelukkig is het nog niet zo ver en 
spelen de sporters van BCL nog ge-
woon in de sporthal, tot eind juli. Dat 
is één week langer dan vooraf ge-
pland. Officieel zou het seizoen op 
21 juli eindigen. Door een alleraar-
digste actie van de beheerder van 
de sporthal, Marian Jeurissen, wor-
den badmintonners in staat gesteld 
om, geheel gratis, een extra avond te 
komen spelen. Een mooi gebaar dat 
BCL graag met beide handen aan-
neemt en natuurlijk een speciale in-
vulling wil geven.

De vereniging heeft de extra avond 
aangegrepen met een actie waarbij 

BCL houdt een extra speelavond op 28 
juli. Stefan Schepers (l) en Jos Kluijtmans 
kijken er naar uit.

han Beks, Frans Bakermans, Johan 
van Maasakkers, Piet van Deurzen en 
Driek van Gerwen. Later voegen zich 
Toon Pijs en Robert Hoffmann hierbij. 
Men gaat in competitieverband spe-
len in de kleuren rood-wit. De vereni-
ging is geboren en zal een belangrijke 
stempel gaan drukken op het plaat-
selijke verenigingsleven. Nuenen 
heeft dan ca. 2900 inwoners.

Daar niemand weet wanneer en om 
welke reden de naam ‘Wilhelmina’ 
werd gewijzigd in R.K.S.V. Nuenen, zal 
vanaf hier de vereniging met ‘Nuenen’ 
worden aangeduid.

1922 - 1931, pioniersjaren
Vanaf de oprichting bezit ‘Nuenen’ 
een sterk elftal, maar kampioen is het 
nooit geworden in de eerste 10 jaar 
van het bestaan. De eerste officiële 
wedstrijd tegen ‘Juliana’ uit Stratum 
wordt met 4-1 verloren waarbij ‘Julia-
na’ alle vijf de doelpunten scoorde!
Met hard trainen wordt ‘Nuenen’ toch 
een gevreesd tegenstander en dat 
geeft resultaat. Na een paar jaar komt 
men zelfs in de R.K.F. (=de huidige 4e 
klasse KNVB), het ideaal van elke ka-
tholieke voetballer. Oudgedienden 
beweren nog immer dat ‘Nuenen’ 
toen het roemrijkste en beste elftal 
had. Maar er moet hard voor worden 
gewerkt en met een enthousiasme 
waaraan men nu, 100 jaar later, een 
voorbeeld kan nemen. Een voorbeeld 
uit de pioniersjaren om dit te onder-
steunen: op een zondag moet er ge-
speeld worden tegen Hollandia uit 
Valkenswaard. Niets bijzonders zal 
men zeggen, maar het heeft enorm 
hard geregend en het veld staat let-
terlijk blank.
Met man macht wordt er op zaterdag 
gewerkt aan het terrein, het blijft ech-
ter onbespeelbaar. Wat nu? Iedereen 
wil voetballen en de wedstrijd moet 
en zal doorgaan. Geen nood! Om 11 
uur stapt men naar een boer die een 
veld bezit dat wel bespeelbaar is en 
om 1 uur trapt ‘Nuenen’ af op nieuw 
terrein, compleet met goals en lijnen 
erop!
Een stukje eensgezindheid en club-
liefde in optima forma. Misschien 
mede daardoor trekken de wedstrij-
den tegen bijvoorbeeld Son toch zo’n 
500 toeschouwers en wordt over zo’n 
wedstrijd nog weken nagepraat.

Wordt vervolgd

Recti� catie GMK
In het artikel van week 26 over het 
Orkest GMK zijn twee foutjes geslo-
pen. Zo is de naam van de website 
foutief gespeld en is ook Muziek-
korps niet juist geschreven. 
Bij deze de juiste weergave van de 
website: www.gerwensmuziekkorps.nl 
en de juiste naam van het korps: 
Gerwens Muziekkorps.

stichting; gewoon lekker voetballen 
in een leuke uitdagende en veilige 
omgeving.

Aangepaste training
De trainers hebben allen een voetbal-
technische en/of pedagogische ach-
tergrond. Waar bij een reguliere voet-
baltraining de techniek van een spe-
ler en het resultaat van het team be-
langrijk is, wordt bij Special Talents de 
nadruk vooral gelegd op plezier en 

positieve aandacht voor het kind. De 
trainers zijn deskundig en passen zich 
aan aan de kinderen, kijken naar de 
behoeften van het kind, en wat er no-
dig is op dat moment. Dit kan bijvoor-
beeld ook betekenen dat een kind 
zich die middag wil afzonderen en 
zijn eigen ding die training wil doen. 
Of dat een trainer die middag één op 
één met een kind werkt. Alles is goed, 
als de kinderen zichzelf maar kunnen 
zijn en hun eigen mogelijkheden mo-
gen ontdekken.

Niet stilgezeten tijdens corona
De training is elke woensdagmiddag 
op het hoofdveld bij RKSV. Er wordt in 
twee groepen gespeeld, afhankelijk 
van leeftijd en lengte. De opkomst is 
altijd hoog, kinderen zijn erg enthou-
siast. Ook in coronatijd is de training 
doorgegaan, waar Erik heel blij mee 
is; ‘’juist voor deze kinderen is struc-
tuur zo belangrijk en is het fijn dat de 
training elke week een vast baken 
kon zijn, naast alle veranderingen in 
het afgelopen jaar. De trainingen gaf 
ook de nodige beweging om alle 
spanningen van de week eruit te 
voetballen’’. Op 30 juni jl. vond de 
jaarafsluiting plaats met 45 enthou-
siaste kinderen/zusjes/broertjes/ou-
ders en andere familieleden van de 
talenten van Special Talents Nuenen. 
Het was een zeer geslaagde middag. 
Op 15 september starten ze weer 
met de trainingen. Voor meer infor-
matie; www.specialtalents.nl

Wordt vervolgd

RKSV Nuenen 100 jaar   
deel 1 (1922-1931)
Op 15 mei 2022 bestaat RKSV Nuenen 100 jaar. Vooruitlopend op dit jubi-
leum vertellen we u in een aantal delen de geschiedenis van deze prachti-
ge club. We trappen af met de oprichting en de eerste tien pioniersjaren 
van de club die toen Wilhelmina gedoopt werd.

Ook Gerwen had reeds zijn jongens-
voetbalclubje en op een zondagmid-
dag togen elf levensluchtige, hoop-
vol gestemde Nuenense knapen naar 
de Gerwense Huikert, vooraan op de 
Lieshoutse hei, om daar op de ‘spier-
kes’ de eerste plaatselijke ontmoeting 
te spelen. Kistjes en beenkappen wa-
ren het schoeisel, een paar boonsta-
ken, al of niet met een touw, de goals! 

getriomfeerd. Geen wonder: in Ger-
wen speelden Jan en Efke Damen, ge-
boren voetballers!

15 mei 1922
Op initiatief van Cor Pijs, Jan van den 
Oever en Johan van Maasakkers 
wordt een voetbalvereniging opge-
richt met de welluidende naam ‘Wil-
helmina’. Het eerste bestuur wordt 
gevormd door voorzitter Cor Pijs, se-
cretaris Jan van den Oever, penning-
meester Johan Beks en de leden Jo-
han van Maasakkers en Jan Damen. 
Het eerste elftal van de vereniging 
speelt met Dorus van de Maat, Thieu 
Verheggen, Cor Pijs, Bert Bakermans, 
Jan Damen, Karel van Maasakkers, Jo-

Op een goede dag rijdt een grote ver-
huiswagen Nuenen binnen en met 
hem de heer van der Heyden, leider 
van de plaatselijke distributie. (Dat 
moet dus geweest zijn op ‘ t laatst of 
vlak na de Eerste Wereldoorlog). Ge-
weldige belangstelling van de Nue-

Allen wilden behulpzaam zijn, maar 
slechts een der opgeschoten knapen 
viel de eer te beurt behulpzaam te 
mogen zijn. Die ene was - hoe kon 
het anders, zeiden zijn vriendjes - een 
zoontje van veldwachter Pijs! Met 
jeugdige overmoed torste Cor koffers 
en kisten tot....... zijn oog viel op een 
echte, grote leren bal, die daar zo 
maar te liggen lag! Weg was zijn aan-
dacht voor het werk: er kwam een 
verlangen in hem los, zo groot en 
machtig als hij nog nooit gekend 
had! Hij gaf zijn fantasie de vrije ruim-
te, hij bouwde luchtkastelen, hij be-
tastte stiekem de schat, die daar te 

Plotseling voelde hij een zachte 
hand op zijn weelderige haarbos rus-
ten. Er moet een hemel voor hem 
opengegaan zijn, toen de heer Van 
der Heijden zei: “,Die bal is voor jou, 
vent, straks als de wagen leeg is”. In 
zijn hele loopbaan kan deze distribu-
tie-ambtenaar, niet meer dankbaar-
heid ontmoet hebben, als er op dat 
moment straalde uit die blije ver-
wonderde jongensogen!
Zo arriveerde de eerste leren bal in 
Nuenen en de gelukkige en trotse be-
zitter ervan werd het bewonderde en 
aanbeden middelpunt van de Nue-
nense jeugd. Triomfantelijk droeg Cor 
zijn bal naar het eerste voetbalveldje, 
daar waar in de Boterstraat (de huidi-
ge Lindenlaan) later de woningbouw 
verrijzen zou. Voor 3 cent per week 
was men lid van deze jongensclub en 
de contributie werd opgepot, zondag 
na zondag, tot op een goede dag de 
schatbewaarder op het veld ver-
scheen met een spiksplinternieuwe 
bal, eigendom van allen nu! Wat een 

RKSV Nuenen 100 jaar   han Beks, Frans Bakermans, Johan 
van Maasakkers, Piet van Deurzen en 
Driek van Gerwen. Later voegen zich 
Toon Pijs en Robert Hoffmann hierbij. 
Men gaat in competitieverband spe-
len in de kleuren rood-wit. De vereni-

wedstrijd nog weken nagepraat.

Wordt vervolgd

Ook Gerwen had reeds zijn jongens-
voetbalclubje en op een zondagmid-
dag togen elf levensluchtige, hoop-
vol gestemde Nuenense knapen naar 
de Gerwense Huikert, vooraan op de 
Lieshoutse hei, om daar op de ‘spier-
kes’ de eerste plaatselijke ontmoeting 
te spelen. Kistjes en beenkappen wa-
ren het schoeisel, een paar boonsta-
ken, al of niet met een touw, de goals! 
Maar Gerwen protesteerde al voor de 
wedstrijd: een Nuenenspeler had wa-
rempel echte voetbalschoenen aan, 
tweedehands gekocht voor een 
kwartje! Die mocht niet meedoen, die 
kon daarmee veel te hard schieten. 
Maar na enig onderhandelen en on-
der de uitdrukkelijke voorwaarde, dat 
hij niet te hard zou schieten, zou Ger-
wen het er dan maar op wagen. Het 
ging om een gulden!! En het resul-
taat? 2 - 2! Maar, Nuenen had drie cor-
ners gehad, had dus volgens de ‘re-
gels’ recht op een penalty! Spanning 
als nooit gezien ; Dorus van de Maat 
stond zenuwachtig tussen zijn boon-
staken te springen. Wie zou hem ne-
men? Natuurlijk Johan van Rooij, dat 
was een student. Wie zou het beter 
kunnen dan hij! Daar gaat de bal! Hui-
zenhoog over! Zo eindigde deze eer-
ste ‘derby’ dus onbeslist. Maar nader-
hand heeft Gerwen meer dan eens 
getriomfeerd. Geen wonder: in Ger-
wen speelden Jan en Efke Damen, ge-
boren voetballers!

Op initiatief van Cor Pijs, Jan van den 
Oever en Johan van Maasakkers 
wordt een voetbalvereniging opge-
richt met de welluidende naam ‘Wil-
helmina’. Het eerste bestuur wordt 
gevormd door voorzitter Cor Pijs, se-
cretaris Jan van den Oever, penning-
meester Johan Beks en de leden Jo-
han van Maasakkers en Jan Damen. 

verlangen in hem los, zo groot en 
machtig als hij nog nooit gekend 
had! Hij gaf zijn fantasie de vrije ruim-
te, hij bouwde luchtkastelen, hij be-
tastte stiekem de schat, die daar te 

Toon Pijs en Robert Hoffmann hierbij. 
Men gaat in competitieverband spe-
len in de kleuren rood-wit. De vereni-
ging is geboren en zal een belangrijke 
stempel gaan drukken op het plaat-
selijke verenigingsleven. Nuenen 
heeft dan ca. 2900 inwoners.

Daar niemand weet wanneer en om 
welke reden de naam ‘Wilhelmina’ 
werd gewijzigd in R.K.S.V. Nuenen, zal 
vanaf hier de vereniging met ‘Nuenen’ 

Vanaf de oprichting bezit ‘Nuenen’ 
een sterk elftal, maar kampioen is het 
nooit geworden in de eerste 10 jaar 
van het bestaan. De eerste officiële 
wedstrijd tegen ‘Juliana’ uit Stratum 
wordt met 4-1 verloren waarbij ‘Julia-
na’ alle vijf de doelpunten scoorde!
Met hard trainen wordt ‘Nuenen’ toch 
een gevreesd tegenstander en dat 
geeft resultaat. Na een paar jaar komt 
men zelfs in de R.K.F. (=de huidige 4e 
klasse KNVB), het ideaal van elke ka-
tholieke voetballer. Oudgedienden 
beweren nog immer dat ‘Nuenen’ 
toen het roemrijkste en beste elftal 
had. Maar er moet hard voor worden 
gewerkt en met een enthousiasme 
waaraan men nu, 100 jaar later, een 
voorbeeld kan nemen. Een voorbeeld 
uit de pioniersjaren om dit te onder-
steunen: op een zondag moet er ge-
speeld worden tegen Hollandia uit 
Valkenswaard. Niets bijzonders zal 
men zeggen, maar het heeft enorm 
hard geregend en het veld staat let-
terlijk blank.
Met man macht wordt er op zaterdag 
gewerkt aan het terrein, het blijft ech-
ter onbespeelbaar. Wat nu? Iedereen 
wil voetballen en de wedstrijd moet 
en zal doorgaan. Geen nood! Om 11 
uur stapt men naar een boer die een 
veld bezit dat wel bespeelbaar is en 
om 1 uur trapt ‘Nuenen’ af op nieuw 
terrein, compleet met goals en lijnen 
erop!
Een stukje eensgezindheid en club-
liefde in optima forma. Misschien 
mede daardoor trekken de wedstrij-
den tegen bijvoorbeeld Son toch zo’n 
500 toeschouwers en wordt over zo’n 
wedstrijd nog weken nagepraat.

Wordt vervolgd

Op 15 mei 2022 bestaat RKSV Nuenen 100 jaar. Vooruitlopend op dit jubi-
leum vertellen we u in een aantal delen de geschiedenis van deze prachti-
ge club. We trappen af met de oprichting en de eerste tien pioniersjaren 

Ook Gerwen had reeds zijn jongens-
voetbalclubje en op een zondagmid-
dag togen elf levensluchtige, hoop-
vol gestemde Nuenense knapen naar 
de Gerwense Huikert, vooraan op de 
Lieshoutse hei, om daar op de ‘spier-
kes’ de eerste plaatselijke ontmoeting 
te spelen. Kistjes en beenkappen wa-
ren het schoeisel, een paar boonsta-
ken, al of niet met een touw, de goals! 
Maar Gerwen protesteerde al voor de 
wedstrijd: een Nuenenspeler had wa-
rempel echte voetbalschoenen aan, 

ste ‘derby’ dus onbeslist. Maar nader-
hand heeft Gerwen meer dan eens 
getriomfeerd. Geen wonder: in Ger-
wen speelden Jan en Efke Damen, ge-
boren voetballers!

15 mei 1922
Op initiatief van Cor Pijs, Jan van den 
Oever en Johan van Maasakkers 
wordt een voetbalvereniging opge-
richt met de welluidende naam ‘Wil-
helmina’. Het eerste bestuur wordt 
gevormd door voorzitter Cor Pijs, se-
cretaris Jan van den Oever, penning-
meester Johan Beks en de leden Jo-
han van Maasakkers en Jan Damen. 
Het eerste elftal van de vereniging 

zoontje van veldwachter Pijs! Met 
jeugdige overmoed torste Cor koffers 
en kisten tot....... zijn oog viel op een 
echte, grote leren bal, die daar zo 
maar te liggen lag! Weg was zijn aan-
dacht voor het werk: er kwam een 
verlangen in hem los, zo groot en 
machtig als hij nog nooit gekend 
had! Hij gaf zijn fantasie de vrije ruim-
te, hij bouwde luchtkastelen, hij be-
tastte stiekem de schat, die daar te 

Plotseling voelde hij een zachte 
hand op zijn weelderige haarbos rus-
ten. Er moet een hemel voor hem 
opengegaan zijn, toen de heer Van 
der Heijden zei: “,Die bal is voor jou, 
vent, straks als de wagen leeg is”. In 

Toon Pijs en Robert Hoffmann hierbij. 
Men gaat in competitieverband spe-
len in de kleuren rood-wit. De vereni-
ging is geboren en zal een belangrijke 

500 toeschouwers en wordt over zo’n 
wedstrijd nog weken nagepraat.

Wordt vervolgdWordt vervolgd

kon daarmee veel te hard schieten. 
Maar na enig onderhandelen en on-
der de uitdrukkelijke voorwaarde, dat 
hij niet te hard zou schieten, zou Ger-
wen het er dan maar op wagen. Het 
ging om een gulden!! En het resul-
taat? 2 - 2! Maar, Nuenen had drie cor-
ners gehad, had dus volgens de ‘re-
gels’ recht op een penalty! Spanning 
als nooit gezien ; Dorus van de Maat 
stond zenuwachtig tussen zijn boon-
staken te springen. Wie zou hem ne-
men? Natuurlijk Johan van Rooij, dat 
was een student. Wie zou het beter 
kunnen dan hij! Daar gaat de bal! Hui-
zenhoog over! Zo eindigde deze eer-
ste ‘derby’ dus onbeslist. Maar nader-
hand heeft Gerwen meer dan eens 
getriomfeerd. Geen wonder: in Ger-
wen speelden Jan en Efke Damen, ge-

men zelfs in de R.K.F. (=de huidige 4e 
klasse KNVB), het ideaal van elke ka-
tholieke voetballer. Oudgedienden 
beweren nog immer dat ‘Nuenen’ 
toen het roemrijkste en beste elftal 
had. Maar er moet hard voor worden 
gewerkt en met een enthousiasme 
waaraan men nu, 100 jaar later, een 
voorbeeld kan nemen. Een voorbeeld 
uit de pioniersjaren om dit te onder-
steunen: op een zondag moet er ge-
speeld worden tegen Hollandia uit 
Valkenswaard. Niets bijzonders zal 
men zeggen, maar het heeft enorm 
hard geregend en het veld staat let-
terlijk blank.
Met man macht wordt er op zaterdag 
gewerkt aan het terrein, het blijft ech-
ter onbespeelbaar. Wat nu? Iedereen 
wil voetballen en de wedstrijd moet 

ners gehad, had dus volgens de ‘re-
gels’ recht op een penalty! Spanning 
als nooit gezien ; Dorus van de Maat 
stond zenuwachtig tussen zijn boon-
staken te springen. Wie zou hem ne-
men? Natuurlijk Johan van Rooij, dat 
was een student. Wie zou het beter 
kunnen dan hij! Daar gaat de bal! Hui-
zenhoog over! Zo eindigde deze eer-
ste ‘derby’ dus onbeslist. Maar nader-
hand heeft Gerwen meer dan eens 
getriomfeerd. Geen wonder: in Ger-
wen speelden Jan en Efke Damen, ge-
boren voetballers!

15 mei 1922
Op initiatief van Cor Pijs, Jan van den 
Oever en Johan van Maasakkers 

tastte stiekem de schat, die daar te 

Plotseling voelde hij een zachte 

Ook Gerwen had reeds zijn jongens-
voetbalclubje en op een zondagmid-
dag togen elf levensluchtige, hoop-
vol gestemde Nuenense knapen naar 
de Gerwense Huikert, vooraan op de 
Lieshoutse hei, om daar op de ‘spier-
kes’ de eerste plaatselijke ontmoeting 
te spelen. Kistjes en beenkappen wa-
ren het schoeisel, een paar boonsta-
ken, al of niet met een touw, de goals! 
Maar Gerwen protesteerde al voor de 
wedstrijd: een Nuenenspeler had wa-
rempel echte voetbalschoenen aan, 
tweedehands gekocht voor een 
kwartje! Die mocht niet meedoen, die 
kon daarmee veel te hard schieten. 

selijke verenigingsleven. Nuenen 
heeft dan ca. 2900 inwoners.

Daar niemand weet wanneer en om 
welke reden de naam ‘Wilhelmina’ 
werd gewijzigd in R.K.S.V. Nuenen, zal 
vanaf hier de vereniging met ‘Nuenen’ 
worden aangeduid.

1922 - 1931, pioniersjaren
Vanaf de oprichting bezit ‘Nuenen’ 
een sterk elftal, maar kampioen is het 
nooit geworden in de eerste 10 jaar 
van het bestaan. De eerste officiële 
wedstrijd tegen ‘Juliana’ uit Stratum 
wordt met 4-1 verloren waarbij ‘Julia-
na’ alle vijf de doelpunten scoorde!
Met hard trainen wordt ‘Nuenen’ toch 
een gevreesd tegenstander en dat 
geeft resultaat. Na een paar jaar komt 

leum vertellen we u in een aantal delen de geschiedenis van deze prachti-
ge club. We trappen af met de oprichting en de eerste tien pioniersjaren 

Ook Gerwen had reeds zijn jongens-
voetbalclubje en op een zondagmid-
dag togen elf levensluchtige, hoop-
vol gestemde Nuenense knapen naar 
de Gerwense Huikert, vooraan op de 
Lieshoutse hei, om daar op de ‘spier-

len in de kleuren rood-wit. De vereni-
ging is geboren en zal een belangrijke 
stempel gaan drukken op het plaat-
selijke verenigingsleven. Nuenen 

Valkenswaard. Niets bijzonders zal 
men zeggen, maar het heeft enorm 
hard geregend en het veld staat let-

Met man macht wordt er op zaterdag 
gewerkt aan het terrein, het blijft ech-
ter onbespeelbaar. Wat nu? Iedereen 
wil voetballen en de wedstrijd moet 
en zal doorgaan. Geen nood! Om 11 
uur stapt men naar een boer die een 
veld bezit dat wel bespeelbaar is en 
om 1 uur trapt ‘Nuenen’ af op nieuw 
terrein, compleet met goals en lijnen 

Een stukje eensgezindheid en club-
liefde in optima forma. Misschien 
mede daardoor trekken de wedstrij-
den tegen bijvoorbeeld Son toch zo’n 
500 toeschouwers en wordt over zo’n 
wedstrijd nog weken nagepraat.

Daar niemand weet wanneer en om 
welke reden de naam ‘Wilhelmina’ 
werd gewijzigd in R.K.S.V. Nuenen, zal 
vanaf hier de vereniging met ‘Nuenen’ 

Vanaf de oprichting bezit ‘Nuenen’ 
een sterk elftal, maar kampioen is het 
nooit geworden in de eerste 10 jaar 
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Gemeente Nuenen en Provincie Noord-Brabant zoeken samen naar oplossingen om de verkeersleefbaarheid en 

bereikbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Nemen we nu geen maatregelen, dan verslechtert 

de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid. In de regio, maar ook in Nuenen. Daarom kiezen we een pakket 

maatregelen dat we komende jaren (tot 2030) gaan uitvoeren.

Verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid

Kijk voor meer informatie op:

www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid

2015
Provinciale studie naar Noord Oost Corridor/Ruit.

Resultaat: geen draagvlak. De provincie en de regio zien 
oplossing niet zitten.

2016
Om de regio tóch bereikbaar te houden is de Bereikbaarheids-

agenda Zuidoost-Brabant opgesteld.  Een samenwerking van 21 
gemeenten en provincie om te komen tot mobiliteitoplossingen. 
Resultaat: meer aandacht voor fietsverkeer, openbaar vervoer en 

smart mobility. Ook maatregelen voor bundelroutes (bedoeld om 
woonkernen en voorzieningen te ontsluiten). De bundelroutes in 

Nuenen zijn de Smits van Oyenlaan en de A270. 

2021 Studie Nuenen

PROBLEEMANALYSE
• Data/verkeerskundig onderzoek
• Raadplegen werkgroep (onder meer inwoners, 

belangengroepen, wijk- en dorpsraden 
en VVN/ Fietsbond) bij het opstellen van 
bouwstenen en scenario’s.

• Online enquête naar de knelpunten en over de 
verkeersleefbaarheid (551 deelnemers)

SCENARIO’S BOUWEN
• Voorstel voor 3 scenario’s.

• Scenario 1A: focus op fiets en openbaar vervoer op  
 bestaande wegen
• Scenario 1B: ruimte voor de auto op bestaande wegen
• Scenario 2: een nieuw tracé (Oostelijke randweg)

BEOORDELEN SCENARIO’S
• Beoordeling op doelen, e�ecten, kosten en draagvlak 

(werkgroep en online enquête).

Najaar 2021
Schetsontwerp en uitwerking 

op basis van besluit 8 juli 2021

Eind 2021 
Raadsbesluit 

schetsontwerp

2018
Provinciale/regionale studie naar bundelroutes in 
Zuidoost-Brabant. Resultaat: 5 projectclusters in de 
regio, waaronder die van Nuenen. Doel:
1. Sluipverkeer uit de wijken naar bundelroutes;
2. Betere doorstroming van bundelroutes;
3. Verkeersleefbaarheid behouden en/of verbeteren;
4. Overige omgevingskwaliteiten rond bundelrouters 

verbeteren;
5. Geen nieuw verkeer het gebied in trekken.

8 juli 2021 – Voorkeursscenario
Richtinggevend besluit gemeenteraad
• Scenario 1A met aanpassingen
• Kernelementen: snelfietsroutes, versterken van de verbinding voor 

openbaar vervoer en openstelling van de busbanen (A270 - Geldropsedijk)
• Geen extra rijstroken of snelheidsverhoging op de Smits van Oyenlaan
• Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsverkeer op Smits van Oyenlaan en 

Wolvendijk
• Aanvullende maatregelen voor leefbaarheid (bijv. geluidswerende 

voorzieningen)
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