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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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 De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Gyspyjazz 
van de 
bovenste 
plank in 
De Stam

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

Terugblik 
gemeente- 
raads-
verkiezingen 
2022

Oekraïne, 
een verhaal 
dichtbij

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

27
MAART

Ieder weekend
GRATIS 

PARKEREN
Vanaf vrijdag 18.00 u tot maandag 09.00 u

koopzondag
12.00 - 17.00 uur 

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Kruiden
Diverse kruiden: 
Salie, Roze marijn, 
Oregano, Thijm 
en Mint. 
In 14cm-pot. 
2.79

1.79

Uitbreiding Museum Vincentre
in Nuenen van start!
Door Jan Kees Lemkes en Nannie van den Eijnden

Op een stralende lentedag is maandag 21 maart o�  cieel het startschot 
gegeven voor de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre. Provin-
cie Noord-Brabant, Gemeente Nuenen, ASML, Van Gogh Brabant en het 
bouwteam van Museum Vincentre gaven dat door samen panelen te de-
monteren die het bouwterrein tot nu toe afsloten. Naar verwachting 
wordt de nieuwbouw over een jaar, op 1 mei 2023 geopend. Het huidige 
museum blijft tot 1 november 2022 open voor bezoekers.

kap boerderij. Architectenbureau Die-
derendirrix uit Eindhoven ontwierp 
het plan, dat recht doet aan het dorp-
se en Brabantse karakter van toen en 
de hedendaagse kijk op duurzame en 
vernieuwende architectuur. 
_________________________________
“Alles is ongelofelijk goed 
voorbereid, tot en met het 
bestellen van materialen”

Procesbegeleider
Maurice van Oort van Laride

________________
De materiaalkeuze sluit aan bij de 
voorkeur van Vincent van Gogh om 
natuurlijke en eerlijke materialen te 
gebruiken. Aannemer is BanBouw uit 
Nuenen. De totale projectkosten 
voor de verbouwing en uitbreiding 
bedragen 5,7 miljoen euro. 

Voorzitter Bert van der Els, Van Gogh 
Sites Foundation: “Het is onze ambi-
tie om aan Van Gogh gerelateerde 
gebouwen te beschermen en voor 
bezoekers uit binnen- en buitenland 
open te stellen. De uitbreiding van 
Vincentre is hier een mooi voorbeeld 
van, vooral ook omdat het huidige 
gebouw vroeger het gemeentehuis 
was waar Vincent zich heeft inge-
schreven in de gemeente Nuenen. 
Als Van Gogh Sites Foundation doen 
we dat met de financiële hulp van ve-
len. Van de provincie en bedrijfsleven 
tot de tientallen certificaathouders, 

Museumdirecteur Simone van der 
Heiden heette alle genodigden van 
harte welkom en vertelde dat dinsdag 
22 maart de bouw start. In 2015 was er 
al een verlangen naar meer ruimte. 
“We hebben een proces van zeven 
jaar doorlopen waarin we veel hob-
bels hebben moeten nemen”, zei ze. 
Dankzij de goede samenwerking met 
alle partners zijn die hobbels daad-
werkelijk genomen. Als blijk van dank 
voor het afnemen van 1250 certifica-
ten door de provincie, overhandigde 
zij aan Gedeputeerde Stijn Smeulders 
een officieel certificaat. Tevens een 
symbool voor alle bedrijven en parti-
culieren die certificaten gekocht heb-
ben om de uitbreiding te financieren.
________________

“Complimenten voor het bestuur 
en de medewerkers van  museum 
Vincentre voor  de hoeveelheid 
werk die zij hebben verzet en de 
zelfredzaamheid waarmee ze dat 
hebben gedaan” 

Wethouder
Caroline van Brakel

________________
Duurzame en 
vernieuwende architectuur
Naast het museum komt de uitbrei-
ding in de vorm van een expressieve 
en eigentijdse versie van een langs-

De locatie waar de spreekwoordelijke schop in de grond gaat. Foto: Frank van Welie.

De partners geven het startsein voor de bouw door een paneel te demonteren. V.l.n.r. 
Jack Aldenhoven (Directeur BAN Groep), Stijn Smeulders (Gedeputeerde Provincie 
Noord-Brabant), Caroline van Brakel (Wethouder Gemeente Nuenen c.a.),  Simone van 
der Heiden (Directeur museum Vincentre | Van Gogh Sites NV), Marjolein de Hooge 
(Manager Community Engagement & Sponsoring ASML), Rob Meurders (Creatief di-
recteur diederendirrix). Foto: LAV Fotografie en video.

die een aandeel in deze nieuwbouw 
hebben gekocht.”

Van Gogh in Brabant
Museum Vincentre vormt met de erf-
goedlocaties in Zundert, Etten-Leur, 
Tilburg en Het Noordbrabants Muse-
um in ‘s-Hertogenbosch de keten die 
het levensverhaal van Van Gogh in 
Brabant vertelt. Met de nieuwe inrich-
ting van museum Vincentre wordt 
ook een duidelijke relatie gelegd met 
het Van Gogh Nationaal Park, het 
landschap waar Van Gogh zich zo 
mee verbonden voelde. Zo is het mu-
seum al het startpunt van de 435 km 
lange Van Gogh fietsroute en het 
middelpunt van een wandelroute (10 
km) door het omliggende landschap.
________________

“Goed werk heeft tijd nodig.  
Het plan is nu rijker, alles heeft 
bijgedragen aan het realiseren  
van onze droom. Vooral door de 
samenwerking met zoveel partners 
is het plan beter geworden.”

Vincentre bestuurslid 
Jeroen Veldkamp

________________
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Zomertijd
In de nacht van zaterdag 26 op 

zondag 27 maart gaat om 02.00 uur 
de klok één uur vooruit!

Boekenmarkt Gerwen
Op zondag 3 april vindt er in Gemeenschapshuis De Heuvel in Gerwen weer 
een boekenmarkt plaats. Een breed scala aan genres wordt u voorgeschoteld 
op de ruim gesorteerde tafels. 
Bent u op zoek naar het missende boek in uw reeks, of wilt u alvast een vakan-
tieboek inslaan, dit kan op deze knusse markt. De markt is open van 10.00 tot 
14.00 uur. Natuurlijk kunt u tussendoor genieten van een heerlijk kopje koffie. 
De organisatie is in handen van Drumfanfare Jong Leven. Entree is uiteraard 
gratis. Tot ziens op 3 april.
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:
(di, wo, vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur).

 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. Het CMD werkt voorlopig alleen op af-
spraak. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt 
in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek.

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur.

RAADSVERGADERINGEN
Volg de vergadering live via nuenen.raadsinformatie.nl/
live of via LON TV.

28 maart 2022 – Aanvang 19.30 uur
Onderwerpen:
• Rechtmatigheid verkiezingen en toelaten raadsleden
• Afscheid raads- en burgercommissieleden

30 maart 2022 – Aanvang 18.00 uur
Onderwerpen:
• Beëdiging raadsleden
• BOB-model Gemeenteraad Nuenen

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 28 maart 2022 is er een hoorzitting van de 
Algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis.

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

van 10 december 2021 waarbij is besloten een Wob-
verzoek af te wijzen.

2. Om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 5 januari 2022waarbij een omgevingsvergunning 
is verleend voor het realiseren van een webwinkel op 
het perceel Eeneind 32 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

GEPLANDE MILITAIRE OEFENING 
VAN 28 MAART T/M 1 APRIL   
De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding 
en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.  

De oefenende eenheid zal:
- In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, 

paden en terreinen; 
- Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eige-

naar of beheerder van het terrein, indien niet open-
bare wegen, paden en terreinen gebruikt worden; 

- Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te 
voorkomen. 

Algemene klachten
Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van scha-
de, kunt u contact opnemen met de Sectie Communicatie 
van 13 Lichte Brigade. Dit kan via mail: communicatie.13 
LTBRIG@mindef.nl. 

Meer informatie
https://www.nuenen.nl/geplande-militaire-oefening-
van-28-maart-tm-1-april.

INTERACTIEVE LEZING 
AFKOPPELEN REGENWATER
Heeft u weleens last van waterover-
last in uw straat? Dit kunt u voor-
komen door bijvoorbeeld stoepte-
gels te vervangen door planten, uw 
regenpijp af te koppelen van het 
riool of uw huis of schuur te voor-
zien van een groen dak. Op dinsdag 
5 april is er een (gratis) lezing ‘af-
koppelen regenwater’ in biblio-
theek Dommeldal, vestiging Nue-
nen. De avond start om 19.30 uur.

Thijs Janssen van Waterschap de Dommel neemt de aan-
wezigen deze avond mee in het interessante verhaal over 
het belang van het vasthouden van regenwater. De ge-
meente Nuenen heeft een gunstige subsidieregeling in-
gesteld om inwoners te ondersteunen in het verwerken 
van regenwater in hun tuin. Janine Rissenbeek van de 
gemeente vertelt u over de inhoud van de subsidieregeling 
en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Aanmelden voor deze avond kan via:
www.dommeldal.op-shop.nl/. 

TERUGBLIK LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG
Tijdens de landelijke Opschoondag, zater-
dag 19 maart, ging ook in de gemeente 
Nuenen een groot aantal vrijwilligers aan 
de slag om zwerfafval in te zamelen. Fan-
tastisch weer, een mooie opkomst en een 
geweldig resultaat. Dank aan alle vrijwil-
ligers die de gemeente Nuenen schoner 
hebben gemaakt! Op de facebookpagina 
van de gemeente Nuenen vindt u een vi-
deo van deze mooie dag. 

NIEUWE WEBSITE BLINK
De website van Blink is in een compleet nieuw jasje ge-
stoken. Op de site vindt u alles over afval en afval scheiden 
en kunt u al uw zaken rondom afval eenvoudig zelf rege-
len. Neem eens een kijkje op www.mijnblink.nl 

DUURZAAMHEIDSMAGAZINE
Deze week bij Rond de Linde bij u op de deurmat. Onze 
eerste magazine over duurzaam leven, wonen en werken 
in de gemeente Nuenen. Veel leesplezier!
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 AFVALWEETJE:

De milieustraat is op 
7 en 8 april gesloten 
in verband met 
groot onderhoud. 
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 VERGUNNINGEN PERIODE   
 15-03-2022 EN 21-03-2022

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

  Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Boord 25  Voor het plaatsen van een tijdelijk  
 pop-up restaurant 

 Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Barisakker 75 Voor het plaatsen van een dakkapel  
 aan de voorzijde van de woning.  
Kerkakkers 8  Voor het vervangen van bestaand  
 bijgebouw. 
Kerkstraat 36 Verleende omgevingsvergunning voor 
 het wijzigen van een dakop bouw. 

Mededeling verlenging omtrent besluit   
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Soeterbeek 3 Verlenging beslistermijn aanvraag  
 omgevingsvergunning voor het aan-
 leggen van tijdelijke teeltondersteu- 
 nende voorzieningen. 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a.  Aanvraag muziekfestival en open  

podium op Koningsnacht- en dag 2022

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a.  Collectevergunning voor verkoop  
 van steunbonnen en inzamelen van  
 gebruikte spullen t.g.v. veiling op  
 tweede paasdag

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-03-2022 Nuenen c.a.  Gewijzigd vastgesteld be- 
  stemmingsplan ‘Eeneind  
  2018’ 
21-03-2022 Nuenen c.a.  Vaststellen parkeergele- 
  genheid opladen elektri- 
  sche auto’s - Vosseveld te  
  Nuenen 
21-03-2022 Nuenen c.a.  Vaststellen parkeergele- 
  genheid opladen elektri- 
  sche auto’s - Opwettense- 
  weg te Nuenen

Dit zijn kennisgevingen en geen o§  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o§  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

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

Heel volgende week: 7 producten in een 
mooie Koeltas. Normaal € 35,- nu voor € 25,-

4 Gemarineerde
Kipfi lets............................................ 7,95
100 gram Gebraden Kipfi let +
100 gram Grillworst ............................. 4,70
Kloeke Kip
“Kippendijen, Ham, Taugé en Satésaus” 100 gram 2,55
Lente Kriebels
“Super Roerbak Gerecht”  ................ 500 gram 8,95
Varkenshaas Spiezen
“Met Griekse Marinade”  ......................4 stuks 6,95
Rucola Rolletje
.......................................................... 100 gram 2,25

• 500 gram Gehakt
• 4 Runder Hamburgers
• 500 gram Kip Poulet
• 500 gram Shoarma Vlees + Saus
• 100 gram Gebraden Gehakt
• 100 gram Eier Salade
Alles in een fi jne Koeltas!

Geldig van
28 maart t/m 2 april

Max. 2 tassen per klant
OP=OP

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

NIEUW

SPECIAL

Max. 2 tassen per klant

+ GRATIS
KOELTAS

VOORDEEL TAS

voor 25,-winkel-
waarde 
€ 35,-

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

Maandag 
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

En heel veel accessoires!

Maandag 

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond (navigatie nr.4 intoetsen) | T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

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

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!
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Celtic Night Nuenen 
Na een uitverkochte eerste editie organiseren we weer een Celtic Night 
Nuenen op 2 april, met voor het eerst een internationale hoofdact!

De avond wordt geopend door Ste-
vie’s Feet. Deze band is ontstaan tij-
dens de gezellige maandelijkse Ierse 
sessies in dorpsboerderij de Wever-
keshof. Stevie’s Feet benadert een 
optreden als een sessie. Bij deze Bra-
bantse groep gaat het vooral om het 
plezier van samen Ierse muziek spe-
len én zingen, en het publiek daarvan 
mee te laten genieten.
Tijdens de nazit wordt Ierse sessie ge-
speeld. Als je een instrument be-
speelt neem het mee en schuif aan. 
Je kunt ook blijven hangen voor een 
drankje en een praatje of nog (na)ge-
nieten van de muziek.

Stichting Iers sessie festival Nuenen is 
blij dat ze weer een muzikale activi-
teit kan organiseren en op deze ma-
nier liefhebbers en muzikanten van 
Keltische muziek bij elkaar kan bren-
gen. Want er gaat niets boven het 
contact en de verbinding met elkaar 
en samen genieten van muziek. De 
Celtic Night begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in Cultureel centrum Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Kaartjes zijn 
€ 15,- per stuk (jongeren onder de 18 
betalen € 7,50) en zijn verkrijgbaar via 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Met trots presenteren we Duo Praet/
Masure. Deze Belgische muzikanten 
gaan een fraaie combinatie spelen 
van vooral Ierse traditionals en mu-
ziek uit Galicië in Noord-Spanje. Ze 
maken tijdens hun optreden ook uit-
stapjes naar andere plaatsen en eigen 
werk. Invloeden van andere genres 
worden zeker niet uit de weg gegaan. 
Beide heren nemen zang voor hun re-
kening en we zien verschillende in-
strumenten op het podium, waaron-
der fluit, gitaar en de Uilleann pipes 
met zijn typische Keltische geluid.

Muzikanten
Philip Masure is een internationaal 
veelgevraagd en gewaardeerd gi-
taarvirtuoos. Hij staat met grote na-
men op podia, maar speelde ook op 
het Iers sessie festival in ons dorp. 
Bart Praet komt regelmatig in Neder-
land om doedelzakles te geven en 
speelt in meerdere bands. Duo Praet/
Masure staat garant voor een boei-
end en gevarieerd optreden tijdens 
de Celtic Night. We kijken uit naar het 
optreden van deze toppers!

Duo Praet Masure

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Vaart maken met woningbouw
De kiezer heeft gesproken. Hier en daar heeft dat tot grote verschuivingen in 
gemeenteraden geleid, maar in sommige gemeenten ook tot betrekkelijke ge-
ringe veranderingen. In Nuenen zijn er weliswaar verschuivingen, maar lijkt 
geen al te grote wijziging in de machtsverschuivingen op til. Te hopen valt dat 
de eensgezindheid en samenwerking in de nieuwe gemeenteraad van Nue-
nen zal toenemen. Dat was de afgelopen jaren nu niet de sterkste kant van de 
plaatselijke politici. Tegelijkertijd is voor de Nuenense bevolking te hopen dat 
die samenwerking ertoe leidt dat Nuenen echt vaart gaat maken met woning-
bouw op flinke schaal. En dat men niet in de val trapt van grote buurgemeente 
Eindhoven om al te gedetailleerde eisen en voorschriften te gaan stellen aan 
projectontwikkelaars. Waardoor plannen vaak te duur uitpakken, opnieuw 
doorberekend en gewijzigd moet worden en nieuwe bezwaren ontstaan, met 
als gevolg: vertraging en kostenverhoging. 
Die verdere kostenverhoging zal er toch wel komen. Stikstofcrisis en corona-
pandemie hebben al tot veel vertraging en prijsverhogingen geleid. De oorlog 
in Oekraïne zorgt voor veel leed in dat land en stelt onze problemen en knel-
punten natuurlijk in een heel ander licht. Niet te ontkennen valt echter dat die 
oorlog ook negatieve gevolgen heeft voor toelevering en prijsvorming van 
bouwmaterialen. De stijging van de brandstofprijzen en de sterk oplopende in-
flatie hebben eveneens negatieve impact op de bouw in ons land. Uitvoering 
van de bouwambities komt daarmee onder grote druk te staan. Het is van het 
grootste belang om die ambities vast te houden en de bouwsector niet - zoals 
in de vorige crisis - stil te laten vallen. Nuenen staat in de afspraken die de ne-

gen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) over 
woningbouw hebben gemaakt voor de opgave 2.900 wo-

ningen te realiseren in de periode tot 2040. Er is voor de 
periode tot 2030 nu een plancapaciteit 1.816, dat zijn 
er zo’n 200 per jaar. In 2019 zijn in Nuenen 100 wonin-
gen gerealiseerd, in 2020 166, blijkens de rapportage 
van SGE. Dus het valt nog niet mee op 200 per jaar uit 
te komen. Langdurige procedures en angst van be-
stuurders om knopen door te hakken dragen vaak bij 

aan vertraging. Ontwikkelaar Dura Vermeer heeft al ge-
pleit voor ‘spoedwetgeving’ om de impasse op de woning-

markt te doorbreken. Het is in ieder geval te hopen dat 
eventuele wijzigingen in de samenstelling van het 
college van B. en W. tot vertraging gaan leiden. 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00
www.fi rstclassmodestiphout.nl

Opvallende 
Sportiviteit 

In de nieuwste labels. 
Ook in de Top HV Polo. 

Broeken te kust 
en te keur.

Grote keuze in pulls 
èn vesten.

Gyspyjazz van de bovenste plank in De Stam

Gerwenaar Paulus Schäfer 
met drie gastspelers
Door Nannie van den Eijnden

Het is wat Paulus het liefste doet in zijn thuishonk Café de Stam in Ger-
wen: lekker jammen. Een avond gitaar spelen en improviseren met mu-
ziekvrienden uit de hele wereld. Deze maandagavonden zijn altijd uitver-
kocht, spontaan en sfeervol met indrukwekkende artiesten die bijzonde-
re muziek maken. Rode draad is de gypsy jazz.

De lente is begonnen in De Stam met v.l.n.r.: Fapy Lafertin, Paulus Schäfer, Reinier Voet 
en Matheus Nicolaiewsky. Fotografie: Cees van Keulen

Musicalgroep Kapsones speelt: Camping Hoge Noot

Eindelijk mogen we weer!
Met veel plezier en energie heeft musicalgroep Kapsones weer een nieu-
we, spannende productie in elkaar gezet. Tijdens deze voorstelling kun-
nen kinderen en hun ouders genieten van een origineel verhaal vol span-
ning, humor en vrolijke liedjes. 

ben”?! Wat is er toch met de vaste 
gast Wil Turen aan de hand en wat 
spookt die vreemde gast Frank Furter 
uit? De politie moet er zelfs aan te pas 
komen om de boel te onderzoeken.
Kom jij mee dit mysterie oplossen? Je 
bent altijd welkom op Camping Hoge 
Noot!

Wanneer en waar?
Kapsones brengt met deze nieuwe 
musical weer een vrolijk en span-
nend verhaal voor kinderen van 4 tot 
11 jaar. De voorstelling is te zien op 
vrijdag 8 april (19.00 uur), zaterdag 9 
april (14.00 en 18.30 uur) en zondag 
10 april (10.30 en 14.30 uur) in de the-
aterzaal van Het Klooster in Nuenen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de web-
site www.musicalgroepkapsones.nl

In deze musical nemen we je gezellig 
mee op vakantie naar Camping Hoge 
Noot. 
Onder de rook van een grote wor-
stenfabriek ligt deze gezellige cam-
ping van Kees Nootjes. Wat de cam-
ping zo speciaal maakt is de verza-
meling tuinkabouters van Kees, je 
ziet de kabouters bij iedere camping-
plaats terug. De mascotte Vrolijk 
Nootje en hulpje Tina zorgen ervoor 
dat iedere gast zich opperbest ver-
maakt. 
Op de camping is het altijd een druk-
ke bende. Er moeten nog veel klusjes 
gedaan worden en soms vragen bij-
zondere gasten extra aandacht. Op 
een dag lijken er spullen te verdwij-
nen van de camping. Dat zullen “de 
kaboutertjes toch niet gedaan heb-

Zo ook maandagavond 21 maart, de 
kroon op een stralende lentedag. Met 
een unieke combinatie van gitaren en 
een prachtige oude contrabas uit 
1870. Paulus had Fapy Lafertin en Rei-
nier Voet uitgenodigd. Fapy en Rei-
nier kennen elkaar al jaren en hebben 
lang geleden veel samen gespeeld. 
Reinier speelt ritmegitaar, solo en in 
zijn eigen band. Hij is tevens een van 
de vaste begeleiders van Lenny Kuhr 
en zij en haar man Rob zaten gezellig 
tussen het publiek.

Paulus en Reinier hebben samen ge-
speeld met Tim Kliphuis, ook een be-
kende in de gypsy jazz. Reinier vertel-
de dat de passie voor deze muziek-
stijl rond zijn 10e jaar is ontvlamd en 
dat hij al op zijn 14e optrad. Dat was 
zichtbaar en voelbaar. Hij werd een 
met zijn gitaar, met de muziek en met 
Paulus en improviseerde er in hoog 
tempo op los, met Paulus en Fapy. 
Fapy speelde twee nummers op een 
Portugese gitaar met twaalf snaren. 

In een fado-achtige stijl gemixed met 
andere stijlen naar de Django Rein-
hardt van Portugal. Adembenemend, 
het publiek was muisstil. Er volgde 
een wals gecomponeerd door Fapy. 
“Een heel moeilijk walsje, dat ik van 
Fapy heb geleerd”, kondigde Paulus 
aan, die nog altijd veel van zijn vriend 
leert en heel blij was weer samen mu-
ziek te kunnen maken.

En dan Matheus, hij speelt onder an-
dere met Trijntje Oosterhuis en het 
Metropole orkest. In Brazilië gebo-
ren maar een van zijn verre voorva-
deren komt uit Oekraïne. Daarom 
heeft hij de Oekraïnse vlag om de 
hals van zijn contrabas geknoopt. 
“De Django groove kwam recht mijn 
hart binnen, daarom ben ik blij hier 
te spelen. Dat gaat vanzelf”, vertelde 
hij. En dat bewees hij. Hij bleek in 
staat nummers die Paulus, Fapy en 
Reinier speelden op hun gitaren, na 
te spelen op zijn bas. Geconcen-
treerd, met ogen dicht.

Het werd een indrukwekkende avond 
vol gypsy swing en afwisseling in mu-
ziekstijlen. De gypsy jazz heeft iets 
bijzonders: als die vonk overspringt, 
kom je er niet meer van los. In Café De 
Stam staat keer op keer de hele we-
reld op het podium, gewoon in Ger-
wen! En daar staat meer werelds te 
gebeuren, houd de media in de ga-
ten.

Paulus invites…. ?
Op de website van Sinti Music vind je 
de volgende ‘Paulus invites…’ en vele 
andere prachtige concerten en grote 
evenementen. Reserveer op tijd via 
email, want vol is vol. Er is alleen een 
plaatsje in De Stam voor je vrij als je 
reservering per mail is bevestigd 
door Christien van Helden.
www.sintimusic.nl

Voorspeelavond 
leerlingen  
Kunstkwartier 
Eindelijk mogen we weer optreden! 
Vrijdagavond 25 maart is er om 19.00 
uur een Voorspeelavond van leerlin-
gen van Kunstkwartier in de Raadzaal 
van Het Klooster. Het wordt een zeer 
afwisselend concert: je kunt luisteren 
naar leerlingen op accordeon, cello, 
keyboard, piano, klarinet en trompet. 
Voor sommige kinderen is het hun al-
lereerste optreden: zij zijn vlak vóór 
of in coronatijd met de muziekles be-
gonnen! Wij hopen op veel publiek, 
de toegang is gratis.

GoodVibes zoekt 
nieuwe leden
Hou jij van zingen in een gezellige 
sfeer? Dan is GoodVibes iets voor jou. 
GoodVibes is een levendig popkoor 
dat lekkere muziek maakt in een ei-
gen jasje.

Open repetitie Popkoor GoodVibes.
Maandag 28 maart is iedereen van 
harte welkom op de Open repetitie 
van Popkoor GoodVibes in Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen van 
20.00 - 21.00 uur. 
Misschien zing je al of lijkt het je leuk 
om te zingen? Dan is dit een prima 
gelegenheid om te komen kijken of 
misschien al direct mee te doen. Het 
kan allemaal, we begroeten je graag 
op deze repetitieavond. We sluiten af 
met een kopje koffie met wat lekkers.

Popkoor GoodVibes, met nu 20 zin-
gende leden, heeft de ambitie om 
verder te groeien en staat onder de 
enthousiaste leiding van dirigente 
Marjan Olivier. We hebben een afwis-
selend repertoire opgebouwd van 
stevige popsongs tot ballads. Denk 
aan Fire van de Pointer Sisters, Rol-
ling in the deep van Adèle, het mooie 
Shallow van Lady Gaga uit de film A 
star is born, maar ook een medley 
van Queen. 

Nieuwe leden welkom
Wij willen graag nog een aantal nieu-
we leden verwelkomen. Je bent dus 
van harte welkom. Ook zijn wij op 
zoek naar een toetsenist. Hebben we 
je nieuwsgierigheid gewekt of heb je 
concrete interesse, kom langs op de 
Open repetitie! 
Vanaf 19.45 uur is de inloop en staat 
de deur open.

Voor meer informatie kun je bellen 
met Regi Koelink tel. 06-247 396 44. 

Kapsones
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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. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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:

&&
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

JanneMan       
nieuwe burgemeester van Nuenen?
Op maandagochtend 21 maart maakte burgemeester Maarten Houben 
van Nuenen c.a. bekend dat Jan Wesenbeek, lijsttrekker van GroenLinks/
Partij van de Arbeid met ruim duizend stemmen de meeste rode vakjes 
voor zijn naam had gescoord. De meeste stemmen van alle kandidaten 
voor een Nuenense raadszetel, de meeste stemmen gelden…. 

de vijfde stad van ons land. Dat lukte 
niet, hij werd toen burgemeester van 
Nuenen c.a. Wellicht dat het CDA in 
Eindhoven met zes zetels alsnog een 
beroep doet op Maarten Houben 
voor het wethouderschap. JanneMan 
burgervader in Nuenen en die lijn 
doortrekkend wordt GroenLinks-
aanvoerder Jesse Klaver dus burge-
meester van Eindhoven. GroenLinks 
is daar met negen zetels de grote 
overwinnaar…...  

Nieuwe Nuenense wethouders in 
beeld….
Terug naar Nuenen. Wanneer komen 
hier de nieuwe wethouders in beeld? 
Dat kan nog wel even duren. Tot die 
tijd moeten de huidige drie wethou-
ders Ralf Stultiëns, Caroline van Brakel 
en Joep Pernot het nog samen blijven 
proberen. W70-lijstrekker Ralf Stultiëns 
heeft met zijn club zes zetels in de 
wacht gesleept en heeft als grootste 
partij het initiatief genomen om – op 
advies van burgemeester Maarten 
Houben - CDA-politicus Frans Stienen 
uit Helmond als informateur aan het 
werk te zetten. Op naar een open en 
transparant gemeentebestuur voor 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. 

Zou Jan burgemeester van Nuenen 
kunnen worden? Dat vroeg een niet-
ingewijde kiesgerechtigde zich hard-
op af tijdens die openbare zitting. 
Dat zou zo maar kunnen: burgemees-
ter JanneMan is de naam. Vorige 
eeuw was er al een eerste burger die 
Jonker Jan heette. Dat was jonkheer 
meester Jan Smis van Oyen. En dan 
presenteert Nuenen nu: Burgervader 
JanneMan!  

Even serieus, die bekendmaking was 
tijdens de zitting van het centrale 
stembureau op het gemeentehuis 
met als voorzitter Maarten Houben. 
Maarten Joseph Houben (Eindhoven, 
10 juli 1970) is naast CDA-politicus 
ook eerste burger van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. 
Na topscoorder Wesenbeek met 1071 
stemmen komt W70-lijsttrekker Ralf 
Stultiëns met 929 stemmen uit de 
bus. Helemaal niet zo’n gek idee om 
te denken dat Wesenbeek onze nieu-
we burgemeester zou kunnen wor-
den. Hij was dat min of meer al eens 
vier dagen. Want als Prins JanneMan 
van de Dwèrsklippels had hij in 2004 
de sleutel van gemeente in handen. 
Jan Wesenbeek bedankt zijn kiezers 
al van harte…..  

Maarten Houben wethouder in 
Eindhoven?
En wat gaat CDA-politicus Houben 
doen? In Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten behaalde het CDA met 994 
stemmen één raadszetel. En die wordt 
bezet door de ambitieuze Bart van 
Lieshout uit Gerwen met 534 stem-
men. 
Ruim tien jaar geleden was Maarten 
Houben CDA-lijsttrekker in zijn 
woonplaats Eindhoven en stond hij 
op het punt wethouder te worden in 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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JanneMan       
nieuwe burgemeester van Nuenen?

Het eerste   
lammetje!
Vanochtend om zes uur gebo-
ren, het eerste lammetje op 
Lobroec Nuenen. Moeder, nog 
in een warme winterjas, met 
haar lammetje dat vol bewon-
dering om zich heen kijkt.

Gemeente sluit convenant 
met Vincentre
Maandag 21 maart, dezelfde dag waarop de start werd gemaakt met de 
uitbreiding van museum Vincentre, heeft wethouder Pernot met de stich-
ting Van Gogh Village Nuenen een convenant ondertekend voor een 
meerjarige exploitatiesubsidie.

Vlnr: Jeroen Veldkamp (Vincentre), Caro-
line van Brakel (gemeente), Simone van 
der Heiden (Vincentre), Jan Kees Lemkes 
(Vincentre), Joep Pernot (gemeente), Jan 
van Hout (Vincentre).

Dorpsraad Lieshout ondersteunt      
gezamenlijke collecte; u ook? Ook collecteren?

Als u dit jaar eens extra wilt onder-
steunen bij deze gezamenlijke collec-
te dan kan dat. De organisatie is op 
zoek naar extra collectanten. Wilt u 
hierbij helpen en een kleine ronde lo-
pen als ondersteuning voor de vele 
fondsen die deze collecte vertegen-
woordigd? Meld u dan aan via een 
mailtje naar gezamelijkecollectelaar-
beek@gmail.com en geeft aan in wel-
ke kern u wilt ondersteunen. De or-
ganisatie neemt dan contact met u 
op voor instructie en uitleg.

Dorpsraad ondersteunt
Ondersteuning wordt ook gegeven 
door de Dorpsraad Lieshout. In het 
hele proces ondersteunt de Dorps-
raad Lieshout bij de verwerking van 
de giften: de eenmalige machtigin-
gen die hieruit voortvloeien moeten 
immers geint en verwerkt worden. 
Gelukkig kan Dorpsraad Lieshout de 
gezamenlijke collecte op deze wijze 
met raad én daad ondersteunen en 
óók een bijdrage geven. En, doordat 
de Dorpsraad ook nog eens de kos-
ten van de incasso’s draagt, is verze-
kerd dat alle giften 100% bij de goe-
de doelen komen.

uitleg over de manieren waarop ge-
doneerd kan worden en zit een dona-
tieformulier. Een week later -in de 
week van 28 maart- komen de collec-
tanten weer langs om de envelop op 
te halen. Uiteraard gebeurd dat bin-
nen de gelden preventieregels: veilig 
dus. Alle coronamaatregelen worden 
in acht genomen. Mocht u om een-
of-andere-reden de collectant ge-
mist hebben dan kan de envelop ook 
ingeleverd worden. Op de info in de 
envelop staan alle inleveradressen. 
Naast een volmacht in de envelop 
kan ook betaald worden met een QR-
code of overgeboekt worden naar de 
rekening: contant kan ook, maar is 
niet gewenst vanwege veiligheid. 
Alle voorwaarden zijn er dus om deze 
keer de goede doelen eens extra te 
helpen met uw ondersteuning.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt      

Gemeente en stichting verstevigen 
hun samenwerking. Allebei vinden 
ze het belangrijk om de cultuurhisto-
rische waarde en beleving van Van 
Gogh in Nuenen in stand te houden. 
Dit is voor de inwoners van belang, 
maar ook voor de bezoeker. Het doel 
is om deze beleving uit te breiden in 
zowel Vincentre als in de openlucht. 
Dit is al te merken met de uitbreiding 
van het Vincentre, waardoor er onder 
andere meer expositieruimte en be-
tere faciliteren komen. Maar ook met 
de start van de herinrichting van het 
centrumgebied om zo de openbare 
ruimte te verbeteren. 
De stichting houdt zich verder bezig 
met het exploiteren van museum 
Vincentre en het openluchtmuseum; 
samenwerkingen op lokaal, regio-
naal, provinciaal, nationaal en inter-
nationaal niveau; het organiseren 
van evenementen en activiteiten; het 
verzorgen van educatie en het invul-
len van haar maatschappelijke rol 
naar groepen in de Nuenense sa-
menleving. De exploitatiesubsidie 
bedraagt € 50.000,- per jaar.

Dierenrijk verwelkomt   
nieuwe bewoner
Dierenrijk heeft een nieuwe bewoner: de mannelijke ijsbeer Wilbär uit 
Zweden. Dit nieuwe mannetje is in het kader van het Europese dierma-
nagementprogramma naar de dierentuin in Mierlo verhuisd.

Bedreiging
IJsberen hebben het in het wild 
moeilijk. De voornaamste bedreiging 
van de ijsbeer is de klimaatverande-
ring. Het zee-ijs smelt namelijk in 
hoog tempo door de temperatuur-
stijging. Rijnen; “Als het zo doorgaat, 
zal binnen één generatie het groot-
ste gedeelte van de Noordpool in de 
zomer ijsvrij zijn. IJsberen hebben ijs 
nodig om te overleven, aangezien ze 
in het water niet zo goed kunnen ja-
gen. Ze eten voornamelijk ringelrob-
ben en vangen deze vanaf het ijs. De 
dieren wachten geduldig bij een 
luchtgat in het ijs tot een rob naar bo-
ven komt om adem te halen en slaat 
dan toe. Als er niet meer voldoende 
ijs is, dan wordt het eten van robben 
bemoeilijkt.” Daarnaast trekken ze, 
door de verdwijning van hun leefge-
bied, steeds vaker naar dorpen om 
hun eten bij elkaar te scharrelen. De 
ijsbeer komt hierdoor vaak in aanra-
king met de mens en overleeft deze 
aanvaring meestal niet.

Wilbär heeft al kennisgemaakt met 
Frimas, de al in Dierenrijk levende 
vrouwelijke ijsbeer. Zij leefde hier 
eerst samen met mannetje Henk en 
hun jongen, Nivi en Elva. Inmiddels 
zijn Henk en Nivi vanwege het ma-
nagementprogramma naar een ande-
re dierentuin vertrokken. Ook Elva zal 
binnenkort naar een andere plek ver-
huizen, maar leeft momenteel nog sa-
men met moeder Frimas in Dierenrijk.

Managementprogramma
IJsberen zijn kwetsbaar in de natuur 
en daarom hebben Europese dieren-
tuinen voor deze soort een manage-
mentprogramma opgericht. Dit zorgt 
voor een gezonde back-up populatie 
van in de natuur bedreigde diersoor-
ten in de parken. De coördinator van 
het programma houdt per dier een 
stamboek bij, waarin onder andere 
wordt bijgehouden in welke dieren-
tuin ze zijn geboren en wie de ouders 
en grootouders zijn en of er bijvoor-
beeld ziektes voorkomen in deze fa-
milie-lijn. De coördinator beslist op 
basis van deze informatie waar de ijs-
beren het beste kunnen leven en 
eventueel met wie.
Wilbär kwam afgelopen weekend 
aan in Dierenrijk. Het veertienjarig 
mannetje is vanuit de dierentuin in 
Orsa in Zweden verhuisd. Stephan 
Rijnen, hoofd dierenverzorger, ver-
telt: “We vinden het fijn om ons steen-
tje bij te dragen aan het behoud van 
deze soort. We hopen dan ook dat we 
met de komst van Wilbär over een 
tijdje één of meerdere jongen mogen 
verwelkomen.”

Foto: Dierenrijk

Resultaat verkiezingen dorps-   
en wijkraden 16 maart 2022 
Op 16 maart 2022 hebben de verkiezingen voor de leden van dorps- en 
wijkraden plaatsgevonden. De opkomst per deelgebied is als volgt: 

Gebiedsdeel  Aantal stemgerechtigden Aantal geldige stemmen Opkomst 

Gerwen 1835 827 45,07% 

Nederwetten 720 423 58,75% 

Eeneind 612 295 48,20% 

Lees meer op: www.verkiezingen.nuenen.nl/uitslagen 

De ‘gezamenlijke collecte’ zal dit jaar van 28 maart tot 2 april plaats gaan 
vinden. Na 2020 te hebben overgeslagen en 2021 op een afwijkende ma-
nier te hebben ingevuld willen de collectanten in 2020 weer op de ‘oude 
manier’ aan de slag. Ieder adres ontvangt dus weer een envelop in de 
brievenbus, die de week er na opgehaald wordt. Denk dit jaar eens extra 
aan de vele fondsen die gesteund worden en geef extra gul.

Bundeling van goede doelen
Al jaren hebben de collectanten hun 
krachten gebundeld door in één keer 
gezamenlijk voor alle ingeschreven 
fondsen te gaan collecteren. Hier-
door werden de huisdeuren minder 
plat gelopen en kan er gezamenlijk 
extra aandacht gegeven worden aan 
de collecte. Na afgelasting in 2020 
(vanwege de plotseling opkomende 
corona) en een ‘variant met zelf inle-
veren’ in 2021 zijn de collectanten blij 
dat ze weer ‘gewoon’ hun collecte 
ronde kunnen doen.

Traditionele collecte
In de week van 21 maart wordt in 
elke brievenbus in Laarbeek de lege 
envelop gestopt. In die envelop zit 

Gemeente Nuenen 
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IVN Kids: 

bijenhotels   
& zaadbommen  
maken
Op zondag 27 maart organiseert IVN 
Nuenen weer een leuke kidsactiviteit. 
Dit keer gaan we zelf iets maken, na-
melijk bijenhotels en zaadbommen. 
Een bijenhotel is een ideaal plekje 
voor wilde bijen om eitjes te leggen. 
En met een zelfgemaakte zaadbom 
zorg je voor een bloemenexplosie in 
de tuin. Hoe leuk is dat?

Deze activiteit vindt plaats in de 
Kloosterhof, de IVN-tuin achter Het 
Klooster. De poort vind je aan de 
rechterkant van het gebouw aan het 
Park. De activiteit duurt van 10.00 tot 
12.00 uur.

Deelname is gratis maar we vragen je 
om je van tevoren aan te melden via 
Ivnkidsnuenen@gmail.com en om de 
volgende dingen zelf mee te bren-
gen: een schoon en leeg conserven-
blikje van het formaat ‘knakworstjes’, 
een lege eierdoos en een klein zaagje 
om houtjes mee te zagen. Ouders en 
grootouders zijn zoals altijd welkom 
om erbij te zijn (en hier en daar een 
handje te helpen).

NMK
SINDS 1997

Jubilerend Nuenens Mannenkoor  
pakt uit met het Voorjaarsconcert
In 2022 is het precies 25 jaar geleden, dat het Nuenens Mannenkoor werd 
opgericht. Een reden om onze activiteiten dit jaar een extra feestelijk tint-
je te geven. Als eerste geldt dat voor ons Voorjaarsconcert dat wordt ge-
houden op vrijdag, 1 april in de Theaterzaal van Het Klooster.

kunt u zich tot 29 maart aanmelden 
via het e-mailadres joep5672@gmail.
com onder vermelding van: 
1 april, postcode en huisnummer en 
aantal bezoekers. 
De entreebedragen kunt u overma-
ken op rekeningnummer NL51 RABO 
0148 2280 38 t.n.v. Nuenens Man-
nenkoor. Heeft u niet de mogelijk-
heid zich via e-mail aan te melden 
dan kan dat ook via telefoon 06-
38033670. De toegangsbewijzen lig-
gen dan op 1 april voor u klaar bij de 
balie van Het Klooster.

Graag tot ziens bij ons concert op vrijdag 
1 april. U bent van harte welkom.

Normaliter is dit concert exclusief 
voor onze sponsors, vrienden en 
vriendinnen. Vanwege de beperken-
de coronamaatregelen hadden we 
een grotere ruimte voor ons Voor-
jaarsconcert gereserveerd. Nu deze 
beperkingen zijn vervallen, hebben 
we ruimte over om ook anderen de 
gelegenheid te bieden dit Voorjaars-
concert te bezoeken.
En we doen dit niet alleen, het concert 
wordt extra aangekleed. Naast een 
gevarieerd programma van ons koor 
bieden wij ook optredens aan van het 
Combo Familie van Erp en van een so-
liste Novi Dijk die een zestal nummers 
ten gehore zal brengen. Al met al een 
avond die garant staat voor een ge-
noeglijk avondje muzikale ontspan-
ning, iets wat iedereen na alle corona-
stress best kan gebruiken.
Voor onze sponsors, vrienden en 
vriendinnen is deze avond gratis, voor 
alle anderen hanteren wij ook een 
feestelijk prijsje van slechts € 10,-. Wilt 
u dit unieke concert bijwonen, dan 

Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ 
zingt op drie ‘open repetities’
Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ uit Nuenen zingt weer. De koorleden 
van ‘De Walnoten’ zijn weer heel enthousiast aan het repeteren geslagen. 
In de afgelopen twee ‘corona’-jaren zijn er wat leden afgehaakt, maar er is 
een evenwichtige kern overgebleven. De ‘zee’-liederen klinken nog steeds 
vlot een-, twee- of driestemmig. Er is nu weer plaats voor nieuwe leden, 
vandaar dat het koor binnenkort een aantal ‘open repetities’ houdt.

Repertoire rond thema ‘De Zee’…
‘De Walnoten’ staat bekend als een 
kwalitatief goed en gezellig koor. Het 
repertoire van het vissersvrouwen-
koor is erg uiteenlopend. Van beken-
de Nederlandse liedjes tot volkslie-
deren uit allerlei landen, van ballades 
tot moderne muziek. Het grootste 
deel van het repertoire is opge-
bouwd met liederen rond het thema 
‘De Zee’. Het zijn liederen om het ver-

Open repetities
De ‘open repetities’ zijn op de don-
derdagavonden 31 maart en 14 en 28 
april, van 20.00 tot 22.00 uur in basis-
school De Wentelwiek aan de Val-
lestap in Nuenen. Belangstellende 
vrouwen zijn op die avonden van 
harte welkom om een repetitie of 
een deel daarvan bij te wonen. Graag 
aanmelden hiervoor bij: Nell 06 225 
49365 of Astrid 06 5510 1089. 

Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ in vol ornaat

De Lindespelers     
gaan lenteplaatjes uitzenden
Daar zit je dan als acteur, alleen op een leeg toneel. Kijkend in het scherpe 
licht dat op de camera staat. Jij, de cameraman en de regisseur. Geen publiek. 
Geen decor. Zittend op een van die gammele stoelen van Het Klooster omdat 
de regisseur blijkbaar vindt dat je beter speelt als je op een ongemakkelijke 
stoel zit. De cameraman mompelt tot drie en steekt zijn vinger op…actie.

chem Meyer en Marieke Lucas Rijne-
veld, en natuurlijk met liefde en en-
thousiasme gespeeld, geregisseerd 
en opgenomen door de Lindespelers.

Deze lenteplaatjes willen we graag 
elke dag één met u delen en dat zes 
dagen lang.
Vanaf 1 april kunt u er elke dag 1 in 
uw mailbox ontvangen. Ga naar onze 
website (www.lindespelers.nl) en vul 
uw mailadres in dan doen we u zes 
dagen lang een lenteplaatje cadeau.

En 29, 30 april en 1 mei kunt u natuur-
lijk weer lekker lachen met de Lin-
despelers bij de klucht ‘Maak plaats 
voor mevrouw’.

De Lindespelers gaan weer digitaal 
met deze keer een zestal korte ver-
haaltjes en gedichten, geschreven 
door onder meer Toon Hermans, Jo-

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag in maart
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen

ingang van het tennispaviljoen op sportpark 
de Lissevoort

Elke maandag
 13.30-15.30 uur WLG Inloop

D’n Heuvel Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb 

Nuenen. Bibliotheek Nuenen

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen:  V. v. Goghstraat 139 Nuenen
19.30 uur Kienen

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke donderdag
14.00-16.15 uur Kienen

D’n Heuvel te Gerwen 

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur 

Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18

Energiehuisslimwonen.nl

Vrijdag 25 maart
 13.30 uur Senergiek lezing Boeddhisme 

door Leonhard Schrofer
Trefpuntzaal van Het Klooster

Vrijdag 25 maart
19.00 uur Voorspeelavond van leerlingen 
van Kunstkwartier. Raadzaal, Het Klooster
20.00 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Zondag 27 maart
10.00-12.00 uur IVN Kids bijenhotel en 
zaadbom maken. IVN-tuin Kloosterhof

11.00-17.00 uur De Laarbeekse Platenbeurs
Bernadettestraat 47, Mariahout

Zondag 27 maart
13.11 uur Uitreiking Wit Voetje. Rond het 
Dwèrsklippel monument. Park Nuenen

15.00-17.00 uur Open dag: Ikigai, centrum 
voor vitaliteit. Brederostraat 3 Nuenen

28 maart t/m 1 april
Week van het geld

Maandag 28 maart
20.00-21.00 uur Open repetitie Popkoor 

GoodVibes.
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen 

Woensdag 30 maart 
14.00-17.00 uur Open dag Tweede locatie 

Sport BSO Nuenen  
Sportpark van RKVV Nederwetten

Donderdag 31 maart 
10.00-12.00 uur Tijdens Open huis van de 

Regenboogkerk
Aandacht voor de Week van het geld

Donderdag 31 maart
20.00-22.00 uur Open repetitie Vissersvrou-
wenkoor ‘De Walnoten’. BS De Wentelwiek, 

Vallestap Nuenen. Aanmelden bij: 
06-22549365 of 06-55101089

Van 1 april tot 31 juli 
Foto’s insturen Fotowedstrijd 

‘Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200’
www.ngn200.nl

Vrijdag 1 april
Voorjaarsconcert Nuenens Mannenkoor

Theaterzaal van Het Klooster

Vrijdag 1 april
19.00 uur Wèttegij’t Quiz boek ophalen

MFA De Koppelaar te Nederwetten
 19.30 uur Kienavond in Lieshout
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Zaterdag 2 april 
20.00 uur Celtic Night Nuenen

 Het Klooster Nuenen
Kaartjes via www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Zondag 3 april
14.30 uur en 16.00 uur Theatervoorstelling 

‘Pim & Pom en de beestenbende’ 
Het Klooster in Nuenen 

Zondag 3 april
10.00-14.00 uur Boekenmarkt Gerwen

D’n Heuvel Gerwen
14.00 uur optreden George Miller 

Combination. Weverkeshof

Dinsdag 5 april
10.30 uur Cultuur Overdag: fi lm

Het Klooster Nuenen

driet uit te drukken van de vrouwen 
die achterblijven als de vloot uitvaart, 
met teksten om de pijn te beschrij-
ven als schepen niet terug komen en 
om de zorg om de bemanning te ‘be-
zingen’. Met een lach en een traan 
worden deze vissersliederen op ver-
schillende manieren bezongen, on-
der begeleiding van twee accordeo-
nisten. 

Optredens in stijlvolle kledij
Bij optredens presenteren ‘De Walno-
ten’ zich in stijlvolle vissersvrouwen-
kledij.
Het Nuenense koor treedt ook op in 
tehuizen voor ouderen en mensen 
met een beperking. Daar worden lie-
deren ten gehore gebracht die de be-
woners van die tehuizen nog van 
vroeger kennen en die bekende lied-
jes worden met veel plezier spontaan 
meegezongen. 

Project ‘Fijn ouder worden in 
Gerwen begint nu’ van start
Maandagavond 14 maart verzamelden zich maar liefst zestig senioren uit 
Gerwen voor de startavond van het project ‘Fijn ouder worden in Gerwen 
begint nu. Edith Mostert, beleidsmedewerker van KBO Brabant, opende 
de avond met een reeks cijfers die liet zien dat het aantal 80-plussers de 
komende jaren fors stijgt. Daar tegenover staat dat er steeds minder jon-
geren zijn die aan die ouderen zorg kunnen bieden.

komende weken in groepjes van vijf 
diepte-interviews afgenomen door 
vrijwillige ouderenadviseurs, die ge-
traind zijn door KBO Brabant. Ter plek-
ke zegden al een groot aantal senio-
ren hun medewerking toe.

Vervolg
Op 4 april is er een vervolgavond. Dan 
zullen er een drietal digitale applica-
ties worden getoond om te laten zien 
wat er zo al digitaal beschikbaar is, 
opnieuw in de Heuvel om 19.30 uur. 
Ook senioren die op 14 maart niet in 
de gelegenheid waren zijn welkom. 
Wel even aanmelden op werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com.
Tot slot is er een derde bijeenkomst 
gepland op 9 mei. Dan gaan we kijken 
of het mogelijk is op basis van de wen-
sen van de Gerwense senioren en de 
technische mogelijkheden een pilot te 
starten, met inzet van digitale midde-
len ter ondersteuning van zelfred-
zaamheid. De initiatiefnemers worden 
daarbij ondersteund door studenten 
van het Summa-college. Financier van 
het hele traject is de CONN.

Ruuth Evers diepte uit haar rijke erva-
ring als transferverpleegkundige enke-
le casussen op waaruit blijkt hoe nodig 
het is dat ouderen preventief kijken 
naar hun woning en waar nodig aan-
passingen doen. Ruuth onderstreepte 
het belang van hulp door buren en fa-
milie en liet ook zien dat technische 
hulpmiddelen zelfredzaamheid kun-
nen ondersteunen. Beide voordrach-
ten maakten zonneklaar dat we met el-
kaar op zoek moeten naar andere vor-
men van zorg en ondersteuning.

Digitale ondersteuning
De kersverse voorzitter van de Coö-
peratie Ons Net Nuenen Hans Doffeg-
nies legde uit dat de initiatiefnemers 
(CONN, Senergiek, Werkgroep leef-
baarheid Gerwen en Oud is in) willen 
onderzoeken in hoeverre digitale ap-
plicaties ondersteunend kunnen zijn 
bij het behoud van leefbaarheid en 
zelfredzaamheid. Het is van het groot-
ste belang uit te gaan van de behoef-
te van ouderen zelf; hoe zien de Ger-
wense ouderen hun eigen toekomst? 
Om daar achter te komen worden de 
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Fotowedstrijd ‘Nuenen,  
Gerwen, Nederwetten 200’
Is fotografie jouw passie en woon je in Nuenen, Gerwen of Nederwetten? 
Dan nodigen en dagen wij je uit om mee te doen aan de fotowedstrijd die 
IVN Nuenen en Heemkundekring De Drijehornick samen met stichting NGN 
200 organiseren in het kader van het 200-jarig bestaan van onze gemeente.

bert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineren 
in elke categorie 15 foto’s die in het 
derde en vierde weekend van sep-
tember geëxposeerd worden in het 
Weefhuis in Nuenen. Op 16 septem-
ber wordt bekendgemaakt wie de 
winnaars zijn. Zij ontvangen naast 
een juryrapport een Centrum-ca-
deaubon van € 100,00 (1e prijs), 
€ 50,00 (2e prijs) of € 25,00 (3e prijs). 
Er zijn dus drie prijzen per categorie. 
Alle 45 genomineerden ontvangen 
na de expositie de afdruk van hun ei-
gen foto op aluminium.

Doe je mee? Op de website www.
ngn200.nl vind je het wedstrijdregle-
ment en alles wat je verder moet we-
ten over de fotowedstrijd.

Categorieën:
Als amateurfotograaf kun je tussen 1 
april en 31 juli 2022 eigen foto’s in-
zenden in 3 verschillende categorie-
en (maximaal 2 foto’s per categorie):
• Natuur binnen de bebouwde kom-

men van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten

• Historische monumenten in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten

• Het getal 200 in het kader van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten

Deze foto’s moeten gemaakt zijn tus-
sen 1 januari 2020 en 31 juli 2022.

Expositie genomineerde foto’s:
Alle inzendingen worden beoordeeld 
door een vakjury die bestaat uit John 
Geven, Marie Louise Nijsing en Ro-

‘Pim & Pom en de beesten-  
bende’ in Het Klooster in Nuenen
Wie kent ze niet?! Pim de ondeugende en Pom de wijze kat uit de boeken 
van Fiep Westendorp. De twee vrienden zijn onafscheidelijk. Kom op zon-
dag 3 april gezellig met je (klein)kinderen van 2 tot 6 jaar naar deze fami-
lievoorstelling in Het Klooster in Nuenen. Kies uit de voorstelling om 
14.30 uur óf de voorstelling om 16.00 uur.

Pim & Pom beleven samen met hun 
buurkind een muzikaal, interactief en 
leerzaam avontuur. Wat is er gebeurd? 
Wat een bende van brokjes! Buurkind 
is nieuwsgierig en gaat samen met 
het publiek op onderzoek uit.
‘De koe zegt BOE! De Kip zegt TOK! 
De honden gaan los in hun honden-
hok. Het vogeltje PIEPT en het varken 
KNORT! Zo ken je elk dier in zijn soort!’

Datum: Zondag 3 april. Tijd: 14.30 uur 
en 16.00 uur. Voor wie: Kinderen van 2 
tot 6 jaar met hun (groot)ouders. Lo-
catie: Het Klooster in Nuenen (Park 1, 
5671 GA Nuenen). Na afloop van de 
voorstelling is er een meet & greet 
met Pim & Pom.

Aanmelden
Kaarten à € 3,- voor kinderen én vol-
wassenen zijn te reserveren via: www.
bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.

Tijdelijke   
verhoging van de 
km-vergoeding bij 
ANWB AutoMaatje
Door de aanhoudende stijging van 
de brandstofprijzen staat de onkos-
tenvergoeding die de vrijwilligers 
van ANWB AutoMaatje ontvangen 
onder druk. De ANWB voelt zich daar-
om genoodzaakt om deze met in-
gang van 21 maart tijdelijk te verho-
gen naar 35 cent per kilometer.

Dit betekent dat u aan het einde van 
een ritje meer zult moeten betalen 
dan voorheen. Bijvoorbeeld: voor 
een ritje van 5 kilometer betaalt u nu 
€ 1,50. Na de verhoging betaalt u 
€ 1,75. Zoals u al van ons gewend 
bent, zullen we u voorafgaand aan de 
rit een indicatie geven van de kosten. 
De definitieve prijs hoort u aan het 
eind van de rit van de chauffeur. 

Zodra de brandstofprijzen daartoe 
aanleiding geven kan de ANWB de 
vergoeding opnieuw aanpassen. Als 
dit het geval is, laten we u dit weten. 
Voor vragen kunt u natuurlijk bij ons 
terecht via het bekende telefoon-
nummer 040 711 44 62.

ANWB AutoMaatje Nuenen c.a.

Jo Klomp
Ik was zeven jaar en zat al achter de naaimachine. Ik ben uit een 
gezin met twaalf kinderen en ik ben de derde. Een boerengezin. 
Mijn vader werd maar vijfenvijftig. Toen moesten we het zelf red-
den. Het boerenleven ging door met eerst de koeien melken en 
dan naar school.
Wij woonden op Vaarle en we moesten te voet naar school. Dan 
bleef je over en at je op school. De eerste drie jaar van school heb-
ben we in het Klooster gewoond: mijn twee zussen en ik. Wij moes-
ten om naar school te gaan alleen door de bossen en door de ak-
kers. Het was dus mooi dat we in het Klooster in pension konden. 
Het was oorlogstijd en mijn vader bracht ons in zijn sjeeskarretje 
weg. Vaak kwam hij ook op woensdag om eten te brengen. 
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Traditionele Gilde verhuizing
19 maart 2022, winter voorbij, een mooi lentezonnetje, en een lid van het 
Heilig Kruisgilde in Gerwen dat gaat verhuizen. Een mooi moment voor 
het gilde om een traditie voort te zetten: hun lid helpen te verhuizen.

dens de korte rondgang door Ger-
wen. Tamboers en bazuiners kondig-
den muzikaal de aankomst van Noud 
aan bij zijn nieuwe adres aan de Ak-
kerstraat. Na inspectie door het gilde 
werd een toost uitgebracht op Noud 
en zijn nieuwe woning. Bij navraag 
bleek hij erg tevreden te zijn met zo-
veel hulp bij het verhuizen.

Met het gilde in vol ornaat werd Noud 
van de Sande dan ook bij zijn oude 
huis opgehaald en op een platte kar 
gezet. Om de overgang naar zijn nieu-
we stek te vergemakkelijken, was de 
kar huiselijk ingericht met tafel, stoe-
len, een koelkast en zelfs een bed. 
Niet dat dit bed nodig was, want er 
was genoeg te zien en te horen tij-

Noud wordt door het Gilde opgehaald bij zijn oude adres

Op de kar met directe familie

Oproep Carnavals-
wagen 2023
Wat hebben we weer genoten afge-
lopen carnaval. Ondanks dat er geen 
officieel programma was, was het 
een groot feest. Maar wat is carnaval 
zonder optocht…..? En wat is een op-
tocht zonder wagens…..?

Wij hebben met een paar ‘oud’ ge-
diende het idee opgepakt om weer 
een wagen te gaan bouwen voor car-
naval 2023. We zijn vooral opzoek 
naar jeugdige carnavalsvierders die 
ervaring willen opdoen met de sfeer 
en het groepsverband wat het bou-
wen van een wagen met zich mee-
brengt. Maar uiteraard is iedereen 
welkom, want we kunnen iedere cre-
atieveling, handige Harry/Hannie en 
vooral zeer gemotiveerde handjes, 
jong en oud, zeker gebruiken.

Heb je altijd al carnavalswagens ge-
bouwd of heb je het nog nooit gedaan 
maar lijkt het je wel leuk, meld je dan 
door een mailtje te sturen naar: 
carnavalswagen-nuenen@hotmail.
com.

Gebruik dit mailadres ook om bij-
voorbeeld meer informatie op te vra-
gen! Na de zomer willen we de eerste 
bijeenkomst plannen. Deze is ui-
teraard vrijblijvend.

Laten we van de optocht van Nuenen 
weer een pareltje maken in 2023!

Sam’s Kledingactie voor 
schoolkinderen in Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie, die samenwerkt 
met hulporganisatie Cordaid, een aantal speciale landelijke actiedagen, om 
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar is 
er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oe-
ganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

zouden komen, na de heropening 
toch weer naar school gaan of op 
school blijven. Hoe meer kinderen 
naar school gaan, hoe meer kans ze 
hebben op betaald werk en hoe be-
ter hun toekomstperspectief wordt. 
En dit geven zij weer door aan hun 
kinderen. 
We hopen samen met u hiervoor te 
kunnen zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk 
van Sam’s Kledingactie, de projecten 
die zij ondersteunen en over wat er wel 
en niet mag worden ingeleverd? Of wilt 
u misschien zelf als vrijwilliger voor de 
stichting aan de slag? Kijkt u dan eens 
op www.samskledingactie.nl

Actiedag in Nuenen
Op zaterdag 9 april kunt u in Nuenen 
kleding en schoenen -die u niet meer 
draagt, maar waar iemand anders 
misschien nog wel blij van wordt- in-
leveren bij de Heilige Clemenskerk 
aan het Park 55.
De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 
10.00-12.30 uur aanwezig om de 
goederen, geheel coronaproof, in 
ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed 
en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden mogen zij helaas niet 
aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar
Het geld, dat de verkoop van uw goe-
de en bruikbare kleding opbrengt, 
biedt kinderen in Oeganda iets onbe-
taalbaars: door naar school te gaan, 
maken zij kans te kunnen ontsnap-
pen uit de armoedecirkel en een be-
tere toekomst voor zichzelf te creë-
ren! Met uw steun in de vorm van kle-
ding en schoenen zorgt Sam’s Kle-
dingactie er samen met Cordaid voor 
dat de kinderen die niet (meer) naar 
school gaan of na Covid-19 niet terug 

Flessen inzamelen voor Oekraïne
Lars, 7 jaar, en zijn broer Roy, 4 jaar, wilden graag iets doen voor de kinderen in 
Oekraïne. Ze hebben wat kleding weggegeven maar ze wilden nog meer doen. 
Dus hebben ze een flesseninzamelingsactie bedacht. Ze hebben posters ge-
maakt en op het voorraam gehangen. Mensen konden flessen bij hen inleveren 
of hun adres appen, dan kwamen de jongens de flessen halen. Een week lang 
zijn ze hard aan het werk geweest. Gisteren hebben ze 50 euro overgemaakt 
naar giro 555. Hun ouders Stefan en Amber Schenkels waren heel trots op hen.
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De beste partner 
voor uw hypotheek 

persoonlijk | onafhankelijk | professioneel

Prijs voor een bijzonder  
talent in Guatemala
De jonge Arís Almira Canás uit Guatemala was heel blij en verrast toen hij 
hoorde dat hij was uitgekozen als Bijzonder Talent van het jaar 2021. 
Dankzij een beurs uit Nederland kan hij een studie maatschappelijk werk 
volgen. Die rondt hij binnenkort met goed gevolg af.

Talent van het jaar 2021
“Ontdek je talenten en gebruik ze 
maximaal, niet alleen voor jezelf, maar 
ook om anderen op weg te helpen”. Dit 
is een belangrijke leidraad in het werk 
van de Talent Foundation. Zij steunen 
bij voorkeur jongeren die actief bijdra-
gen aan verbeteringen in hun ge-
meenschap en die daarmee een voor-
beeld zijn voor hun omgeving. 
Het bestuur van de Talent Foundation 
is enthousiast over de bijdrage die 
Arís levert aan zijn gemeenschap en 
ziet in hem een inspirerend voorbeeld 
en een rolmodel voor jongeren. 
Jaarlijks stelt de Talent Foundation 
een prijs beschikbaar voor zo’n bij-
zonder talent. Die bestaat uit een 
oorkonde en een geldbedrag van 
350 euro. Arís sluit met zijn belange-
loze inzet volledig aan bij de filosofie 
van de Talent Foundation. Daarom 
heeft het bestuur besloten om de 
prijs voor het jaar 2021 toe te kennen 
aan Arís Almira Canás. 
Onlangs werd deze prijs op een fees-
telijke wijze aan hem overhandigd in 
het bijzijn van een aantal leden van 
AMDE. Na het officiële gedeelte was 
er een gezamenlijke lunch en een ge-
zellig samenzijn. 

Informatie / Steun
Voor meer informatie over het beur-
zenprogramma kunt u contact opne-
men met de Stichting Nuenen-Gua-
temala, via tel. 040-2833305 of e-mail 
contact@nuenen-guatemala.nl. Als u 
een student(e) wilt steunen kan dat 
via een gift op rekeningnummer NL64 
RABO 0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nu-
enen-Guatemala o.v.v. ‘studiebeurs’.
Elk talent dat tot bloei komt maakt de 
wereld weer een beetje beter.

Zijn talent kwam niet alleen tot uiting in 
zijn studie, maar ook in zijn sociale be-
trokkenheid. Al heel jong werd hij ver-
kozen tot lid van de Raad van Gemeen-
schapsontwikkeling in zijn woonwijk. 
Deze lokale instantie waakt over de ont-
wikkeling en bescherming van de ge-
meenschap. Arís maakt ook deel uit van 
een groep jongeren die vrijwilligers-
werk verrichten in hun gemeenschap 
om zo bij te dragen aan burgerpartici-
patie. Samen met deze groep zet hij zich 
in om groentetuinen aan te leggen zo-
dat gezinnen hun eigen voedsel kunnen 
verbouwen. Daarnaast is hij bestuurslid 
van AMDE, een vereniging van nabe-
staanden van mensen die spoorloos 
verdwenen tijdens de burgeroorlog.

Studiebeurzen
Al een aantal jaren ontvangen jonge 
studenten in Guatemala een beurs 
via de Stichting Nuenen-Guatemala. 
Het geld hiervoor komt van de Talent 
Foundation in Eindhoven. Dit is een 
´kleine goede doelen´ stichting die in 
1991 is opgericht en geheel bestaat 
uit vrijwilligers. De Talent Foundation 
geeft financiële ondersteuning aan 
individuele, kansarme jongeren die 
in hun eigen land niet de mogelijk-
heid hebben om een menswaardig 
bestaan op te bouwen. Ze steunt hen 
in het volgen van een opleiding, het 
leren van een ambacht of het opzet-
ten van een eigen bedrijfje. In Guate-
mala doet ze dat samen met de Stich-
ting Nuenen-Guatemala die zorgt 
voor de selectie, de voortgangsrap-
portages en de financiële verant-
woording. De jongeren worden be-
geleid door mensen ter plaatse die 
hen stimuleren en motiveren om hun 
talenten en ambities te ontwikkelen. 

Een trotse Arís temidden 
van familie en vrienden

Oekraïne, een verhaal dichtbij
Door Janneke Mes

Als je wel eens hebt gegeten in The Yellow Rabbit aan het Park, zul je haar 
vast wel kennen; Viktoria Lebid, de goedlachse gastvrouw van het restau-
rant. Dertien jaar geleden verhuisde zij naar Nederland, vanuit Oekraïne; 
het land wat nu aangevallen wordt door Rusland. De oorlog waar de hele 
westerse wereld mee bezig is, zich zorgen over maakt en machteloos 
moet toekijken hoe mensen daar bedreigd worden en alles verliezen. 

Alles achtergelaten
De stroom mensen die het land wil-
len ontvluchten blijft maar aanhou-
den. Ook enkele familieleden van 
Viktoria hebben het land verlaten. 
Viktoria’s oudere broer Sergei was als 
vrachtwagenchauffeur in Wit-Rus-
land toen de oorlog uitbrak. Hij kon 
niet meer veilig terugkeren naar zijn 
woonplaats Tsjernihiv. Hij besloot 
om naar zijn zus in Nederland te rei-
zen, zijn vrachtwagen achterlatend, 
en ook zijn huis en vriendin. Via fami-
lie in Letland is hij twee weken gele-
den bij Viktoria en haar gezin aange-
komen. En sinds kort ook zijn zwan-

Uiteraard ook een grote zorg voor Vik-
toria, wiens familie daar woont. Zij 
zijn nog gezond maar elke dag krijgt 
Viktoria verontrustende berichten 
van haar familie en vrienden over het 
oprukkende Russisch leger. Viktoria 
komt oorspronkelijk uit Tsjernihiv, 
een stad zo groot als Eindhoven, ten 
noorden van de hoofdstad Kiev, 
dichtbij de grens met Rusland. Deze 
stad ligt nu enorm onder vuur. Men-
sen die willen vluchten worden be-
schoten. Veel van de stad is verwoest, 
gebouwen en infrastructuur vernield. 
In de winkels is steeds minder te 
koop, en water en electra is schaars.

gere dochter en man, die Kiev ont-
vlucht zijn, onzeker over het lot van 
hun familie.

Dankbaar
Waar Viktoria’s leven drie weken ge-
leden nog volkomen normaal was, 
staat haar leven op dit moment op 
zijn kop. Haar dagen zijn vol met re-
gelzaken voor haar familie. Veel vas-
te restaurantgasten hebben Viktoria 
persoonlijk een hart onder de riem 
gestoken. Ze vond het hartverwar-
mend hoe sommigen geld en kle-
ding schonken voor de eerste op-
vang van haar familie. Daarnaast zet 
zij zich in als tolk voor de Oekraïense 
vluchtelingen die in Microlab op 
Strijp-S in Eindhoven worden opge-
vangen. De verhalen van haar broer 
en nicht zijn minder heftig dan de 
verhalen die ze daar hoort. Er is veel 
chaos en mensen hebben veel vra-
gen over hoe hun leven nu verder 
moet. En zo zijn er duizenden andere 
verhalen naast deze.
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Reactie’s lijsttrekkers

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Nuenen, Gerwen & Nederwetten 16 maart 2022
LIJST-       NUMMER VAN HET STEMBUREAU      TOTAAL VOORLOPIGE

NAAM POLITIEKE PARTIJ NUMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 STEMMEN ZETELS

W70 1 749 240 282 219 55 168 248 126 238 113 360 224 98 14 3134 6

GROENLINKS/Partij van de Arbeid 2 578 197 156 202 49 189 256 97 125 81 192 154 125 8 2409 4   

VVD 3 320 135 148 121 18 85 79 55 88  55 157 187 52 3 1503 3

D66 4 288 90 97 121 2ß5 79 84 42 80 29 146 11ß0 56 1 1248 2

CDA 5 212 76 53 65 30 37 87 71 138 28 80 78 30 9 994 1 

Combinatie Nuenen c.a. 6 188 52 33 159 16 50 70 47 231 73 68 58 24 3 1072 2 

Lijst Pijs 7 144  66 47 48 25 56 76 19 56 37 57 46 14 0 691 1 

Ongeldige stemmen   7  1 4 3 0 0 5 0  0 0 3 0 2 0 25 

Blanco stemmen   11 3 6 10 2 6 3 7 2 7 7 5 1 0 70 

GELDIGE STEMMEN  2490 859 822 945 220 670 903 464 958 423 1067 862 400 38 11121 

STEMBUREAUS
1. Het Klooster Raadszaal, Park 1
2. BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
3. BS De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15

4. Gymzaal Jacobushoek, Jacobushoek 7
5. Kerkgebouw de Regenboog, Sportlaan 5
6. Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12

7. Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
8. Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 1
9. Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
10. Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1

11. OBS de Rietpluim, Ouwlandsedijk 27
12. Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
13. Het mooiste blauw basisschool, Pennekart 1
14. Zorgcentrum De Akkers

Opkomst 58,06%

Foto Frank van Welie

D66
Door Janneke Mes

De hele woensdagavond was de stemming vanuit de verschillende stem-
bureaus vrij consistent voor D66. De partij stond op een vierde plaats en 
bleef daar gestaag. 

D66 had al twee zetels en de verwachting van Anneke Coolen-Pero was dat zij 
minimaal op deze plek zouden blijven, net achter de VVD. Ze hoopte nog op 
een derde zetel maar dat zat er toch niet in  bij deze verkiezingen. Ze was heel 
tevreden met het opkomstpercentage van bijna 60%, wat hoger was dan het 
landelijk gemiddelde. En ze was blij verrast dat na jaren rechts stemmen, Nue-
nenaren nu meer naar links zijn gaan stemmen. Ze gaf aan dat alle partijen 
wel overeenstemmende speerpunten hebben. Thema’s als betaalbare wonin-
gen en duurzaamheid staan bij alle partijen hoog in de aandacht. D66 wil wat 
betreft de woningbouw echt inzetten op het efficiënt benutten van de be-
perkte ruimte bij een hoge vraag, door hogere woonlagen en anders verdelen 
van de ruimte. Daar heeft D66 wel creatieve ideeën over, zoals bijvoorbeeld 
gezamenlijke binnentuinen. ‘’Wij vinden het belangrijk dat jongeren niet ver-
trekken uit Nuenen en jonge gezinnen in Nuenen kunnen blijven wonen’’. 

Terugblik gemeente-   
raadsverkiezingen 2022
Dit jaar konden mensen ook weer vervroegd stemmen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen: op maandag 14 en dinsdag 15 maart waren 2 stem-
bureaus open: het gemeentehuis en Het Klooster. Op dinsdag was boven-
dien zorgcentrum De Akkers een paar uur open als stembureau, speciaal 
voor de bewoners.

W70
Door Gerrit van Ginkel

Bij iedere bekendmaking van de uitslag werd het steeds duidelijker: W70 
was steeds de grootste in dat district en behaalde met overmacht de 
meerderheid van de stemmen van dat stembureau.

VVD 
Door Mariët Jonkhout

Op de goed bezochte avond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen, vind ik de kandidaat raadsleden van de VVD gezamenlijk aan een stata-
fel in het midden van het Rabobankplein. Onder hen ook de nieuwe lijsttrek-
ker; Alex Appel. “Het wordt consolideren”, zegt hij een klein beetje teleurge-
steld, als de uitslagen zichtbaar worden. “We hadden op iets meer stemmen 
gehoopt, dan de 1503 die we er nu gekregen hebben, maar we blijven met 
drie zetels in de raad vertegenwoordigd. Het aantal stemmen op een lande-
lijke partij in Nuenen c.a., laat de tendens zien die in het hele land geldt; 
plaatselijke partijen, waarbij het ‘ons kent ons’ een belangrijke rol speelt, 
doen het bij gemeenteraadsverkiezingen beter. En dat is wel jammer want 
wij komen als VVD echt op voor de burgers in ons mooie dorp. Zo staat be-
taalbaar wonen voor zowel jongeren als senioren bovenaan ons lijstje. En 
ook een goede mobiliteit, met zo min mogelijk verkeershinder is een van 
onze speerpunten. We zullen ons hier dan ook de komende vier jaar voor in-
zetten en ons van onze beste kant laten zien.”

Woensdag 16 maart 2022, dé dag van 
de verkiezingen, waren alle 13 stem-
bureaus open. ’s ochtends om 06.00 
uur openden we het gemeentehuis, 
waar we alle spullen voor de voorzit-
ters van de stembureaus klaar gezet 
hebben. Rond de klok van 06.30 uur 
kwamen de eerste voorzitters bin-
nendruppelen. Zij haalden de spullen 
op en zorgden dat ze op tijd op het 
stembureau waren voor de ontvangst 
van de overige stembureauleden. Om 
07.30 uur was alles in gereedheid ge-
bracht en konden de kiezers worden 
toegelaten voor de stemming.
De stemming kwam langzaam op 
gang, in de ochtend was het op de 
meeste stembureaus nog erg rustig. 
Door de dag heen werden alle stem-

bureaus door de gemeente bezocht 
om te kijken of alles goed verliep en 
werd er een praatje gemaakt met de 
stembureauleden.
Het Klooster was voor de eerste keer 
extra toegankelijk ingericht. Daar 
konden mensen die slechtziend of 
blind zijn of mensen met een slechte 
handcoördinatie hun stem zelfstan-
dig uitbrengen. 
Tot 21.00 uur konden de kiezers uit 
Nuenen hun stem uitbrengen, dit le-
verde een opkomstpercentage op van 
58%. Na 21.00 uur werden op alle 
stembureaus de stemmen geteld, 
eerst op partijniveau. Deze voorlopige 
uitslag werd z.s.m. doorgegeven, zo-
dat de burgemeester in Het Klooster 
tijdens de uitslagenavond deze voor-

lopige uitslagen kon presenteren aan 
de aanwezige partijleden en andere 
geïnteresseerden. Daarna kwamen de 
voorzitters terug op het gemeente-
huis om alle spullen in te leveren en 
werden alle uitslagen in het systeem 
gezet. Dit duurde tot ongeveer 02.00 
uur. We kunnen terugkijken op goed 
georganiseerde verkiezingen.

 Yvonne van Zutven
Projectleider Verkiezingen 

gemeente Nuenen

GroenLinks-PvdA 
Door Gerrit van Ginkel

Op het eind van de verkiezingsavond werd het voor veel aanhangers van 
de fusiepartij GroenLinks-PvdA steeds duidelijker: hun partij had het pri-
ma gedaan en haalde bij veel kiesdistricten een respectabel aantal stem-
men. In totaal haalde de partij ruim 2400 stemmen binnen en dat was 
goed voor een tweede plaats in de Nuenense verkiezingsstrijd.

Lijst Pijs
Door Caroline van Nes

Vier jaar geleden was het niet gelukt; Lijst Pijs kwam stemmen tekort om 
zitting te kunnen nemen in de Nuenense gemeenteraad. Nu, vier jaar la-
ter, kreeg de partij van Hans Pijs 691 stemmen, ruim voldoende voor een 
zetel. Voordat de einduitslag bekend was, zei Hans Pijs: “Natuurlijk hoop 
ik heel erg dat ik weer mee kan doen, er zijn nog zoveel dossiers die moe-
ten worden afgewerkt. Ik weet zeker dat wij daar als Lijst Pijs een belang-
rijke steen aan kunnen bijdragen. Maar als het niet lukt, ga ik daar niet 
lang wakker van liggen en ga ik verder met proberen goeie dingen te 
doen voor Nuenen.”

Nummer 2 op de lijst, Joost Heijnen, 
vult aan: “Op zijn zachtst gezegd laat 
de samenwerking tussen raad en col-
lege, maar ook in raad en college on-
derling, wel wat te wensen over. Ik 
denk dat wij heel goed als een soort 
‘smeerolie’ kunnen helpen die samen-
werking te verbeteren.”
Hans: “Het bouwen met name voor 
jongeren, maar ook voor ouderen, dat 
is een van onze belangrijkste speer-
punten. Nou ben ik er vier jaar uit ge-
weest en in die vier jaar is er eigenlijk 
niks gebeurd. Ik hoop dat ze nou eens 

een vuist maken en een en ander reali-
seren. We moeten eerst oude zaken re-
gelen, bijvoorbeeld de beloftes waar-
maken die we aan de Sinti hebben ge-
daan. En Eeneind-west, daar lijkt de 
gemeente totaal de regie kwijt te zijn, 
daar moeten we weer grip op krijgen.” 
Joost besluit: “Nuenen is gewoon 
een prachtig dorp. Met een bloeiend 
verenigingsleven, een bloeiende 
middenstand, met heel veel bedrij-
vigheid en mooie natuur, dat wil ie-
dereen zo houden en dat is waar we 
voor willen knokken.” 

Op het eind van de verkiezings-
avond bleek dan ook dat W70 op-
nieuw de winnaar was van de ge-
meenteraadverkiezingen 2022 in 
Nuenen.
Er zijn ruim 3100 stemmen uitge-
bracht op W70 en dat waren er ruim 
700 meer dan de tweede partij Groen-
Links-PvdA. Deze fusiepartij deed 
voor de eerste keer mee met de ge-
meenteraadsverkiezingen in Nuenen.

“De grootste partij neemt normaliter 
het voortouw bij het formeren van 
de coalitie. Tot nu toe is een sterke 
GroenLinks-PvdA zeker een partij 
om rekening mee te houden. De 

grootste partij mag een coalitie sa-
men gaan stellen met 3 wethouders. 
Let wel, dat is geen wet! De winst 
van GroenLinks-PvdA vond wethou-
der Stultiëns verdiend.

Karin Aarts-Janssen

“Zijn jullie tevreden met deze uit-
slag”? Was de vraag aan Monique 
Donkers, lijsttrekker van Combinatie 
Nuenen. “Ja, wij zijn zeer tevreden” 
antwoordde Monique, “de uitslag is 
duidelijk, wij staan met beide benen 
op de grond, hebben geen kapso-
nes, blijven bij onze basis en halen 2 
zetels”! “We Komen terug van 0 ze-
tels in 2018”. “De Combinatie Nue-
nen staat voor het behouden van 
het dorpse goede, bestuurlijke 
transparantie en van gebruikmaken 
van de stad dichtbij. Leefbaarheid 
staat voorop net zoals zorgen voor 
elkaar. De kiezers gaan steeds meer 
inzien hoe belangrijk dat is”. “Wij 
hebben het niet hoog in onze bol” 
“Samen staan we sterk. Dorpen zijn 
nu eenmaal anders dan steden.” 

Gemeente Nuenen 

CDA
Door Mariët Jonkhout

Het CDA Nuenen was de afgelopen 
weken goed zichtbaar binnen de ge-
meentegrenzen van Nuenen c.a. De 
partij, met voorop de nog jonge lijst-
trekker Bart van Lieshout (1989), 
voerde uitgebreid campagne en de 
spandoeken met het CDA-logo wa-
ren dan ook op vele plekken goed 
zichtbaar. Alle inspanningen ten 
spijt, leverde het aantal stemmen 
van 994 net niet genoeg op om de 
twee raadszetels van de afgelopen 
periode te behouden. Dit betekent 
dat de komende vier jaar alleen 
nieuweling Bart van Lieshout, zelf 
pas een jaar lid van het CDA, zitting 
zal nemen in de Nuenense raad. 
Maar, zoals hij zelf zegt: “Als jong ge-
zicht heb ik een nieuwe frisse blik op 
de bestaande kwesties binnen de 
gemeente en met die instelling ga ik 
me inzetten. Ik ga voor verbinding, 
voor luisteren naar en aandacht heb-
ben voor elkaar. Als gemeenteraads-
lid ben ik er voor iedereen.”
Inmiddels zijn we een aantal dagen 
verder en heeft Bart van Lieshout 
besloten zijn raadszetel niet te aan-
vaarden, maar deze over te dragen 
aan de nummer twee op de kieslijst; 
Cees Meijvis. Dit omdat de partij op 
dit moment gebaat is bij een ervaren 
persoon om aan de belangen en 
standpunten van het CDA en zijn 
kiezer recht te doen. Bart vervolgt de 
komende vier jaar zijn activiteiten 
als burgercommissielid.

Lijsttrekker Jan Wezenbeek was in 
juichstemming over het behaalde 
resultaat. ”De kansen om mee te 
doen met deze uitslag zijn nu een 
stuk groter. Als we 2 zeteltjes be-
haald hadden en GroenLinks ook 
twee, hadden we waarschijnlijk 
geen kans gehad om mee te doen in 
een coalitie. Daarom ben ik erg blij 
met ons besluit om samen te gaan 
met als resultaat een uitslag waar 
men niet om ons heen kan. Nu kun-
nen we meesturen en daar heb ik 
mijn ziel en zaligheid aan verbon-
den”, volgens een trotse Jan Wezen-
beek. 
We willen in de raad nieuwe dingen 
gaan doen. Voor de invulling daar-
van hebben we goede kandidaten 

die voor een belangrijke kwaliteit-
simpuls kunnen zorgen. Jan Wezen-
beek ambieert geen functie als wet-
houder in een nieuwe coalitie. Door 
de complexe materie die op ons af-
komt is een samenwerking met 
Eindhoven onvermijdelijk, besluit 
hij.” 

Foto Frank van Welie



ROND DE LINDE week 12 Donderdag 24 maart 2022

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.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

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

Pedicure: ALTA GRACE 
Ook voor medisch noodza-
kelijke voetzorg! Wil je een 
manicure dan kan dat. Ik 
kom ook aan huis! Laat je ex-
tra verwennen met gelakte 
nagels / voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

TE HUUR: Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Zie website “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tevens opslagbox 
in Stiphout van 15 m2. Telnr. 
06-51 22 16 15.

Meer dan 100 modellen  in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

In small, 

          Deze

Uit voorraad leverbaar

R E L A X F A U T E U I L S
LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

RELAXFAUTEUILS
in leder of stof - 
maatwerk

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nlGestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Maandag t/m zaterdag geopend 
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Vacature Verkoopadviseur
https://www.profita.nl/vacatures.html

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

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

De LEVgroep afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt een vrij-
williger om het klusteam te 
versterken. Hierbij gaat het 
om het verrichten van al-
lerlei klussen in en om het 
huis Voor meer informatie: 
De LEVgroep. Berg 22c, tel. 
040-2831675, ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur, vrij. van 
9.00-12.30 uur.

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

Verhuiswagen
20 m3

+ laadlift en 250 km vrij!
€ 125,- excl. btw.

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

ZONDAG 27 MAART 
VLOOIENMARKT Sport-
hal Genderbeemd-Ster-
kenburg 616, Eindhoven. 
9.00-16.00 uur. Info: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.nl    

KOOPZONDAG 27 MAART
GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

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

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

De vele blijken van belangstelling en medeleven 
na het overlijden en bij de begrafenis van 

Petra van de Sande
waren heel bijzonder en deden ons goed. 
Onze oprechte dank daarvoor aan eenieder.

Familie Van de Sande

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 maart 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 27 maart 11.00 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties:
Zaterdag 26 maart 18.30 uur: Jan de 
Haas (vanwege verjaardag).
Zondag 27 maart 11.00 uur: Annie van 
Doorn - van Loon; Jan Billekens; over-
leden familie Rooyakkers - Rooyak-
kers; overleden Oud Prinsen en Wit-
voeters.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 27 maart om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
toraal werker R. van Eck.

Misintenties: 
Petra van de Sande; Maria Donkers - 
Van Stipdonk; Maria Donkers - Bekx; 
Overleden ouders Martinus Donkers 
en Hanneke Donkers - Van Acht, van-
wege sterfdag. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 27 maart om 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties:
Halina en Aloys Kominek; Piet Ren-
ders en Ilse Renders.

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

Op 27 maart zijn we halverwege de 
veertigdagentijd (half vasten). Deze 
dag wordt ook wel genoemd zondag 
Laetare= zondag Verheugt U! Voor-
ganger in de dienst is ds. Christien 
Crouwel. De dienst begint om 10.00 
uur. Er is kindernevendienst en kleer-
maker Fijnvandraad zal weer van de 
partij zijn!. Er zal een collecte worden 
gehouden voor het Bijna Thuis Huis 
'Latesteyn' in Nuenen. Na de dienst is 
er koffie en thee om elkaar te ont-
moeten. U bent van harte welkom, 
maar ook als u thuis de dienst wil vol-
gen is dat mogelijk via livestream. Zie 
daarvoor de website van onze kerk.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 24 maart. 17.30 uur Lof; 
18.00 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Gabriël, aartsengel.
Vrijdag 25 maart. Feest van Maria 
Boodschap. 17.45 uur Kruisweg. 
18.30 uur gezongen H. Mis, gedach-
tenis van de Vasten. Sterfdag van Mgr 
M. Lefebvre (1991).
Zaterdag 26 maart. 09.00 uur H. Mis 
van de Vasten. 10.30 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 27 maart. Vierde zondag van 
de Vasten, zondag Laetare. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis.
Maandag 28 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Jo-
hannes van Capistrano, belijder. 
Dinsdag 29 maart. 18.30 H. Mis van 
de Vasten. 
Woensdag 30 maart. 07.15 H. Mis van 
de Vasten.

Trotse ouders 
Paul & Carin Messerschmidt 

en grote broer Stan

22 maart
2022

evi

geboren

Welkom lief meisje

Samen genietend in de lentezon...
en dan is abrupt alles anders.

Wel broos en breekbaar de laatste jaren, maar iedere dag vol goede moed.
Martine, mijn grote onvoorwaardelijke liefde, onze zorgzame moeder

en trotse oma is uit het leven gegleden. 

Martine Jansen--Rooij
bijna 90 jaar geworden en ruim 69 jaar samen met 

Adri Jansen
Adri

    Marc en Ingrid
        Rens en Marly
        Stan
        Kim en Rob
        Rik

    Nena en Natacha

Nuenen, 18 maart 2022

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

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op vrijdag 
25 maart om 13.45 uur in de aula van het crematorium, Somerenseweg 120 
te Heeze. Aansluitend ontmoeten wij u graag in de koffiekamer.

Adri Jansen

    Marc en Ingrid
        Rens en Marly
        Stan
        Kim en Rob
        Rik

    Nena en Natacha

Loeka en Sophie: nieuwe  
inwoners in onze gemeente
Brengt licht. Vandaar zijn naam LOEKA. Deze nieuwe inwoner in onze ge-
meente is geboren op 25 februari en in de voortuin van het ouderlijk huis 
aan de Heilig Kruisgildelaan 14 in Gerwen staat een prachtige aankondi-
ging onder de bloeiende bloesem. Linda van Moorsel en Remy Klaus zijn 
de gelukkige ouders van zoon Loeka. 

In de Sophiastraat is op 1 januari van 
dit jaar Sophie geboren! Voordat ze 
geboren werd was het ´ei´ nog geslo-
ten, maar vanaf 1 januari kwam er 
een meisje uit tevoorschijn.

Sophie en Loeka: welkom in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.
Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op het raam, schiet dan een foto-
tje en mail foto met toelichting naar 
redactie@ronddelinde.nl. 

Foto Cees van Keulen

Half vasten
We zijn alweer op de helft van de vas-
tentijd. Nog even en dan mag alles 
weer. Consuminderen wordt weer 
consumeren. Pasen komt in zicht en 
dan moeten we in het nieuw. Wat 
schrijft de mode ons dit jaar voor? 
Hoewel….moet dat echt?

Wij, de groene kerken van Nuenen, 
gebruiken de vastentijd om ons be-
wust te worden van het ‘consumeren’ 
van de kleding. De impact op het kli-
maat:

Negatief:
Wist je dat...?
Katoen wordt verbouwd m.b.v. 
kunstmest en pesticiden. Een broek 
kost 10.000 liter water. Microplas-
ticvezels uit kleren zorgen voor ver-
vuiling van onder meer zee, lucht, 
bodem en zoet water.
Kledingproductie vereist soms zo-
veel water, dat er voor de lokale be-
volking niet genoeg overblijft om te 
drinken.
Voor kledingproductie zijn vaak che-
mische stoffen nodig. Wanneer die 
weglekken, leidt dat tot grote mili-
euschade.
Er werken nog steeds meer dan 3,5 
miljoen kinderen van 5 tot 17 jaar in 
deze productie.
Kinderarbeid betekent geen onder-
wijs. Elk kind heeft daar recht op.
Kleding, die in de lage lonen-landen 
gemaakt wordt, door het vervoer, het 
milieu belast?
Als iedere Nederlander één kleding-
stuk minder koopt, heeft dat meer 
klimaatimpact dan een jaar lang ve-
getarisch eten door alle Rotterdam-
mers. 

Positief: 
Wist je dat…?
Je kunt sociaal, economisch en ecolo-
gisch bijdragen door duurzame, eer-
lijk geproduceerde kleding te kopen.
Je kunt je niet slaafs laten leiden door 
de heersende mode om veel nieuwe 
kleding te kopen, terwijl je kast al zo 
vol is.
Je kunt kleding hergebruiken door 
het: te ruilen, weg te geven, naar de 
kringloop te brengen en door er 
nieuwe garen van te laten maken.

Koop goede, eerlijke kleding. 
Kijk, wat de samenstelling van de stof is.
Kijk, waar het gemaakt is.
Kijk, waar het blijft na afdanking.

Ga voor meer informatie/wetens-
waardigheden en een geef een reac-
tie op de website van de parochie en 
de PGN.

Een eenmalige geneesmiddelenactie 
voor de oorlogsslachto� ers uit Oekraïne
Via een huisarts kwamen wij in contact met Tamara Rybak, arts in de ge-
handicaptenzorg uit Ukraine. Samen met collegae zorgt zij ervoor dat ie-
dere week een vrachtauto met geneesmiddelen naar Oekraïne gaat.

wel op de artikelen uw naam te ver-
wijderen. Wilt u wel een bijdrage leve-
ren, maar heeft u geen courante me-
dicijnen meer in huis dan kunt u in de 
desbetreffende winkels uw keuze ma-
ken. Help Tamara Rybak en haar orga-
nisatie zo dat zij nog meer hulpgoe-
deren naar Oekraïne kan brengen.

Wilt u zelf ook meedoen en uw huis be-
schikbaar stellen dan kunt u via de mail 
c.vonkj@onsnet.nu contact met ons 
opnemen. Het zou mooi zijn als u via 
uw buurt app de artikelen kunt verza-
melen en ze daarna aan een van on-
derstaande adressen aanlevert. Iedere 
werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Molvense Erven 109, Vallestap 9, Vo-
gelsgaarde 11,  Zilvermeeuwhof 22, 
Jo van Dijkhof 71 en  Antonius Schut-
slaan 8, Eeneind.

Allemaal willen wij helpen om het 
leed wat door de oorlog wordt aan-
gericht zo goed als mogelijk is te ver-
zachten. Er is een chronisch tekort 
aan medicijnen, verband en genees-
middelen. Kunnen wij hiermee iets? 
Zo werd het idee geboren om een in-
zamelingsactie te houden.
Iedereen heeft in principe een medi-
cijnkastje of lade waar restant medi-
cijnen opgeborgen worden. En ver-
moedelijk nog goed genoeg zijn om 
dienstbaar te zijn voor deze actie. 
Niet alles kan gebruikt worden. De 
houdbaarheidsdatum moet minstens 
nog 3 maanden bestaan. Het gaat o.a. 
om verband (in gesloten verpakkin-
gen), pleisters, mitella’s, brandzalf, va-
seline, allerlei soorten pijnstilling; te 
veel om op te noemen. Alles wat 
bruikbaar is, is meegenomen.
I.v.m. de privacy wetgeving dient u 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 12

Oplossingen wk 11
R R E B M E G A L L O N

L C A K E B L I K H A E

O N E G E D I N E R V R

T F E E R K N M P O P E

U M L E H N E P O R T O

S A T S U L K R E W N K

B A A R S L K R E K E L

L H Z N F E E K S S M U

O C A A N K L O P P E N

E A L N T A C T V O L Z

M U I N A R U U S E C I

O S G R I E T R T D G G

R A P P O R T

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

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

Kruiswoord

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

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

T A B L E T K N U D D E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9
5 3 2

8 5 6 9
3 4 8

4 7 5
2 1 6

6 3 8 9
8 3 5

2

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

Horizontaal: 1 vlegel 6 gammel voertuig 11 Algemene Inspectiedienst 
12 Europese ruimtevaartorganisatie 14 elektrocardiogram 15 Open Universiteit 17 brandstof 
20 mijns inziens (afk.) 21 telwoord 23 zonnescherm 24 heftig 25 werpanker 27 riv. in Italië 
28 voormalig 29 geneesmiddel 30 pl. in Limburg 32 biefstuk 34 dierengeluid 35 Socialistische Partij 37 
lichaamsvocht 40 magazijn 44 niveau 46 Technische Universiteit 47 in de (afk.) 48 land in Afrika 
50 gestold vleesnat 51 afdeling 54 geneesmiddel 55 trekdier 56 gedachtenis 58 luitenant (afk.) 
59 grappenmaker 60 priem 61 grap 63 wintervoertuig 64 beroep.

Verticaal: 1 tijdstip 2 onder andere (afk.) 3 wenk 4 levenslucht 5 deel v.e. station 6 koffer 7 werkelijk 
8 in combinatie met 9 kilogram (afk.) 10 lanterfanter 13 kledingstuk 16 tijdstip 18 plakband 
19 pl. in Drenthe 20 onbepaald vnw. 22 bijbelse fi guur 24 vuurtje 26 braadspit 29 stuk 
31 arbeidsovereenkomst (afk.) 33 ratelpopulier 36 zelfvertrouwen 37 deel v.h. lichaam 38 voedsel 
39 pl. in Schotland 40 betrekking 41 azijn 42 hoogste punt 43 geruwd weefsel 45 vordering 49 kreet 
51 Engelse adellijke titel 52 onderwereld 53 dunne overjas 56 lokspijs 57 kloosterzuster 
59 notabene (afk.) 62 na de middag (afk.).

AARDS
ABCES
ACTIVIST
ALAAM
ARREN
BLANCO
CANON
DAADKRACHT
EUROPAS
FREAK
GEBAK
GESEL
GEVAAR
HAVER
HITTE
INLEG
KUCHEN
LIFTCABINE
NAVIGATOR
ONBEGONNEN
POPCONCERT
PRELUDEREN
RAAMWERK
RECHT
RONDE
SNERT
TAART
TONER
TURNLES
WANDEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

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

Winnaar: week 10, Dhr. P. Aarts, Nuenen.

Tweede locatie voor   
Sport BSO Nuenen 
Goed nieuws, Sport BSO Nuenen opent op 1 april een 
tweede locatie in Nuenen. Deze nieuwe locatie is geves-
tigd in Nederwetten bij de plaatselijke voetbalclub RKVV 
Nederwetten. Net als bij de vestiging bij RKSV Nuenen 
zal deze buitenschoolse opvang geheel in het teken 
staan van heerlijk buiten spelen, bewegen en sporten.

Door de enthousiaste reacties en wachtlijst die is ont-
staan op de locatie bij RKSV Nuenen willen we graag 
meer kinderen laten genieten van deze unieke buiten-
schoolse opvang. 
In een mooie uitdagende maar veilige omgeving tus-
sen de sportvelden, tennisvelden, gymzaal en een gro-
te pannakooi ligt deze tweede locatie van Sport BSO 
Nuenen. De kinderen kunnen zich na een lange school-
dag hier echt uitleven, rennen, sporten en zichzelf zijn. 
Bij Sport BSO Nuenen krijgt elk kind de ruimte die hij/zij 
nodig heeft met alle voorzieningen binnen handbereik. 
De nadruk ligt op sport en bewegen maar we gaan ook 
voor natuurbeleving en avontuur. Lekker chillen, eten, 
drinken en knutselen kan natuurlijk ook in de mooie 
binnenaccommodatie. Dit alles onder toezicht van pro-
fessionele pedagogisch medewerkers met ruime erva-
ring in de buitenschoolse opvang en sport.

Niks moet en alles mag, hoe gaaf is dat!
Sport BSO Nuenen en RKVV Nederwetten slaan de 
handen ineen met een doel: Buiten Sporten = Buiten 
Spelen!
Nieuwsgierig? Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen op woensdag 30 maart van 
14.00 tot 17.00 uur op het Sportpark van RKVV Neder-
wetten. Voor meer informatie over deze buitenschool-
se opvang zie www.sportbsonuenen.nl of mail of bel 
naar: infosportbsonuenen.nl / 0647374167.

Tip Jar, beste Americana band 
van Nederland in Van Goghkerkje
Traditiegetrouw geeft Tip Jar aan het begin van de lente een intiem con-
cert in het Van Goghkerkje. “Heerlijk zonder gedoe genieten van mooie 
muziek”, zei een enthousiaste bezoeker die de band voor het eerst hoor-
de en meteen een cd kocht.

Zo treedt Bart 30 maart op in café ’t 
Rozenknopje met The Bayou Bro-
thers, een vierkoppige band die een 
New Orleans sound als uitgangspunt 
nam en daar een heel eigen creatieve 
draai aan geeft met een mix van mu-
ziekstijlen.
De concertagenda is gevuld met op-
tredens op verschillende podia en Tip 
Jar is op veel kanalen te beluisteren. 
Kijk eens op www.tipjar.nl

Tip Jar timmert goed aan de weg en 
heeft de afgelopen jaren een groot 
repertoire opgebouwd van leuke, lie-
ve, mooie liedjes, uit het leven gegre-
pen. Zangeres Arianne Knegt en toet-
senist/gitarist Bart de Win schrijven 
en produceren alle nummers zelf, en 
werken samen met muziekvrienden 
in Nederland, Europa en Amerika 
(Texas). Ook maken ze deel uit van 
andere muziekprojecten en bands. 

V.l.n.r.: Harry Hendriks, Arianne Knegt, Miep en Bart de Win. Fotografie: Mieke Lavrijsen

Lokaal Sportakkoord Nuenen: 

“Iedereen moet met plezier   
kunnen sporten en bewegen in  
een veilige en gezonde omgeving”
Op 29 juni 2018 heeft de minister van VWS, samen met vertegenwoordi-
gers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Natio-
nale Sportakkoord, ‘Sport verenigt Nederland’, getekend waarin zes am-
bities centraal staan: Inclusief sporten en bewegen; duurzame sportinfra-
structuur; vitale sport- en beweegaanbieders; positieve sportcultuur; van 
jongs af aan vaardig in bewegen; topsport inspireert.

De conclusie in het Nationaal Sport-
akkoord is juist; de sport staat er nu 
goed voor, maar we moeten naar de 
toekomst kijken. En die is zeker niet 
zonder uitdagingen. Zonder een ste-
vige inspanning van velen is achter-
uitgang een reëel scenario.

De coronapandemie heeft ons de 
ogen opengemaakt. Het laat ons ener-
zijds zien hoe kwetsbaar de vereni-
gingsinfrastructuur blijkt te zijn en an-
derzijds hoe belangrijk een gezonde 
leefstijl is. Mensen met een ongezon-
de leefstijl en met onderliggend lijden 
wat overigens in veel gevallen weer 
het gevolg was van een ongezonde 
leefstijl, behoorden tot de slachtoffers.
Een gezonde leefstijl versterkt het 
immuunsysteem en maakt je beter 
weerbaar tegen het coronavirus. Uit 
onderzoek blijkt echter dat het te-
genovergestelde gebeurt; meer 
mensen zijn ongezonder gaan leven.

De NLsportraad heeft in haar advies 
“De opstelling op het speelveld” aan-
gegeven dat het juist nu belangrijk is 
na te denken over een toekomstbe-
stendige organisatie en financiering 
van de sport. Topsport, breedtesport 
en bewegen, zo stelt zij, kunnen een 
wezenlijke pijler vormen onder een 
vitale en veerkrachtige samenleving.

Zij adviseert de overheid sport tot 
een publieke voorziening te maken 
en dit op te nemen in een stelselwet. 
Zo heb je naast recht op zorg even-
eens recht op sport en bewegen. 
Middels deze wet kan toegankelijk-
heid en continuïteit worden geborgd 
alsmede de kwaliteit van het sport-
aanbod, -kader, -organisaties en -ac-
commodaties.

Waarom een Sportakkoord? Neder-
land telt ongeveer 26.000 sportver-
enigingen en ruim 6.000 sport- en 
beweegaanbieders voor ruim 9,5 mil-
joen Nederlanders die wekelijks één 
of meerdere dagen sporten. Jong en 
oud doet aan sport en daarmee heeft 
Nederland een ongekend hoge 
sportdeelname. We hebben daar-
voor een unieke verenigingsinfra-
structuur, prachtige sportaccommo-
daties en duizenden vrijwilligers die 
sport en bewegen in Nederland mo-
gelijk maken.

En toch is de bewegingsvaardigheid 
van basisschoolleerlingen in de afge-
lopen tien jaar flink afgenomen. Zo 
voldoet slechts de helft van de Ne-
derlanders ouder dan vier jaar aan de 
beweegrichtlijnen. Nederland is Eu-
ropees kampioen zitten en dat is een 
titel waar we zeker niet trots op moe-
ten zijn. Een duidelijk signaal dat we 
serieus moeten nemen, is dat de klas-
sieke sportvereniging onder druk 
komt te staan, doordat leden en vrij-
willigers afhaken.

De vraag die in het Nationaal Sport-
akkoord terecht wordt gesteld is: kan 
de sport aansluiten bij de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en daar tege-
lijkertijd een positieve bijdrage aan 
leveren? Kan de sport ervoor zorgen 
dat kinderen meer en beter gaan be-
wegen? Lukt het de sport om in te 
spelen op de vergrijzing? Hoe kan de 
sport bijdragen aan een verbonden 
samenleving in een maatschappij die 
is geïndividualiseerd? En in welke 
mate maakt sport straks nog onder-
deel uit van de vrijetijdsbesteding 
van de Nederlanders, als er zo veel 
leuke alternatieven voorhanden zijn?

De Stichting Sportief Welzijn is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van 
het Lokaal Sportakkoord Nuenen, 
hetgeen een uitvloeisel is van het Na-
tionaal Sportakkoord.
Op 7 september 2020 hebben alle 
deelnemende organisaties uit de 
sport, zorg, welzijn, onderwijs/kin-
deropvang en overige maatschappe-
lijke (commerciële) organisaties uit 
Nuenen c.a. en de gemeente Nuenen 
met de ondertekening aangegeven 
de volgende speerpunten/ambities 
actief te steunen:
• Behoud en ondersteunen van vita-

le sportclubs;
• realiseren van een breder lokaal 

sport- en beweegaanbod;
• werving en scholing vrijwilligers;
• sportaccommodaties en verduur-

zaming;
• versterken van de verbinding/sa-

menwerking tussen lokale sport-
verenigingen en andere sport- en 
beweegaanbieders;

• realiseren van de inzet van een pro-
fessional (buurtsportcoach).

Het mooie aan dit sportakkoord is 
wel dat de ideeën en plannen uit de 
samenleving komen en niet van bo-
venaf worden aangedragen/opge-
legd. Draagvlak zoeken is daardoor 
niet noodzakelijk.

Het sportakkoord is slechts een be-
gin. Het begint bij bewustwording, 
want zolang de lokale politiek blijft 
spreken over het subsidiëren van de 
sport in plaats van investeren in een 
gezonde samenleving, hebben we 
nog flink wat slagen te maken. Nue-
nen is meer dan wel of niet hoger 
bouwen of waar een weg wel of niet 
mag komen. Nuenen gaat over u en 
mij en gezond ouder worden, want 
Iedereen moet met plezier kunnen 
sporten en bewegen in een veilige en 
gezonde omgeving. Het is aan de 
nieuwe gemeenteraad vol in te zet-
ten op een gezonder en vitaler Nue-
nen!

Joost WK van de Ven
voorzitter@sportiefwelzijn.nl

Wijn en spijs combineren
Nieuw bij Volksuniversiteit regio Eindhoven de feestelijke cursus Wijn en spijs 
combineren. Deze workshop bestaat uit 2 lessen en start op 7 april, 19.00-
21.30 uur en wordt gegeven in het Augustinianum in Eindhoven. Jos Engbers, 
de docent is een wijnkenner met veel ervaring in de wijnhandel
De eerste avond bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin de vuistregels 
voor het combineren van wijn en spijs besproken worden. Aan de hand van 6 
gerechtjes met 6 bijpassende wijnen wordt de theorie in praktijk gebracht.
Voor de tweede avond kunnen cursisten wensen, onderwerpen en/of vragen 
inbrengen die besproken kunnen worden. Ook op deze avond worden 6 ge-
rechtjes met 6 bijpassende wijnen gepresenteerd.
Meer informatie vindt u op: www.vu-eindhoven.nl
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Kings & Queens Run
Op Koningsdag, woensdag 27 april 2022, organiseert Runnersclub Lies-
hout de derde editie van de Kings & Queens Run. 

Rikken bij de supportersclub 
RKSV Nuenen

Rinus van Hoof 
winnaar tweede 
wedstrijd
Had de organisatie vorige week bij de 
herstart nog te maken met een lage 
opkomst, deze week was de opkomst 
weer gegroeid en de tweede wedstrijd 
werd met een totaal van 111 punten 
gewonnen door Rinus van Hoof.

Uitslag Rikken 18 maart:
1 Rinus van Hoof  111 punten
2 Frits Rooijakkers  74 punten
3 Ria Hurkmans  72 punten
4 Antoon Hurkmans  70 punten 
5 Gerard Sanders  67 punten 
6 Hub Marquenie  66 punten
7 Frans Foolen  65 punten
8 Gerry Dekkers  58 punten
9 Jos Timmers  55 punten
10 Peter de Louw  49 punten

Vrijdag 25 maart is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.00 uur en dan is 
ook weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen zowel leden als 
niet leden.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

SPORT
Programma
RKGSV GERWEN
Zondag 27 maart 
 Woenselse Boys 1 - RKGSV 1  .....14.30
 RKGSV 2 - Dommelen 3  ...............11.00
 Braakhuizen 5 - RKGSV 3  .............13.00
 RKSV Nuenen 7 - RKGSV 4  ..........12.00
 RKGSV 5 - EMK 6  ...............................12.30
 RKGSV 6 - SV Unitas’59 12   ..........14.30
 RKGSV VR1 - Odiliapeel VR1  .......10.00

RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 25 maart
Ned. VR30+1 - Braakh. VR30+1  .19.30
Zaterdag 26 maart
EMK VE - Nederwetten VE  ...........15.30 
Zondag 27 maart
LSV 1 - Nederwetten 1  ..................14.30
Nederw. 2 - Woens. Boys 11  .......10.00 
SBC 10 - Nederwetten 3  ...............10.00
Nieuw Woensel 8 - Ned. 4  ...........12.00
Ned. VR1 - FC Cranend. VR1  ........12.30

RKSV Nuenen 100 jaar deel 8a 

1986 - 1991
Met de opmerking dat we in een rustiger vaarwater zijn terecht gekomen, 
begon de terugblik op het seizoen 86-87. En met recht gezien het feit dat 
het beleidsplan is aangenomen, de jeugdvoetbalorganisatie werd ver-
sterkt met 2 jeugdtrainers en het jeugdleiderskorps nagenoeg op sterkte 
is. Dat mag ook wel met 22 jeugdelftallen in de competitie. De senioren 
speelden met 12 teams, er waren 2 dameselftallen en een veteranenelf-
tal. Voor de 25ste keer vond de uitwisseling plaats met Kuchum. Een ont-
vangst op het gemeentehuis, een sportief treffen en uiteraard een feest-
avond completeerde dit bezoek.

De 13e en laatste avonddriedaagse op 
hometrainers werd in het seizoen 89-
90 gehouden. Soms zijn er tradities, 
hoe enthousiast ook gedragen door 
het bestuur, die aan hun einde ko-
men. Gebrek aan belangstelling bij de 
leden en de ‘dorpsbobo’s (prominen-
ten) lag hieraan ten grondslag. Maar 
ook  goed nieuws, de bouw van de zit-
tribune is door een vaste kern van vrij-
willigers, die bijna niet van de bouw-
plaats af te krijgen waren en vele hel-
pers afgerond om op 12 september 
1989 in gebruik te worden genomen. 
‘De Luistruik; is met deze tribune af, en 
menige vereniging is jaloers op de 
kwaliteit van ons sportpark.
Het ledenaantal bleef stijgen, we zat-
ten al boven de 700 leden. Een sei-
zoen met veel sportieve hoogtepun-
ten bij zowel de jeugd als de senioren.

Het positieve nieuws van het seizoen 
90-91 is dat het ledenaantal bleef stij-
gen, de teller stond nu op 754. Er wa-
ren ook weer kampioenen te huldi-
gen met als uitschieter het 10e met in 
hun midden Tinus Verberne die maar 
liefst 53x wist te scoren. Om uiteenlo-
pende redenen legden 3 bestuursle-
den hun functie neer. Het vereni-
gingsjaar stond  vooral in het teken 
van het functioneren van een aantal 
kaderleden. Een zwarte bladzijde in 
de  club geschiedenis maar uiteinde-
lijk won het gezonde verstand. De 
kwestie werd op een druk bezochte, 
special bijeengeroepen, ledenverga-
dering uiteindelijk opgelost.

Wordt vervolgd

Er is intensief overleg geweest met de 
gemeente over de accommodatieno-
ta om ‘de Luistruik’ aan de eisen te la-
ten voldoen die aan een basisaccom-
modatie wordt gesteld. Er verscheen 
een ‘uit stenen’ opgetrokken kassa, die 
een goed architectonisch geheel 
vormde met de kantine en de kleed-
accommodatie’. De supportersvereni-
ging heeft een scorebord met klok ge-
schonken.
In september 1987 werd aan Piet 
Swinkels, Janus Foederer, Robert Hoff-
mann (60 jaar lid) en ‘Boerke’ Swinkels 
(50 jaar) een receptie aangeboden. 
‘Boerke’ Swinkels mocht zelfs een Ge-
meentelijke onderscheiding en een 
KNVB-speld in ontvangst nemen. Het 
1ste werd dit seizoen kampioen mede 
dankzij topschutter John van den El-
sen die 44 keer doel trof.

Op het seizoen 88-89 kon met tevre-
denheid worden teruggekeken. Di-
verse kampioenen (D2, D3, D4 bij de 
jeugd, het 2e en het 10e bij de senio-
ren werden gehuldigd. Het 1e ont-
snapte op het nippertje aan degrada-
tie. Met de Gemeente werd - eindelijk 
- overeenstemming bereikt over de 
privatisering van het sportpark en 
het beheer van de accommodatie 
werd ondergebracht bij de stichting 
‘Beheer en Onderhoud Sportaccom-
modaties in Nuenen (BOSN)’. Het be-
stuur heeft de aanzet gegeven tot de 
bouw van een overdekte zittribune. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt 
door het verhuren van reclamebor-
den.

Toptijden Z&PV Nuenen   
in Eindhoven en Duisburg
Na 2 jaar afwezigheid kon de International Talent Trophy in Eindhoven 
weer doorgaan, met deelname uit België, Duitsland en Nederland, inclu-
sief 6 zwemmers uit Nuenen. Daarnaast dook in Duisburg 1 zwemmer uit 
Nuenen het water in bij de daar gehouden Swimmwettkampf. Totaal re-
sultaat op 27 van de 29 gezwommen afstanden een persoonlijk record!

eens onderweg naar een nieuwe top-
tijd op de 200vrij van 2.31.04.

Duisburg
In Duitsland was slechts 1 zwemmer 
uit Nuenen aanwezig. Lars Diesch 
wist daar op alle 3 zijn afstanden een 
PR neer te zetten. Op de 200school 
en 200wissel leverde dat hem een 2e 
plaats op, maar op de 50school pakte 
hij met 30.68 de winst plus de limiet 
voor de Nederlandse Zomerkampi-
oenschappen van komende juni.

Oosterhout
Komende zondag is er weer een kans 
op limieten voor de Brabantse en Ne-
derlandse kampioenschappen als to-
taal 16 zwemmers uit Nuenen bij de 
limietwedstrijd in Oosterhout van 
start gaan.

ITT
De ITT in Eindhoven is speciaal be-
doeld voor junioren en jeugdzwem-
mers en daar maakten Ines Keijzers, 
Julie van Nispen, Arlyn Schouten, Kae-
lyn Schouten, Liselot van der Velden 
en Koen van den Wildenberg graag 
gebruik van. En met fantastische re-
sultaten, want op slechts 2 van hun 26 
afstanden werd er geen persoonlijk 
record genoteerd.
Zo tekenden alle zwemmers voor een 
PR op de 50vrij, van de 38.46 van Kae-
lyn tot de 29.39 van Julie, liet Ines zich 
uitdrukkelijk gelden op de 100vlinder 
(-8 seconden), zette Arlyn 5.42.22 neer 
op de 400vrij en bracht Liselot haar PR 
op 200vrij naar 2.42.13. Enige jongen 
deze keer, Koen, behaalde zijn grootste 
verbetering op de 100vrij (van 1.22.89 
naar 1.12.85), maar deed dat ook nog 

Nederwetten - Knegselseboys 3-4  

Nederwetten krijgt    
geen loon naar werken
Door Louis Staals

Prachtig voetbalweertje op sportpark de Koppel in Nederwetten. Voor 
het eerst in lange tijd kon Nederwetten weer eens aantreden in de gebrui-
kelijke opstelling. Vol elan en vechtlust probeerden ze deze wedstrijd te 
winnen, want de laatste plaats vinden ze Nederwetten onwaardig. 

In de 2e helft kreeg Nederwetten het 
toch weer wat moeilijker. In de 65ste 
minuut was het opnieuw Tim Geerts 
die de verdediging van Nederwetten 
de baas was.  3-3 dus dachten de sup-
porters van Nederwetten toch maar 
genoegen te moeten nemen met één 
punt. Maar alle hoop werd de grond 
ingeboord toen de scheidsrechter on-
danks hevig vlaggen van de grens-
rechter, Harold van Beers van Knegsel-
seboys, die zeker 10 meter buitenspel 
stond, mocht doorgaan. Hij kon in de 
92e minuut alsnog de winnende tref-
fer scoren. Als Nederwetten dit niveau 
van vandaag aanhoudt en nog enkele 
geblesseerden weer terug zijn, hoe-
ven de blauw-witten zeker niet als 
laatste te eindigen.

Echter na 10 minuten moest de Ne-
derwetten keeper de bal al uit het net 
halen. Tim Geerts benutte een opge-
legde kans 0-1 derhalve. Weer 10 mi-
nuten later echter was het Dennis 
van Es die prima afrondde en de 1-1 
op het scorebord zette. In de 27ste 
minuut kreeg Nederwetten een pe-
nalty die genomen werd door Radi. 
Die schoot echter op de paal maar in 
de rebound kon de attente Dennis 
van Es de 2-1 aantekenen. Wat een 
weelde. Helaas stond na 35 minuten 
de gelijkmaker van Niels Reynders al-
weer op het bord.  Gelukkig kon nog 
voor de rust de voorsprong aangete-
kend worden omdat Willem van Rooij 
na een mooie voorzet de 3-2 binnen 
kopte. 

Nederwetten krijgt    

Laatste uitslagen 
rikken Nederwetten
Uitslag rikken kantine Nederwetten, 
vrijdagavond 18 maart
1e: Sjef Hezius (122 punten)
2e: Ruud Beks (102 punten)
3e: Elle van de Ven (94 punten)
4e: Dinneke Bax (59 punten)
5e: Peer van Kemenade (57 punten)

Dit was de laatste kaartavond van het 
seizoen. De data voor het volgende 
seizoen zullen rond eind september 
verschijnen in deze krant. Dankjewel 
Harry Verhoeven en Hannie Raaijma-
kers voor de goede organisatie, wed-
strijdleiding en de fijne service. Deel-
nemers bedankt voor de gezellige 
avonden en tot volgend jaar!

Van 14 t/m 17 juni

Avondvierdaagse 
Nuenen 2022
Eindelijk we mogen weer een avond-
vierdaagse organiseren. Na twee jaar 
home-editie ( individueel ) naar deel-
name aan het grootste meerdaagse 
sportfestijn van de gemeente Nuenen.
Om organisatorische redenen heb-
ben wij deze activiteit een week moe-
ten verschuiven t.o.v. de eerdere 
planning.
De avondvierdaagse vindt nu plaats 
van 14 tot en met 17 juni as.
Wij als organisatie zijn weer volop 
aan de slag met het aanschrijven van 
de scholen en om de activiteit finan-
cieel in goede banen te lijden gaan 
we de sponsors ( adverteerders ) be-
naderen.

Wij hopen jullie allen, kinderen, ou-
ders en grootouders weer te mogen 
ontmoeten op vrijdag 17 juni bij de 
finish in het park.

Succesvol ouder-kind   
toernooi op TV Wettenseind
Op zondag 20 maart is er na een stilte van twee jaar weer een goed be-
zocht ouder-kind (OKI) toernooi georganiseerd door tennisvereniging 
Wettenseind. Na enkele maartse sneeuwvlokken werd de dag gestart 
met de onthulling van de nieuwe voetbaltafel die door de jeugdleden bij 
elkaar is gespaard door het verkopen van loten voor de Grote Clubactie. 
Hierna volgde een actieve warming up die alle deelnemers, en dan vooral 
de deelnemende ouders, opa’s en oma’s, al goed aan het werk zette.

naars hun beker in ontvangst heb-
ben genomen: in de rode poule Tess 
en Laura Nouwens, in de oranje pou-
le Mex en Tom Mullens, in de groene 
poule Stijn en Remco van Thiel en 
tenslotte in de gele poule Mylan en 
Ramon Voorzaat.
Gefeliciteerd allemaal, bedankt voor 
jullie sportieve gezelligheid. We zien 
jullie komende week graag terug op 
het park tijdens de clubkampioen-
schappen!

De wedstrijdjes die vervolgens ge-
speeld werden in de gele, groene, 
oranje en rode poules zorgden voor 
een verhoogde teamspirit tussen de 
verschillende generaties. Na een 
heerlijke lunch, verzorgd door I Fra-
telli, werden er nog een paar wed-
strijden gespeeld, gevolgd door de fi-
nale’s. Inmiddels was ook de zon te-
voorschijn gekomen en kon de mid-
dag afgesloten worden met een prijs-
uitreiking, waarbij de volgende win-

De winnende kinderen (vlnr): Mylan, Tess, Stijn en Mex

Zumba Gold bij Sanjani 
Zumba Gold is een Zumba-variant met een lagere intensiteit en dus uiter-
mate geschikt voor (jongere) beginnende sporters en senioren, vanaf 55 
jaar! Zumba Gold brengt fitness en dans samen in één effectieve workout. 
Deze les geeft je een interval workout gebaseerd op de leukste Latijns-
Amerikaanse dansstijlen als salsa, merengue en bachata.

Dansschool Sanjani bestaat sinds 
maart 2013 alweer 9 jaar. Vol passie 
wordt er twee keer per week ’s avonds 
lesgegeven. Nu gaan we uitbreiden 
met de woensdagochtend en gaan 
we ons richten op een nieuwe doel-
groep (jongere) beginnende sporters 
en senioren, vanaf 55 jaar!

Ben je klaar om jezelf in conditie te 
feesten? JOIN THE PARTY @ SANJANI!!!

Meld je aan via www.sanjani.nl of 
neem contact op via 06-28557302.

Sanne is Aerobicstrainer en gecertificeerd 
Zumba-instructrice sinds juli 2010 en is 
aangesloten bij het Zumba Instructor 
Network.
www.sanjani.nl

Dit hardloopevenement begint voor 
de deelnemers tot en met 12 jaar om 
09.30 uur met een warming-up. Om 
09.45 uur gaat deze Prinsen Prinsessen 
Run van start op de Heuvel in Lies-

hout. Aansluitend mogen de winnaars 
hun welverdiende prijs in ontvangst 
nemen; alle andere deelnemende kin-
deren worden beloond met een mooie 
medaille! Aanmelden kan via laar-
beekactief.nl of op de dag zelf (€ 1,-).
Om 10.45 uur kunnen alle lopers van 
de Kings & Queens Run aan hun war-
ming-up beginnen. De start van deze 
loop is om 11.00 uur, de prijsuitrei-
king vindt plaats om 12.15 uur. Deel-
nemers kunnen kiezen uit de volgen-
de afstanden: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 km. Alle 
afstanden starten gelijktijdig. Aan-
melden kan tot 20 april via inschrij-
ven.nl (€5,-) en op de dag zelf vanaf 
09.30 uur (€ 7,50). De jeugd tot en 
met 17 jaar betaalt €2,50. (graag ge-
past of met pin betalen).
Ook dit jaar zorgt een DJ weer voor 
sfeervolle muziek, zodat je een lekker 
loopritme vindt en de finish haalt. De 
uitslagen worden zo spoedig moge-
lijk gepubliceerd op uitslagen.nl. Na 
afloop van de Kings & Queens Run is 
er gelegenheid voor een drankje en 
een gezellig samenzijn. 
Kijk voor meer informatie op de site 
www.kingsqueensrun.nl
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Nu met
GRATIS
windsensor

GRATIS DRAADLOZE WINDSENSOR
BIJ AANKOOP VAN EEN KNIKARMSCHERM

• Perfecte bescherming tegen harde wind

• Stuurt draadloos het knikarmscherm aan

• Zorgeloos genieten!Spegelt 102 • 5674 CD Nuenen
040 - 285 77 90 • www.dlczonwering.nl
dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 16.00 uur Actie is geldig van 18 maart t/m 15 mei 2022.

Er is al een Sunmaster 
knikarmscherm met io motor 
vanaf € 1799,-

Connected by 

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

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

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART
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NOW ART
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• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
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NOW ART
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 
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