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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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040 - 209 4104
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Nieuwe 
bewoners 
krijgen sleutel 
Hof aan het Laar 
in Gerwen

Aaltje Saarloos 
25 jaar 
lid en actief 
voor de PvdA

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 
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8 9
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WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

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

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Struikmargriet
Deze bloeit de hele zomer. 
In 18cm-pot. 
8.99

4.99

Truus Houtepen uit Nuenen geëerd met boek en vrijwilligersspeld 

Truus Houtepen,      
de onstuitbare netwerkfeministe
Zaterdag 2 april is in het Van Goghkerkje Truus Houtepen uit Nuenen 
geëerd met een boek en een vrijwilligersspeld, een onderscheiding 
voor vrijwilligers in de vorm van een speld die naar Truus Houtepen ver-
noemd is. Het regiobestuur van D66 Brabant nodigde alle geïnterview-
de personen uit die in het boek geciteerd worden. Het werd een ont-
moeting van vrienden en kennissen van Truus waar zij vol trots op zal 
terugkijken. Truus Houtepen - Kunnen was onder meer D66-raadslid in 
Nuenen in de periode 1986 - 1998. 

In het boek wordt duidelijk waar 
Truus Houtepen deze eer aan te dan-
ken heeft. D66 hoopt met het boek 
een nieuwe generatie te inspireren 
om hetzelfde te doen als Truus. Ro-
gier Verkroost en Ursie Lambrechts 
zijn de schrijvers van het boek met de 
titel: ‘Truus Houtepen, De onstuitbare 
netwerkfeministe’.

Speld voor vrijwilligers
De D66-onderscheiding voor vrijwil-
ligers wordt gesymboliseerd met een 
prachtige speld die de naam draagt 

Tekst en foto Cees van Keulen

Weverkeshof   
organiseert  
paasspeurtocht
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 
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 kinderen! 
Tot ziens op Weverkeshof en alvast 
heel veel plezier!

Helpt Elkander gaat aan de slag met Oranjebuurt

nog onduidelijk is. De verwachting is 
dat bewoners hierover in de zomer 
geïnformeerd worden. Helpt Elkan-
der gaat bewoners intensief begelei-
den bij het vinden van een nieuwe 
woning. Ook komt er een sociaal plan 
waar onder andere in staat waar be-
woners recht op hebben.

Klankbordgroep
Er is recent door de bewoners in de 
Oranjebuurt een bewonerscommis-
sie opgericht. De bewonerscommis-
sie zal als klankbordgroep gaan op-
treden bij de uitwerking van de 
voorgenomen ontwikkelingen in de 
Oranjebuurt. Daarnaast bezoeken de 
medewerkers van Helpt Elkander ie-
dere bewoner persoonlijk om de 
wensen te inventariseren.

Planning
De verwachting is dat bewoners in 
2024 zijn verhuisd. Hoe de planning 
er daarna precies uitziet is mede af-
hankelijk van de snelheid waarmee 
het bestemmingsplan gewijzigd kan 
worden.

Helpt Elkander gaat de Oranjebuurt verbeteren en vernieuwen. De wo-
ningen zijn niet meer van deze tijd; ze tochten, hebben enkel glas, zijn 
niet geïsoleerd en vertonen vocht en schimmel. Een deel van de wonin-
gen is in slechte staat, andere kunnen met groot onderhoud weer voor 
lange tijd mee. 

Data koks     
Asperges                  
aan het Veld   
bekend gemaakt
Afgelopen week heeft de organisatie 
van het Nuenense pop-up event As-
perges aan het Veld, dat van zaterdag 
21 mei tot en met maandag 6 juni ge-
houden wordt bij de Raaijmakershoe-
ve Boord 25, de data bekend gemaakt 
waarop de verschillende (meester)
koks acte de présence zullen geven:

• Ryan Bahadoer: 21-22-23 mei 26 mei 
(hemelvaart familiedag) 27 - 28 - 29 - 
30 - 31 mei en 1 juni lunch en diner

• Boca Grande: Ga de uitdaging aan.... 
 di 24 en wo 25 mei. Lunch en diner 
• David da Costa: za 4 juni lunch & diner
• By Albrecht, plantbased foodspecia-

list: Donderdag 2 juni. alleen lunch
• Shiran Mieras: Vrijdag 3 juni lunch 

en diner
• Djailany van Laarschot: 5 en 6 juni, 

Pinksterweekend.

Meer weten over deze fantastische 
koks? Ga dan naar de website:
aspergesaanhetveld.nl/line-up/

Wilt u verzekerd zijn van een tafel, re-
serveer dan nu op de dag van uw keu-
ze. Dit kan gemakkelijk online via 
aspergesaanhetveld.nl/tickets/.
We hopen u op een van deze prachtige 
dagen te mogen ontmoeten.

Elkander heeft daarom - langer dan 
gedacht - tijd nodig gehad om tot 
een plan van aanpak te komen. Som-
mige woningen blijken niet toe-
komstbestendig en worden vervan-
gen door nieuwbouw. Voor een 
aantal woningen is nog onduidelijk 
hoe de kwaliteit en toekomstbesten-
digheid is; daar studeert Helpt Elkan-
der de komende periode tot de zo-
mer nog op. En er zijn woningen die 
na groot onderhoud weer lang mee 
kunnen. Daarnaast is er nog een aan-
tal woningen dat verkocht wordt. 
Huidige bewoners kunnen de wo-
ning kopen tegen een gunstige prijs 
of Helpt Elkander verkoopt ze als de-
ze bewoners verhuizen.

Voorrang op de woningmarkt
Bewoners die moeten verhuizen om-
dat hun woning gesloopt wordt, krij-
gen voorrang op de woningmarkt, 
waardoor ze eerste keuze hebben. 
Ook krijgen zij een verhuiskostenver-
goeding. Helpt Elkander gaat zo snel 
als mogelijk duidelijkheid geven over 
de woningen waarvan de toekomst 

Daarom gaat Helpt Elkander een deel 
van de woningen vervangen door 
middel van sloop/nieuwbouw, bij een 
ander deel wordt groot onderhoud 
uitgevoerd en weer een ander deel 
van de woningen wordt verkocht na-
dat de huurder is vertrokken.

Verschil in kwaliteit
De woningen in de Oranjebuurt heb-
ben een diversiteit in kwaliteit. Helpt 

lingenorganisatie van Nederland. 
Het begon in 1948, toen een studen-
tenopstand in Praag hard werd neer-
geslagen. Vijftig Tsjechische studen-
ten en docenten vluchtten naar 
Nederland. Op initiatief van de Ne-
derlandse universiteiten kregen zij 
de kans om hun studie en werk in Ne-
derland voort te zetten. Dat was het 
begin van het UAF. 

van Truus Houtepen. “Na een indruk-
wekkende hoeveelheid maatschap-
pelijke functies binnen en buiten 
D66, en een mooie hoeveelheid on-
derscheidingen verdient ze de eer 
dat een onderscheiding haar naam 
draagt.” Aldus het regiobestuur van 
D66 Brabant. En de eerste speld werd 
uitgereikt aan Truus Houtepen.

‘Truus is D66-Nuenen….’
Harry Terwisse, twintig jaar burge-
meester van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, over Truus: 
“Je kunt gerust stellen dat in belang-
rijke mate geldt: Truus is D66-Nuenen 
en D66-Nuenen is Truus Houtepen. 
Voor en achter de schermen was zij 
het gezicht van D66 alhier. Met haar 
sociale instelling, haar continu stre-
ven naar harmonie en haar gedre-
venheid heeft ze de partij in Nuenen 
door vier decennia van voor- en te-
genspoed heen geleid.” Harry en zijn 
echtgenote waren getuige van de 
erebijeenkomst voor Truus Houtepen 
in het Van Goghkerkje. 

Opbrengst boek naar UAF
Belangstellenden voor het boek kun-
nen een e-mail sturen aan info@
d66noordbrabant.nl. De prijs is tien 
euro, exclusief verzendkosten. Op-
brengsten van dit boekje zullen ten 
goede komen aan het Universitair 
Asiel Fonds (UAF): de oudste vluchte-

Data koks     
Asperges                  

Weverkeshof   
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

A: Jan van Schijnveltlaan 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. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 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.

GRATIS CURSUS ACTIEF VOOR 
HET WATERSCHAP
Op 25 mei 2022 start de gratis cursus Actief voor het wa-
terschap. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een 
kijkje te nemen achter de schermen van Waterschap De 
Dommel. De cursus is bedoeld voor iedereen die interes-
se heeft om betrokken te zijn bij het waterschap en zich 
misschien wel kandidaat wil stellen bij de waterschapsver-
kiezingen op 15 maart 2023. De cursus is gratis en aan-
melden kan tot 22 april via verkiezingen@dommel.nl.
Meer informatie: www.dommel.nl/verkiezingen

   
FILMAVOND:    
KANSEN ENERGIETRANSITIE  
IN NUENEN
Op donderdag 21 april tonen we de fi lm ‘Het paradijs op 
aarde begint in Nederland’. 
De fi lm belicht de energietransitie vanuit een economisch 
perspectief, de ondernemerskant. Die energietransitie 
levert ons geld op! Wat doen en kunnen we nu al. En mis-
schien nog belangrijker: waar liggen de kansen?

Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats, waar experts 
samen met ondernemers het gesprek aangaan over de 
kansen van de energietransitie. Hoe inspireren én activeren 
we elkaar. Alleen kom je ver maar samen kom je verder.

Waar en wanneer:
Donderdag 21 april Het Klooster Nuenen 20.00 tot 22.00 uur. 

Voor  wie: 
Ondernemers die actief zijn binnen onze gemeente én 
ondernemende inwoners.

Aanmelden: via stroomversnelling@nuenen.nl  

TIP VAN EEN NUENENAAR 

REGELING VOOR LEEFGELD 
OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN
De regering werkt momenteel aan een regeling voor fi -
nanciële ondersteuning aan vluchtelingen. Vooruitlopend 
op die defi nitieve regeling van het Rijk verstrekken we als 
gemeente leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. 
Oekraïense vluchtelingen die zich bij de gemeente laten 
registreren in het BRP (Basisregistratie Personen), kunnen 
direct aansluitend leefgeld aanvragen. 
De Oekraïense vluchtelingen die de BRP-registratie al 
hebben afgerond en bij particulieren verblijven, benaderen 
we voor de regeling. 
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/regeling-
voor-leefgeld-oekraiense-vluchtelingen

EIKENPROCESSIERUPS 
Het seizoen van de eiken-
processierups komt er weer 
aan. Op eikenbomen kunt u 
in de maanden mei, juni en 
juli behaarde rupsen aantref-
fen.
Na contact met de haren van 
deze rups kunnen klachten 
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of 
aan de luchtwegen.

Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische 
bestrijdingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrij-
dingsmiddel Xentari. Xentari is een biologisch middel en is 

niet schadelijk voor mens en milieu. Ook de natuurlijke 
vijanden van de rups, zoals sluipwespen en -vliegen, bijen 
en mijten, worden niet door het middel aangetast. De 
bestrijding met Xentari gebeurt op het moment waarop 
de jonge rupsen zich in de bomen begeven om zich vol te 
vreten. De rupsen hebben dan nog geen brandharen 
ontwikkeld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo worden ze 
dus voordat ze schadelijk zijn al vernietigd.

Bestrijding in buitengebied
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te 
grijpen in het natuurlijke proces en zal daarom alleen op 
die plekken spuiten waar de eikenprocessierupsen een 
bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Dit betekent dat 
alleen langs wegen en fiets- en wandelpaden in het 
buitengebied waar (grote) eikenbomen staan met Xentari 
wordt gespoten. De eikenbomen die zich bijvoorbeeld in 
het bos bevinden, worden niet met het bestrijdingsmiddel 
behandeld. 

Dit jaar ook bestrijding binnen de bebouwde kom
De bomen binnen de bebouwde kom worden ook behan-
deld met het biologisch bestrijdingsmiddel. Dit geldt alleen 
voor de bomen langs wegen en fi ets- en wandelpaden.

Uitvoering 
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt uitgevoerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. Begin mei wordt de pro-
cessierups preventief bestreden. In verband met de werk-
druk bij de aannemer kunnen de werkzaamheden ook        
‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. 

Meer informatie vindt u op https://www.nuenen.nl/eiken-
processierups.

NUENENSE CITY GAME THE 
HUNT IS WEER TERUG
Op woensdag 20 april om 15.15 uur 
wordt het spel weer gespeeld. 
Locatie: Aardappeleterssteegje 3. 
Een groep bankovervallers is uit de gevan-
genis ontsnapt en probeert alle kluizen in het 
centrum van Nuenen te kraken. Maar, fa-
natieke hunters 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. 

Meer informatie? 
Kijk op www.nuenen.nl/the-hunt. 
Aanmelden kan via jongerenwerk.nuenen@levgroep.nl.

KOM IN BEWEGING    
IN DE MEIVAKANTIE
In de meivakantie maakt actiefnuenen een vliegende start. 
Er worden extra activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Doe mee met Peuter- Kleutergym, Archery Attack, 
Kanjam of mountainbiken! Of loop de Kwiekroute mee 
met Fysiotherapie Kwiek en buurtsportcoach Stan. 

Interesse? Inschrijven kan via www.actiefnuenen.nl. 

 AFVALWEETJE:

1. De milieustraat is donderdag 7 en vrijdag 
8 april gewoon open. De geplande 
werkzaamheden gaan helaas niet door 
in verband met het slechte weer. Om de 
werkzaamheden uit te voeren moet het 
droog zijn.

2. Vanaf woensdag 
 6 april is de milieustraat 
 weer elke woensdag van 
 13.00 tot 20.00 uur open.
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 VERGUNNINGEN PERIODE   
 29-03-2022 EN 04-04-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Voirt 29C verbouwen van het woonhuis

   DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
04.04.22 Nuenen c.a.  Ontwerpbestemmingsplan  
  Buitengebied wijzigingsplan  
  Boord 79, en ontwerpbesluit  
  hogere waarde, gemeente  
  Nuenen ca. ten behoeve van  
  de splitsing van de voormalige  
  boerderij in twee woningen.

Dit zijn kennisgevingen en geen o«  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de of-
fi ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of 
download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl
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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 weten echt,
waar ons vlees vandaan komt!

4 Runder
Hamburgers ............................. 5,95
Kruiden Tuintje
“Varkens Oester met verse tuinkruiden” 100 gram 2,55
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Boterham Worst ................ 2,75
Pampa Schijven
..............................................................2 stuks 4,25
4 Kalfs
Saucijzen ........................................ 6,00
4 Gebraden 
Gehaktballen met Jus ............. 6,95

Ook voor de best belegde broodjes!

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

START 15 APRIL MET:

ü 8 WEKEN INTENSIEF SPORTEN

ü 8 PERSONAL TRAININGEN

ü 16 SMALL GROUP LESSEN | CIRCUITTRAINING

ü 8 BOKSTRAININGEN

ü 8 WEEG- EN MEETMOMENTEN

ü DIEET- EN VOEDINGSADVIES

ü MINIMAAL 16X VRIJ SPORTEN | BOOTCAMP

FINISH 15 JUNI 2022

VOLG ONS!

�   �   

DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
M: 06 - 51896209 T: 040 - 3032623

GIEL@GBSPREMIUM.NL | WWW.GBSPREMIUM.NL

START 15 APRIL MET:

100%
AFSLANKGARANTIE

VERANTWOORD AFVALLEN

DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESS VAN NUENEN 
GBS PREMIUM SPORTS CLUB

BEL OF MAIL
VANDAAG NOG: 
040 3032623 
INFO@GBSPREMIUM.NL

GBS PREMIUM SPORTSCLUB NUENEN 
GARANDEERT 100% AFSLANKGARANTIE 
ALS AAN BOVENSTAANDE IS VOLDAAN!

BEPAAL MET 1 VAN ONZE PERSONAL 
TRAINERS JE EIGEN DOELSTELLING 
EN KRIJG 2 MAANDEN 
GRATIS SPORTEN KADO!

Indisch rundvlees

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!

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

IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

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

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Van april t/m oktober
15.00 uur Woensdag en zondag betaalde 

wandeling met gids langs Van Gogh locaties. 
Aanmelden tot 14.45 uur bij de balie 

van Museum Vincentre

Elke zondag 
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen

Gemeentehuis, 
bij de fi etsenstalling vijverzijde

Elke maandag
 13.30-15.30 uur WLG Inloop

D’n Heuvel Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb 

Nuenen. Bibliotheek Nuenen

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

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute Nuenen
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
19.30 uur Kienen Dorpshuis Lieshout

Elke donderdag
14.00-16.15 uur Kienen

D’n Heuvel te Gerwen 

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur Sieraden met een Missie 

verkoop. Kersenbogerd Nederwetten
11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur 

Nuenen. Bibliotheek Nuenen

Donderdag 7 april
20.00 uur VV De Bastaarden: 

Open lezing over vogelreis door Ecuador
Café Rene, Parkstraat 3 Nuenen

Vrijdag 8 april
13.30 uur Schuif even aan tafel bij....
Dré Bemelmans en Piet van de Laar

Trefpuntzaal van Het Klooster 

 Vrijdag 8 april
19.00 uur ‘Camping Hoge Noot’ van Musical-

groep Kapsones. Het Klooster Nuenen
20.00 uur Rikavond bij de supportersclub 
RKSV Clublokaal ‘Oude landen’ Nuenen

Zaterdag 9 t/m maandag 18 april
Boekenweek

Zaterdag 9 april
10.00-12.30 uur Sam´s kledingactie: 

Kleding en schoenen inleveren 
Heilige Clemenskerk aan het Park 55

Zaterdag 9 april
10.00-16.00 uur Voorjaarsmarkt 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Park 63b, Nuenen

Zaterdag 9 april
14.00 en 18.30 uur ‘Camping Hoge Noot’ 
van Musicalgroep Kapsones. Het Klooster

16.00 uur Nuenens Motettenkoor
Lambertuskerk Nederwetten

Zaterdag 9 april
20.00 uur Wèttegij’t Quiz

MFA De Koppelaar te Nederwetten
20.00 uur Lazy Sonnie Afternoon

La Sonnerie, Son

Zondag 10 april
10.30 en 14.30 uur ‘Camping Hoge Noot’ 
van Musicalgroep Kapsones. Het Klooster

13.30 uur Feestelijke opening 
Speeltuin de Kievit. Kerkstraat Nuenen

Zondag 10 april
14.00 uur Voorjaarswandeling Ruweeuwsels

Sluis 5 Wilhelminakanaal-Achterbosch.
14.30 uur Cultuur Overdag: fi nale gedichten-

wedstrijd ‘Eerste Liefde’. Van Goghkerkje

Voorjaarsmarkt bij 
Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats 
start om 10.00 uur
Zaterdag 9 april van 10.00 tot 16.00 
uur organiseert ons Nuenense hob-
bycentrum weer een voorjaarsmarkt. 
De vele, meestal houten, producten 
die in de afgelopen periode in de 
werkplaatsen zijn gemaakt kunt u 
dan weer kopen. Er worden ook fleu-
rige bloemstukken verkocht. 

De gastvrouwen van het Nuenense 
hobbycentrum verwelkomen u graag 
met koffie/thee met iets lekkers. Kom 
ook even bijpraten en wellicht wilt u 
zich inschrijven voor een hobbygroep.
Het adres van het hobbycentrum is 
Park 63b. De ingang vindt u tussen 
restaurant Goesting en Ratatouille. 
Maak tevens van de gelegenheid ge-
bruik om onze nieuwbouw in wor-
ding 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

Miniondernemingen    
op het Nuenens College
Het Nuenens College is in de ban van de minionderneming. Al enkele we-
ken zijn de 3e klassers, verdeeld in 21 groepen, bezig met het bedenken 
van een product of dienst. Ze gaan dit ook echt op de markt brengen en 
het geld dat ze daarvoor nodig hebben halen ze op doormiddel van 
crowdfunding.

staande uit leerlingen, ouders en do-
centen.

De jury bestaande uit ondernemers 
Erik Jasper Noll, Dirk Neerhoff, Jordi 
Hagedoorn zal volgens het Dragons’ 
Den (tv-programma) principe feed-
back geven op de pitches en de uit-
eindelijke winnaar bekend maken.

Komende donderdag gaan alle groe-
pen hun idee pitchen voor een groep 
Nuenense ondernemers. Aan het ein-
de van deze dag worden de 3 beste/
leukste/origineelste ideeën bekend 
gemaakt. Zij gaan door naar de grote 
finale: ‘Son of a pitch’ op 17 mei. Op 
deze dag gaan de drie groepen pit-
chen voor een groot publiek be-

Coolit lunchbox
Vier enthousiaste studenten, Sanne, Tim, Zoë en Rick, volgen de oplei-
ding Ondernemerschap & Retailmanagement aan Fontys Hogeschool te 
Eindhoven. Dit jaar, het derde leerjaar, zijn deze studenten begonnen 
met toch wel het project van de gehele opleiding; het opstarten van een 
eigen onderneming.

deren bijvoorbeeld geen filet ameri-
cain mee op een warme zomerdag. 
Het unieke aan de lunchbox is dat er 
geen condens ontstaat op de lunch, 
deze wordt alleen lekker koel. Hier-
mee willen de ondernemers inspelen 
op voedselverspilling wat tegen-
woordig een groot probleem is in de 
wereld en willen ze de plasticweg-
werpzakjes de wereld uit helpen. 
Wil jij ook een lunchbox die het eten 
lekker vers en koel houdt gedurende 
de dag, of wellicht voor je kinderen 
die nog op school zitten? Bestel dan 
snel de Coolit lunchbox op www.coo-
litstore.nl. Voor slechts € 24,95 is die 
van jou! Op de hoogte blijven van 
ons? Volg ons dan even op Insta-
gram: Coolitlunchbox.

De studenten zijn tijdens brainstorm-
sessies tot de conclusie gekomen dat 
er te veel lunch weggegooid wordt 
door leerlingen en studenten. Wan-
neer de lunch niet meer lekker is 
wordt het al gauw weggegooid, 
vooral bij warm weer in de zomer. 
Hier hebben de ondernemers iets op 
bedacht, het bedrijf Coolit. Dit bedrijf 
maakt lunchboxen die het eten vers 
en koel houden door middel van een 
koelelement die onderin de lunch-
box geplaatst wordt. Zo blijft het 
eten gedurende de dag heerlijk vers 
en lekker. Hierdoor hoeft er geen 
eten weggegooid te worden en kan 
er ook meer gevarieerd worden in de 
belegwaren die er meegenomen 
worden. Veel ouders geven hun kin-

Brabants   
Kampioenschap 
Tonpraoten   
Valkenswaard
Als Stichting Tonpraotersconcours 
Valkenswaard zijn we blij te kunnen 
meedelen dat de eerder afgelaste fi-
nale van het Brabants Kampioen-
schap Tonpraoten van 2022 (7, 8 en 9 
januari) alsnog doorgang kan vin-
den. Deze finale van de 54e editie zal 
plaatsvinden in theater De Hofnar en 
wordt traditiegetrouw gehouden op 
vrijdagavond, zaterdagavond, zon-
dag matinee en zondagavond. Dit zal 
zijn in het weekend van: vrijdag 16 
september, zaterdag 17 september 
en zondag 18 september 2022.
Voor het publiek geldt: Kaarten die 
reeds gekocht waren blijven geldig. 
Een kaartje gekocht voor de vrijdag-
avond 7 januari is nu geldig op vrij-
dagavond 16 september 2022, idem 
voor de andere voorstellingen. Kaart-
bezitters zijn hierover door de orga-
nisatie reeds benaderd en indien ge-
wenst in de gelegenheid gesteld 
kaarten te annuleren. Vanaf begin juli 
worden eventueel geannuleerde 
kaarten weer verkocht (via de knop 
op tabblad kaartverkoop) op de web-
site van de stichting. Houdt hiervoor 
oog op de site: www.bktonpraten.nl. 
Wij hopen u in theater De Hofnar te 
ontmoeten om van een geweldige 
voorstelling te genieten.

Frietje met ‘Atelier van Gogh’ 
bij Friettent van Gogh
Op woensdagmiddag geeft docent en beeldend kunstenaar Anouk Bax 
met veel plezier een tekencursus aan kinderen bij Atelier van Gogh in Het 
Klooster. Afgelopen week ontstond een samenwerking met ‘Friettent van 
Gogh’. Deze sponsorde (met een lekker bakje friet natuurlijk) de stillevens 
waar de kinderen tijdens een les aan gewerkt hebben. 

Het stilleven-onderwerp was ui-
teraard een bakje friet. Toen de kin-
deren de resultaten gingen showen 
aan de snackbar-ondernemer, ont-
stond er spontaan een expositie van 
de tekeningen. De cursisten hebben 
de werken zelf op de muren geplakt 
en waren erg trots op het resultaat. 
Het aanwezige publiek bekeek de 
werken met veel bewondering. Deze 

week zijn de werken nog te zien bij 
Cafetaria van Gogh aan de Vincent 
van Goghstraat in Nuenen. Daarna 
gaan de werken met extra frietgeur 
mee naar huis.

Nieuwe coronazelftest toont aan of 
je weer mag rijden na avond stappen
Jongerenorganisatie TeamAlert heeft een nieuwe zelftest ontwikkeld, 
waarmee je niet alleen test op COVID-19. Deze zelftest meet ook of je na 
het gebruik van alcohol of drugs mag rijden na een avondje stappen of 
een lange festivaldag.

Met deze zelftest kunnen jongeren 
checken of ze ook de dag erna mo-
gen rijden.

Over TeamAlert
Jongeren zijn vaker verkeersslachtof-
fers dan andere weggebruikers in Ne-
derland. TeamAlert zet zich daarom da-
gelijks in om het aantal jongeren die 
betrokken zijn bij verkeersongevallen 
te verminderen. Dit doet TeamAlert 
door jongeren uit te dagen om slimme 
keuzes in het verkeer te maken, zodat 
zij altijd veilig onderweg zijn.

Nieuwsgierig naar deze nieuwe zelf-
test? Ga naar www.teamalert.nl/zelf-
test om de nieuwe zelftest te bestellen!

Nu de coronamaatregelen in Neder-
land zijn afgeschaft, kunnen jonge-
ren weer de kroeg in, dansen in de 
club en genieten van een festival. Dit 
zijn momenten waarop jongeren 
graag een drankje drinken, een joint-
je roken of een pilletje nemen. Om te 
voorkomen dat zij onder invloed na 
een leuke avond achter het stuur 
kruipen, heeft TeamAlert een nieuwe 
zelftest ontwikkeld.

Testen voor toegang achter het stuur
De nieuwe TeamAlert-zelftest ge-
bruik je zoals elke andere zelftest, 
door een wattenstaafje in de neus 
aan te brengen. Deze zelftest meet 
niet alleen of je besmet bent met het 
coronavirus, maar ook of je nog mag 
rijden na het gebruik van alcohol of 
drugs. De zelftest kan zowel direct na 
het avondje stappen worden ge-
bruikt als op de volgende ochtend. 
Bij alcohol- of drugsgebruik blijft het 
middel lang in het lichaam zitten en 
dit heeft invloed op het rijgedrag. 
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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

Gratis parkeren op 19-08
Niet vergeten: 19 augustus is de dag, dat je tegenover de beste keursla-
ger in deze regio - Evert Tebak aan de Parkstraat in Nuenen-Centrum - gra-
tis mag parkeren. En tijdens dat gratis parkeren kun je een Tesla of een 
andere elektrische topcar, bijna gratis voltanken via de laadpaal daar. Ik 
mag daar mijn niet-elektrowagen gratis parkeren, maar niet op 19-08…. 

Dat wil ik nou juist wel weten, riep 
een ToerClub-fietsmaatje tegen mij. 
Bij hoge uitzondering een greep uit 
het wel en wee in Village Vincent Van 
Gogh - VVVGogh - met een plaatje en 
een praatje.

Bij Vincentre maakt een plaatselijk 
bouwbedrijf sluikreclame. Ik schoot 
bijgaand plaatje en kreeg het advies 
van een vrijwilliger om op te rotten. 
Neen, ik wil niet in beeld… Nog een 
advies: Laat je niks wijs maken! 

Wethouder Ralf Stultiëns liep met 
zijn handen in het haar ietwat verwil-
derd over het trottoir richting Vincen-
tre. Ralf houdt stiekem een oogje in 
het zeil bij de nieuwbouw aan de 
Berg. Succes! 
Ralf is samen met CDA-kopstukken 
Frans Stienen en Maarten Houben 
druk doende om een team van wet-
houders te formeren: de W in het col-
lege van B & W. Ben benieuwd wat 
dat gaat worden. Op naar een open 
en transparant gemeentebestuur 
voor alle inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.

Een vriend van mij die voor de centen 
en de liefde naar België is ‘gevlucht’, 
heeft het kenteken 19-08 h voor zijn 
bolide aangevraagd. Dat kan bij onze 
zuiderburen. Zo’n kenteken hoort 
straks persoonlijk bij hem. Elke nieu-
we auto die hij aanschaft (als de as-
bak vol is), mag hij voorzien van dat 
kenteken 19-08 h. Hij heeft het kente-
ken nog niet binnen. Tot die tijd ben 
ik verzekerd van een mooi plekje aan 
de Parkstraat, tegenover mijn favo-
riete slager Evert.

Zondagmorgen was het druk rond 
het Park. Een toeristenbus loste een 
vijftigtal Duitse Van Goghfans uit 
Karlsruhe, ToerClub Nuenen werd 
vanwege het zilveren jubileum door 
een tv-ploeg gevolgd en er fietsten 
en wandelden nog wat van die spor-
tievelingen in, door en rond het Park. 
Je wil niet weten wat voor bedrijvig-
heid het op deze vroege zondagmor-
gen was…….

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 7 april 2022

Gratis parkeren op 19-08

gen was…….

Aaltje Saarloos 25 jaar   
lid en actief voor de PvdA
Uit handen van de huidige voorzitter Jo Laeven kreeg zij onlangs de bron-
zen speld van de PvdA. Aaltje begon met haar werk voor de Partij van de 
Arbeid in Warmond, waar zij actief was als fractieondersteuner van Pro-
gressief Warmond. In die partij werkten GroenLinks, D66 en de PvdA sa-
men. In die tijd was ze ook actief bij Niet Nix, een jongerenbeweging bin-
nen de PvdA die gestimuleerd werd door Felix Rottenberg (voormalig 
voorzitter van de PvdA) om de gevestigde partij op te schudden.

de lokale onderwerpen. Aaltje heeft 
een passie voor het landelijk gebied 
met de focus op de vraag hoe je het 
platteland leefbaar houdt en hoe je 
de stad en het platteland met elkaar 
verbindt; de mensen in de dorpen en 
de steden hebben meer gemeen-
schappelijke wensen en belangen 
dan je zou denken.
Na de afgelopen raadsverkiezingen is 
Aaltje opnieuw geïnstalleerd als 
raadslid en nog vol energie om de 
Nuenens inwoners te vertegenwoor-
digen, en nu voor de gezamenlijke 
lijst van GroenLinks en de PvdA, een 
progressieve samenwerking die ze-
ker bij haar past. Zij was niet voor 
niets het eerste jaar van haar politie-
ke activiteiten lid van beide partijen.

In Nuenen is Aaltje begonnen als be-
stuurslid van de lokale PvdA, daarna 
burgerraadslid in de commissie Wel-
zijn. Van 2002 tot 2014 was zij raads-
lid, waarvan de eerste 8 jaar als frac-
tievoorzitter, in de periode dat de 
PvdA ook wethouder Andries Mulder 
in het college had. Daarnaast was 
Aaltje van 2009 tot op heden alge-
meen bestuurslid voor de PvdA van 
Waterschap De Dommel, waarvan de 
eerste tien jaar als fractievoorzitter, 
de laatste drie jaar als fractielid. Zij 
heeft zich hard gemaakt voor het 
voortbestaan van de waterschappen 
als zelfstandige bestuurslaag.
Binnen de sociaaldemocratische be-
weging heeft Aaltje diverse opleidin-
gen gedaan, waaronder de Schaefer-
leergang, de Banningleergang en de 
Wibautleergang. Daarnaast heeft zij 
deelgenomen aan meerdere intervi-
sieclubs. Zij was een trouw bezoeker 
van congressen om optimaal op de 
hoogte te zijn van de landelijke on-
derwerpen en die te verbinden met 

Aaltje Schouten-Saarloos 25 jaar bij de PvdA

27 april Koningsdag - Programma Oranje Comité Nuenen

Koningsdag in je buurt -   
meld je activiteit aan!
Nog een paar weken en Nederland viert Koningsdag en zo ook in Nuenen. 
Het Oranje Comité Nuenen ondersteunt lokale buurt gerelateerde activi-
teiten waarbij bewoners opgeroepen worden zelf wat te organiseren 
zoals een koffiemoment of zelf georganiseerde straatbingo, kleedjes ver-
kopers enzovoort. Het Oranje Comité stelt hiervoor per vooraf aangemel-
de activiteit een kleine vergoeding beschikbaar. 

serveren van een kraam kan via de 
link op onze facebookpagina of di-
rect via website www.eventbrite.nl 
(zoeken op nuenen, koningsdag) 
waar je direct één of meerdere kra-
men kunt boeken. Een kraam kost 
€ 26,50 (excl. reserveringskosten 
www.eventbrite.nl ± € 2,-). Inschrij-
ving sluit op 15 april!

Contact:
Heb je vragen? Mail deze dan naar 
bestuur@oranjecomite-nuenen.nl 
Wij wensen iedereen een fijne Ko-
ningsdag toe. 

En net als in 2021 verzorgt het Oranje 
Comité enkele surprise optredens, 
schmink activiteiten en rijdt er weer 
een draaiorgel door Nuenen om loca-
ties te bezoeken. 
Aanmelden van buurtactiviteiten kan 
via de mail: koningsdaginjebuurt@
oranjecomite-nuenen.nl

Middag - Oranje Markt: 
Vanaf 11.30 is er de jaarlijkse Oranje 
Markt. Het Oranje Comité verzorgt de 
kramen en bijbehorend zeil. Kleed-
jeszitters zijn niet toegestaan. Het re-

Erik-Jan Post   
nieuwe fractie-
voorzitter W70
Afgelopen maandag is Erik-Jan Post 
door de fractie van W70 unaniem ver-
kozen tot fractievoorzitter van de 
partij. De functie was vacant door het 
vertrek van de vorige fractievoorzit-
ter Peter van Leeuwen.

Latesteyn krijgt donatie van 
Van Wanrooij Projectontwikkeling 
Het Bijna Thuis Huis (hospice) ‘Latesteyn’ heeft afgelopen week een prach-
tige donatie in ontvangst mogen nemen. Namens Van Wanrooij Project-
ontwikkeling b.v. overhandigde directeur Hendrik Hulscher een cheque 
van € 6500,-. Van Wanrooij is momenteel bezig met de realisatie van wo-
ningbouwprojecten in De Luistruik.

nateurs en sponsoren te vinden om 
Latesteyn financieel te ondersteu-
nen.

Het Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’ be-
staat sinds 2019. De grote inzet van 
de vele vrijwilligers maakt het moge-
lijk aan inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten, die ongenees-
lijk ziek zijn, op kleinschalige en lief-
devolle wijze palliatief-terminale 
zorg te verlenen. Dit alles ongeacht 
hun achtergrond of religie. Omdat 
de kosten van ‘Latesteyn’ slechts ge-
deeltelijk worden vergoed door het 
Ministerie van Volksgezondheid en 
de zorgverzekeraars, zijn inkomsten 
door middel van donaties, sponso-
ring en crowdfunding een welkome 
aanvulling. Alle betrokken vrijwilli-
gers ervaren deze bijdragen als een 
waardering en stimulans om hun in-
zet voor het Bijna Thuis Huis voort te 
kunnen zetten. De ‘Vrienden van 
Latesteyn’ maken zich sterk om do-

De cheque van € 6500,- wordt symbo-
lisch overhandigd door directeur Hendrik 
Hulscher van Van Wanrooij Projectont-
wikkeling aan de coördinatoren van 
Latesteyn Kiki van Luttervelt en Eveline 
van der Grinten (foto: Frank van Welie)

Op zoek naar nog  
EEN Tachtiger  
van Nu(enen!
Afgelopen januari is Ben Wilde, foto-
graaf en ook Tachtiger van Nu(enen), 
zijn fotoproject gestart om dorpsge-
noten die in 1942 geboren zijn en dus 
die dit jaar (2022) net als Ben Wilde, 
Tachtig worden. Dit project gaat uit-
monden in een expositie en zeer 
waarschijnlijk ook een boek.

Tot nu toe zijn er al mooie portretten 
gemaakt door Ben en indrukwekken-
de verhalen opgeschreven.
Heel snel, na de publicatie, afgelo-
pen januari, in Rond de Linde en het 
Eindhovens Dagblad, meldden vele 
dorpsgenoten zich aan en is iedere 
maand vertegenwoordigd, BEHALVE 
de maand DECEMBER.
Het kan toch niet zijn dat er geen 
kind in deze maand geboren is, vroeg 
Ben zich af.
Bent u een jaargenoot van Ben Wilde, 
en zou u het jaar vol willen maken 
omdat u geboren bent in december 
1942, meldt u aan voor dit unieke 
project.
Het zou nog fijner zijn als die laatste 
dorpsgenoot of dorpsgenote woon-
achtig is in Nederwetten, dan zijn alle 
kernen van Nuenen ook vertegen-
woordigd.
Mail naar benwilde42@gmail of bel 
naar 06-51364940.

Voorjaarswande-
ling Ruweeuwsels 
met IVN Nuenen
IVN Nuenen nodigt je uit voor de bij-
na traditionele wandeling langs de 
vele voorjaarsbloeiers, insecten en 
vogels in De Ruweeuwsels op zon-
dag 10 april. Bosanemonen, speen-
kruid, pinksterbloemen en vele ande-
re bloemen zijn in grote aantallen 
aanwezig. En als de zon ook nog 
schijnt, is het feest compleet.

De wandeling duurt zo’n anderhalf 
uur en stevig, waterdicht schoeisel is 
een aanrader in dit soms moerassige 
gebied. We starten de wandeling om 
14.00 uur bij sluis 5 in het Wilhelmina-
kanaal - Achterbosch. Vanuit Nuenen 
vetrekken we om 13.15 uur met de 
fiets bij Het Klooster. Welkom allemaal.
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Gasten welkom  
bij Fietsmaatjes 
Nuenen
De lente komt en het mooie weer is 
op komst, dus we kunnen weer naar 
buiten en genieten van de prachtige 
omgeving rondom Nuenen en de re-
gio. Fietsmaatjes Nuenen nodigt 
graag gasten uit die graag een fiets-
tocht willen maken met een vrijwilli-
ger van onze stichting.

Fietsmaatjes Nuenen is een stichting, 
die zich inzet om mensen met een li-
chamelijke of geestelijke beperking 
in onze maatschappij actief te blijven 
betrekken, doordat vrijwilligers met 
hen gaan fietsen in ons mooie dorp, 
kernen en regio.
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor 
mensen die graag fietsen, maar dit 
niet meer alleen willen of kunnen. Dit 
kunnen ouderen, mensen met een 
beperking of tijdelijke blessure zijn. 
Zij, de ‘gasten’, fietsen samen met een 
vrijwilliger op een duofiets met een 
elektrische trapondersteuning. De 
vrijwilliger stuurt en de gast kan 
meetrappen in zijn eigen tempo als 
hij dat wil.

Als u graag naar buiten wilt en ge-
bruik wilt maken van Fietsmaatjes 
Nuenen dan kunt u voor een gratis 
proefrit bellen met 06 22 77 65 95 of 
06 22 04 92 27 of stuur een mail naar 
info@FietsmaatjesNuenen.nl. Na uw 
aanmelding zal een van onze coördi-
natoren contact met u opnemen om 
e.e.a. te bespreken.

Veel fietsplezier!

Hoogtepunten uit de   
Matthäus Passion van J.S. Bach
Op maandag 11 april komen Kempenkoor en barokorkest La Sorpresa 
(samen 130 musici) met twee solisten naar de nieuwe Sint-Clemenskerk 
in Gerwen om ‘Hoogtepunten uit de Matthäus Passion van Bach’ uit te 
voeren. Alle koralen en koorwerken zullen deze avond klinken, inclusief 
wat aanwijzingen van dirigent Cees Wouters. Sopraan Hilde Coppé zingt 
twee aria’s. Tenor Jan Van Elsacker geeft de verhaallijn van de passie aan 
en zingt enkele recitatieven. Aanvang is 20.00 uur.

solisten voor de zestiende keer de 
hele Matthäus Passion tot klinken 
zullen brengen. Door de eeuwen 
heen worden mensen geraakt door 
de muziek van Bach. Er klinkt emotie, 
troost, passie, verwondering in door 
en ieder kan en mag deze gevoelens 
op eigen manier ervaren en onder-
gaan. Zeker gezien de schokkende 
gebeurtenissen die ons dagelijks via 
de media bereiken.

Laat u zich inspireren en raken door 
deze passiemuziek! Kempenkoor en 
La Sorpresa onder leiding van Cees 
Wouters zullen u samen met Hilde 
Coppé en Jan Van Elsacker een verras-
sende avond bieden. Het Comité van 
Aanbeveling onderschrijft dit graag! 
Het CvA bestaat uit Pastoor Hans Vos-
senaar, Sven Johansen, Inge Frimout, 
Jan Bekkers en Martien Jansen.

Kaartverkoop: online via de website 
www.matthauspassionoirschot.nl. 
Rechtstreeks bij De Drie Gebroeders 
in Gerwen en bij Bruna in Nuenen. 
Ook aan de kerk kunnen op 11 april 
vanaf 19.30 uur kaarten gekocht wor-
den. 

Meer informatie: telefonisch via 040-
2543453 of via de website:
www.matthauspassionoirschot.nl 

Koor en orkest zijn voor het laatst bij 
elkaar vóór de integrale uitvoering in 
Oirschot. Daarom is het mogelijk dat 
de dirigent nog wat puntjes op de i 
wil zetten! Het is interessant en boei-
end om daarvan getuige te zijn. Sinds 
2012 bezoekt Kempenkoor ieder jaar 
een andere plaats in De Kempen voor 
het Hoogtepuntenconcert. Het is een 
uniek concept in Nederland dat veel 
mensen aanspreekt. Deze uitvoering 
heeft een informeel karakter en duurt 
ruim anderhalf uur. Het is een prima 
gelegenheid om dichtbij huis kennis 
te maken met de Matthäus Passion. 
Ook in 2014 was Kempenkoor met 
deze bijzondere uitvoering in de 
Nieuwe Sint-Clemenskerk. De kerk 
was bijna te klein! Heel veel mensen 
hebben toen genoten van een fan-
tastische avond.

Jeugd
Deze avond is ook boeiend voor jon-
geren. Voor hen geldt een speciaal 
tarief. En er worden vooraan in de 
kerk plaatsen voor ze gereserveerd 
zodat zij de uitleg van de musici over 
de barokinstrumenten en de aanwij-
zingen van de dirigent goed kunnen 
volgen. Deze uitvoering is een op-
maat naar de integrale uitvoering op 
13 april in de Sint-Petrusbasiliek in 
Oirschot waar koor, orkest en zeven 

Druk en dwang
Minister Hugo de Jonge heeft in een interview in De Telegraaf aangegeven dat het ka-
binet overweegt om zo nodig met dwang bouwlocaties in ons land aan te wijzen. Ook 
al omdat het grote doel - 100.000 woningen per jaar bouwen - nu al achterhaald lijkt te 
zijn. “Als er te lang discussie is over de vraag of een locatie geschikt is, kan het nodig zijn 
om vroeg of laat een knoop door te hakken”, zei hij in een gesprek met de landelijke 
krant. Nu is dwang nooit een eerste keus natuurlijk, maar als het toch moet: dan maar 
liever vroeg die knoop doorhakken. Want eigenlijk is er al te lang gewacht.

Woningen zijn schaars, voor starters en senioren is er nauwelijks aanbod, de prijzen 
stijgen door die krapte en andere omstandigheden de pan uit, etc. Die problemen zijn 
bekend en bestaan al jaren. Ook toenemende aantallen arbeidsmigranten, statushou-
ders en sinds kort de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne leggen een extra druk en ma-
ken die problematiek alleen maar groter en urgenter, zegt de minister. Hoe hij die 
dwang eventueel toe wil passen, moet nog bekeken worden, maar De Jonge legt nu al-
vast maar wat druk op gemeenten en provincies. Bovendien geeft hij aan dat het bie-
den van tijdelijke huisvesting bittere noodzaak wordt, gezien de enorme en groeiende 
behoefte. Alles is daarbij bespreekbaar en nodig, aldus De Jonge, van het ombouwen 
van kantoren tot realisering van tijdelijke, prefab woningen. De minister stelt dat hij 
veel welwillende bestuurders van gemeenten en provincie spreekt, maar hij weet ook 
dat welwillendheid niet altijd genoeg is in de politiek. “Ik sluit niet uit dat we alle instru-
menten in zullen moeten zetten”, besluit hij, dus ook dwang.

Ik teken er maar even bij aan dat de rijksoverheid enige boter op het 
hoofd heeft. Het kabinet heeft de afgelopen vier jaar zelf even-

min uitgeblonken in doortastendheid. En als we het dan toch 
over belemmeringen hebben, dan wijs ik op de voor de zo-
veelste keer uitgestelde Omgevingswet. Ik zou zeggen: 
draai die hele wet de nek toch om. Want het benodigde 

ICT-systeem erachter is zo gecompliceerd dat het na zeven 
jaar zwoegen nog steeds niet werkt. Als we het dan over 

versnellen en dwang hebben, steek je energie dan in wetge-
ving die procedures verkort en het onmogelijk maakt dat en-

kele mensen bouwplannen eindeloos vertragen. Ja, inspraak 
en participatie zijn belangrijk, maar de wetgeving biedt nu 

te veel mogelijkheden voor enkelingen die helemaal 
niets veranderd willen zien in hun leefomgeving. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Sjors Creatief en muziek maken bij orkest GMK

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

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

Orkest GMK werkt samen 
Orkest GMK en het Kunstkwartier wil-
len samen met de scholen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten meer kinde-
ren stimuleren om muziek te maken! 
Hiervoor zijn er een aantal laagdrem-
pelige mogelijkheden.
Allereerst is er Sjors Creatief op 13 
april om 18.30 uur in D’n Heuvel te 
Gerwen. Kinderen van groep 3 tot en 
met 8 kunnen gratis kennismaken 
met het maken van muziek bij Orkest 
GMK: blazen op bijv. een trompet en 
saxofoon of roffelen op het slagwerk. 
Na een korte uitleg mogen ze zelfs 
meespelen met het orkest!
Opgeven kan nog via www.sjors-
sportief.nl: Nuenen, Muzikale ont-
dekking.

Ook is het mogelijk om de cursus Kies 
je Instrument te volgen op dinsdag-
middag om 15.30 uur in ’t Klooster te 
Nuenen. Strijken, blazen en roffelen, 
kinderen ervaren zelf tijdens 12 les-
sen wat het beste bij hen past. Tarief: 
€ 99,- en opgeven via www.kunst-
kwartier.nl 
Heeft een kind al een voorkeur en wil 
het een instrument verder uitprobe-
ren, dan is een korte cursus van 3 les-
sen op het favoriete instrument een 
aanrader. Tarief: € 40,- (inclusief in-
strument van het Kunstkwartier) en 
opgeven via www.kunst-kwartier.nl.

Om meer kinderen enthousiast te 
maken voor onze muziekvereniging 
is er op 1 en 3 juli het BOOST-event! 
Kinderen van drie basisscholen en 
leerlingen van het Eckartcollege zet-
ten samen met Orkest GMK een spet-
terende show neer!

Info: info@gerwensmuziekkorps.nl en 
www.gerwensmuziekkorps.nl

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

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

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

Sportiviteit 
in de 

Vernieuwing 
met activiteiten in 
Studio Mondiale
o.a. schitterende 

voorjaars pullovers 
Gloedvolle print jurken

èn uni linnen

Juist nu bijzonder in Stiphout

Praktijkverklaring groen  
voor medewerkers van   
sociaal ontwikkelbedrijf
Negen medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijf WSD uit Best, Boxtel, 
Meierijstad, Nuenen, Oisterwijk, Oirschot, Sint-Michielsgestel, Son en 
Breugel en Vught hebben een praktijkverklaring Assistent groene leef-
omgeving op mbo-niveau 1 behaald. Dat werd maandag 21 maart feeste-
lijk gevierd. Met de praktijkverklaring op zak hebben de geslaagden hun 
aansluiting op de arbeidsmarkt vergroot.

stap naar de arbeidsmarkt voor men-
sen die moeite hebben zelfstandig 
werk te vinden of te houden. We hel-
pen hen bij hun ontwikkeling zodat 
ze bij een werkgever in de regio een 
baan kunnen vinden. Het is geweldig 
dat deze negen medewerkers hun 
praktijkverklaring gehaald hebben. 
Ze hebben daar hard hun best voor 
gedaan. Met begeleiding van WSD 
kunnen zij bij een reguliere werkge-
ver gaan werken en verder leren.”  

“Een aanrader voor de medewer-
kers in het groen”
Rob van den Berg volgde de oplei-
ding voor de praktijkverklaring. “Ik 
vond het hartstikke leuk. Eerder volg-
de ik met een paar collega’s de oplei-
ding Groene vingers van WSD zelf. 
Met de praktijkverklaring hebben we 
nog meer kennis en dat merk je met-
een in het werk. Ik kan de opleiding 
aanraden aan alle collega’s van WSD. 
Het is laagdrempelig en ik vind het al-
tijd leuk om iets te leren.”

Een vak leren
Mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt kunnen bij WSD een leer-
werkprogramma volgen waarmee zij 
zich kwalificeren voor kansrijke beroe-
pen en kunnen voldoen aan werkge-
verseisen. In het programma leren zij 
de basisvaardigheden van een vak en 
werken ze aan hun vaardigheden als 
medewerker. Aansluitend aan het leer-
werkprogramma volgt een opleiding 
voor de praktijkverklaring. De leer-
werkprogramma’s die gevolgd kunnen 
worden zijn Logistiek, Productie, Tech-
niek, Horeca/Catering, Zorg, Retail, 
Groen, Facilitair en Schoonmaak.

Met begeleiding naar de reguliere 
arbeidsmarkt
De opleiding voor de praktijkverkla-
ring heeft WSD samen met opleider 
Yuverta ontwikkeld. Het leren in de 
praktijk deden de deelnemers bin-
nen het eigen groenbedrijf van WSD. 
Marc Christiaens, directeur Werk en 
Ontwikkeling bij WSD: “WSD is de op-

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Achter de schermen    
van de Lindespelers
29 april is het zover, de première van de klucht ‘maak plaats voor mevrouw’. 
Maar voor het zover is moet er nog hard gewerkt worden. Het stuk zit er al 
goed in bij de spelers en die lach wordt echt wel gehaald. Maar voor de de-
corbouwers is het nog flink aanpoten.

Laat dat maar aan onze decorbou-
wers over. Zo’n decor is een echt 
bouwpakket van allemaal losse on-
derdelen. Met het opzetten van het 
decor zijn we op de dag van de gene-
rale repetitie wel een hele tijd bezig. 
Na afloop van de laatste voorstelling 
moet het in een uurtje te demonte-
ren en af te voeren zijn want de vol-
gende dag moet de zaal weer be-
schikbaar zijn.

Kom ook van 29 april tot en met 1 mei 
het resultaat van onze decorbouwers 
bewonderen en genieten van de hila-
rische klucht ‘maak plaats voor me-
vrouw’. Voorverkoop via www.lin-
despelers.nl of dinsdagavond van 
19.00 tot 20.30 uur in Het Klooster. Of 
nog handiger scan de QR-code.

Voor de eenakters die we in novem-
ber speelden, was het een makkie, al-
leen een bar die ook als hotelbalie 
kon dienen. Voor de rest een tafeltje 
hier een kapstok daar. Maar bij de 
klucht moet weer ouderwets een vol-
ledig appartement worden nage-
bouwd met huiskamer en slaapka-
mer.

En natuurlijk allerlei deuren naar an-
dere ruimtes waar spelers in kunnen 
verdwijnen en weer uit kunnen op-
duiken. Het elkaar op het juiste mo-
ment niet ontmoeten, is natuurlijk 
een belangrijk onderdeel van een 
klucht. En een beetje stevig natuurlijk 
want er moet wel een deur kunnen 
worden dichtgeslagen zonder dat 
het hele decor staat te wankelen. 

Eet u mee in Gerwen?
Er wordt door en voor dorpsgenoten van Gerwen één keer per maand een 
maaltijd gekookt en gegeten. De WLG organiseert deze activiteit deze 
maand op 15 april om 17.45 uur in d’n Heuvel in Gerwen. 

De deelnemer uit Gerwen mag ook 
een introducé meenemen, van bin-
nen of buiten Gerwen. Deze avond 
is bedoeld voor iedereen, jong of 
ouder, single of samen met je fami-
lie, vrienden of buren, iedereen is 
welkom! Je krijgt een driegangen-
menu, vers bereid en gezond, we 
sluiten de avond af met koffie of 
thee en iets lekkers er bij. De koks 
zijn enthousiaste vrijwillige dorps-
genoten die een passie hebben 
voor koken.

Wil je een keer mee-eten, stuur dan 
een mailtje, je krijgt een bevestiging 
of er nog plaats is. De kosten van de 
maaltijd zijn € 8,50 exclusief drinken. 
Kom je ook, want samen eten is wel 
zo gezellig!

Meer informatie over de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen vind je op 
www.wlg-gerwen.nl. 

Heb je vragen of wil je je opgeven: 
info@wlg-gerwen.nl of 06-41102625 
(bellen tussen 9.00-17.00 uur).

Maximaal twintig mensen passen 
aan de lang gedekte tafel. Afgelopen 
maand zat deze prachtig gedekte ta-
fel helemaal vol. Een en al gezellig-
heid en nog een heerlijke maaltijd 
ook.

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 3 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00

Primeur niet gewoon
 wél gewoon goed!

Speciaal accent in tricots
Bijzonder goed uit Denemarken. 

Nèt gearriveerd. 
Kleurrijke buiten jasjes uit Italië. 

Sandwich super lichte jasjes.

In blue èn ivoor 
2 zijde draagbaar € 11995

Welkom bij het 
Huiskamer Project
Op deze maandagochtend bij de 
bijeenkomst van het Huiskamer Pro-
ject gaan we een ei versieren. De da-
mes zijn die morgen, zoals zij iedere 
week gewend zijn, om 10.00 uur door 
de chauffeur naar het Steunpunt ge-
bracht en hebben we samen koffie-
gedronken en de gebeurtenissen 
van de afgelopen week door geno-
men. Daarna zijn wij aan de activiteit 
van deze morgen begonnen, het ver-
sieren van een ei door middel van 
naald vilten. Enthousiast, soms wat 
afwachtend, werd er naar eigen ont-
werp aan deze opdracht gewerkt met 
een resultaat wat er mag zijn.

Zo hebben we iedere maandag een 
andere activiteit die heel uiteenlo-
pend is: taal en taalspelletjes, muziek, 
creatief, een voordracht of voorlich-
ting. Na deze activiteit is er gymnas-
tiek op eigen niveau. Daarna is er 
meestal nog tijd voor één van de
spelletjes: zoals rummikub, jokeren, 
sjoelen, rikken. Om 12.30 uur is er 
soep en loopt de morgen ten einde. 
Enkele opmerkingen van onze gas-
ten;
“Naast de gezelligheid, zijn er ver-
schillende activiteiten, met je hoofd 
of met je handen”. “Een verrassing 
van wat we nu weer gaan doen is 
leuk”. “Iedere activiteit wordt verschil-
lend ervaren, positief als minder po-
sitief, aanpassen kan ook”. “Een gezel-
lige morgen waar je eigen mening 
wordt gewaardeerd”. “Van taal tot 
creatief, het stimuleert om ook thuis 
dingen op te pakken en uit te zoe-
ken”. “Bewondering voor de inzet van 
de gastvrouwen”.

We zijn een vaste groep op zowel 
maandag- als woensdagmorgen met 
vaste gastvrouwen. Voor nieuwko-
mers, dames en heren, is er plaats op 
beide ochtenden.
Bent u nieuwsgierig naar deze groep 
dan bent u welkom om een hele och-
tend te komen kijken. Deze zijn, het 
hele jaar door, op maandag- en op 
woensdagochtend van 10.00 tot 
13.00 uur. U moet zich wel even aan-
melden.
Dit kan voor beide groepen bij Ans 
Lammerts 040 2833118.
Wacht niet te lang, nu is er plaats.

Namens alle gasten en gastvrouwen, 
Lies Kempers.

Open Dagen bij Galerie Bonnard      
van zaterdag 9 april t/m maandag 18 april (tweede paasdag) 

Paasweek in het teken van  
Open Dagen bij Galerie Bonnard
5 Jaar geleden opende de in 1984 opgerichte Nuenense galerie ‘Galerie 
Bonnard’ op een nieuwe locatie midden in Nuenen haar deuren. Eigenaren 
René Renders en David van der Linden kozen voor een locatie met veel ra-
men, hoge wanden en een makkelijke bereikbaarheid. En dit werkte!
Inmiddels weten kunstliefhebbers uit alle delen van Nederland de galerie 
te vinden. Daarnaast timmert de galerie ook internationaal aan de weg. 
Via de galerie is er inmiddels werk verspreid van Australië tot de Vereng-
de Staten en van Zweden tot Singapore.

Waarom Open Dagen? 
René Renders van Galerie Bonnard 
vertelt: “Vaak horen we dat er een 
drempel is om een galerie binnen te 
komen. Letterlijk hebben we deze al 
verwijderd bij de galerie. Figuurlijk 
doen we hiervoor ook ons best en ho-
ren we wekelijks: Kunst vind ik eigen-
lijk hartstikke leuk maar een galerie 
binnenlopen doe ik niet zo makkelijk, 
maar nu hier bij jullie merk ik dat het 
super leuk is. Ik kom beslist vaker! Dit 
gevoel willen we iedereen meegeven, 
kunst kijken is leuk en niet moeilijk, 
en iedereen kan het!

De galerie organiseert iedere vijf we-
ken een nieuwe expositie met kun-
stenaars uit Nederland maar ook met 
kunstenaars uit bijvoorbeeld Italië, 
Frankrijk, Polen, Bulgarije, Duitsland, 
Scandinavië, en andere delen van de 
wereld. Het werk wat tijdens de expo-
sities te zien en te koop is blijft ver-
volgens te zien in de collectie van de 
Nuenense Galerie. 

Op dit moment exposeert de Gro-
ningse kunstenaar Rutger Hiemstra 
bij Galerie Bonnard, zijn vrolijke schil-
derijen waren voor het NRC de reden 
het werk ‘Anti- Depressiva in verf’ te 
noemen. Dat is dan ook de titel van 
de huidige expositie geworden. 
Hiemstra was ook te zien bij het edu-
catieve TV-programma ‘Klokhuis’ 
waar hij onder toeziend oog van de 
camera een stilleven van een ‘Banaan 
in een Lunchbox’ schilderde. Wat hier 
vooral opviel, is het plezier wat de 
kunstenaar heeft tijdens het kijken 
naar, en het schilderen van zijn on-
derwerp. (Het programma is terug te 
kijken via YouTube, kijk hiervoor op 
de website van de galerie).

Deze vrolijkheid in het werk straalt 
ook af van de schilderijen die te zien 
zijn in de galerie. Naast het werk van 
Rutger Hiemstra zijn er ook schilderij-
en en beelden van andere kunste-

naars te zien. Veel aandacht is er voor 
de beelden van de Spaanse kunste-
naar César Orrico en de Bulgaarse 
kunstenaar Plamen Dimitrov.

Tijdens de ‘Open Dagen’ is iedereen 
welkom om gewoon een kijkje te ko-
men nemen in de galerie, vragen te 
stellen en kennis te maken met de 
collectie van de galerie. Op onregel-
matige tijden zullen er ook kunste-
naars in de galerie zijn. Een aantal 
van hen kunt u kennen door het TV- 
programma ‘Sterren op het Doek’.

De galerie is geopend op donderdag, 
vrijdag, zaterdag, zondag van 11.00-
18.00 uur. Ook geopend op Eerste en 
tweede paasdag van 11.00-18.00 uur.
Tijdens de open dagen zijn er voor ie-
dere bezoeker gratis kunstkaarten 
met daarop de schilderijen van de 
kunstenaars in de galerie om mee te 
nemen.

Meer informatie:
Galerie Bonnard
Berg 9, 5671 CA Nuenen
www.galeriebonnard.com

Projectzangers gezocht voor 
allerzielenconcerten 2022
Op zaterdag 5 en zondag 6 november zal projectkoor Lux Aeterna het we-
reldberoemde Stabat Mater van Pergolesi en het het Requiem van Cheru-
bini uitvoeren in de Allerzielenconcerten 2022.

afgelopen jaren werden onder meer 
het Requiem van Mozart, het Gloria 
van Rutter en Lux Aeterna van Laurid-
sen uitgevoerd.

Voor het koor zoeken we 60-80 zan-
gers en zangeressen. Ben jij die en-
thousiaste koorzanger(es) die het 
leuk vindt om na een korte intensie-
ve repetitieperiode in de maanden 
september en oktober twee concer-
ten met orkest te geven en ben je be-
reid en in staat om thuis zelf je partij 
in te studeren? Meld je dan voor 1 
juni aan via de website www.tomsu-
ters.nl/allerzielen-2022 of scan de QR 
code.

Wat zijn de allerzielenconcerten?
De Nuenense dirigent Tom Suters diri-
geert sinds 2014 elk jaar in het week-
end na 2 november de Allerzielencon-
certen. Het koor voor deze concerten 
wordt elk jaar samengesteld uit ama-
teurzangers en -zangeressen uit de re-
gio ZO-Brabant. Elk project wordt af-
gesloten met twee concerten in Nue-
nen en Valkenswaard begeleid door 
het Valkenswaards Kamerorkest. In de 

Maandagavondwandeling  
Heerendonk met IVN Nuenen
Op maandagavond 11 april wandelen vogelgidsen van IVN Nuenen met 
belangstellenden door Heerendonk in Nederwetten.

Heerendonk is een klein gevarieerd 
broekbos tussen Nederwetten en 
Stad van Gerwen. In dit bos kun je on-
der andere de zanglijster, zwartkop, 

goudvink en appelvink tegenkomen. 
Om 19.00 uur vertrekken we met de 
fiets vanaf Het Klooster Heerendonk. 
De wandeling start op de hoek Hee-
rendonk-Koutergat.
Het kan in het voorjaar erg nat zijn in 
het bos. Zorg dat je waterdichte 
schoenen of laarzen draagt. Contro-
leer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen. Wil 
je meewandelen met de Vogelwerk-
groep? Dat kan! Je bent van harte 
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.
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Tien woningen op voormalige locatie Peugeot garage Jansen

Nieuwe bewoners krijgen sleutel 
Hof aan het Laar in Gerwen
Vrijdag 1 april heeft ontwikkelaar Symphony Estates uit Eindhoven de 
oplevering van Hof aan het Laar in Gerwen gevierd met de nieuwe bewo-
ners van de 10 woningen, de buurtbewoners, aannemer, architect en an-
dere betrokken partijen. 

hoge en hoge marktsegment. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om (gelijk-
vloerse) woningen aan een hof, ap-
partementenvilla’s, of herontwikke-
ling van cultureel erfgoed. Typerend is 
de aandacht voor detail en het directe 
klantcontact zonder tussenkomst van 
een makelaar. Ook is Symphony Es-
tates actief als ontwikkelaar van 
woonzorgvilla’s. Voor meer informa-
tie: www.symphony-estates.nl 

Tijdens de viering werden de nieuwe 
bewoners verblijd met een handge-
maakte tekening van hun Hof aan 
het Laar, gemaakt door kunstenaar 
Antonie de Rooij. Ook werden de 
aannemer, de architect en buur-
vrouw Miriam van de Sande in het 
zonnetje gezet. Zij maakte tijdens de 
bouwperiode een fotoreportage. 

Hof aan het Laar is gerealiseerd op de 
locatie van voormalige Peugeot gara-
ge Janssen. De bouw van het nieuwe 
woonhof heeft precies 1 jaar in beslag 
genomen; op 2 april vorig jaar wer-
den bij wijze van symbolische start 
van de bouw de wensen van de toe-
komstige bewoners ingestort in een 
tijdscapsule. Deze is verwerkt onder 
de fundering van de toegangspoort. 

Over Symphony Estates
Symphony Estates is een vastgoed-
ontwikkelbedrijf uit Eindhoven, dat 
zich richt op kleinschalige binnenste-
delijke woonconcepten in het middel-

Bewoners voor Hof aan het Laar. Bewoner Peer Kamsma neemt handschets 
van Hof aan het Laar in ontvangst.

Dorpsraad Lieshout    
zoekt versterking op ‘wonen’
Vanwege het vertrek van Claudia Jongerius uit de Dorpsraad Lieshout is 
de raad op zoek naar versterking. Omdat Claudia zich vooral met het aan-
dachtsgebied ‘wonen’ bezig hield zoekt de Dorpsraad specifiek naar een 
opvolg(st)er met dezelfde interesses. Eerder is de Dorpsraad ook al op 
zoek gegaan naar gegadigden om in de werkgroep ‘wonen’ plaats te ne-
men. Kortom, Dorpsraad Lieshout wil het belangrijke aandachtgebied 
‘wonen’ graag sterk gaan bezetten.

Veel bereikt
In haar jaren bij de Dorpsraad is er 
wel écht wat bereikt. Nadat het in het 
begin zoeken was naar welke rol ge-
speeld kan worden is dat nu wel dui-
delijk. De samenwerking met de ge-
meente heeft duidelijk vorm gekre-
gen. “En geloof me, we worden écht 
gehoord” voegt ze er aan toe. Ook 
vanuit de Lieshoutenaren komt 
steeds meer input waardoor steeds 
duidelijker wordt wat er speelt in het 
dorp en dus duidelijk wordt wat er 
aangekaart kan worden. De gemeen-
te kan met deze kennis veel beter be-
sluiten nemen in het belang van Lies-
hout. Een verbindende taak die 
steeds beter functioneert.

Plaats vrij
Vanwege tijdgebrek gaat Claudia nu 
stoppen bij de Dorpsraad. Eerder 
heeft ze haar werkzaamheden als se-
cretaris al over gedragen aan Cees 
Dingemans. Hierdoor kon ze meer 
tijd vrij maken voor haar aandachts-
gebied ‘wonen’, wat nu helaas ook 
eindigt. De Dorpsraad is daarom nu 
op zoek naar een gemotiveerde 
opvolg(st)er die zich met dezelfde in-
zet wil richten op dat aandachtge-
bied om zo de verschillende partijen 
van input te voorzien en de betrokke-
nen bij elkaar te brengen. Bent u die 
persoon? Neem dan contact op met 
de Dorpsraad via info@dorpsraad-
lieshout.nl. Wellicht kunt u dan sa-
men met de Dorpsraad bijdragen aan 
het optimaliseren van leefbaarheid in 
Lieshout.

Afscheid Claudia Jongerius
Sinds 2018 was Claudia Jongerius 
een van steunpilaren in de Dorps-
raad. Op dat moment is zij, samen 
met enkele collega’s, opgestaan om 
de Lieshoutse raad nieuw leven in te 
blazen. Graag wilde Claudia iets voor 
Lieshout betekenen én een zinvolle 
besteding hebben voor haar vrije 
tijd. Die beschikbare vrije tijd is ech-
ter inmiddels minder geworden 
waardoor ze zich onvoldoende kan in 
zetten voor haar aandachtsgebied. 
“Als ik iets wil doen, wil ik het goed 
doen” legt ze uit. “En dat kan ik op dit 
moment niet meer. Ik heb het te druk 
met mijn werk, waardoor het vrijwilli-
gerswerk bij de Dorpsraad er bij in 
schiet” voegt ze vervolgens toe. “En 
werken in een Dorpsraad mag dan 
wel vrijwillig zijn, maar brengt ook 
verantwoordelijkheid met zich mee 
en is zeker niet vrijblijvend”.

Dorpsraad Lieshout dankt Claudia Jonge-
rius heel hartelijk voor haar tomeloze inzet 

Vorst in april is 
geen zeldzaamheid
In april kan het al heerlijk lente-
weer zijn, maar ook winters weer 
hoort echt bij april. Vorst is iets 
wat in de hele maand april nog re-
gelmatig voorkomt en tijdens de 
eerste helft van april is matige 
vorst geen zeldzaamheid. De 
koudste aprilnacht ooit vond 
plaats op 12 april 1986 met -6,6 
graden. Over alle weerstations 
werd het record op dezelfde da-
tum gemeten. In Deelen werd het 
-9,4 graden.

Gemiddeld vier keer vorst in april
April telt gemiddeld vier officiële 
vorstdagen. Dat zijn dagen waarop 
de temperatuur ’s nachts in De Bilt tot 
onder het vriespunt daalt. Op de 
Veluwe en in Twente komen gemid-
deld zes vorstdagen voor en elders in 
het midden, zuiden en oosten 4 à 5. 
De kustprovincies kunnen rekenen 
op 0 tot 3 vorstdagen.
In 1917 kwam het tot maar liefst 14 
officiële vorstdagen in De Bilt. Dit re-
cordjaar wordt op de voet gevolgd 
door 1906 met 13 vorstdagen en 
1929 met 12 vorstdagen. De top-10 
van jaren met meeste officiële vorst-
dagen ooit bestaat vrijwel geheel uit 
jaren vroeg in de vorige eeuw. Alleen 
2003 staat ertussen als redelijk recent 
jaar met 10 vorstdagen. Recordhou-
der over alle stations is 1917 met 
maar liefst 20 lokale vorstdagen op 
weerstation Eelde!

IJs op de sloten 
Op de sloten kan soms nog wat ijs 
ontstaan. Een heel enkele keer werd 
er zeer lokaal zelfs nog ge-schaatst, 
na een koude maart. Dit was voor het 
laatst in 2013 het geval. 
Er zijn slechts veertien jaren waarin 
het niet tot officiële vorst kwam. De 
laatste april zonder vorst in De Bilt 
was in 2018. Met 0,0 graden als laag-
ste waarde bleef vorst nipt uit. In 
2009 was de laagste waarde van de 
maand 2,4 graden. Nooit eerder was 
de laagste temperatuur van april op 
het landelijk hoofdstation zo hoog.

Jaco van Wezel, 
meteoroloog en woordvoerder, 

Weeronline

48ste Wieler-
jeugdvijfdaagse 
van Lieshout-  
Mariahout
De komende week van maandag 
11 tot en met vrijdag 15 april, or-
ganiseert Comité Wielerjeugdvijf-
daagse wederom een wielervijf-
daagse voor de jeugd van Lieshout 
en Mariahout. 

Alle kinderen van 0 t/m 3 jaar en van 
de basisschool van groep 1 t/m 8 
kunnen hier aan deelnemen. Evenals 
voorgaande jaren kan men deelne-
men op gewone fietsen, crossfietsen 
en mountainbikes (versnellingen 
worden afgeplakt) maar niet op race-
fietsen. De allerkleinsten, groep 0 
t/m 3 jaar kunnen deelnemen op een 
skelter, step, driewieler e.d. en rijden 
op een verkleind parcours, waarbij 
de ouders de kinderen kunnen bege-
leiden.

Iedere avond wordt er om 18.45 uur 
gestart op het parcours dat gevormd 
wordt door de Floreffestraat, Hertog 
Janstraat, Hertog Hendriklaan en de 
Coolhof. De start en finish zullen 
plaatsvinden in de Floreffestraat, 
waar elke avond om de gele leiders 
trui en de bloemen word gestreden. 
Iedere deelnemer ontvangt na elke 
wedstrijd een traktatie.

Op vrijdag vindt de finale plaats en 
krijgt iedereen een leuke prijs voor de 
prestatie die hij/zij deze week gele-
verd heeft. En worden de bekers en 
bloemen voor de eerste drie in het 
eindklassement uitgereikt, door onze 
ronde miss. Kinderen uit groep 0 t/m 3 
jaar kunnen elke dag inschrijven. De 
andere groepen kunnen t/m woens-
dag inschrijven. 

Dus jongens en meisjes, doe mee!

Jaarlijkse collecteweek Hartstichting 

160 collectanten in Nuenen c.a. halen 
geld op voor ‘iedereen een gezond hart’
Een gezond hart is niet vanzelfsprekend. Ruim 160 collectanten gaan 
deze week langs de deuren in Nuenen c.a. om geld op te halen. Met de gif-
ten werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo 
gezond mogelijk te houden. De jaarlijkse collecteweek van de Hartstich-
ting loopt van 10 tot en met 16 april.

hulp als iedere minuut telt. En door 
het stimuleren en financieren van in-
novatie en onderzoek om hart- en 
vaatziekten eerder op te sporen en 
steeds beter te behandelen. 

Over de Hartstichting
Iedereen een gezond hart. Dat is de 
droom van de Hartstichting. Want 
een sterk hart is de motor achter je 
dagelijkse portie energie. Al meer 
dan 55 jaar ondersteunen wij alle 
harten van Nederland. Wij zijn een 
landelijke autoriteit op het gebied 
van innovatie en onderzoek naar 
hart- en vaatziekten. Maar net zo be-
langrijk vinden wij het om Nederlan-
ders te helpen hun hart te kennen en 
goed voor hun hart te zorgen. Daar-
om dragen wij bij aan oplossingen 
om harten gezond te houden, hart-
problemen eerder op te sporen en 
steeds beter te behandelen. Zo voor-
komen we samen dat mensen hart-
patiënt worden of onnodig (over)lij-
den aan een hartziekte. Want met 
een gezond hart, haal je meer uit het 
leven. 
Voor meer informatie: hartstichting.
nl. Secretariaat Nuenen: Ria van Hap-
pen, 040-2835570, Nelleke v.d. Ven, 
040-2833182.

Naast doneren in de collectebus bij 
de collectant aan de deur is het ook 
mogelijk om te doneren op hartstich-
ting.nl. Ook kan iedereen veilig vanuit 
huis een online collecte starten met 
de mobiele telefoon en zijn of haar fa-
milie en vrienden om een gift vragen. 
Op een persoonlijke pagina is zicht-
baar hoeveel er al is ingezameld.

Alternatief kleingeld
De QR-code is een goed alternatief 
voor mensen die geen kleingeld in 
huis hebben. De gever kan heel een-
voudig eenmalig geld overmaken met 
de smartphone door de iDEAL QR-co-
de op de collectebus te scannen.

Oplossingen
De Hartstichting doet er alles aan om 
jouw hart en dat van anderen iedere 
dag te laten kloppen. We werken aan 
vier belangrijke doelen: een hartge-
zonde leefstijl voor iedereen, voorko-
men van hartproblemen, snellere 
hulp in een noodsituatie en betere 
behandelingen.
Binnen deze doelen werken we aan 
verschillende oplossingen door voor-
lichting te geven en evenementen te 
organiseren voor een hartgezonde 
leefstijl. Mensen te stimuleren hun 
hart en hun risico op hart- en vaat-
ziekten te kennen. Met campagnes 
en een sterk netwerk van burger-
hulpverleners en AED’s voor snelle 

Competitie voor     
mixteam BCL afgerond
Met 7 behaalde wedstrijdpunten heeft het mixteam van Badminton Club 
Lieshout het seizoen 2021/2022 afgesloten. Ondanks dat er nog één par-
tij gespeeld zou moeten worden is de competitie afgesloten: voor de in-
haalwedstrijd tegen Rapid kon geen nieuwe datum gevonden worden. In 
het eerste seizoen van dit nieuwe team is vooral weinig gewonnen, maar 
wél leuk en fijn gespeeld en daarnaast veel geleerd. 

sen de ster van de avond. Met een 
strakke en duidelijke overwinning op 
Lotte Verwegen (18-21, 11-21) wist zij 
één wedstrijdpunt binnen te halen, 
waardoor het team uiteindelijk opge-
wekt terug kon rijden naar Lieshout.

BC Lith-2 - BCL: 8-0
Ondanks opnieuw een sterke invalster 
heeft het eerste mixteam van Badmin-
ton Club Lieshout geen potten kun-
nen breken tegen de toptegenstan-
der uit Lith. In de 8ste divisie, afdeling 
8 staat Lith op een keurige tweede 
plaats achter de kampioen uit Venraij. 
Deze keer mocht Ine Merkelbach in-
vallen voor Ainara Vandegard. Ook 
Roel de Laat was weer van de partij als 
invaller voor Richard Essers. Vaste 
krachten Tim van Bommel en Carolien 
van den Biggelaar konden, net als de 
invallers, het tij niet keren en uiteinde-
lijk verloren ze al hun partijen. In de 
8ste afdeling van de 8ste divisie ein-
digt BCL-1 dan ook op de zevende -en 
laatste- plaats met zeven behaalde 
wedstrijdpunten. Gelukkig heeft het 
team wél veel wedstrijdplezier gehad, 
fijne partijen gespeeld en vooral veel 
geleerd. Komend seizoen zullen ze ze-
ker meer punten gaan halen.

Seizoen afgerond
Het zeer rommelige seizoen 2021/ 
2022 zit er op. Vanwege de corona-
pandemie en de daarbij horende 
maatregelen is dit competitieseizoen 
met horten en stoten verlopen. Uit-
eindelijk is het seizoen met ruim twee 
maanden verlengd om zo zoveel mo-
gelijk wedstrijden alsnog af te wer-
ken. Helaas is het niet gelukt de aller-
laatste wedstrijd tegen het mixteam 
van Rapid in te plannen: dat is jam-
mer, omdat dat juist de tegenstander 
was waar tegen de meeste punten 
gehaald zijn (3). Toch is het team niet 
rouwig om deze gemiste wedstrijd: 
het seizoen heeft ze veel geleerd.

BC ’t Veertje-3 - BCL-1: 7-1
Invalster Diony Janssen was de ster 
van de avond in de uitwedstrijd te-
gen BC ’t Veertje. In Boekel mocht zij 
invallen voor Ainara Vandegard. Sa-
men met Carolien van den Biggelaar 
deed Diony het prima in de dames-
dubbel. De andere invaller, Roel de 
Laat, kwam er minder aan te pas. 
Roel, die inviel voor Richard Essers 
wist samen met Tim van Bommel niet 
veel punten te scoren in de heren-
dubbel. Als gemeld was Diony Jans-

BCL-1: vlnr 
Carolien, Richard, 

Ainara en Tim
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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.

Vastgehouden door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
heeft hij het leven losgelaten.

Henk van den Broek
echtgenoot van

Bep van den Broek-van Hees

Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar ✩

Bep

Joost en Rachel
Myrea, Karim, Inoi, Zita

Wim en Lynn
Nino, Jari, Shannon, Léon

Pieter en Ellen
Ko, Lucas, Diego

Henk is overleden op 30-03-2022

Ontroerend, troostend, bemoedigend en liefdevol,  
waren de vele blijken van medeleven die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van

Maria Donkers-van Stipdonk
We hebben hier veel steun aan gehad 
en willen u hiervoor hartelijk danken.

Cor Donkers,
Nuenen maart 2022 Kinderen en kleinkinderen 

Hij heeft altijd gezorgd voor een warm thuis voor ons en iedereen.

Wat zullen we hem missen.

Jan Bressers

* Nuenen, 14 januari 1947 † Nuenen, 3 april 2022

 echtgenoot van  Coby Bressers-van Oosterhout

 vader van  Maartje, Henrieke, Anne

 schoonvader van  Carel, Richard

 opa van  Lot, Sabine, Floor, Roef

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, t.a.v. familie Bressers
Emopad 56, 5663 PB Geldrop

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 april 18.30 uur: Geen vie-
ring, wel een gezinsviering in Gerwen.
Palmzondag 10 april 9.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Palmzondag 10 april 10.30 uur: Geza-
menlijke viering met P.G.N., voorgan-
gers van beide kerken.
Witte donderdag 14 april 19.00 uur: 
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werkers R. van Eck en P. Peters.

Misintenties:
Zaterdag 9 april 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart.
Zondag 10 april 09.00 en 11.00 uur: 
Drika Saris (vanwege verjaardag); Tijn 
en Jo Smits - Kuijten; Lies Teunissen - 
Teunisse; Gerry van den Nieuwenhof 
- van den Boogaart en Harrie van den 
Nieuwenhof; Eef van Brakel (vanwe-
ge verjaardag); Machiel van Stokkom; 
Kees en Constant van Dongen. 

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Maud 
Broeksteeg en Luuk Dielissen. Wij 
wensen jullie van harte proficiat en 
veel geluk.

Aanstaande zondag is er een extra 
collecte voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne die in Nuenen zijn opge-
vangen. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zaterdag 9 april 18.30 uur: Gezinsvie-
ring met kinderkoor, voorgangers 

pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 10 april om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
toraal werker R. van Eck.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Maria 
Donkers - van Stipdonk; Sjef Roijak-
kers en overleden ouders Roijakkers - 
Raaijmakers, en overleden broers en 
zussen; Leonard Hazenberg, vanwe-
ge sterfdag.

Mededelingen
Aanstaande zondag is er een extra 
collecte voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne die in Nuenen zijn opge-
vangen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 10 april om 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties:
Piet Coolen; Jo en Annie Knoops; Jan 
Verhagen en Petra Verhagen-Royak-
kers; Theo en Annie Rovers-Verkuij-
len; Overleden ouders Rovers-van 
Ampting; Hein Rovers.

Mededelingen
Op zaterdag 9 april is er een Passie-
concert in de H. Lambertuskerk in 
Nederwetten. Het Motettenkoor, on-
der leiding van Maud Broeksteeg, 
zingt passiemuziek onder andere van 
Gjeilo, Byrd, Victoria en Handl. 

Het concert begint om 16.00 uur en is 
gratis. Na het concert vindt er een 
vrijwillige collecte plaats. 

Aanstaande zondag is er een extra 
collecte voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne die in Nuenen zijn opge-
vangen.

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

Op 10 april is het Palmzondag, de laat-
ste zondag voor Pasen. Er wordt een 
oecumenische dienst gehouden, die 
in De Regenboog begint en na een 
korte processie wordt voortgezet in de 
H. Clemenskerk. Deze dienst begint 
om 10.00 uur en is ook via livestream 
te volgen. Er zal worden gecollecteerd 
voor Noodhulp aan Oekraïne.

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 7 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Passietijd.   
Vrijdag 8 april. 17.15 uur Kruisweg; 
18.30 H. Mis, gedachtenis van Onze 
Lieve Vrouw van Zeven Smarten, ge-
dachtenis van de Passietijd; feestdag 
van de Zusters FSSPX.
Zaterdag 9 april. 09.00 uur H. Mis van 
de Passietijd. 10.30 uur Godsdienst-
lessen.
Zondag 10 april. Palmzondag, met 
palmwijding, processie en gezongen 
lijdensverhaal. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.  
Maandag 11 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week.  
Dinsdag 12 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Woensdag 13 april. 07.15 uur H. Mis 
in de Goede Week.  

Kom jij kijken  
en luisteren naar  
de kruisweg in de 
H. Clemenskerk in 
Nuenen?
Heb je wel eens stil gestaan bij één 
van de veertien schilderijen die aan 
de linker- en rechterkant in de kerk 
hangen? Of ben je er altijd gewoon 
langs gelopen?
Heb jij je ooit afgevraagd ‘wat is het 
verhaal wat het schilderij vertelt?’ of 
‘wat is het verhaal van al deze schil-
derijen samen?’ Waarom hangen die 
hier eigenlijk? Dit is toch een kerk en 
geen museum?

De kruisweg
We hebben het over de kruisweg. De 
kruisweg zijn veertien schilderijen 
die het verhaal vertellen van de laat-
ste uren van Jezus op aarde. Eén 
schilderij noemt men een ‘kruisweg-
statie’. En het woord ‘statie’ komt van 
het Latijnse woord ‘statio’ en dat be-
tekent ‘staat, stilstaan’. Denk maar aan 
ons woord station, als je met de bus 
of trein reist.

Wil je meer weten over de kruisweg 
of over de afzonderlijke schilderijen? 
Dan ben je op eerste paasdag (zon-
dag 17 april) van harte welkom in de 
H. Clemenskerk in Nuenen. Dan lo-
pen we samen met jou langs de schil-
derijen en we staan dan letterlijk 
even stil bij ieder schilderij. En na-
tuurlijk vertellen wij jou het bijbeho-
rende verhaal en beantwoorden we 
graag jouw vragen.

Tussen één uur en half drie ’s mid-
dags ben je van harte welkom in de 
H. Clemenskerk in Nuenen. Ons ver-
haal is gericht op jongeren tussen 7 
en 13 jaar, maar uiteraard is iedereen 
welkom. Je kan gewoon binnenlo-
pen en als één van onze vertellers be-
schikbaar is, neemt hij jou / jullie mee 
in de tocht langs de staties. We den-
ken dat de tocht ongeveer twintig 
minuten zal duren.

Alle molens in Nederland draaien 
Op 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur willen de molenaars aangesloten bij het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars een recordpoging doen om, in het kader van 
het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktij-
dig te laten draaien. Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaar het 50 
jarig jubileum en heeft daarom 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar! 

aantal leden-in-opleiding, molengid-
sen, jeugdleden en donateurs. Deze 
leden zijn allen actief op één van de 
nog ongeveer 1200 in ons land be-
staande en in bedrijf zijnde histori-
sche molens. Een mooie waardering 
is de erkenning door UNESCO van 
het ‘Ambacht van Molenaar’ als im-
materieel erfgoed. 
Als onderdeel van de viering van Het 
Jaar van de Molenaar wordt nu een re-
cordpoging gedaan door onze mole-
naars om alle draaivaardige molens in 
alle 11 molenprovincies in Nederland 
tegelijk te laten draaien. Het heeft als 
doel het belang van het ambacht van 
molenaar te onderstrepen. Het Gilde 
hoopt hiermee de interesse voor het 
ambacht van molenaar te vergroten 
om zo meer vrijwilligers te werven zo-
dat onze molens ook in de toekomst 
kunnen blijven draaien. Iedereen is op 
deze dag welkom op de draaiende 
molen waar molenaars bezoekers 
rond zullen leiden en uitleg geven 
over de werking van hun molen.

De windmolens en watermolens die 
zijn aangesloten bij de Peellandse 
Molenstichting doen hier ook aan 
mee, voor een overzicht van de mo-
lens zie de website:
www.peellandsemolenstichting.nl

In 1972 is het Gilde van vrijwillige 
Molenaars opgericht door een aantal 
enthousiaste molenaars die het be-
roep en ambacht van (wind- en wa-
ter)molenaar aan het hart ging en 
deze voor de toekomst veilig wilden 
stellen. Het Gilde richt zich daarom 
op de opleiding van molenaars en 
functioneert tevens als belangenver-
eniging voor haar leden. Nu, 50 jaar 
later, is het Gilde een vereniging met 
2600 leden, waarvan ongeveer 1500 
gediplomeerde molenaars, een groot 

De Roosdonck in Nuenen

Passieconcert Vader, Moeder en Zoon
Het Nuenens motettenkoor geeft 
voor het eerst in zijn bestaan op zater-
dagmiddag 9 april een concert in de 
Lambertuskerk van Nederwetten met 
als thema: Vader, Moeder en Zoon.

Onder leiding van dirigent Maud 
Broeksteeg worden werken uitge-
voerd van o.a. Gjeilo, Byrd, Victoria en 
Handl. Het vierstemmig, gemengd 
motettenkoor werd in 2004 opgericht 
door Fran Hamilton. Het koor, dat mo-
menteel uit veertien leden bestaat, 
zingt a capella en het repertoire be-
staat voornamelijk uit renaissance- en 
barokmuziek. Het concert in de Lam-
bertuskerk van Nederwetten begint 
om 16.00 uur. De toegang is gratis.
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Zilveren lentetocht van   
kleurrijke ToerClub Nuenen
Een kleurrijk en foto- en filmgeniek evenement in het Nue-
nense Park. Afgelopen zondag 3 april werd bij café Schaf-
rath, het clubhuis van de plaatselijke ToerClub, het officiële 
startsein gegeven voor het nieuwe fietsseizoen. De Lente-
tocht stond in het teken van het 25-jarig jubileum van TC 
Nuenen. De tocht met nazit in het clubhuis trok veel deelne-
mers. Lokale Omroep Nuenen kwam in actie voor interviews 
en opnamen van de kleurrijke karavaan, die speciaal voor 
de fotograferende en filmende pers drie rondjes Park deed. 
Later in Schafrath volgden nog tientallen rondjes, maar dat 
was zonder fiets. Er werd al volop geproost op het Zilveren 
Jubileum! Hou de uit-
zendingen van de LON 
in de gaten. Later dit 
jaar volgt een groot Ju-
bileumFeest van deze 
kleurrijke ToerClub. 

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 14

Oplossingen wk 13
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

W I N G E R D

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

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 3
1 6 2 7

9 6 4
4 5

9 2 1
3 5

6 8 1
6 8 1 4
2 9

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

Horizontaal: 1 hulde 6 de betreffende persoon 12 apenbroodboom 13 controle achteraf 15 woonboot 
16 intelligent 18 verkeerd 19 geneesmiddel 20 de dato 22 speeksel 25 circa 26 autoriteit 
29 Europeaan 30 koren 32 oprijlaan 34 sterk oplopend 36 strijdgewoel 37 plotselinge gedachte 
39 rijtuig 41 indruk 43 muziektempel 45 loterijbriefje 47 praalgraf 49 Europese Unie 50 afvoerpijp 
52 en volgende 53 zenuwtrek 55 klimplant 56 ingesponnen rups 58 melkproduct 59 rivier 61 halsjuk 
63 watersport 64 pl. in China.

Verticaal: 1 erewacht 2 haarkrul 3 riv. in Rusland 4 spinsel 5 Nijlreiger 7 erg leuk 
8 brandbaar mengsel 9 Economische Zaken 10 wolvlokje 11 dopheide 12 naamspeldje 14 gloed 
17 waterdruppeltje 18 hoofddeksel 21 bezoek 23 United States 24 lichtzinnig 27 patiënt 
28 deel v.e. golfbaan 30 intens genoegen 31 noodsignaal 33 een weinig 35 bedieningsloon 38 grap 
40 onderbroek 41 afsluitmiddel 42 situatie 44 Europese taal 46 onderoffi cier 48 omsingeling 
50 hoofdstad van Italië 51 gast 54 onbeschoft 55 hogere rechtbank 57 bundel 58 heideplas 
60 ouderraad 62 Romanum Imperium.

AANKOMEN
AFRADEN
AFWASBAK
ALANT
ALIAS
AMPER
BRIEFJE
COUVERT
CURARE
DAARNA
DERRIE
DRINKPOEL
ELANDTEST
ELEGIE
FRASE
FUNCTIE
GAARD
GLOBE
HOBBYKOK
INERT
KAKETOE
KAPEN
KERAMISCH
KIEKJES
KIPPENBOUT
KRANEN
KRUIN
LEGES
MAAGSTREEK
NATUREL
NEUSAAP
PIZZA
SCHAALDIER
SHOCK
SPECIE
SPRINT
STERK
UNIEK
VERDAMPING
VETBOL
VISIE
WASPOEDER

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

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

Winnaar: week 12, Dhr. E. Janssen, Nuenen.

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

Helaas ook dit jaar 
geen Van Goghloop 
in Nuenen
Zoals u wellicht weet, hebben wij als 
LONU Loopgroep Nuenen de afgelo-
pen twee jaar geen Van Goghloop en 
Scholierenloop kunnen organiseren 
in Nuenen en helaas kan dit mooie 
sportevenement ook in 2022 niet 
plaatsvinden.
Ondanks dat sinds de recente ophef-
fing van de coronamaatregelen de 
Van Goghloop wel weer mag plaats-
vinden hebben we toch moeten be-
sluiten om het nog een jaar uit te stel-
len.
De organisatie van een voor Nue-
nense begrippen grootschalig eve-
nement als de Van Goghloop met als 
onderdelen de Scholierenloop en 
verschillende loopafstanden voor 
volwassenen vergt een zorgvuldige 
voorbereiding en veel vrijwilligers. 
We kunnen op deze korte termijn ge-
woonweg niet het evenement neer-
zetten dat jullie van ons gewend zijn 
en als we het organiseren, willen we 
het wel goed kunnen doen.

We hopen u daarom volgend jaar op 
zaterdag 3 juni 2023 te mogen be-
groeten bij de Van Goghloop in Nue-
nen. Wij zijn voor dit sportieve en ge-
zellige evenement altijd op zoek naar 
vrijwilligers, mocht u zich hiervoor 
aan willen melden stuur dan een 
mailtje naar info@lonu.nl

Wij wensen u een sportief 2022 toe!

Namens LONU en de organisatie 
van de Van Goghloop

Retourtje busreis Gerwen - Valkenburg 20 euro

Hennie Kuiper schittert op 
NWV-wielercafé in Gerwen 
Hennie Kuiper is een naam om niet te vergeten: een rustige en eenvoudige 
sportman die boeiend weet te vertellen over zijn wielercarrière. Hennie 
Kuiper en interviewer Rik Elferink, sportjournalist en PSV-watcher bij 
Eindhovens Dagblad, wisten de bezoekers in het uitverkochte wielercafé 
de Stam in Gerwen tweemaal drie kwartier te boeien over het wel en wee 
in de wielersport. Ook de derde helft was gezellig en boeiend. De organi-
satie van dit wielercafé was bij de Nuenense WielerVrienden in prima han-
den. Het volgende NWV-wielercafé staat gepland voor komend najaar. 

ten liggen en een mooie wandel-
tocht in en rond Valkenburg maken. 

Aanmelden voor de busreis à 20 euro 
per persoon via nuenensewieler-
vrienden@gmail.com of telefonisch 
bij Jan van Maasakkers: 06 145 099 
70. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt, vol = vol! Deelnemers aan de 
busreis worden zondagmorgen 10 
april om half negen verwacht in 
NWV-clubhuis De Stam, Gerwense-
weg 38 in wielerdorp Gerwen. De te-
rugreis staat rond 18.00 uur gepland 
met vertrek vanuit Valkenburg. 

Amstel-Gold Race
Aanstaande zondag 10 april wordt de 
wielerklassieker Amstel Gold Race 
verreden. Liefhebbers - ook wande-
laars en fietsers - kunnen mee naar 
Valkenburg. Er zijn nog een tiental 
plaatsen beschikbaar in de bus van 
de Nuenense Wielervrienden (NWV). 
Iedereen kan dus meereizen naar 
Zuid-Limburg. Voor twintig euro kun-
nen niet-NWV-leden een prachtige 
wielerdag meebeleven met de gezel-
lige wielersupporters uit Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en omstre-
ken. Je kunt gewoon de AGR links la-

Hennie Kuiper (zittend) met links naast hem NWV-voorzitter Martien Jansen en rechts 
Rik Elferink…(foto Cees van Keulen) 

Peter van der Leegte Veilingen  
nieuwe shirtsponsor RKGSV 2
Na bijna vijf jaar in het shirt van de nu ex-sponsor te hebben gevoetbald, 
is het 2e elftal van RKGSV erin geslaagd een nieuwe shirtsponsor aan te 
trekken.

In de met 4-3 gewonnen wedstrijd 
tegen Dommelen 3 werden de shirts 
gepresenteerd. Als dank aan de spon-
sor werd Peter van der Leegte en zijn 
vrouw een bloemetje en een ingelijst 
shirt overhandigd. Tevens kreeg Jo-
chem, de vierde man met wisselbord, 
als dank voor zijn assistentie aan de 
scheidsrechter een shirt met zijn 
naam aangeboden.

St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 9 april, 15.00 uur.

Muziek in de Cathrien
LEKS compagnie - Het Orakel
Het Orakel is een theatraal ritueel van 22 gedichten, 14 staties, en een mens op 
zoek naar een god in zichzelf, in een hedendaags passiespel. Het combineert de 
Via Crucis van Liszt met ‘groet god’, een dialoog tussen mens en god van Eva 
Gerlach en Sasja Janssen, tot een muziektheatrale performance. Het Orakel laat 
een onvermijdelijke en actuele dialoog zien, op de kruisweg tussen eeuwig-
heid en vergankelijkheid. En als dan niets nog zeker is, rest ons enkel de zeker-
heid van het niets.
Registratie en betaling voor dit concert kunt u desgewenst vooraf regelen via 
de website https://www.muziekindecathrien.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 8 april
Waalre VR30+1 - Ned. VR30+1  ..19.30 
Zaterdag 9 april
Oirschot Vooruit VE - Ned. VE .....16.00 
Zondag 10 april
Netersel 1 - Nederwetten 1  ........14.30
Nederwetten 2 - SV Tongelre 4 10.00 
Braakhuizen 5 - Nederwetten 3 13.00 
RKSV Nuenen 7 - Nederw. 4  .......10.00 
Nederw. VR1 - Pusphaira VR1  ....12.30 

RKGSV GERWEN
Zondag 10 april 
Mariahout 1 - RKGSV 1  ...................14.00
RKGSV 2 - Braakhuizen 4  ..............12.30
SV Unitas’59 11 - RKGSV 3  ............12.00
SV Brandevoort 6 - RKGSV 4  .......10.00
RKGSV 5 - Nieuw Woensel 3  .......10.30
RKGSV 6 - RKVVO 6 ...........................13.15
Mifano VR 1 - RKGSV VR1  ..............11.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 9 april
NKV 1 - Ekca 1  .....................................16.30

TV De Lissevoort    
heeft nu zes (!) padelbanen
Met maar liefst zes padelbanen biedt tennisvereniging De Lissevoort pa-
delliefhebbers volop spelplezier. Er lagen al twee padelbanen, dat aantal is 
vanwege de enorme belangstelling voor de padelsport uitgebreid met vier 
extra banen. Op 21 mei vieren we de opening van ons vernieuwde sport-
park. Wil jij ook eens uitproberen of deze sport iets voor jou is? Meld je dan 
aan voor de gratis clinics, die worden gehouden van 19 tot en met 22 april.

uur aan. Die worden gehouden van 
19 tot en met 22 april tussen 19.00-
22.00 uur. Wij zorgen voor padelrac-
kets en ballen. Aanmelden voor een 
clinic kan door de QR-code te scan-
nen bij dit artikel.

Padelactiviteiten
Bij De Lissevoort kun je recreatief pa-
del en tennis spelen, maar ook in 
competitieverband met andere ver-
enigingen. Daarnaast kun je mee-
doen aan een interne competitie 
voor padelduo’s binnen de vereni-
ging; de zogeheten Clubladder. Ook 
organiseren we een vaste tossavond, 
waaraan alle leden individueel kun-
nen meedoen. Je krijgt telkens een 
andere partner en tegenstanders 
toegewezen. Dé kans om met veel 
verschillende mensen te spelen.
Heb je de smaak te pakken en wil je 
beter worden? We hebben meerdere 
padeltrainers die je wekelijks de fijne 
kneepjes van de padelsport bijbren-
gen.

Clinics op aanvraag
Lijkt het je leuk om met je vrienden-
groep, familie of sportteam de padel-
sport te ervaren? Neem dan contact 
op met onze padelcommissie voor 
een introductieclinic. Dat kan via 
sportzaken@tvdelissevoort.nl of via 
Whatsapp op 06-207 44 723.

Wie had ooit kunnen denken dat pa-
del de snelst groeiende sport van Ne-
derland zou worden? Toen we in 
2019 twee banen aanlegden, werd 
echter al snel duidelijk dat er veel be-
langstelling was voor de padelsport. 
De twee banen waren niet genoeg 
om te voorzien in de enorme behoef-
te onder de leden van onze tennis-
vereniging: er moesten vier extra ba-
nen komen. En op 21 mei is het zover: 
dan openen we met trots het nieuwe 
padelplein vooraan in ons park. Met 
zes banen in totaal bieden we padel-
liefhebbers uit Nuenen en omstreken 
volop speelgelegenheid.

Wat is padel?
Padel is een combinatie van tennis en 
squash en is een snelle en dynami-
sche sport die snel te leren is. Je speelt 
het met een speciaal padelracket en 
een padelbal - die iets zachter is dan 
een tennisbal. Padel wordt alleen als 
dubbel gespeeld en de bal mag via de 
achterwand worden gespeeld. Dat le-
vert spectaculaire rally’s op.

Doe mee aan de gratis clinics
We bieden iedereen - zowel leden 
van onze vereniging als niet-leden - 
die kennis wil maken met de padel-
sport een gratis padelclinic van een 

Nederwetten kan weer een beetje omhoog kijken

Nederwetten - SVSOS 3-1
Door Louis Staals

Een vriendelijk zonnetje op sportpark de Koppel, een groot aantal sup-
porters van beide partijen zorgde voor een gemoedelijke sfeer. Neder-
wetten had de intentie om de overwinning van vorige week te consolide-
ren en dat kreeg in de 3e minuut al gestalte. Victor Tagliebe kreeg net 
over de middellijn de bal aangespeeld en slalomde tot bijna aan de ach-
terlijn tussen de verdediging van SVSOS. Op wonderbaarlijke wijze 
bracht hij met een prachtig schot vanuit een bijna onmogelijke positie de 
1-0 op het scorebord. 

van Rooij kweten zich ook van hun 
taak. In de 80e minuut kreeg Neder-
wetten ook nog, een al dan niet te-
rechte penalty en die werd door Kee-
per Jordy van den Boogaard op fraaie 
wijze benut. Een sportieve wedstrijd 
en een verdiende overwinning.

Nederwetten speelde een stuk mak-
kelijker en in de 16e minuut kreeg de 
thuisclub een penalty toen Dennis 
van Es onderuit werd gehaald in de 
zestien. Vol zelfvertrouwen werd de 
bal op de stip gelegd door Bram de 
Jonge die ook in de vorige wedstrijd 
de penalty voor Nederwetten benut-
te. Hij zag echter zijn schot door de 
SVSOS doelman prima gestopt. De 
rust werd dan ook bereikt met een 
1-0 voorsprong.

Na de rust werden de bezoekers toch 
enigszins sterker. Nederwetten kon 
de druk op de tegenstander niet con-
tinueren en in de 60e minuut kon 
Lars Priems, op aangeven van Ton 
van de Pas de bal achter keeper Jordy 
van den Boogaard schieten. 1-1 De 
vele Nederwetten supporters hoef-
den niet heel lang te wachten op een 
voorsprong want Dennis van Es loste 
een prima schot op het SVSOS doel 
en in de daarop volgende scrimmage 
kon opnieuw Victor Taglieber de 2-1 
binnen schieten. Helaas moest de 
maker van de 2 doelpunten met een 
gebroken sleutelbeen op de bran-
card het veld verlaten en moest trai-
ner Henri Maas de nodige wissels la-
ten aanrukken. Ben van der Bruggen, 
Chris van den Biggelaar en Willem 

Man of the match Victor Taglieber moest 
helaas naar het ziekenhuis met een ge-
broken sleutelbeen, toch kon de maker 
van twee doelpunten een lachje niet on-
derdrukken. 

Fotografie Han Huibers 

Frans Foolen   
voortre� elijke 
winnaar
Afgelopen vrijdag werd alweer de 
4de rik wedstrijd gespeeld bij de sup-
portersclub RKSV Nuenen, in een 
meer dan goed bezette rik arena 
werd er weer volop strijd geleverd 
voor de overwinning, Frans Foolen 
was deze avond de sterkste en was 
met 72 punten een prima winnaar.

Uitslag vrijdag 1 april
1 Frans Foolen 72 punten
2 Frans Saris  69 punten
3 Ria Hurkmans 58 punten
4 Bennie de Louw 58 punten
5 Hub Marquenie 57 punten
6 Henny van Os 43 punten
7 Adriaan Scheepers 43 punten
8 Ad Vogels  39 punten
9 Mia Marquenie 34 punten
10 Rinus van Hoof 33 punten

Vrijdag 8 april is de volgende rik 
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Ook dan is weer iedereen 
welkom om deel te nemen. Aanvang 
acht uur. Clublokaal ‘Oude landen’ 
Pastoorsmast 14 Nuenen.

Frans Foolen ontvangt de felicitaties en 
prijzen uit handen van competitieleider 
Antoon Hurkmans

RKSV Nuenen 100 jaar deel 8b 

1991-1995 
Vier kampioenen en een bekerwinst bij de jeugd en 3 kampioenen bij de 
senioren, het resultaat van het seizoen 91-92. Ook werd het door J. Elbers, 
R. Godschalk en P. v.d. Heuvel opgesteld werkplan voor de jeugd geac-
cepteerd. Maar liefst 21 jeugdleiders namen deel aan de cursus ‘Jeugd 
Voetbal Spel Leider’, en 18 hiervan hebben de cursus succesvol afgerond. 

gehaald en daarmee de begeerde 
promotie naar de 2e klasse. Helaas 
ontviel ons een van de oprichters 
van onze vereniging: Efke Damen. 
Ter nagedachtenis aan dit erelid is 
een bank op het hoofdveld naar 
hem vernoemd. 
Het bestuur aan de slag met het ge-
meentebestuur en er werd een con-
venant gesloten: enerzijds kon de ge-
meente woningen bouwen aan de 
Sportlaan en anderzijds werd de be-
bouwing aan de Vincent van 
Goghstraat zodanig ingekaderd dat 
dit geen onoverkomelijke probleem 
zou opleveren voor ons sportpark. 

Seizoen 94-95 
Twee tegenstrijdige berichten in het 
jaarverslag: het hoge aantal opgeleg-
de boetes door de KNVB bij de senio-
ren (de helft meer dan het vorige sei-
zoen) en het winnen van de Fair Play 
Cup van de Kring Eindhoven als de af-
deling Brabant door de jeugd. Dank-
zij de ‘Stichting Vrienden’ spelen nu 
alle teams in uniforme kleding. He-
laas geen kampioenen bij de senio-
ren of promotie via de nacompetitie. 
Bij de jeugd wederom een respecta-
bel aantal kampioenen: A1, A3, C1 en 
D3 kwamen met de titel op zak naar 
‘de Luistruik’. 
Geheel onverwacht ontviel ons Harrie 
‘Boerke’ Swinkels. Wat een gemis voor 
de vereniging, hij heeft zich bijna 60 
jaar ingezet voor de club. Het ledental 
komt door een toename van 54 leden 
boven de 800 uit: 831. Voor de voor-
bereiding van het 75-jarig bestaan in 
1997 wordt een jubileumcommissie 
ingesteld. 

Wordt vervolgd

Twee droeve berichten betreffen het 
overlijden van erelid Piet Swinkels en 
van Pietje Geven, terreinbeheerder 
en oprichter van de supportersclub. 
De taak van terreinbeheerder werd 
eerst waargenomen door 4 vrijwilli-
gers maar uiteindelijk werd Harrie 
Boudewijns hiervoor in vaste dienst 
genomen. 

Seizoen 92-93
In het seizoen 92-93 mocht het niet 
zo zijn. Nuenen 1 verloor in Geldrop 
onder grote publieke belangstelling 
de kampioenswedstrijd tegen UNA 
en ook de nacompetitie bracht niet 
de vurig gehoopte promotie naar de 
2e klasse. Wel kampioen werden N7 
en het dameselftal, dat na 2 jaar weer 
nieuw leven was ingeblazen. Bij de 
jeugd waren er 5 kampioenen te hul-
digen. 
De bestuursvergaderingen stonden 
in het teken van bezuinigingen: ener-
giebesparing, wasgeld en kosten van 
het verenigingsblad waren topics. 
Bedreigend voor de vereniging zijn 
de bouwplannen van de Gemeente 
aan de Vincent van Goghstraat en de 
plannen voor de enige uitbreidings-
mogelijkheid van het sportpark P het 
braakliggend terrein aan de Sport-
laan. Het bestuur stelt zich ferm op 
richting de Gemeente en houd vast 
aan de faciliteiten van ‘de Luistruik’ 
voor de toekomst. 

Seizoen 93-94
In het seizoen 93-94 kon de kam-
pioensvlag worden gehesen voor 
Nuenen 1. Dankzij, of ondanks de 
overwintering in Singapore, werd in 
Bladel het kampioenschap binnen-8-jarige Senn Lindeman  

wint bij NK Karten
Een beetje zenuwachtig was Senn Lindeman wel voor de eerste NK-wed-
strijd van 2022, maar de achtjarige karter uit Nuenen stond zijn mannetje 
en reed naar de overwinning in de Micromax klasse van Chrono Karting. 
Na een spannende strijd op Circuit Park Berghem kon hij zijn zege uitbun-
dig vieren.

maar ik verwacht er nog niet zo veel 
van. Het zou natuurlijk wel heel leuk 
zijn als ik Nederlands kampioen zou 
worden.” 
Vader Nick Lindeman heeft zelf jaren-
lang gekart, in het NK vooraan mee-
gereden en in 2007 deelgenomen 
aan de Rotax Max Grand Finals. Ui-
teraard was hij enorm trots op zijn 
zoon. “Dit is prachtig, geweldig, echt 
mooi om mee te maken. We hebben 
er hard voor geknokt en zijn super-
trots. Vorig jaar stond hij al op het po-
dium bij Kart4Fun. Dit jaar rijden we 
veel wedstrijden in verschillende 
klassen en we gaan er vol voor. Senn 
moet vooral veel wedstrijden rijden 
en ervaring opdoen. Alles meema-
ken wat je kunt tegenkomen. We 
hebben leuke kampioenschappen 
uitgekozen en we hopen dat hij kan 
groeien. Dan zien we wel hoe het af 
gaat lopen.”

Senn Lindeman bedankt zijn vader 
en moeder en zijn opa en familie en 
sponsoren.

Vorig jaar stond Senn bij Kart4Fun al 
op het podium in Berghem, nu mocht 
hij de hoogste trede van het podium 
betreden en de grootste beker mee 
naar huis nemen. “De eerste wed-
strijd in het NK en ik heb meteen ge-
wonnen. Dat geeft een lekker gevoel, 
want ik had het niet verwacht. Ik 
hoopte natuurlijk van wel, maar ik 
had verwacht dat ik tweede of derde 
zou worden.” 

De racedag begon met de kwalifica-
tie en ondanks de tweede tijd, was 
Senn kritisch op zichzelf. Naast het 
NK van Chrono Karting rijdt Senn ook 
het IAME NK en de GK4 Kart Series. 
“We rijden dit seizoen met verschil-
lende motoren en in verschillende 
klassen. Ik vind de Micromax de leuk-
ste klasse, omdat ik daar voorin het 
veld kan strijden om de overwinning. 
Bij de TM en de IAME zit ik in het mid-
denveld. Het is heel leuk om veel 
wedstrijden te rijden en zo veel mo-
gelijk te leren. Ik sta nu bovenaan in 
het Nederlands Kampioenschap, 

Fotocredit: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Simpel Zat   
zoekt   
‘zwaar werk’ 
‘Simpel Zat’ bestaat nu ruim 10 jaar. 
Zij maken muziek net iets meer en 
net wat anders. 

‘Simpel Zat’ bestaat momenteel uit 
13 mannen. Zij hebben versterking 
nodig, vooral in het ‘zwaar werk’ om 
weer de gewenste bezetting te ver-
krijgen. Voel jij de uitdaging? Of heb 
je interesse? Speel je euphonium/ba-
riton, of trombone? Dan is ‘Simpel 
Zat’ iets voor jou!! En mocht je trom-
pet spelen, dan kom ook gerust 
langs!
‘Simpel Zat’ repeteert op maandag-
avond van 20.30 tot 22.30 uur. Het re-
petitielokaal staat aan de Korte 
Schutsboom 5 te Helmond.

Meer informatie of een impressie? 
Bezoek de website (www.simpelzat.
nl) of neem een kijkje op Facebook of 
neem contact met hun op via: info@
simpelzat.nl. Of bel met: Sjoerd (06-
89970422) of Nino (06-18183240).
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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.

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.

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

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.

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

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

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

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Aanhangwagens

en elektrisch
gereedschap 

Tel. 06 - 46 83 01 17

ZONDAG 10 APRIL 
VLOOIENMARKT Ten-
nishal Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan, Eindhoven 
9.00-16.00 uur.  Info: 06-
20299824.www.timmer-
mansevenementen.nl   

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

Waardebon|ML
Bij aankoop van een buitenband
naar keuze gratis een 
bijpassende binnenband.
Actie geldig t/m 16 april 2022

Voorzien van een Bosch Active plus  
50nm middenmotor, 300wh accu, groot 

display, 7 versnellingen en schijfrem-
men. Meerprijs 400wh accu is 150.-

nu van 2.599,-
nu voor :

2.349.-

PEGASUS 
SIENA
DAMES OF HEREN MODEL

VOLOP KEUZE 

GROTE 
VOORRAAD 2.349.VOORRAAD 2.349.

ML

buitenband

Plameco Van Osch

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

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

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272
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