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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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Groep 8 van 
de Crijnsschool 
heeft het hart 
op de goede 
plaats
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Laatste 
Heijmans 
H-One 
woning 
opgeleverd

Dwèrsklippel 
met het 
Witte Voetje 
2021 voor 
Ton Grimberg
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Elke zondag open

40 liter 
kwaliteits-
potgrond
3.99 p.st.

3 voor

8.99

3
APRIL

Ieder weekend
GRATIS 

PARKEREN
Vanaf vrijdag 18.00 u tot maandag 09.00 u

koopzondag
12.00 - 17.00 uur 

Trouwen op een bijzondere locatie, thuis of waar je maar wilt 

Silvia van den Berg verzorgt 
de trouwdag van je dromen
Door Caroline van Nes

Wanneer je Silvia ontmoet, zie je meteen dat ze de perfecte baan heeft 
gevonden voor zichzelf; die van trouwambtenaar. Ze is een sprankelende 
persoonlijkheid, vrolijk, een vlotte prater, maar ook iemand die goed kan 
luisteren. En ze vindt het heerlijk om stellen die willen trouwen te helpen 
hun mooiste dag te organiseren. Inmiddels is Silvia al zeventien jaar 
trouwambtenaar en heeft ze een enorm netwerk opgebouwd. Ze weet 
precies waar en bij wie ze moet zijn voor de mooiste locaties en alles wat 
nodig is voor de perfecte dag.

Silvia vertelt: “Ik ben begonnen als 
jongste trouwambtenaar, voor de ge-
meente Eindhoven. Ik ben benoemd 
voor die stad, maar ik ben beëdigd 
voor heel Nederland. Ik werk in op-
dracht van de gemeente, maar ik ben 
ook zelfstandig. Vroeger was men ge-
bonden aan bepaalde trouwlocaties, 
maar tegenwoordig willen de ‘hippe-
re en modernere’ bruidsparen, om 
het zo maar even te noemen, op bij-
zondere locaties trouwen. Bijvoor-
beeld op het strand, bij de ouders in 
de tuin of bij de watermolen. Of men-
sen willen in het buitenland trouwen, 
bijvoorbeeld in Toscane of op Ibiza of 
Mallorca. Om aan die vraag te vol-
doen, ben ik voor mezelf begonnen, 
dat is nu zo’n vijftien jaar geleden.

Sinds een jaar ben ik ook trouwmake-
laar, zo heb ik dat genoemd, dat bete-Fotografie Eline Nijburg

kent dat ik stellen help met waar ze 
allemaal aan moeten denken als ze 
gaan trouwen. Wat moeten ze alle-
maal regelen en wat zijn leuke loca-
ties? Ik werk veel met vaste locaties, 
zoals hier bij de watermolen. Overi-
gens was ikzelf de eerste bruid die 
hier trouwde toen de watermolen 
een trouwlocatie werd, dus ik kom 
hier ontzettend graag, voor mij is dit 
echt een thuis.

Het verschil met trouwen bij de ge-
meente is dat je dan drie weken van 
tevoren een trouwambtenaar toege-
wezen krijgt. Voor de grote locatiehu-
welijken word ik een jaar van tevoren 
al gevraagd. We gaan dan ergens kof-
fiedrinken en als het klikt maken we 
een vervolgafspraak. Met een lekker 

wijntje erbij of een lunch, zit ik met 
mijn blocnote voor me en stel ik aller-
lei vragen. Ik benader ook vrienden, 
ouders en getuigen, om ze echt goed 
te leren kennen, eigenlijk als een 
soort vriendin. Ik ben een perfectio-
nist in mijn werk, alles moet kloppen. 
Natuurlijk vind ik mijn werk voor de 
gemeente leuk, maar de huwelijken 
op locatie maken dat ik de mooiste 
baan heb die er is!”

Voor meer informatie, ervaringsver-
halen of contact met Silvia: 
www.trouwenwaarjemaarwilt.nl

Ons Marietje 80!!
Wij, de bewoners van de Van Ruusbroecstraat, zijn apetrots dat Marietje 
Vogels bij ons in de straat woont. Ze is altijd vrolijk en groet ons allemaal; 
ze is echt het zonnetje van de straat!

Afgelopen donderdag (24 maart) 
hebben we Marietje verrast voor haar 
80e verjaardag. De voortuin hebben 
we de avond van tevoren versierd, ie-
dereen heeft een kaartje of tekening 
in de brievenbus gedaan en we heb-
ben haar aan het einde van de mid-
dag een heuse serenade gebracht!! 
Wat een feest, blijdschap en verbon-
denheid! We hopen dat we nog vaak 
haar verjaardag mogen vieren!!

De bewoners van de van 
Ruusbroecstraat

Met dank aan Elly van Maasakkers 
voor de mooie foto’s.

Onderscheidingen voor    
vertrekkende raadsleden

Het laatste punt op de raadsagenda 
vermeldde het afscheid van de raads-
leden, die na de gemeenteraadsver-
kiezingen niet meer terugkeren in de 
nieuwe gemeenteraad (installatie 
nieuwe gemeenteraad op woensdag 
30 maart).
Burgemeester Maarten Houben heeft 
de afscheidnemende raadsleden toe-
gesproken. Ook kwamen enkele van 
hen in aanmerking voor een onder-
scheiding.

Onderscheidingen:
• Patrick Swinkels, W70 
Hij is drie periodes van in totaal 12 
jaar raadslid geweest (2002-2006, 
2010-2014, 2018-2022). Hij ontvangt 
een Koninklijke onderscheiding en 
wordt benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau en hij ontvangt 

Gemeente Nuenen 

Patrick Swinkels. Foto: Cees van Keulen

De gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten vergaderde op 
maandag 28 maart om 19.30 uur in de raadszaal in Het Klooster, alhier, 
voor het laatst in de oude samenstelling.

bij bevordering nu de zilveren ere-
penning nadat hij in 2006 al de bron-
zen erepenning van de gemeente 
Nuenen ontving.

• Peter van Leeuwen, W70 
Hij is de afgelopen 8 jaar raadslid ge-
weest (2014-2022) en hij ontvangt de 
bronzen erepenning van de gemeen-
te Nuenen.

• Hans Spijkerman, VVD 
Hij is de afgelopen 8 jaar raadslid ge-
weest (2014-2022) en hij ontvangt de 
bronzen erepenning van de gemeen-
te Nuenen.

• Hein Kranen, Groen Links 
 (Natuurlijk Nuenen, SP) 
Hij is de afgelopen 8 jaar raadslid ge-
weest (2014-2022) en hij ontvangt de 
bronzen erepenning van de gemeen-
te Nuenen.

• Bertje v. Stiphout-v. Keulen (D66) 
Zij is de afgelopen 4 jaar raadslid ge-
weest (2018-2022) en zij ontvangt de 
bronzen erepenning van de gemeen-
te Nuenen.
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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 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.

 AFVALWEETJE:

De milieustraat in Nuenen is gesloten op 
donderdag 7 en vrijdag 8 april. Er vindt 
dan groot onderhoud plaats aan de 
vloeistofdichte vloer. De gratis brenghoek 
is ook gesloten. Op zaterdag 9 april bent 
u weer van harte welkom. 

GEBRUIK GROENBAKKEN   
IN NUENEN
Van oktober tot en met december kunt u blad en klein 
snoeiafval kwijt in de bladkorven die op 140 locaties in 
onze gemeente staan. Hoewel deze bladkorven weer zijn 
verwijderd, zien we nog af en toe groenafval liggen op 
locaties waar een bladkorf heeft gestaan.

Permanente Groenbak 
U kunt klein snoei- en tuinafval wegbrengen naar een van 
onze permanente groenbakken. Deze staan op verschil-
lende plekken in de gemeente Nuenen. Kijk op www.nue-
nen.nl/afvalinzameling waar ze staan. De groenbakken 
worden twee keer per week geleegd. Als een bepaalde 
groenbak vol is, kunt u terecht bij een andere groenbak of 
bij de milieustraat (let op: 7 en 8 april is deze gesloten).
Deze groenbakken zijn een extra service aan u als inwoner 
van Nuenen. Helaas zijn er mensen die misbruik maken 
van deze service en aanhangers vol met snoeiafval legen 
in de groenbakken. 

Hier zijn de groenbakken niet voor bedoeld. Bij misbruik 
van de groenbakken zullen wij deze permanent verwijde-
ren. Natuurlijk kunt u groenafval ook verzamelen in uw 
eigen container voor GFT+e.  

TIP VAN EEN NUENENAAR

Heeft u ook een tip? Laat het ons weten via: 
stroomversnelling@nuenen.nl 

BEPERK DE KANS     
OP EEN NATUURBRAND!
Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook 
aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. In onze regio geldt 
op dit moment fase 2 - extra alert. Ook u kunt iets doen 
om natuurbrand te voorkomen. Een natuurbrand kan zich 
in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, 
zeker bij harde wind. Natuurbeheerders en hulpdiensten 
zijn in deze periode extra alert. Wij vragen u om extra alert 
te zijn en verdachte zaken te melden. 
Benieuwd waar u op moet letten om een natuurbrand te 
voorkomen? Of wat u moet doen als er een natuurbrand 
is? In onderstaand overzicht leest u de tips van de brand-
weer.  

NUENENSE CITY GAME THE 
HUNTED IS WEER TERUG
WOENSDAG 20 APRIL  
Outdoor gamen in de buurt. Dat is de Nue-
nense City Game The Hunted. Een groep 
bankovervallers is uit de gevangenis ont-
snapt en probeert alle kluizen in het centrum 
van Nuenen te kraken. Maar, fanatieke hun-
ters hebben de jacht op deze criminelen 
ingezet. Een superspannend kat-en-muis 
spel! Jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar zijn van 
harte welkom om deel te nemen aan The Hunted op 
woensdag 20 april om 15.15 uur (locatie: Aardappaleters-

steegje 3). Deelname is gratis! Sterker nog…er is zelfs kans 
op een leuke prijs. Interesse? Aanmelden kan via: jonge-
renwerk.nuenen@levgroep.nl 

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR 
KLANKBORDGROEP ERFGOEDKAART 
GEMEENTE NUENEN
De gemeente Nuenen start met het actualiseren van het 
erfgoedbeleid en de erfgoedkaart van Nuenen. Met het 
opstellen van een erfgoednota en erfgoedkaart willen we 
de aanwezige kennis over archeologie, monumenten en 
cultuurlandschap ontsluiten en kunnen voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen. Voor dit project zoeken we men-
sen met gedegen en gedetailleerde gebiedskennis die hun 
kennis met ons willen delen, mee willen denken over de 
keuzes die we gaan maken en kritisch meekijken. De op-
gehaalde informatie dient als input voor de nieuwe Erf-
goedkaart. Daarmee kan erfgoed meteen een plaats krij-
gen bij ontwikkelingen in onze gemeente. De eerste 
bijeenkomst van de klankbordgroep vindt in april plaats. 
Als u wilt deelnemen of vragen heeft, stuur dan een mail 
naar a.ras@nuenen.nl of naar r.berkvens@odzob.nl.  

VRAGEN OVER DE  
BELASTINGAANGIFTE?
MELD U GRATIS AAN VOOR 
HET TELEFONISCH BELAS-
TINGSPREEKUUR
Bibliotheek Dommeldal organi-
seert op maandag 11 april een 
telefonisch belastingspreekuur. 
Het telefonisch spreekuur is 
bedoeld voor vragen en advies 
en is gratis toegankelijk. Aan-
melden kan via www.bibliotheekdommeldal.nl/activitei-
ten. 
Deze service is bedoeld voor iedereen met een maximaal 
verzamelinkomen van € 35.000,00 voor alleenstaanden 
en € 50.000,00 voor gehuwden/samenwonenden. Het 
gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte, dat wil 
zeggen: u heeft een salaris, of AOW met eventueel een 
pensioen. Maar geen inkomsten uit bijvoorbeeld een on-
derneming of een BV. 

ENERGIETOESLAG 
LAGE INKOMENS NAAR 
VERWACHTING IN MEI/JUNI 
UITBETAALD 
Huishoudens met een laag inkomen 
krijgen in 2022 eenmalig een ener-
gietoeslag. Deze energietoeslag was 
€ 200,-, maar is verhoogd naar een 
bedrag van ongeveer € 800,-. Het 
kabinet heeft dit besloten vanwege 
de stijgende energieprijzen. De toe-
slag wordt door ons als gemeente uitbetaald, naar ver-
wachting in mei of juni 2022. Lees meer op onze website: 
www.nuenen.nl/energietoeslag-lage-inkomens-naar-
verwachting-in-meijuni-uitbetaald

ONDERSCHEIDINGEN VOOR 
VERTREKKENDE RAADSLEDEN
Patrick Swinkels ontving een Koninklijke onderscheiding 
met benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
ontving ook bij bevordering de zilveren erepenning van 
de gemeente Nuenen. Peter van Leeuwen, Hans Spijker-
man, Hein Kranen en Bertje van Stiphout-van Keulen ont-
vingen de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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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

Wij helpen u graag bij uw keuze!

Kip Krokant
“Van Puur Kipfi let” ..............................4 stuks 6,95
Kruiden Tuintje
.......................................................... 100 gram 2,75
Steak Mushroom
“Biefstuk in Truffel Marinade”  ........ 100 gram 2,70
Bij aankoop van 2 Kalfs Schnitzels

Bakje Champignon Roomsaus GRATIS

Het kan nog!
2 Rookworsten ..................... 5,95
Gebraden Fricandeau
.......................................................... 100 gram 1,79

• 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

KOOPJE

TOP

OP BROOD

SPECIAL

Max. 2 tassen per klant

+ GRATIS
KOELTAS

VOORDEEL TAS

voor 25,-winkel-
waarde 
€ 35,-

100% natuurlijk genieten
Exclusief bij ons verkrijgbaar!

Nuenen-centrum

Introductieprijs

4.99
diverse smaken, 

beker 500 ml 5.99

Deze introductieprijs is geldig van 30 maart t/m 10 april 2022.

Kom zelf proeven 
op zaterdag 2 april!

• Natuurlijk en handgemaakt
• Met melk van echte ‘Pinzgauer’ 
 alpenkoeien uit het Grossarltal in 
 Oostenrijk
• Met bergwater uit het nationaal park 
 ‘Hohe Tauern’
• Met echte vruchten en zonder 
 kleurstoffen, conserveringsmiddelen 
 of kunstmatige smaakstoffen
• Ook vegan en lactosevrije ijssoorten

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

RAQUE L
L INGER I E

R AQUE L
L INGER I E

R AQUE L
L INGER I E

R AQUE L
L INGER I E

Parkhof 1  |  5671 EX Nuenen
Telefoon 040 763 04 15  | info@raquellingerie.nl

www.raquellingerie.nl

RAQUEL LINGERIE 
BESTAAT 2 JAAR!

Vrijdag 1 april bestaan we alweer 2 jaar 
en dit willen we graag met u vieren. 

Voor iedere klant hebben we 
een lekkere en leuke attentie klaarliggen. 

(actie loopt t/m zaterdag 9 april).

RISJAMO@PRIMERANET.NL

Risjamo

COLLEGA GEZOCHT
Wij zijn op korte termijn op zoek naar 

een enthousiaste medewerk(st)er
voor 2/3 dagen per week.

HOGE BRAKE 66  NUENEN | TEL. 040-2913301

Ben jij degene die:
- Het leuk vindt om in een 

moderne winkel te werken
- Het leuk vindt met klanten 

om te gaan
- kan meedenken
- het leuk vindt om in een 

gezellig team te werken
- graag wat wil bijverdienen 

op een fi jne manier
- gedreven is?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

We bieden een goed salaris 
en andere leuke voordelen.

Is je interesse gewekt? 

Kom gerust naar onze zaak 
voor vragen of je aan te 
melden.

Tot snel!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN
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•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 13 en 14 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:
• Officiële start van de verbou-

wing van Vincentre
• Verkiezingsuitslagavond 
 in Het Klooster
• Uitreiking van het Witvoetje
• Buurtsportcoach Stan Hendriks
• Het nieuwe boek van Jim de 

Koning
• Voorlichting door een ener-

giecoach
• In de serie ‘Vrijwilligerswerk’: 

Ismene Borger (Lev-groep)
• Opening Sport BSO bij RKVV 

Nederwetten
• Feestelijke sleuteloverdracht 

laatste bewoner Tiny House 
op Witte Hondpad

• Marietje Vogels 80 jaar
• Uitreiking KNLTB badge ‘Team 

Fit’ aan TV Wettenseind
• Over acute zorg
• In de serie ‘Lokale Midden-

stand’: Sweet Surprise

Op 28 maart wordt het Afscheid 
van de gemeenteraad (samenstel-
ling 2018-2022) vanaf 19.30 uur 
live uitgezonden. Op woensdag 
30 maart wordt de Installatie van 
de Nieuwe Gemeenteraad vanaf 
18.00 uur live uitgezonden.
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

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

Interactieve lezing over  
afkoppeling regenwater
Dinsdag 5 april, 19.30 - 21.00 uur, kunnen belangstellenden een interac-
tieve lezing bijwonen over afkoppeling regenwater, georganiseerd door 
Bibliotheek Dommeldal in samenwerking met Gemeente Nuenen. Deze 
gratis lezing vindt plaats in de bibliotheek in Nuenen.

De gemeente Nuenen heeft een gun-
stige subsidieregeling ingesteld om 
inwoners te ondersteunen in het ver-
werken van regenwater in hun tuin. 
Janine Rissenbeek van de gemeente 
vertelt je over de inhoud van de sub-
sidieregeling en hoe je de subsidie 
kan aanvragen. Op deze avond wor-
den diverse praktische voorbeelden 
en producten getoond hoe je jouw 
tuin klimaatbestendig maakt. Ui-
teraard is er ruime mogelijkheid voor 
het stellen van vragen. Kijk voor meer 
informatie ook op: www.nuenen.nl/
afkoppelen.

Aanmelden
U bent dinsdag 5 april, 19.30 uur, van 
harte welkom in de bibliotheek in 
Nuenen.
Deelname is gratis, na aanmelding 
via: www.bibliotheekdommeldal.
nl/activiteiten.

Het klimaat verandert en zorgt voor 
steeds meer uitersten. Periodes met 
heftige regenbuien maar ook lange 
periodes van droogte en hitte komen 
steeds vaker voor.
Deze verandering heeft vaak grote en 
vervelende gevolgen voor onze om-
geving zoals wateroverlast, verdro-
ging en hittestress. Gemeentes en 
waterschappen nemen al veel maat-
regelen om onze omgeving aan te 
passen aan deze veranderingen. Maar 
zij kunnen dat niet alleen, regenwater 
valt immers overal, op elk dak en in 
elke tuin. Schoon regenwater afvoe-
ren naar de waterzuivering is zonde. 
Daarom is ook jouw hulp nodig!

Thijs Janssen van Waterschap de 
Dommel neemt de aanwezigen deze 
avond mee in het interessante ver-
haal over het belang van het vast-
houden van regenwater.

Open plaatsen  
bij conversatie-
groepen   
Dorpswerkplaats
Heb je zin in het (beter) leren spreken 
van een taal? Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats heeft diverse con-
versatiegroepen waarin nog plaatsen 
vrij zijn om mee te doen. Het gaat om 
de talen Duits, Frans, Engels en 
Spaans. Er is ook een groep voor het 
verbeteren van de Nederlandse taal. 
Is dit misschien iets voor u? 
Tijdens de lessen wordt aandacht be-
steed aan het vergroten van je woor-
denschat door middel van conversa-
tie. Alleen als het nodig is wordt er 
wat grammatica bijgehaald om iets 
taalkundig uit te leggen. Een taal leer 
je vooral goed door die te spreken. 
Daarom dus geen diepgaande cursus 
om de taal van a tot z te leren, maar 
gewoon lekker bezig zijn met het 
spreken en begrijpen van de taal die 
je kiest. De groepen worden begeleid 
door vrijwilligers met veel ervaring. 
Al doende leer je steeds meer! Mocht 
u interesse hebben om mee te doen 
dan kunt u voor informatie terecht op 
website www.dorpswerkplaatsnue-
nen.nl of een mailtje sturen naar: 
info@dorpswerkplaatsnuenen.nl
Het Nuenense hobbycentrum is er 
niet alleen voor het bezig zijn met je 
hobby, het is vooral ook een gezellige 
ontmoetingsplek waar je vrienden 
maakt. We hebben nu 435 leden. Loop 
vrijblijvend binnen op Park 63b en kijk 
maar eens rond. De koffie staat klaar!

Woensdagavond 6 april om 19.00 uur in de Raadzaal

Voorspeelavond Kunstkwartier
Afgelopen vrijdag 25 maart was er een drukbezochte Voorspeelavond van 
Kunstkwartier in de Raadzaal van Het Klooster. Het was een afwisselend pro-
gramma met jonge leerlingen op cello, piano en trompet die pas begonnen 
zijn met lessen op hun instrument, maar ook meer gevorderde leerlingen op 
o.a. keyboard en piano die bekende popliedjes speelden. Er was ook een 
prachtige uitvoering van Het Dorp van Wim Sonneveld gezongen en op accor-
deon gespeeld door Marlies.
Volgende week woensdagavond 6 april is er weer een Voorspeelavond van 
Kunstkwartier om 19.00 uur in de Raadzaal, ditmaal met leerlingen op viool en 
gitaar. De toegang is weer gratis, de zaal is 10 minuten van tevoren geopend.

Archipel Muziekconcours 2022 
van start
Stichting Vrienden van Archipel organiseert dit jaar voor de negende 
keer het jaarlijkse Muziekconcours. Het concours wordt georganiseerd 
omdat muziek een taal is tussen mensen, die iedereen gemakkelijk ver-
staat. Muziek biedt de mogelijkheid tot contact leggen. Archipel organi-
seert het muziekconcours om cliënten, mantelzorgers én omwonenden 
de kans te bieden te genieten van klassieke muziek op hoog niveau. De 
27 jonge deelnemers, van 8 tot 18 jaar, komen vanuit het hele land. Met 
een grote variëteit aan instrumenten zullen zij voor een prachtig con-
cours zorgen.

bouweindhoven.nl. Er is voldoende 
plaats voor rolstoelen.
Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vinden 
op de site: www.archipelzorggroep.
nl/muziekconcours

Voorrondes
2 april, 14.00 uur in Eerdbrand, Wad-
denzeelaan 2 in Eindhoven
3 april, 14.00 uur in Dommelhoef, 
Parklaan 97 in Eindhoven 
9 april, 14.00 uur in Gagelbosch, Ga-
gelboschplein 200 in Eindhoven
10 april, 14.00 uur in Nazareth, Naza-
rethplein 10 in Best

Halve finale
14 mei, 14.00 uur in Akkers, Margot 
Begemanstraat 9 in Nuenen
15 mei, 14.00 uur in Berkenstaete, De 
Bontstraat 71 in Son en Breugel

Grande finale
Op zondag 5 juni vindt de ‘Grande fi-
nale’ van het Archipel Muziekcon-
cours plaats in het Muziekgebouw 
Eindhoven. Het belooft een spannen-
de strijd te worden tussen zes finalis-
ten! De finale begint om 14.30 uur in 
de grote zaal van het Muziekgebouw 
Eindhoven. Mis het niet!
Entreekaarten zijn te koop voor 
€ 6,50 (incl. reserveringskosten en 
pauzedrankje) via www.muziekge-

Voorjaarsmarkt bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats
Komende zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur organiseert ons Nuenense 
hobbycentrum weer een voorjaarsmarkt. De vele, meestal houten, pro-
ducten die in de afgelopen periode in de werkplaatsen zijn gemaakt kunt 
u dan weer kopen. Het betreft vogelhuisjes/nestkastjes (voorjaar!) in al-
lerlei modellen, voederplanken voor vogels, tuindecoraties, kinderspeel-
goed en een reeks functionele artikelen voor in en om uw huis. Er worden 
ook fleurige bloemstukken verkocht. 

van de gelegenheid gebruik om onze 
nieuwbouw in wording te bezoeken. 

De opbrengst van de voorjaarsmarkt 
wordt volledig gebruikt voor de her-
inrichting van ons huidige gebouw.

Informatie over alle activiteiten bij 
het gezellige Nuenense hobbycen-
trum vindt u op:
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Tot ziens op zaterdag 9 april!

De gastvrouwen van het Nuenense 
hobbycentrum verwelkomen u graag 
op het gezellige terras, want de koffie/
thee met iets lekkers staat uiteraard 
klaar, ook voor u. Kom ook even bij-
praten en wellicht wilt u zich inschrij-
ven voor een hobbygroep nu er geen 
coronamaatregelen meer zijn. 

We rekenen op een grote belangstel-
ling. Zeg het voort onder uw buren, 
vrienden en familieleden en kom sa-
men gezellig langs. Het adres van het 
hobbycentrum is Park 63b. De in-
gang vindt u tussen de restaurants 
Goesting en Ratatouille. Maak tevens 

Fotoclub Momentum FACE-IT 
actie succes!
1 locatie in centrum van Nuenen, 2 fotostudio’s, meerdere fotografen, 2 
zonnige weekenden, veel koffie, veel geduld, veel gelachen en gepraat en 
natuurlijk ook veel foto’s geschoten.

naar het goede doel om de mensen in 
Oekraïne te steunen daar waar ze het 
zo hard nodig hebben. Wij danken ie-
dereen die hieraan meegeholpen 
heeft om dit kosteloos te realiseren, 
zodat we het hele opgehaalde bedrag 
kunnen doneren aan Giro 555.
Heb je het gemist, en wil je alsnog 
een fotoshoot, neem dan contact op 
via onze site.
Nu zullen jullie wel benieuwd zijn 
naar het resultaat, een selectie van 
deze foto’s staan in de FACE-IT galerij 
op onze website: https://fotoclub-
momentum.wixsite.com/home

In onze pop-up studio kon je kiezen 
voor een witte of zwarte achtergrond, 
maar sommigen wilde toch weer iets 
meer industrieels, dus de hele set 
daarop veranderd, klant is koning! Dit 
alles voor het goede doel ‘Hulp aan 
Oekraïne’ en dat is gelukt. Hoewel het 
voor sommige mensen op de foto 
gaan iets te veel ‘In your face’ is, heb-
ben we toch veel personen of soms 
hele families kunnen portretteren. Zij 
hebben nu een mooie serie foto’s en 
tegelijk hebben we een mooi bedrag 
opgehaald: 600 euro!
Heel het bedrag zullen we overmaken 

Activiteiten Nuenense vogelvereniging weer gestart
Open lezing over vogelreis door Ecuador
Op 7 april verzorgt VV De Bastaarden een lezing over een vogelreis door 
Ecuador. Stan Dielissen heeft deze reis ondernomen in 2019 enkele maan-
den voor de coronapandemie losbrak. Aan de hand van vele foto’s zal 
Stan vertellen over het op een na vogelrijkste land ter wereld. 

lijk zal Stan ook het nodige over de 
reis zelf vertellen en over het land en 
haar bevolking. Zodat je het gevoel 
krijgt zelf mee op reis te zijn geweest. 
Kortom genoeg om tijdens de twee 
uur durende presentatie van te ge-
nieten.
Dit alles vindt plaats in de zaal van Café 
René, Parkstraat 3 Nuenen. Het begint 
om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur zijn 
afgelopen. De toegang is gratis.

Tevens is de vereniging nu al in voor-
bereiding om hun 60-jarig bestaan, 
dat dit jaar uitbundig zal worden ge-
vierd met diverse hoogte punten. Na-
tuurlijk zal het absolute hoogtepunt 
liggen in het eerste weekeinde van 
november tijdens de jaarlijkse show 
waar dit jaar ongeveer duizend vo-
gels worden verwacht. Maak vast een 
aantekening in uw agenda. Want een 
bezoekje aan de show zal zeker de 
moeite waard zijn.

VV de Bastaarden

Vooral de vele soorten Kolibries spre-
ken met hun fantastische snelle vleu-
gelslag tot de verbeelding maar ook 
vele andere kleurrijke soorten zullen 
worden getoond en besproken. 
Daarnaast ook de vele watervogel-
soorten en natuurlijk maken de Gala-
pagoseilanden deel uit van Ecuador. 
Daar waar Darwin zijn basis vond van 
de evolutie theorie. Zoals gebruike-

Groene gekuifde kolibrie pop
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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

Afscheidsspeech raadslid 
Bertje van Stiphout, D66
In de raadsvergadering van maandag 28 maart namen zeven raadsleden 
afscheid onder wie Bertje van Stiphout. De burgemeester bedankte alle 
raadsleden voor hun werk en roemde alle vertrekkende raadsleden om 
hun kwaliteiten. Hij noemde Bertjes directheid en openheid in het bijzon-
der. Elkaar aanspreken en een spiegel zijn voor elkaar. Haar afscheids-
speech maakte indruk, en geeft goed weer hoe we elkaar kunnen vinden 
in deze roerige tijd. Met dank aan Bertje. Voor haar verdiensten kreeg ze 
de gemeentelijke erepenning in brons opgespeld.

raadsleden eervol in de schijnwerpers 
werden gezet, is terug te kijken op 
nuenen.raadsinformatie.nl door in het 
vergaderschema op 28 maart te klikken.

“Vroeger, tijdens mijn middelbare 
school tijd, had ik in mijn bureaublad 
de Griekse spreuk gekrast: Gnothi se-
auton. ‘Ken uzelf’. Deze spreuk stond 
boven de tempel van Apollo in Delphi 
en had een religieus tintje. Het raad-
plegen van de godheid om begelei-
ding bij het spiegelen aan jezelf. Op 
de rand van mijn boekenplank had ik 
met watervaste stift geschreven: ‘O 
antrópini ergasía’, wat betekent: ‘mens 
werk’. Je vraagt je af wie doet er nou 
zoiets, nou ík en ik zal vertellen waar-
om en wat het voor mij betekent.

Door de tijd heen is de invulling van 
de spreuk ‘gnothi seauton’ van ‘ken 
uzelf’ veranderd in ‘leer uzelf kennen’ 
en zo gebruik ik hem ook. Jezelf leren 
kennen doe je altijd in relatie tot een 
ander. Door debat, communicatie, 
handelen, werken, kortom door in-
teractie en de feedback die je krijgt. 
Door open te staan voor de reactie 
van de ander leer je jezelf beter ken-
nen. Oh, kom ik zó over? Zijn mijn ar-
gumenten dan niet valide, waarom 
reageert de ander anders dan ik had 
verwacht, zijn er ook andere manie-
ren om de ander te bereiken?

Bij interactie hoort zelfreflectie. Zo 
leer je jezelf beter kennen. Je eigen 
gedrag is je instrument, zelfreflectie 
houdt dat instrument scherp. Je in-
teractie wordt betekenisvoller.
Jezelf leren kennen en zelfreflectie 
zijn ook essentieel in het vak van 
raadslid, want het raadslidmaatschap 
is een vak, althans dat vind ik. In onze 
fractie besteedden wij er veel aan-
dacht aan. In de raad zelf heb ik dat 
node gemist. We bedenken wel sys-
temen, vergaderstructuren en regels 
om effectiever te zijn, maar in de raad 
wordt te weinig stil gestaan bij het ei-
gen gedrag en de reflectie daarop. 
‘Leer jezelf kennen…’ , het is mijn lijf-
spreuk. Op de leus ‘mens werk’ moet 
ik nog reflecteren, hoe een nieuwe 
balans te vinden.

Ik rond af en wens jullie veel succes 
en plezier de komende periode. Wel-
licht denken jullie nog eens aan de 
Griekse spreuk, een mens is immers 
nooit te oud om te leren.”

De bijzondere raadsvergadering waar-
in naast Bertje andere vertrekkende 

Fotografie: Frank van Welie.

Dwèrsklippel met het Witte Voetje 2021   
voor Ton Grimberg
Afgelopen zondagmiddag, klokslag 13.30 uur werd, onder toeziend oog van zijn vrijwel volledig aanwezige familie, door 
Henry van Vlerken (Oud-Prins) en burgemeester Maarten Houben de Dwèrsklippel met het Witte voetje 2021 uitgereikt 
aan niemand minder dan de in Het Klooster geboren Nuenenaar Ton Grimberg. Hij krijgt deze onderscheiding, die veertig 
jaar geleden in het leven is geroepen door de Oud-Prinsen van de Dwèrsklippels en die sinds dit jaar verenigd zijn in een 
genootschap, voor jarenlange bewezen positieve Dwèrsheid. Naast Ton Grimberg werd ook Witvoeter 2020 Gerda Hekker 
in de bloemetjes gezet. De uitreiking van haar Witte Voetje vond onlangs, vanwege de coronamaatregelen, achter geslo-
ten deuren plaats. Gerda, die maar heel kort van haar status als Witvoeter heeft kunnen genieten en inmiddels al is toege-
treden tot het legioen van oud-Witvoeters, had speciaal voor de gelegenheid een paar witte schoenen aangetrokken. 

Foto’s: Cees van Keulen en Frank van Welie
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 VERGUNNINGEN PERIODE 
 22-03-2022 EN 28-03-2022

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

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Het Puyven 28 Voor het uitbreiden van de entree  
 en het plaatsen van een overkap- 
 ping 
Stephan Hanewinkellaan 42 Voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van de woning
Beekstraat 16 Voor het vervangen van de
 bestaande woning 
Putterlaan 24 Voor het plaatsen van een dakkapel  

en vervangen van twee raamko-  
 zijnen aan de voorzijde van de wo- 
 ning 
Eeneind 53 Aanvraag omgevingsvergunning  

ontvangen voor het oprichten van  
 een bedrijfsloods 

 Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Gerwenseweg 14 Voor het verbouwen van de woning 
Molvense Erven 41 Voor het plaatsen van een dakkapel  
 aan de voorzijde van de woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Soeterbeek 3  Verlenging beslistermijn aanvraag 
 omgevingsvergunning voor het  
 aanleggen van permanente teelt 
 ondersteunende voorzieningen

 Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
In en rondom het Park Evenementenvergunning t.g.v. 
(Oranjemarkt) Koningsdag, 27 april 2022 
Nuenen c.a.  Onthe�  ngen Wegenverkeerswet  

en Zondagswet t.g.v. Grote Ronde  
 van Gerwen, tweede paasdag 18  
 april 2022 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
24-03-2022 Nuenen c.a.  Gewijzigd vastgesteld bestem- 
  mingsplan realisatie horecagele-
  genheid, bedrijfswoning, bed &
  breakfast en klimbos ‘Lieshoutse-
  weg 6’ 
24-03-2022 Nuenen c.a.  Anterieure overeenkomst ontwik-
  keling en realisering 11 woningen  
  aan Boord - Kapperdoesweg te  
  Nuenen c.a.  
28-03-2022 Nuenen c.a.  Anterieure overeenkomst ten  
  behoeve van het splitsen van het 
  perceel Mauritsgaarde 2 te Nue-
  nen c.a. 

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

De George Miller 
Combination  
op Dorpsboerderij 
Weverkeshof   
Het is precies twee jaar geleden, dat er 
een optreden van de George Miller 
Combination gepland stond, maar co-
rona strooide roet in het eten. De 
bandleden hebben echter al die tijd 
niet stilgezeten en als het mogelijk was 
geoefend en gewerkt aan het repertoi-
re en gaan met volle overtuiging hun 
eerste optreden op Weverkeshof ver-
zorgen. Het belooft weer een swingen-
de- en nostalgische middag te worden, 
want de band heeft een uitgebreide 
speellijst met songs uit de dertiger- tot 
de negentiger jaren. Van jazz tot Franse 
chansons en van Zuid-Amerikaanse tot 
Nederlandse klanken. Voor de ouderen 
komen de gevoelens van weleer bo-
vendrijven en voor de jongeren gaat er 
een wereld open.
De George Miller Combination be-
staat uit zanger Wim van de Ven, die 
in de zestiger jaren reeds furore maak-
te. Friso van Terwisga gitaar, Sjors van 
de Molengraft saxofoon, Louis Ri-
chard bas en Bert Gerbrands drums.

Weverkeshof en de band verwelko-
men u weer met veel plezier! 
Aanvang 14.00 uur. Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5, Nuenen. 
En zoals altijd is de entree gratis.

Muziek in de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 2 april, 15.00 uur, met vooraf om 
14.25 uur een beiaardbespeling door Rosemarie Seuntiëns, met werken 
afgestemd op het hoofdprogramma.

Met dit concert zetten we het César Franck-jaar voort met de orgelcompositie 
Les sept Paroles du Christ sur la Croix. Het werk is gebaseerd op de laatste ze-
ven zinnen die Christus volgens de evangeliën uitsprak aan het kruis. 
Het manuscript van dit orgelstuk ontstond in Parijs in 1859 toen Franck ver-
bonden was aan de Ste. Clotilde, maar werd destijds waarschijnlijk nooit uitge-
voerd. In 1975 stuitte Armin Landgraf tijdens zijn onderzoek naar de kerkmu-
ziek van Franck op de muziek in de Universiteitsbibliotheek van Luik, waardoor 
u het vanmiddag kunt horen in de uitvoering door stadsorganist Ruud Huij-
bregts.
Registratie en betaling via de website is gewenst, zodat u zonder extra wach-
ten het concert kunt bezoeken. www.muziekindecathrien.nl
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Veel, veelzijdig en met veel plezier leren

Paasspeurtocht     
bij Weverkeshof in Nuenen
Zoals ieder jaar vieren wij paasfeest op Weverkeshof. Wij willen stilstaan 
bij het voorjaar met een soort Lentefeest. Er worden kuikentjes en lam-
metjes geboren en de tuinen staan volop in bloei. Maar we willen dit feest 
vooral vieren met onze jongste kinderen. Want Weverkeshof is niet voor 
niets de Dorps- en Kinderboerderij van Nuenen.

verspreid zijn opgehangen over het 
terrein. De laatste opdracht eindigt in 
de huiskamer van de boerderij. Waar 
vervolgens geplakt en gekleurd kan 
worden. Opgeven is niet nodig.
Twee leuke middagen voor de kinde-
ren! Tot ziens op Weverkeshof en al-
vast heel veel plezier!

Op woensdag 13 april en zaterdag 16 
april van 13.30 tot 16.00 uur zetten 
we een leuke speurtocht op het ter-
rein van Weverkeshof uit. De kinde-
ren kunnen onder begeleiding koste-
loos aan de speurtocht deelnemen. 
Ieder kind krijgt een paasstempel-
kaart voor 10 opdrachten en gaat op 
zoek naar 10 grote paaseieren die 

vast heel veel plezier!

Groep 8 van de Crijnsschool 
heeft het hart op de goede plaats
De kinderen van groep 8 van de Crijnsschool kwamen zelf met het idee 
om geld in te zamelen voor giro 555 t.b.v. Samen in actie voor Oekraïne. 
Met hun juffen gingen ze brainstormen over hoe ze dat het best konden 
doen. Op vrijdagmiddag 25 maart kwamen alle plannen tot ontplooiing 
op een gezellige markt op het schoolplein.

kon luisteren naar live muziek door 
onze eigen musicalster, of je laten 
schminken en nog veel meer. Kortom 
er was voor ieder wat wils.
Het weer was stralend, de opkomst 
was goed en de groep 8 kinderen wa-
ren goede gastheren en -vrouwen! 
Op het moment van het schrijven 
staat de teller op € 1388,13 en daar 
komt nog aardig wat bij van de lege 
flessen die ook nog ingeleverd zijn.

Goed gedaan groep 8! 

Er waren kraampjes waarop de kinde-
ren van alles verkochten; van versier-
de koekjes, cakejes, versgebakken 
wafels en smoothies tot zelfgemaakte 
armbandjes en gehaakte knuffeltjes, 
spelletjes, boeken en planten. Verder 
kon je er blik-gooien, pijl en boog 
schieten, een spel doen met een door 
een buis ‘schietende’ knakworst. Je 

Lente bij Ruimte in beeld

Een nieuwe vorm:   
Kunstprikkels!
Ruimte in beeld concentreert zich op waar de kunstenaars goed in zijn: 
samenwerken in het atelier en nieuw werk maken. Het kunstenaarscollec-
tief organiseert Kunstweekenden om dat te laten zien en beleven: 
Kunstprikkels.

steld door Kitty Tijbosch. Om kans te 
maken op dit beeld koopt u loten tij-
dens de kunstweekenden à € 5,00 
per stuk. U mag zoveel loten kopen 
als u wilt! Deze hele opbrengst gaat 
naar Giro 555.

Atelier & beeldentuin Ruimte in beeld
Dubbestraat 61, 5674 AE Nuenen.

PS: Vanwege Kunstprikkels is met in-
gang van dit voorjaar deze heerlijke 
plek niet meer ieder weekend open.

Leden van het collectief en kunste-
naars die verbonden zijn aan Ruimte 
in beeld presenteren hun werk bin-
nen en buiten tijdens drie weeken-
den waarvoor ze u van harte uitnodi-
gen:
Zondag 17 en maandag 18 april (Pasen)
Zaterdag 23 en zondag 24 april
Zaterdag 30 april en zondag 1 mei

De openingstijden zijn van 12.00 tot 
17.00 uur, de entree is gratis en de 
koffie staat klaar! Op de website vindt 
u meer informatie over de kunste-
naars en alle activiteiten: 
www.ruimteinbeeld.nl

Het collectief komt in actie voor Oe-
kraïne en staat een deel van de op-
brengsten af. U kunt in actie komen 
door een kunstwerk aan te kopen. Te-
vens is een beeld beschikbaar ge-

Een nieuwe vorm:   

Het nieuwste boek van Don Croonenberg

Zelensky, de clown tegen de tsaar
Volodymyr Zelensky, een biografisch portret is gebaseerd op publieke in-
formatie afkomstig van binnen- en buitenlandse media en online plat-
forms en kanalen. Met dank aan emeritus hoogleraar en Koude Oorlogs-
specialist Yvan van den Berghe voor zijn observaties.

hij (politieke) vluchtelingen, komt op 
voor de belangen van statushouders 
en organiseert ontwikkelingsprojec-
ten. Don heeft al diverse boeken op 
zijn naam staan.

Zijn nieuwste boek ‘Zelensky, de 
clown tegen de tsaar’ is voor € 19,95 
exclusief verzendkosten te bestellen 
via sites www.boeken.cafe en www.
thebitterend.nl

Grappig en uiterst kritisch als acteur 
en comedian, onverzettelijk als staats-
hoofd van een immens land in nood. 
Vrijwel de hele wereld is vol bewonde-
ring voor held Volodymyr Zelensky, de 
Oekraïense president met ‘ballen van 
staal’. Jarenlang was hij als hilarische 
komiek op tv en als ‘dienaar van het 
volk’ altijd bereid om het politieke en 
zakelijke establishment sarcastisch op 
de hak te nemen. En als president rees 
zijn politieke ster aanvankelijk razend-
snel: zijn hervormingsagenda en ma-
nier van optreden oogstten lof. Maar 
zo snel als zijn ster was gerezen, zo 
snel nam zijn populariteit ook weer af. 
Geplaagd door schandalen, onhandi-
ge uitspraken en weinig resultaat leek 
hij zich stuk te bijten op zijn missie. En 
toen kwam Poetin met zijn ‘speciale 
militaire operatie’. 
Wat maakt deze zesde president van 
ex-communistisch Oekraïne zoals hij 
is? Wie is deze dienaar van het volk? 
Een biografische schets van een rech-
tenstudent die geen jurist wilde wor-
den. Ooit sketchbedenker, grollen-
bakker en vloekend satiricus. Nu 
vecht hij als David tegen Goliath te-
gen een dolgedraaide tsaar.

Don Croonenberg is adviseur en au-
teur in Nuenen. Al jaren ondersteunt 

'Extreem droge 
maand maart, 
lokaal al een 
neerslagtekort'
  
Maart is niet alleen extreem zonnig, 
maar ook bijzonder droog. De afgelo-
pen vier weken viel er nauwelijks re-
gen in Nederland. Dat is sinds ten 
minste 1901 niet eerder voorgeko-
men in maart. Vooral in de kustgebie-
den en langs de oostgrens werd tij-
dens de eerste dagen van de maand 
nog wel wat regen gemeten, waar-
door de maandsom daar uitkomt op 
5 tot lokaal 15 millimeter. Maar een 
groot deel van Midden-Nederland 
heeft sinds eind februari vrijwel geen 
regen meer gezien. Gemiddeld over 
heel Nederland viel tot nu toe 4,5 mil-
limeter regen. Ter vergelijking: nor-
maal valt er in maart 55 tot 65 milli-
meter neerslag. Er is recent slechts 
één voorbeeld van een maand die 
ook regionaal nagenoeg droog ver-
liep; april 2007.

Lokaal al een neerslagtekort van 
30 tot 50 millimeter
Na een natte winter en deze maart 
komt al snel de vraag naar boven: 
hebben we dan ook met een vroeg 
neerslagtekort te maken? Het ant-
woord is: Ja. Momenteel kampt Ne-
derland al met een vroeg neerslagte-
kort. Op de meeste plaatsen zullen we 
30 tot 50 millimeter tekortkomen op 
dit moment, wat best fors is voor deze 
tijd van het jaar. Toch zit de huidige 
droogte vooral in de toplaag van de 
bodem, ofwel aan het oppervlak.
Graaf je wat dieper, ongeacht de 
grondsoort of waar je je in het land be-
vindt, dan zal het nog wel vochtig of 
zelfs nat zijn. Dat is het directe gevolg 
van de natte februari. Ook oppervlak-
tewateren (kleinere meertjes, sloten 
en vennen) zijn rijkelijk gevuld en daar 
is op de meeste plaatsen weinig aan 
veranderd, ondanks een maand vrij-
wel zonder neerslag. In maart hebben 
we natuurlijk nog niet zoveel verdam-
ping als later in de lente, waardoor 
slechts een beperkte hoeveelheid 
vocht op elke zonnige dag verdwijnt.
Het groeiseizoen begint normaliter 
op 1 april en duurt tot en met 30 sep-
tember. Daarin wordt ook de droogte 
bijgehouden, maar het groeiseizoen 
begint dus al met een achterstand als 
op 1 april het seizoen begint.

Rico Schröder 
meteoroloog bij Weeronline

Singlecafé 
Brandevoort 
40-plussers
We doen dit onder het genot van een 
drankje om in een gezellige en ont-
spannen sfeer een laagdrempelige 
ontmoetingsplek te creëren voor sing-
les, specifiek gericht op 40-plusser uit 
Brandevoort en omgeving. Deze 
avond biedt jou bij uitstek de moge-
lijkheid om nieuwe contacten te leg-
gen. De eerstvolgende avond staat ge-
pland op vrijdag 8 april aanvang 20.30 
uur. Het singlescafé is vrij toegankelijk 
dus je bent van harte welkom!
Voor meer informatie: Jan van der 
Sanden, telefoon 06-107 203 31.
Hopelijk mogen we je ontmoeten op 
vrijdag 8 april in Wijkhuis ’t Brand-
punt, Biezenlaan 29 in Brandevoort.

Grote vlooienmarkt in Lieshout 
Zondag 3 april organiseert het sint Servatius gilde voor de 26e keer weer 
een echte grote vlooienmarkt in Lieshout. Het hele jaar hebben leden van 
het gilde spullen ingezameld en op soort gesorteerd. 

Net als voorgaande jaren zal de ma-
nege weer worden omgetoverd tot 
een grote secondhand shop waar 
weer van alles wordt aangeboden. 
Dus zoek u een onderdeeltje of een 
boek of wilt u uw verzameling uit-
breiden of zoek je een leuk kastje of 
stoel, kom dan zoeken op onze 
vlooienmarkt. Voor de verzamelaar 
het walhalla van het zuiden! De ma-

nege vindt u aan de provinciale weg 
26 in Lieshout. De vlooienmarkt is 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Openluchtmis  
bij Mariakapel
Zondag 1 mei is om 11.00 uur de 
openluchtmis bij de Mariakapel aan 
de Loostraat met medewerking van 
het Martinus- en Catharinagilde. 

Na afloop zullen zij de vendelhulde 
brengen. Aansluitend staat er koffie 
en thee klaar voor een gezellig sa-
menzijn. Zanggroep Boerenmoeske 
zal de muzikale omlijsting verzorgen.
Bij slecht weer zal de eucharistievie-
ring in de Sint Martinuskerk plaats-
vinden. De eucharistieviering van 
9.30 uur in de Sint Martinuskerk komt 
die dag te vervallen.
De hele meimaand wordt elke avond 
om 19.00 uur het rozenhoedje gebe-
den bij de kapel.
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Meld je gratis aan voor het 
Telefonisch Belastingspreek-
uur op maandag 11 april

Vragen over de  
belastingaangifte?
Bibliotheek Dommeldal organiseert 
op maandag 11 april een telefonisch 
belastingspreekuur. Het telefonisch 
spreekuur is bedoeld voor vragen en 
advies en is gratis toegankelijk.

Geïnteresseerden kunnen zich van te-
voren via www.bibliotheekdommel-
dal.nl/activiteiten inschrijven voor 
een bepaald tijdslot. Bij het online in-
schrijven wordt gevraagd om de 
naam, het telefoonnummer en de 
tijdvoorkeur in te vullen. Een belas-
tingadviseur van ouderenbond PVGE 
neemt dan contact met u op.

De volgende tijden zijn beschikbaar 
op 11 april: 09.00 - 10.00 uur, 10.00 - 
11.00 uur, 11.00 - 12.00 uur, 14.00 - 
15.00 uur, 15.00 - 16.00 uur en 16.00 - 
17.00 uur.

Deelnemers krijgen tijdens het 
spreekuur gelegenheid om zich te la-
ten informeren over de belastingaan-
gifte en toeslagen zoals zorg- en 
huurtoeslag over het jaar 2021. Een 
deskundige beantwoordt alle vragen 
zo volledig mogelijk en geeft u ad-
vies, zodat u verder kunt met de aan-
gifte. Daarna vult u zelf het belasting-
formulier in.
Deze service is bedoeld voor iedereen 
met een maximaal verzamelinkomen 
van € 35.000,- voor alleenstaanden en 
€ 50.000,- voor gehuwden/samenwo-
nenden. Het gaat hier uitsluitend om 
een eenvoudige aangifte, dat wil zeg-
gen: u heeft een salaris, of AOW met 
eventueel een pensioen. Maar geen 
inkomsten uit bijvoorbeeld een on-
derneming of een BV. Deze service 
krijgt u op vrijwillige basis.

Gratis aanmelden via: www.biblio-
theekdommeldal.nl/activiteiten

Oorlog
Vernietiging
Speelgoed plat gewalst
Door tanks
Angst ogen
Tussen moeders armen
Niet wetend waarheen
Bommen kneden
Het leven in pijn
Die langzaam vervaagd
Uw oorlogsmonumenten

P.A. Schneider,Nuenen

Regiokalender april    
EnergieHuis Slim Wonen
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en 
door bewoners van acht gemeenten in de regio. Bekijk alle lokale initia-
tieven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’.

• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 
in de bibliotheek 

 (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 

17.00 en zaterdag 10.00-13.00 
EnergieHuis (Torenstraat 3).

Afspraak maken met een Energie-
coach via websitemenu ‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 

17.00 en zat 10-13.00 in het Ener-
gieHuis Helmond (Torenstraat 3/
zoom).

• Laarbeek thuisafspraak door Ener-
giecoach aanvragen via info@
duurzaamwonenlaarbeek.nl

Energie bespaar Spreekuren
• Telefonisch Energiespreekuur 085-

0410041: dinsdag en donderdag 
13.00-17.00

• E-mail Serviceloket: voor een korte 
vraag via info@energiehuisslimwo-
nen.nl

Top 5 meest gekozen gratis bewo-
ners diensten op de website
• Slim starten met je eigen woning 

QuickScan of workshop
• Lokale inloopspreekuren en acties 

in jouw gemeente
• Voor uitgebreide vragen afspraak 

maken met Energiecoach
• Thema-avonden Slim isoleren, 

Warmtepomp of Zonnepanelen
• Subsidies en leningen of bedrijf 

zoeken in de buurt

Meer informatie: email info@energie-
huisslimwonen.nl of via website 
www.energiehuisslimwonen.nl

Themabijeenkomsten in de regio, 
aanmelden via website ‘Agenda’ of 
email
• Helmond 4 april 19.30: Zonnepa-

nelen iets voor u? (EnergieHuis To-
renstaat 3)

• Helmond 25 april 19.30: Workshop 
eigen woning QuickScan via zoom 
op eigen Pc/laptop

• Nuenen 21 april 20.00: Film-
avond in Het Klooster: Het Para-
dijs op Aarde begint in Neder-
land. De economische kansen bij 
de energietransitie. Speciaal voor 
ondernemers en ondernemende 
Nuenenaren. Gratis aanmelden 
kan nu al via stroomversnelling@
nuenen.nl

• Deurne 25 april 19.00 -21.30 uur: 
Energieloket en warmtepompen, 
in de Ossenbeemd, Haageind 31, 
gratis aanmelden per email naar 
deurne@energiehuisslimwonen.nl

Bezoek lokale Inloopspreekuren 
met deskundige Energiecoaches
• Asten: zaterdag 16 april 10.30-

12.30 in de bibliotheek (Emma-
straat 9-Midas)

• Deurne: elke zaterdag van 10.00-
12.00 in De Ossenbeemd 
(Haageind 31)

• Geldrop: zaterdag 9 en 23 april 
11.00-13.00 in de bibliotheek (Heu-
vel 94)

• Mierlo: zaterdag 2 en 16 april 11.00-
13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 
113)

• Gemert-Bakel: zaterdag 9 en 23 
april van 11.00-14.00uur in de Boel-
thiek (St Gerardusplein 1)

Politiek en marketing
In de commerciële wereld zijn Marketing en Communicatie de disciplines die je perfect 
moet beheersen om je producten of dienstverlening onder de aandacht te brengen en 
te houden. De keerzijde van Marketing betreft de ervaringen welke afnemers ervaren 
nadat ze het product in gebruik hebben genomen. Met een diepe zucht hoor je dan 
maar al te vaak: “verpakking mooier dan de inhoud” ……
Dat gevoel zullen vele Nuenenaren hebben gehad bij het lezen van de verkiezingsuit-
slag in Nuenen c.a. in de teksten van de regionale en plaatselijke media. Het meest op-
vallend voor mij de tekst “winst voor de gezamenlijke lijst van Groen Links en de PvdA”. 
Is dat wel zo? 
Toch maar een korte analyse die begint bij de verkiezingsuitslag van 2018. Naast Groen 
Links en de PvdA was er toen ook een raadszetel voor de SP afdeling Nuenen. Om hem 
moverende redenen heeft het democratisch gekozen SP raadslid na enige tijd besloten 
om, met behoud van zijn raadszetel, tijdelijk (tot 2022) onder de naam Natuurlijk Nue-
nen verder te gaan. En inderdaad in november 2021 kondigde Natuurlijk Nuenen aan 
op te gaan in Groen Links en hun zetel (ex-SP) mee te nemen naar Groen Links. Vervol-
gens wordt in december 2021 de gezamenlijke lijst GroenLinks-PvdA gepresenteerd. 
Even de rekentoets van Juffrouw Ria en Meneer Ed erbij gehaald: de som van de uitge-
brachte stemmen in 2018 op Groen Links (1.152) + PvdA (1.113) + SP (652) = 2.917 
stemmen. 
En nu naar de uitslagen van 2022: op GroenLinks/PvdA zijn nu 2.409 stemmen uitge-
bracht. Dat zijn dus maar liefst 508 of 17,41% minder stemmen dan in 2018. Hebben 
we hier te maken met een journalistieke dwaling of met politiek communicatie talent? 
De berichtgeving dat de plaatselijke partijen Combinatie Nuenen c.a. en Lijst Pijs bei-
den 1 zetel wonnen klopt. Het aantal raadszetels is niet gewijzigd, dus moeten de ove-
rige partijen 2 zetels hebben verloren. Het CDA verliest nipt 1 zetel waarmee overduide-
lijk is dat ook door Groen Links / PvdA een zetel is ingeleverd. Dus geen winst maar een 
verlies……
Ik hoop met deze Communicatie voor ‘Jan en alleman’ de uitslag in het juiste perspec-
tief te hebben gezet. Rest mij nog informateur Stienen veel wijsheid toe te wensen in 
het belang van ons aller Nuenen c.a.. 

P.J. Hut, Krommenakker 19, 5672 PJ Nuenen

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

Ingezonden brieven

Kiezersbedrog 
CDA Nuenen is gehalveerd: van twee zetels terug naar een. ‘ONZE NUM-
MER EEN’ lijsttrekker Bart van Lieshout, 33 jaar, scoorde 534 stemmen 
van de 994 die er uit de Nuenense stembussen rolde voor deze katholieke 
volkspartij. Mooi man, Bart van Lieshout is gekozen tot volksvertegen-
woordiger. Een Gerwenaar in de Nuenense gemeenteraad. Ik heb hem 
meteen gefeliciteerd!

Ik laat bij hoge uitzondering hier Bart 
zelf aan het woord: 
“Het wegvallen van een tweede 
raadszetel voor het CDA heeft een 
moeilijke situatie teweeggebracht, 
namelijk, die van het leiden van een 
eenmansfractie. Mijn onervarenheid 
in de gemeentelijke politiek, gecom-
bineerd met het wegvallen van de 
tweede raadszetel, leidt ertoe dat er 
onvoldoende ondersteuning is voor 
mijn inleertraject.”
Inleren, hoezo? Je bent 33 jaar en je 
hebt reeds twee titels: doctorandus 
en ingenieur. Niet bekwaam om een 
eenmansfractie te leiden? Mooie uit-
daging! 

Succes Cees
Blij dat ik niet op Bart gestemd heb. 
Die vriend van mij liet mij weten zich 
bedrogen te voelen. CDA Nuenen 
overweegt een referendum onder de 
534 Bart-stemmers. De uitslag is al 
bekend: KIEZERSBEDROG. 
Nog even terug naar onze nummer 
een. “Cees Meijvis, nu nummer twee 
op de kieslijst zal mijn plaats over ne-
men in de gemeenteraad,” aldus Bart. 
En tenslotte zegt 534-Bart: “Ik wens 
Cees veel succes toe in de gemeente-
raad.” Daar sluit ik mij bij aan. 

Op naar een open en transparant ge-
meentebestuur voor alle inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Een goeie vriend van mij gaf zijn stem 
aan Bart. Die vriend houdt van dieren, 
stemt bij de Kamerverkiezingen op de 
Partij voor de Dieren. En laat die Partij 
nou hier niet meedoen. Na ampele 
overwegingen stemde hij op Bart. 
Bart is een echte dierenvriend. Mijn 
vriend vroeg of ik naar het stembu-
reau was geweest. In het stembureau 
kreeg ik nog als stemadvies STEM LO-
KAAL. Ik ben gedoopt in de Gerwense 
Clemenskerk maar geen wekelijkse 
kerkbezoeker. Vandaar dus niet op het 
CDA. Mijn stem gaat altijd naar een 
vrouw. Neen, niet een CDA-vrouw.

Vluchtelingen in de kerk
Nou we het toch over de kerk heb-
ben: richt die lege ‘nieuwe kerk’ en de 
ruime pastorie in voor Jongerenhuis-
vesting. Met subsidie kunnen er snel 
eerst vluchtelingen in ondergebracht 
worden. Zo gauw Poetin uitgeraasd 
is, is het daar mooi wonen voor onze 
Gerwense jongeren. 

Terug naar Bart, nummer één van het 
CDA. Hij is een jaar lid van het CDA. 
Hij hoort bij de plaatselijke CDA-kop-
stukken. Bart bekleedt als drs.ing. 
J.W.F.C. van Lieshout een belangrijke 
functie bij ASML in Veldhoven. Van-
daar dat Bart meteen de lijst mocht 
trekken. Hij klopte Cees Meijvis (56 
stemmen) en Peter Hendrickx (79 
stemmen). Bart kwam uit de bus met 
534 stemmen, ruim honderd stem-
men meer dan de sportieve Hans Pijs. 
Deze bekende Nuenenaar scoorde 
436 stemmen. Hij gaat zijn eenmans-
fractie leiden. Gewoon doen!

Schok
Er gaat een schok door Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten: Bart aanvaardt 
de fel begeerde raadszetel niet. Waar-
om niet? 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Laatste Heijmans H-One woning opgeleverd

Feest op Witte Hondpad!
Door Nannie van den Eijnden

Maaike Koenen ontving woensdag 23 maart als laatste bewoner de sleu-
tel van haar spiksplinternieuwe woning aan het Witte Hondpad. Alle 16 
woningen zijn nu verhuurd aan mensen van verschillend pluimage met 
behoefte aan een eigen plek om hun leven op te bouwen: acht jongvol-
wassen spoedzoekers en acht asielzoekers met een verblijfsvergunning 
(statushouders). Een feestelijke middag die uitstekend was georgani-
seerd door verhuurder Wooninc. met partytent, goed verzorgde catering 
en koffie met gebak.

Directeur Angela Pijnenburg en wet-
houder Caroline van Brakel wonden 
er in hun toespraken geen doekjes 
om, met humor. Wat hen betreft, 
heeft het veel te lang geduurd! Ange-
la: “Járen geleden besloten we jonge-
ren in Nuenen c.a. snel te helpen met 
huisvesting. Snel is tegenwoordig 
een aantal jaren, dat vinden we spij-
tig. Tevens wilden we de gemeente 
helpen bij de taakstelling voor het 
huisvesten van statushouders. We 
zochten samen naar een geschikte 
locatie om dat te realiseren, al is het 
tijdelijk, en dat werd deze. De ge-
meente gaf aan voorkeur te hebben 
voor de H-One woningen van He-
ijmans, een heel fijn, goed en mooi 
maar relatief duur product, dat in-
middels is vernieuwd en voorzien 
van een andere type hout en zonne-
panelen. We zijn heel blij dat het is 
gelukt, dit smaakt naar meer.”

Erfenis
Een even blije wethouder nam het 
stokje van Angela over. Caroline: 
“Toen ik zes jaar geleden wethouder 
Sociaal Domein werd, bleek al snel 
dat er in onze gemeente veel te wei-
nig betaalbare sociale huurwonin-
gen zijn. En we bleven achter in onze 
taakstelling om statushouders te 
huisvesten. Gaandeweg het proces 
hebben we veel besproken, zoals de 
risico’s en de termijn: de H-Ones blij-
ven hier voor tien jaar staan. Het ver-
gunningentraject in Nederland is een 
groot en zorgvuldig goed, mensen 
mogen voor hun belangen opko-
men, maar het mag wel wat sneller. 
We hebben vier jaar gewacht op de 
vergunning, er is geprocedeerd tot 
aan de Raad van State.” Caroline laat 
deze erfenis met gepaste trots na, 
een plek voor jonge mensen en 
spoedzoekers, en wenste iedereen 
veel woongenot. De goede samen-
werking tussen beide bestuurders 
kenmerkte zich door benoemen 
waar het op staat.

De huidige opstelling is tot stand ge-
komen op initiatief van een omwo-
nende die geluidsoverlast wilde 
voorkomen. Daarom zijn de huisjes 
geplaatst in twee rijen van vijf en 

loodrecht daarop een rij van zes (in 
plaats van twee keer vier en een keer 
achT).

Laagblijvend groen
Niels Struijcken, Manager Commer-
cie en Marktontwikkeling bij He-
ijmans bood alle nieuwe bewoners 
een cadeaubon van een tuincentrum 
aan om hun tuin deze lente te kun-
nen inrichten. Huismeester Wim van 
Wooninc. zorgt ervoor dat iedereen 
die ontvangt. Het gebied rondom de 
woningen wordt nog aangekleed 
met een gazon en struikjes, laagblij-
vend groen met het oog op het feit 
dat de woningen over tien jaar kun-
nen worden weggehaald. En er wordt 
een geluidswerende kokoswal aan-
gelegd. De groenaannemer kan aan 
de slag!

Flexibele woonoplossingen
De kracht van Wooninc. is meebewe-
gen. De huurders zijn blij met dit flex-
wonen-concept waarbij ze over twee 
jaar doorstromen op de woning-
markt. “Je moet kiezen waar je wilt 
wonen, heb ik me gerealiseerd. In 
Eindhoven voelde ik me niet thuis, 
hier wel. Nuenen is heel fijn, ik ben 
heel blij!”, lacht Daniek, een nieuwe 
huurder.

wooninc.nl
nuenen.nl

Gemeente Nuenen 
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 13

Oplossingen wk 12
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

D U I S T E R

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

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 N O T A A P V E H I K E L

T A I D E S A E C G U

O U P E T R O L E U M M I

N U L M A R K I E S F E L

D R E G P O E X K I N A

E A R C E N S T E A K K

I A S P

A B L O E D D E P O T M

P E I L T U I D T O G O

L I L E E N H E I D P I L

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

M N A R E L S M O P O

B O B S L E E T U I N M A N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku8 7 6 5
9 3 1 5

2
3 5 7
6 3

1 8 4
4

7 9 8 3
6 1 5 2

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

Horizontaal: 1 rookgerei 6 smidse 12 vis 14 bevestigingsmiddel 15 hectogram (afk.) 
17 Technische Universiteit 18 Rijksmuseum van Oudheden (afk.) 20 regeringsreglement (afk.) 
21 per persoon (afk.) 22 oude vochtmaat 24 knots 27 houding 28 sierplant 30 deel v.d. bijbel (afk.) 
31 United States 32 hoekpilaster 33 chaotisch 35 spreidzit 37 boom 38 stuk stof 39 inning 
43 deel v.e. cirkelvlak 47 inwendig orgaan 48 van het (afk.) 49 magnesium (afk.) 50 riv. in Duitsland 
51 honingdrank 52 narede 55 scheepstouw 56 voor de vuist (afk.) 57 voorzetsel 58 deel v.e. naald 
59 a priori (afk.) 61 pers. vnw. 62 zachte veren 64 wisselborgtocht 66 uiteindelijke uitkomst 
67 mikpunt.
Verticaal: 1 herkauwer 2 gigabyte (afk.) 3 zangstem 4 geur 5 vogelproduct 7 Mijne Heren 
8 Engelse titel 9 mannetjesbij 10 eerste kwartier (afk.) 11 wintervermaak 13 ampère 16 avondkleding 
18 bijbelse vrouw 19 werk v.e. componist 21 shoarmabroodje 23 knijpbril 
25 Nederlands Olympisch Comité 26 ratelpopulier 27 versvoet 29 pl. in Israël 32 trompetvogel 
34 berichtje op een gsm 36 waterplantje 39 onmetelijk 40 klinknageltje 41 alstublieft (Franse afk.) 
42 staat in Amerika 43 vette rook 44 ik 45 smal 46 droevig 52 ooit 53 dik en zwaar 54 talent 
57 voorzetsel 60 deel v.e. geweer 62 zangnoot 63 schoolonderzoek (afk.) 64 als onder (afk.) 
65 laagwater (afk.).

AJOUR
ANKER
BOREN
BOVEN
BREEKHAMER
BREIEN
CATAMARAN
CONDUCTEUR
ERFDEEL
GUERILLA
IDEEEL
JAGER
JUNTA
KANJER
KAPER
KAUWEN
KELNER
KOEKBLIK
KRAAM
LOENS
LOEREN
MINSTENS
OEVER
PICOBELLO
SCORE
SLUIK
VAART
VOORHOEDE
WILDCARD
ZWALUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

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

Winnaar: week 11, Mw. M. Hoogers, Eindhoven.

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten. 

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

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.

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.

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

Huldigingen bij    
KBO Lieshout
Tijdens de jaarvergadering van Seniorenvereni-
ging KBO Lieshout werden twee bijzondere vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet. Beide zijn jarenlang 
op veel fronten actief geweest, zowel in het be-
stuur, als bij een groot aantal activiteiten. 

Nelly de Groot
“Ik had al iemand gezien die ik niet kende” lacht Nelly 
de Groot als de voorzitter van KBO Lieshout de aanwe-
zigheid aankondigt van de heer Wim Fijten, lid van het 
bestuur van KBO Brabant. Hij is speciaal voor Nelly af-
gereisd naar Lieshout. Om haar de zilveren speld met 
goud op te spelden en de oorkonde te overhandigen. 
Nelly de Groot is sinds 2008 secretaris geweest van de 
Lieshoutse seniorenvereniging. Onlangs heeft ze de 
functie overgedragen aan Nettie van Straten - van 
Hoof. Nelly was ook secretaris van de Kring Laarbeek 
en de Seniorenraad. Zij is coördinator van de leesclub, 
als lid van de schrijfgroep werkte ze mee aan diverse 
boekjes. Nelly is secretaris van KBO koor Vogelenzang, 
is lid van de reiscommissie, regelt de wekelijkse inloop, 
is redacteur van het Prikbord, en doet mee met de 
fietsclub. Al die functies doet Nelly met een enorme 
toewijding. Interimvoorzitter Toon van de Kerkhof 
zwaait haar daarom verdiende lof toe: “Nelly loopt over 
van energie, een altijd draaiende dynamo, altijd aardig 
en met een luisterend oor.” 

Theo Pardoel
“Als je absoluut geen lid wil worden van de KBO, moet je 
zorgen dat je Theo niet tegenkomt. Je kan er misschien 
vijf keer onderuit komen, maar de zesde keer ben je er-
bij.” De nieuwe penningmeester Gerard Goos krijgt met 
deze woorden de volle instemming van de aanwezige le-
den op deze jaarvergadering. Sinds 2001 beheert Theo 
Pardoel de penningen van de Lieshoutse seniorenver-
eniging. En dat doet hij heel zorgvuldig. Toon van de 
Kerkhof maakt dat als voorzitter mee. “Als we alles al he-
lemaal hebben uitgeknepen, dan zegt Theo: Het kan nog 
wel goedkoper.” De lijfspreuk van Theo was dan ook: ’t 
Mag niks kosten. Gerard Goos overhandigt hem niette-

Nelly de Groot met Wim Fijten, bestuurslid KBO Brabant

min een cadeau. 
“Jouw bijdrage aan 
de vereniging staat 
buiten kijf. Ik ben 
blij dat je beschik-
baar blijft voor al-
lerlei activiteiten. 
Want wij kunnen 
niet zonder jou en 
jij kunt de KBO niet 
missen.”
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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.

Aan het einde van een st�alende lentedag 
heest  mijn lieve vrouw, onze moeder en oma ons verlaten. 

Heel bedroefd zijn wij na het overlijden van

Hélène de Rooij-Reesink
echtgenote van

Toon de Rooij

 * Eindhoven,  † Nuenen,
 5 december 1938 22 maar� 2022

 Nuenen: Toon

 Ravenstein:  Jos en Wienke
  Hidde, Sepp

 Ar�hem:  Karla en Jaco
  Julia, Kasper, Jesse

Emmast�aat 12, 5671 JB Nuenen

Op maandag 28 maar� hebben wij afscheid genomen van Hélène.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 april 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
R. van Eck.
Zondag 3 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgan-
ger pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 2 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege sterfdag); 
Greet Bollen - van den Berk.
Zondag 3 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot (vanwege sterfdag); Martien 
Habraken; Willy Sluijter - de Leeuw; 
Joop en Donald de Graaf; Ria Vossen - 
Bronts; overleden ouders Johan Sle-
gers en Hendrina Bressers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Hé-
lène de Rooij - Reesink, Emmastraat 
12 en Marjan Wetzels - Webers, Laan 
van Nuenhem 55. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

Er is een extra collecte voor de vas-
tenactie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 3 april om 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties: 
Maria Donkers - van Stipdonk; pas-
toor Freek Groot, vanwege sterfdag. 

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de vas-
tenactie.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 3 april om 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Pastoor Freek Groot; Giliana Sanders-
Adriaans en Theodorus Sanders.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de vas-
tenactie.

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

Op 3 april zijn we gekomen bij de vijf-
de zondag op weg naar Pasen. Voor-
ganger in de dienst is ds. Luuk Wierin-
ga. De dienst begint om 10.00 uur. Er 
is kindernevendienst en kleermaker 
Fijnvandraad zal weer van de partij 
zijn! Er zal een collecte worden ge-
houden voor de Solidariteitsmaaltijd. 
Na de kerkdienst is er koffie en thee 
om elkaar te ontmoeten. U bent van 
harte welkom, maar ook als u thuis 
de dienst wilt volgen is dat mogelijk 
via livestream. Zie daarvoor de web-
site 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 31 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 1 april. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis van de Vasten. 

Zaterdag 2 april. Eerste zaterdag van 
de maand. 09.00 uur H. Mis van de 
Vasten; gedachtenis van H. Francis-
cus van Paula, belijder; daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. 10.30 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 3 april. Passiezondag. 10.30 
uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 4 april. 18.30 uur H. Mis van 
de Passietijd; gedachtenis van H. 
Isidorus, bisschop en kerkleraar. 
Dinsdag 5 april 18.30 uur H. Mis van 
de Passietijd; gedachtenis van H. Vin-
centius Ferrerius, belijder. 
Woensdag 6 april. 07.15 uur H. Mis 
van de Passietijd. 

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé Vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Zondag 3 april is er weer een Taizé 
Vesper in het van Goghkerkje, waar-
bij we elkaar kunnen ontmoeten in 
een liefdevolle sfeer van een Taizé 
Vesper. Het thema is ´Zij die in tranen 
zaaien, zullen oogsten met gejuich´. 

De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zingen uit het 
liedboek ‘Adem in ons’. Nu kunnen de 
liederen gezongen worden zowel in 
de originele taal als in het Nederlands. 
De ervaring van 6 maart was, dat het 
fantastisch klonk in beide talen.
Meezingen mogen we, met begelei-
ding van het pianospel. We zoeken 
dan samen naar momenten van rust, 
we lezen mooie teksten en luisteren 
naar mooie piano-improvisatie en 
verstillende muziek.
Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men. Het zoeken van een rustpunt in 
het leven van alledag ….

Een Vesper zoals we gewend zijn. 
Om samen te zijn in deze tijd.

Verdere informatie over de vesper 
kan bij Alice Steenbergen, alice.
steenbergen@hotmail.com.
De Vesper begint zondagavond 3 
april om 19.30 uur. Voorafgaand aan 
de vesper is er pianomuziek.

U bent van harte welkom.

Namens de werkgroep
Taize Vesper Nuenen

Taizé Vesper   
in het    

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

“Goed afscheid nemen   
kan maar één keer”
Door Karin Aarts-Janssen

“Afscheidsbegeleider word je niet zomaar, daar moet je ‘bijna’ voor in de 
wieg gelegd zijn”, vertelt Hans. “Het is een soort roeping. Het kwam op 
mijn pad. Ik wilde stoppen met lesgeven na 35 jaar werkzaam geweest te 
zijn in het onderwijs. Vrijwilligerswerk bij Sensoor, een 24-uurs telefoni-
sche hulpdienst gaf de doorslag. Hierbij moet je goed kunnen luisteren, 
contact zien te krijgen met de luisteraar. In gesprek raken, vertrouwen 
winnen: En als dat lukt, dat echte contact maken, is dat het mooiste wat er 
is”, volgens Hans.

de fotopresentatie. En: hij presen-
teert de dienst als voorganger. Tot 
het laatste moment blijft Hans bij de 
familie. “Voor het uitvoeren van een 
mooie afscheidsdienst krijg je maar 
één kans. Die moet dus goed zijn. Ie-
dere keer weer een geweldige uitda-
ging.”

“Hoe weten ze je te vinden”? vraag ik.
“In de meeste gevallen neemt de fa-
milie contact op met een uitvaarton-
dernemer en bepaalt de familie zelf 
of er een afscheidsbegeleider wordt 
ingeschakeld. De uitvaartonderne-
mer neemt vervolgens contact op 
met mij”, vertelt Hans. Maar je kunt 
ook rechtstreeks met Hans contact 
opnemen.

Inmiddels is Hans al bijna 7 jaar actief 
als afscheidsbegeleider en heeft hij 
hier geen moment spijt van. Dat er in 
zijn werk iets moest gebeuren, voel-
de Hans jaren geleden al: er kwamen 
genoeg signalen vanuit het gezin, 
zijn omgeving maar ook uit zijn ei-
gen ‘ik’.
“Het is een kunst om je hart te vol-
gen, eigen keuzes te maken, te luiste-
ren naar jezelf en jezelf weer gelukkig 
te zien.” Met deze woorden eindigt 
ons prettige gesprek.

Het is Hans gelukt.

www.afscheidsbegeleider.nl

Flink wat ervaring rijker en met de 
vele raakvlakken die deze nieuwe uit-
daging bij Sensoor had met het on-
derwijs, kreeg hij steeds meer ver-
trouwen in zichzelf en durfde hij het 
aan. Voor zichzelf beginnen als ‘Af-
scheidsbegeleider Hans Vervuurt.’ De 
eerste opdracht kwam via een kennis 
die bij Dela werkt. Hij greep die kans 
en kreeg daar zo veel energie van dat 
- mochten er nog twijfels zijn - deze 
nu echt weg waren.

Niet alleen afscheidsbegeleiding maar 
ook terminale zorg en stervensbege-
leiding: Hans kan mensen bijstaan in 
hun laatste levensfase. Indien wense-
lijk samen met de betrokkene een 
mooie afscheidsdienst in elkaar zet-
ten. De familie ondersteunen. Als af-
scheidsbegeleider ben je je er voort-
durend van bewust dat je op een bij-
zonder en intiem moment in de fami-
lie wordt toegelaten. Gevoelens en 
kwetsbaarheid zijn dichtbij. Hoe fijn is 
het dan als er iemand oprechte be-
langstelling toont en meedenkt. Sa-
men met de inbreng van nabestaan-
den weet Hans het hele proces van af-
scheid nemen tot een ‘mooi einde’ te 
brengen. De inbreng van de nabe-
staanden is en blijft leidend en de fa-
milie heeft altijd het laatste woord. Hij 
ondersteunt het hele proces. 

Hans maakt een draaiboek van de 
dienst, helpt je bij het schrijven van 
(persoonlijke) teksten en bij het op-
stellen van het gedachtenisprentje. 
Hij schrijft het levensverhaal van de 
overledene, zorgt voor de muziek en 

GGD start met groepsvaccinaties Rijksvaccinatieprogramma jeugd

Ook jongens krijgen nu  
uitnodiging voor HPV prik
Vanaf 28 maart is de GGD Brabant-Zuidoost weer met de vaccinaties ge-
start volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Jongens en meisjes vanaf 9 
jaar ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor hun vaccinaties BMR-
DTP, HPV en Meningokokken ACWY. Vanaf dit jaar ontvangen ook jon-
gens een uitnodiging voor de HPV prik. De GGD Brabant-Zuidoost voert 
de vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele regio. 

Rijksvaccinatieprogramma 
Het Rijksvaccinatieprogramma be-
schermt alle kinderen in Nederland 
tegen 12 ernstige infectieziekten. 
Naast de HPV prik voor 10 jarigen 
ontvangen ook jongens en meisjes 
van 9 jaar een uitnodiging voor de 
BMR/DTP prikken. Jongeren van 14 
jaar worden uitgenodigd voor een 
vaccinatie tegen meningokokken-
ziekte (Men ACWY). 

RIVM nodigt uit, GGD prikt
De GGD startte de groepsvaccinaties 
van het Rijksvaccinatieprogramma 
vanaf 28 maart. De prikken worden 
gezet op meerdere locaties in de re-
gio. Jongens en meisjes die aan de 
beurt zijn, krijgen ongeveer 2 weken 
van tevoren vanzelf een persoonlijke 
uitnodiging van het RIVM. In deze 
uitnodiging staat waar en wanneer je 
verwacht wordt voor de prik.

Alle informatie over het RVP lees je 
op www.rvp.nl. Informatie over de 
GGD groepsvaccinaties dit voorjaar 
lees je op www.ggdbzo.nl/groeps-
vaccinaties-rvp.

HPV prik voor jongens en meisjes 
vanaf 10 jaar
Na meisjes krijgen nu ook jongens de 
kans zich te beschermen tegen HPV-
kanker. Het rijksvaccinatieprogramma 
wordt uitgebreid na toenemend in-
zicht in de vormen van kanker die door 
het humaan papillomavirus (HPV) 
kunnen worden veroorzaakt. Omdat 
het vaccin het beste werkt voordat ie-
mand in aanraking komt met het virus, 
gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van 
dertien naar tien jaar. De kans is groot 
dat een kind dan nog niet besmet is. 

Wat is HPV?
HPV is een virus; het humaan papillo-
mavirus. Van dat virus merk je meest-
al niks, maar het is wel heel besmet-
telijk. Als je HPV hebt, kun je gemak-
kelijk zonder dat je het weet iemand 
anders besmetten. 
Baarmoederhalskanker is de bekend-
ste kanker door HPV. Maar een HPV- 
infectie kan daarnaast ook leiden tot 
kanker aan de mond- en keelholte, 
penis, anus, vagina en schaamlippen. 
Het HPV-vaccin beschermt zo tegen 
zes soorten HPV-kanker. 

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Retourtje Gerwen - Valkenburg 20 euro

Busreis voor dagje Valkenburg 
en/of Amstel Gold Race 
Zondag 10 april wordt de wielerklassieker Amstel Gold Race verreden. 
Liefhebbers kunnen mee naar dit evenement. Er zijn nog een tiental paar 
plaatsen beschikbaar in de bus van de Nuenense Wielervrienden (NWV). 
Zij bieden belangstellenden aan om mee te reizen naar Zuid-Limburg. 
Voor twintig euro kunnen niet-leden een prachtige wielerdag meebele-
ven met de gezellige wielervrienden uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
en omstreken. Medepassagiers kunnen desgewenst ook het dagje Val-
kenburg naar eigen idee invullen. 

lippe Gilbert (2017), Mathieu van der 
Poel (2019) en Wout van Aert (2021). 
En rassprinter Jan Raas schreef de Am-
stel Gold Race vijf keer op zijn naam. 

Aanmelden: vol is vol… 
Aanmelden voor de busreis à 20 euro 
per persoon via nuenensewieler-
vrienden@gmail.com of telefonisch 
bij Jan van Maasakkers: 06 14509970. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt, 
vol = vol! Deelnemers aan de busreis 
worden zondagmorgen 10 april om 
half negen verwacht in NWV-club-
huis De Stam, Gerwenseweg 38 in 
wielerdorp Gerwen. De terugreis 
staat rond 18.00 uur gepland met 
vertrek vanuit Valkenburg. 
In het wielerdorp staat voor tweede 
paasdag maandag 18 april de Grote 
Ronde van Gerwen op het program-
ma. Over deze wielerklassieker onder 
de criteriums meer informatie in een 
volgende editie.

Vrouwen en mannen
De Amstel Gold Race (AGR) is de eni-
ge Nederlandse eendagswedstrijd 
op UCI World Tour-niveau. Zowel de 
vrouwen als de mannen rijden de 
Amstel Gold Race die dag. De wereld-
top bij de vrouwen start voor een 
wedstrijd over 127,5 kilometer over 
een glooiend parcours door het Zuid-
Limburgse land. De Cauberg staat in 
totaal viermaal op het menu. De be-
kende Cauberg in Valkenburg, met 
een klim van 800 meter à 6,5%, is 
meestal de scherprechter in de finale 
bij de vrouwen. Marianne Vos won de 
vorige editie met Demi Vollering en 
Annemiek van der Vleuten naast haar 
op het podium. 
De mannen krijgen 254 kilometer met 
33 hellingen voor de wielen gescho-
ven met 3x de Cauberg. De Bemeler-
berg is de allerlaatste en daar kan de 
beslissing gaan vallen in deze topwie-
lerklassieker. Bekende winnaars: Phi-

De bus vertrekt vanaf het NWV-clubhuis De Stam in Gerwen, daar is ook het eindpunt 
van het dagje Valkenburg/AGR…(foto Cees van Keulen) 

Bijeenkomst      
Lokaal Sportakkoord 
Nederland telt ongeveer 26.000 sportverenigingen en ruim 6.000 sport- en 
beweegaanbieders voor ruim 9,5 miljoen Nederlanders die wekelijks één 
of meerdere dagen sporten. Jong en oud doet aan sport en daarmee heeft 
Nederland een ongekend hoge sportdeelname. We hebben daarvoor een 
unieke verenigingsinfrastructuur, prachtige sportaccommodaties en dui-
zenden vrijwilligers die sport en bewegen in Nederland mogelijk maken.

Tezamen met u, de ondertekenaars 
van het Lokaal Sportakkoord uit de 
sport, zorg, welzijn, onderwijs, kin-
deropvang, overige maatschappelij-
ke (commerciële) organisaties en de 
gemeente Nuenen c.a., en hen die dit 
alsnog willen doen, willen we een 
nieuwe start maken met het Lokaal 
Sportakkoord Nuenen.

Hebben wij dan 2 jaar niets gedaan? 
Nee, zeker niet. Zo wordt er naar het 
voorbeeld van walking football een 
plan uitgewerkt voor ‘walking sports’, 
dus niet alleen voetbal maar ook bv. 
korfbal of basketball. Het is uiteinde-
lijk de bedoeling dat alle sporten 
hieraan mee gaan doen.
De werkgroep ‘kind in beweging’ richt 
zich met name op het bewegingson-
derwijs in het primaire onderwijs. Zij 
voldoen weliswaar wel aan de eisen, 
maar we vinden allemaal dat het be-
ter moet. Zo bereiden wij ons voor op 
de Nationale Sportweek later dit jaar 
met een spannend project voor jong 
en oud. Uniek sporten heeft onze 
speciale aandacht want iedereen 
moet met plezier kunnen sporten en 
bewegen in een gezonde en veilige 
omgeving. Deze groep dus ook!

Voor al deze, en nog komende pro-
jecten, hebben wij vanuit het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport voor de uitvoering van het 
Lokaal Sportakkoord Nuenen voor-
alsnog een budget van € 80.000,- ter 
beschikking.
Het mooiste aan dit akkoord is wel 
dat de ideeën en plannen niet van 
bovenaf worden opgelegd maar van 
u komen. Hebt u een idee voor meer 
en beter bewegen in uw eigen woon-
omgeving, dan kan het zomaar zijn 
dat wij dat samen kunnen realiseren.

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt?
Kom dan naar de Lokaal Sportak-
koord bijeenkomst op 6 april en ga 
samen met ons aan slag voor een be-
ter en bovenal gezonder Nuenen.

Woensdag 6 april, 
aanvang 19.00 uur
Clubhuis van (NKV) 

de Nuenense Korfbal Vereniging
Sportpark Wettenseind

Wettenseind 20 - 5674 AA Nuenen

Met gezonde en sportieve groet,
Joost WK van de Ven

Voorzitter

En toch is de bewegingsvaardigheid 
van basisschoolleerlingen in de afgelo-
pen tien jaar flink afgenomen. Zo vol-
doet slechts de helft van de Nederlan-
ders ouder dan vier jaar aan de be-
weegrichtlijnen. Nederland is Europees 
kampioen zitten en dat is een titel waar 
we zeker niet trots op moeten zijn.

De Covid-19-pandemie 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. Een gezonde leefstijl ver-
sterkt het immuunsysteem en maakt 
je beter weerbaar tegen een virus als 
corona. Uit onderzoek blijkt echter dat 
het tegenovergestelde gebeurt; meer 
mensen zijn ongezonder gaan leven.

Vindt u dat we onze leefstijl 
moeten veranderen door o.a. 

gezonde voeding en vooral meer 
sporten en bewegen? 

Vindt u ook dat we dit alleen 
voor elkaar krijgen als we ons 

daarvoor gezamenlijk inzetten?
Dan is deze uitnodiging voor u!

Eind 2019 zijn vertegenwoordigers uit 
de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kin-
deropvang en overige maatschappelij-
ke (commerciële) organisaties uit Nue-
nen alsmede de gemeente Nuenen c.a. 
gestart met het vormgeven van een 
Lokaal Sportakkoord. Op 7 september 
2020 werd het Lokaal Sportakkoord 
Nuenen ondertekend door de deelne-
mende partijen die daarmee aangaven 
de daarin opgenomen speerpunten/
ambities actief te steunen:
• Behoud en ondersteunen van vi-

tale 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 
professional (buurtsportcoach).

Als gevolg van de uitbraak en de 
maatregelen die daarop volgden, zijn 
we echter niet meer in staat geweest 
invulling te geven aan de losse eind-
jes die nog in het akkoord aanwezig 
zijn. Zaken als een tijdspad en vooral, 
wie zijn kartrekkers. 

Wandel Sport 
Vereniging Nuenen
Bij Wandel Sport Vereniging Nuenen 
gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot 
en met eind september. Behalve de 
reguliere wandeling op zondagoch-
tend kan er gedurende het zomersei-
zoen ook op woensdagavond in 
groepsverband worden gewandeld.

Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. Omdat niet ie-
dereen in hetzelfde tempo kan lopen 
zijn er twee groepen; een voor de 
snellere meer sportief ingestelde 
wandelaar en een voor de minder 
snelle wandelaar of beginner. De af-
standen variëren van ruim 8 tot maxi-
maal 11 kilometer, dus na anderhalf à 
twee uur is men weer terug op het 
vertrekpunt. Op de zondagmorgen 
van het eerste, derde en vijfde week-
end wordt tevens de mogelijkheid 
geboden een wandeling van onge-
veer 15 km te maken, men loopt dan 
ongeveer drie uur.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Van tevoren 
aanmelden daarvoor is niet nodig, 
men kan zich melden op de startloca-
tie. In de maand april is dit de par-
keerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. Op zondagmorgen 
vertrekken we om 09.00 uur en op 
woensdagavond is de starttijd 19.00 
uur. Voor nadere informatie zie de 
website: www.wsvnuenen.nl. Ook 
kunt u mailen naar het secretariaat: 
secretariaat-wsv@outlook.com

Cultuur overdag: Het is altijd 
weer voor een film
De lente is officieel begonnen, de zon laat zich steeds meer zien en 
’s avonds is het weer langer licht. Dat betekent echter niet dat het filmsei-
zoen voorbij is. Integendeel! Zowel Cultuur Overdag als Cultuur Avond-
uur hebben tot en met juni mooie films op het programma staan. De film-
titel mag vanwege de licentie niet bekend worden gemaakt: we lichten 
wel altijd een tipje van de sluier op.

pen om de laatste nieuwtjes en rod-
dels te vernemen. En het zouden na-
tuurlijk geen speellieden zijn als zij 
hun belevenissen niet ook in liederen 
zouden vatten.

De speellieden van het Middeleeuws 
ensemble Slag ende Stoot brengen 
deze muzikale verhalen in dit werve-
lende concert. Toegangskaarten à 
€ 12,50 zijn te koop op www.cultuur-
overdag.nl of vanaf een half uur voor 
aanvang van de voorstelling bij De 
Watermolen van Opwetten.

Gerard van Maasakkers: 
nergens mooier dan in Nuenen
Na alle annuleringen was het voor 
Cultuur Overdag lastig een nieuwe 
datum te vinden. Maar het is gelukt: 
op vrijdag 15 april speelt Gerard van 
Maasakkers zijn allerlaatste concerten 
van ‘IK LOOP’ (traditiegetrouw) op 
Goede Vrijdag in Nuenen! 
Er zijn die dag 2 concerten: om 16.00 
en 20.00 uur. Toegangskaarten à 
€ 25,00 zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie van 
Het Klooster.

Dinsdagochtend 5 april (aanvang: 
10.30 uur) wordt in Het Klooster een 
Franse film vertoond uit 2019, een 
komisch drama van regisseur Nicolas 
Bedos. Toegangskaarten zijn alleen 
op werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster.

Abonnees op de digitale nieuwsbrief 
ontvangen wél alle informatie over 
de films; abonneren gaat eenvoudig 
via de website van Cultuur Overdag. 
In de hal van Het Klooster hangt ook 
altijd een poster van de eerstvolgen-
de film die wordt vertoond. 
De filmdata in april en mei zijn: dins-
dagochtend 5 april, vrijdagavond 6 
mei, donderdagochtend 12 mei, vrij-
dagavond 20 mei. 

‘Die Lente komt aen!’
Op zondagmiddag 10 april (aanvang: 
14.30 uur) in De Watermolen van Op-
wetten trekken we mee met de Mid-
deleeuwse speellieden die na de lan-
ge gure winter weer op pad gingen 
om overal hun muziek te laten horen 
in kloosters, kastelen, steden en ge-
huchten. Dat zij op hun wegen veel 
ter ore kwamen en veel beleefden is 
een feit. En het is dan ook geen won-
der dat zij toen vaak als nieuwsbren-
gers en boodschappers werden ge-
zien; de mensen van alle rangen en 
standen hingen dan ook aan hun lip-

Sponsoring van de 
woensdagavond 
kienclub
Op woensdagavond 23 maart zijn er 
drie verenigingen: Biljartvereniging 
‘‘t Laarbeeks Laken’, Toneelvereniging 
‘De Vriendenkring’ en de ‘Lieholter 
Blaaskapel’ verrast met een envelop-
pe met een mooi geldbedrag. Dat 
werd geschonken door de kienclub 
van woensdagavond in het dorps-
huis in Lieshout.
Alle drie de verenigingen hebben 
hun ‘thuis’ in het dorpshuis van Lies-
hout en waren zeer tevreden met 
deze gave. Ze bedankten de organi-
satie voor deze leuke geste.

Maandagavond 
vogelwandeling 
Nuenens Broek
Op 4 april starten de jaarlijkse maan-
dagavondwandelingen van de Vogel-
werkgroep van IVN Nuenen weer. Deze 
eerste avond wordt gewandeld door 
het Nuenens Broek. Om 19.00 uur ver-
trekken we met de fiets bij Het Klooster 
naar het zandpad naast de Lissevoort. 
De wandeling start vanaf dit punt.

Nuenens Broek
Het Nuenens Broek is een klein nat 
broekbos gelegen tegen de westzij-
de van de bebouwde kom van Nue-
nen. In het bos komen in het voorjaar 
veel vogels broeden, waaronder de 
tjiftjaf, zwartkop, grote bonte specht 
en holenduif. Onder leiding van erva-
ren vogelgidsen word je meengeno-
men door het gebied op zoek naar 
deze en andere vogelsoorten.

Het Nuenens Broek kan in het voor-
jaar erg nat zijn. Zorg dat je waterdich-
te schoenen of laarzen draagt. Con-
troleer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen.

Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van har-
te welkom. Wil je meer informatie, 
neem dan contact op met coördina-
tor Roy van der Velden (06-15902603 
of roypeter40@hotmail.com) of kijk 
op www.ivn.nl/nuenen

Chocolade, Malaga, Buttermilch-Prei-
selbeere, Stracciatella, Hazelnoot, 
Mango en Citroen. Gemaakt van 
melk van Pinzgauer alpenkoeien of in 
het geval van de vegan/lactosevrije 
soorten bergwater uit het gebied.” 
Onlangs reed vanuit Oostenrijk een 
vrachtwagen vol bekers ijs naar de 
winkel in het dorp.

Proeverij
Roland hoopt dat heel Nuenen net 
als hij enthousiast raakt over het Oos-
tenrijkse ijs, zodat het een blijvertje 
kan worden in het assortiment. Op 
zaterdag 2 april kunnen klanten het 
ijs komen proeven in de winkel. Van 
woensdag 30 maart tot en met zon-
dag 10 april geldt een speciale intro-
ductieprijs van € 4,99 in plaats van 
€ 5,99 voor een beker van 500 ml.

Vragen? 
Neem contact op met Roland Grim-
berg: 06-53334559 of roland.grim-
berg@jumbo.com.

Ontdekt op vakantie
Het balletje begon te rollen toen Jum-
bo-ondernemer Roland Grimberg op 
vakantie was in zijn geliefde Oosten-
rijk. Vanaf het balkon zag hij prachti-
ge Pinzgauer alpenkoeien grazen in 
de wei. “Ik vroeg me af wat er met hun 
melk gebeurde en vroeg het aan de 
boerin. Die vertelde me dat die naar 
de naastgelegen boerderij ging om 
verwerkt te worden tot heerlijk na-
tuurlijk, handgemaakt ijs.” Roland 
vindt zichzelf allesbehalve een ijslief-
hebber, maar dit lokaal gemaakte ijs 
was van een andere categorie - hij 
kon er geen genoeg van krijgen.
Hij zocht contact met ijsmaker Talwirt 
Prommegger en stelde voor het ijs in 
zijn eigen Nuenen te introduceren. 
En dat is exclusief te noemen, want 
buiten het nationaal park Hohe Tau-
ern wordt het nergens anders ver-
kocht. 
“Met de hele familie deden we een 
uitgebreide smaaktest tijdens de 
kerstdagen. We kozen er zeven uit: 

Jumbo Ton Grimberg    
introduceert exclusief Oostenrijks ijs
Als zelfstandig ondernemer binnen een supermarktketen heb je de vrij-
heid om ook eigen assortiment in te kopen en daarmee lokaal het verschil 
te maken. Voorbeelden daarvan zijn de #VRRKKS lekkere Brabantse wor-
stenbroodjes, ham van Hoevenaer en aardbeien en asperges van lokale 
teler Eddy van Gennip. Jumbo Ton Grimberg is trots op de nieuwste toe-
voeging aan het assortiment: Nationalpark Eis, rechtstreeks geïmpor-
teerd vanuit Oostenrijk.
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Ben jij een   
oud-veteraan  
van RKSV Nuenen? 
Wij vieren 50 jaar 
veteranenvoetbal, 
kom ook!
Dit jaar 50 jaar geleden, in 1972, ging 
het eerste veteranenteam bij RKSV 
Nuenen van start. In die 50 jaar heb-
ben er heel wat veteranen gevoet-
bald, en dat jubileum willen we sa-
men vieren. Alle veteranen en oud-
veteranen zijn van harte uitgenodigd 
voor de feestavond op donderdag 12 
mei vanaf 21.00 uur op het Sportpark 
aan de Oude Landen. In deze week 
vieren we ook het 100-jarig jubileum 
van RKSV Nuenen. Dubbel feest dus!
Aanmelden voor de feestavond is 
noodzakelijk, en kan door een mail te 
sturen naar Frans van Grotel, fvgrotel@
gmail.com of Toon van der Loo, a.
loo5@kpnmail.nl

Gezonde sportomgeving  
bij TV Wettenseind
TV Wettenseind vindt het belangrijk dat zowel kinderen als (jong)volwas-
senen op een gezonde manier kunnen sporten en gezellig samen kunnen 
zijn. Om die reden is er een coach van Team:Fit ingeschakeld die samen 
met de accommodatiecommissie het afgelopen jaar een aantal zaken on-
der de loep heeft genomen en aangepast.

Een derde van het drank- en voe-
dingsaanbod in de sportkantine is 
een gezondere keuze. 
Een verantwoord alcoholbeleid.

Inmiddels zijn de doelstellingen en 
challenges van Team:Fit bereikt en 
daarom heeft TV Wettenseind als eer-
ste sportvereniging in Nuenen de 
badges van Team:Fit ontvangen. 

Dit gebeurde afgelopen zaterdag 26 
maart in het bijzijn van wethouder 
Joep Pernot en de LON op het park 
tijdens de clubkampioenschappen. 

Team:Fit is een werkwijze van JOGG 
en werkt landelijk samen met o.a. 
NOC NSF, sportbonden en gemeen-
ten. Het motto is “een gezonde jeugd 
- een gezonde toekomst”.

TV Wettenseind heeft de volgende 
thema’s aangepakt:
Het park is (grotendeels) rookvrij. Er 
mag niet meer gerookt worden op 
het park en op het terras. Sporters en 
bezoekers die toch willen roken, kun-
nen dat doen op een speciale rook-
plek op het park, zodat anderen geen 
last van de rook hebben.

Vlnr: Irene Walk (coach Team:Fit), Erwin van Dijk (voorzitter TV Wettenseind) en wet-
houder Joep Pernot tijdens de uitreiking

Lenny Hoo verkozen tot Vrijwilliger  
van het Jaar 2021 bij TV Wettenseind
Afgelopen zaterdag werd Lenny Hoo 
verrast met de eer verkozen te zijn tot 
Vrijwilliger van het Jaar 2021 bij TV 
Wettenseind. Elk jaar kiezen alle ac-
tieve vrijwilligers uit hun midden die-
gene uit die het meest heeft bijge-
dragen aan het draaiend houden van 
de club. Dit keer liet de uitslag geen 
ruimte voor twijfel: met een ruime 
meerderheid werd Lenny verkozen. 

Zaterdag 26 maart, onder een heerlijk 
lentezonnetje, terwijl op de achter-
grond de halve finales van de club-
kampioenschappen verspeeld wer-
den, mocht Lenny haar eigen straat-
naambord onthullen. Het hele jaar zal 
het pad van de poort tot aan het pavil-
joen de naam ‘Lenny Hoolaan’ dragen. 

Derde wedstrijd prooi   
voor Antoon Hurkmans 
Deze avond hadden zich weer enkele nieuwe deelnemers aangemeld om 
deel te nemen zodat wij weer een mooie bezetting hadden op deze 3de 
rikavond, de wedstrijd werd gewonnen door Antoon Hurkmans met een 
hoge score van 110 punten.

Uitslag rikken 25 maart
1 Antoon Hurkmans  110 punten
2 Mia Marquenie 69 punten
3 An Arts    61 punten
4 Jan Bertelink   56 punten 
5 Ted Warmerdam  53 punten 
6 Gery Dekkers  52 punten
7 Frits Rooijakkers  43 punten
8 Bernard de Louw  41 punten
9 Janus Tuhumury  40 punten
10 Ad Vogels    38 punten

Vrijdag 1 april is weer de volgende 
rikavond 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. 

Winnaar Antoon Hurkmans ontvangt feli-
citaties van wedstrijdleider Hub Marque-
nie. Foto: Gerton van Leenders

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 2 april
Nederw. VE - Wilh. Boys VE A  ......16.30 
Zondag 3 april
Nederwetten 1 - SVSOS 1  ............14.30 
Braakhuizen 7 - Nederwetten 2 11.00 
Nederwetten 3 - UNA 12  .............10.00 
Nederwetten 4 - Acht 6  ................11.00 
N. Woensel VR1 - Nederw. VR1 ...10.00 

Enerverend gevecht in Lennisheuvel

Nederwetten met    
verdiende 3 punten naar huis
Door Louis Staals

Optimaal waren de omstandigheden bij de uitwedstrijd van Nederwetten 
in Lennisheuvel. Een strakblauwe lucht, klein briesje en optimaal gemoti-
veerd. De driepunten die vorige week verloren gingen in de laatste mi-
nuut moesten deze week terug gehaald worden. 

een zuiver doelpunt door hem werd 
goedgekeurd, 3 minuten later, na ge-
sprek met de grensrechter alsnog af 
gekeurd. Nederwetten raakte enigs-
zins de regie kwijt, zeker nadat cap-
tain Willem van Rooij met een lies-
blessure het veld moest verlaten. In 
minuut 72 kreeg LSV een vrije trap op 
de rand van de zestien en deze werd 
door Thijs Verhagen snoeihard langs 
de muur binnen geschoten 1-1. Het 
spel werd er niet vriendelijker op en 
gemene en intimiderende handelin-
gen werden niet geschuwd. Ook de 
scheidsrechter raakte af en toe het 
spoor bijster en in minuut 103 werd 
Dennis van Es tegen de vlakte gesla-
gen door een LSV-speler in het straf-
schop gebied en mocht Nederwet-
ten aanleggen voor de bevrijdende 
toegekende penalty. Bram de Jongh 
nam de verantwoording en knalde 
feilloos de eindstand 1-2 op het sco-
rebord. Vrij kort daarna floot de 
scheidsrechter af 

Al in de eerste minuut moest de kee-
per van LSV ingrijpen na een mooie 
aanval van Nederwetten. In de 22e 
minuut was het de altijd actieve Den-
nis van Es die prima doorzette en kon 
Tim Bunthof op aangeven van Radi 
de 0-1 aantekenen. Over en weer wa-
ren op het veld de nodige schermut-
selingen door middel van uitdagen-
de tikjes, duwtjes en irriterende val-
partijen met geschreeuw, maar de 
scheidsrechter van dienst reageerde 
hier niet adequaat op en de sfeer op 
het veld werd er niet beter op.
Toch kon Nederwetten tot aan de 
rust de 1-0 voorsprong behouden, 
mede door krachtig kopwerk van Wil-
lem van Rooij die alle lange ballen 
van LSV rücksichtslos uit de eigen 
zestien kopte.
Na de pauze werd o.a Giel van Korven 
gewisseld en kon Tola Taylor na lange 
tijd weer eens meespelen na zijn 
operatie. In minuut 67 een uiterst 
rare beslissing van de scheids toen 

De wandelclub is een onder-
deel van de PVGE Nuenen

Wandelclub   
‘Stapvoirt’   
iets voor u?
Leden van de wandelclub Stapvoirt 
maken eenmaal per maand een wan-
deling van maximaal 15 km. De wan-
delingen worden gelopen op de 
tweede donderdag van de maand. 
Vanuit Nuenen of binnen een straal 
van circa 30-35 km rondom Nuenen 
begint dan een wandeling. De wan-
delingen worden uitgezet en voorge-
lopen door de leden. Dit gebeurt bij 
toerbeurt. 

Onderweg wordt een koffie/thee- en 
lunchstop gehouden waar de zelf 
meegebrachte boterhammen en 
drank worden genuttigd. Na afloop 
van de wandeling wordt nog wat ge-
dronken op de locatie van het ver-
trekpunt. 

Belangstellenden kunnen vrijblij-
vend een keer meelopen. Het lid-
maatschap van de wandelclub is gra-
tis. Voorwaarde is wel dat, wanneer u 
definitief wandellid wilt worden, u 
ook lid moet zijn van de PVGE Nue-
nen. Registratie kan dan eenvoudig 
via het emailadres: ledenadministra-
tie@pvge-nuenen.nl.

Informatie: Voorzitter Piet Deckers - 
tel. 06-54372045. Secretaris Lucie 
Lecluse - tel. 06-52683747. 

   

Kienavonden  
KBO Lieshout 
Elke 1ste en derde vrijdag van de 
maand organiseert KBO lieshout, 
voor iedereen die wil, kienavonden. 
De prijzen die u kunt winnen bestaan 
uit goedgevulde boodschappentas-
sen, koffiepakketten en geldbedra-
gen.

Op vrijdag 1 april en vrijdag 15 april 
zijn de twee kienavonden van de 
maand april.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur. Het kienen wordt ge-
houden in het Dorpshuis Grotenhof 
2. Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit. Wij zien u graag op 
onze kienavonden.

Gezellig TV de Lissevoort Lente-
toernooi van tennis en padel
Jaaaaa, dit jaar kon het Lentetoernooi gelukkig weer doorgaan bij TV de 
Lissevoort, dit keer voor tennis en padel!! Afgelopen zaterdag 26 maart 
konden 70 deelnemers in een stralend zonnetje genieten van sportieve 
wedstrijden tennis of padel met wisselende partners en tegenstanders. 

strijd was het tijd voor een hapje en 
drankje op het terras. In een relaxte 
sfeer konden leden gezellig bijklet-
sen. Daar was aan het eind van de 
middag ook de prijsuitreiking. De 
sportieve prijzen werden gespon-
sord door GBS Premium Sportsclub 
Nuenen, dank daarvoor!
De organisatoren Marianne Maus, 
Leo van de Sande en Alida Boot (zie 
foto links) kunnen terugkijken op een 
geslaagd Lentetoernooi!

Na de eerste ronde werd er een lek-
kere lunch geserveerd door de Drie 
Gebroeders. Na de volgende ronde 
tennis of padel was het tijd voor een 
gezellige pubquiz! Na de derde wed-

Deelnemers van het Lentetoernooi bij TV de Lissevoort

Derde ronde miniorencircuit: 
een groot succes! 
Op zondag was het tijd voor de derde ronde van het miniorencircuit. Met 
6 zwemmers reisde Z&PV Nuenen af naar Boxtel waar er maar liefst op 
tien afstanden werd gestart. 

programma. Ook hier zorgden ze 
voor mooie persoonlijke records, 
zoals Rink die zijn tijd met 12 secon-
den verbeterde. De 200 wisselslag 
was voor allen de eerste keer en we-
derom met succes! Allemaal lieten ze 
zien wat ze hadden geleerd en waar-
voor ze hadden getraind. Kortom een 
mooie motivatie om weer verder te 
trainen. Op 10 april staat namelijk de 
vierde ronde van het miniorencircuit 
in Veldhoven alweer gepland. 

Ook eens een proefles meedoen met 
de wedstrijdzwemmers? Kijk op onze 
website (www.zpvnuenen.nl) en 
meld je aan voor een proefles (wed-
strijdzwemmen@zpvnuenen.nl)! 

De wedstrijd startte direct met de 
4x50 wisselslag estafette waarop de 
ploeg van Z&PV Nuenen met Antoni, 
Rink, Alissa en Fin de eerste plek bin-
nensleepte. Een goed begin is het 
halve werk, dat bleek later in de wed-
strijd wel. Fin en Alissa startten de 
wedstrijd met een heel mooi per-
soonlijk record op de 100 meter vlin-
derslag. Julian tekende vervolgens 
voor mooie persoonlijke records op 
de 50 rugslag en de 50 schoolslag. 
Dominik zwom deze afstanden voor 
het eerst. Hij liet zien dat hard trainen 
effect heeft, want ook hij zette goede 
tijden neer. Voor Fin, Alissa, Rink en 
Antoni stonden (ook nog) de 100 
vrije slag en de 200 wisselslag op het 

Bovenste rij vlnr: Alissa, Julian, Antoni. Onderste rij vlnr: Fin, Dominik, Rink

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.
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Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 21 april een lezing in Het Klooster
Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

NUENEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een er-
fenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is min-
der waar, stelt erfrechtspecialist Marco Driesprong van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én 
geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los 
van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament 
op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de 
afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al 
precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt 
Marco Driesprong. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco 
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft 
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. 
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij 
is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan 
zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar 
erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een 
soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco 
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de ach-

terblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar 
een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet 
de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct 
afrekenen. 
Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het meren-
deel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” 

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig fami-
lieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door 
het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even 
doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota-
ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco 
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld 
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten 
over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt 
bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor 
zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is 
het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschik-
ken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan 
zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand 
die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden in-
eens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet 
vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de lasten 
die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, 
zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed 
dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Donderdag 21 april om 14.30 uur geeft Marco Driesprong een 
lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. 
U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op 
www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 101. 

Blijft u liever thuis?
Geef u dan op voor onze online lezingen. Deze worden regelma-
tig gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wan-
neer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smart-
phone.

Locatie:   Het Klooster
  Park 1
  5671 GA Nuenen
Datum:   donderdag 21 april 2022
Aanvang:   14.30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 101

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE

PAAS HIGH TEA
€ 22,50

PAAS BRUNCH
€ 22,50

Nieuwe 
Seizoens Specialiteiten

€ 22,50
DRIE-GANGENMENU

€ 25,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Woensdagavondmenu

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN  MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
            DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB    WWW.LESOURIS.NL 

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

VOORGERECHTEN

ARDENNERPATE MET PERENCHUTNEY
OF

ZALMTARTAAR MET DILLEMAYONAISE
OF

COURGETTESOEP
OF

BOUILLON MET BACKERBSEN

HOOFDGERECHTEN

KABELJAUWFILET MET PISTACHE PARMEZAAN 
TOPPING

OF

TONGFILET MET PAPRIKASAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET PREISELBEEREN
OF

VARKENSHAAS MET ZUIDVRUCHTENSAUS

DESSERTS

TRIFLE MET AARDBEIEN
OF

ROOMIJS MET ADVOCAAT

AFHALEN TUSSEN 09.00 - 11.00 UUR

ALLE GERECHTEN VAN HIGH TEA & BRUNCH 
KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE

Pasen voor thuis 
17 & 18 APRIL 2022

Pasen voor thuis 

4 & 5 april 

4 & 5 april 

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
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