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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

Het thema van 
de Boekenweek 
is dit jaar: 
Eerste liefde
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Eerste 
Tattooshop 
in Nuenen

Informateur 
Stienen brengt 
advies uit

Tweede paasdag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Geranium
Maak uw tuin weer extra fleurig met 
deze rijk bloeiende stekgeraniums. 
In diverse kleuren. 
1.75

0.99

meubelpleinekkersrijt.nl/paasactie

16 & 18
april LIVE

op het plein

    Grabbel,
Zoek & Win
De nieuwste accessoires voor jouw tuin

Deze 
week 
als 
bijlage

Paaseitjes zoeken
in deze Rond de Linde
Ben je tussen de 5 en de 12 jaar oud en kun je goed zoeken? 
Doe dan mee met onze ‘vind alle paaseitjes’ wedstrijd 
en maak kans op een mooie prijs. 

Wat moet je precies doen?
In deze uitgave van de Rond de 
Linde hebben we een flink aantal 
paaseitjes verstopt en aan jou is 
de opdracht die allemaal te 
vinden. Mail naar ons vervolgens 
voor 19 april hoeveel paaseitjes 
jij gevonden hebt. Dit doe je naar 
paaseitjes@ronddelinde.nl 

Vergeet niet om je naam en je 
leeftijd in de mail te zetten. 
Als er meer kinderen alle 
paaseitjes gevonden 
hebben, trekken we 
uit de goede 
inzenders een 
prijswinnaar. 

Heel veel 
succes! 

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.

Nieuwe speelseizoen   
van De Kievit geopend
Door Caroline van Nes

Afgelopen zondag was het weer zo ver: de opening van het nieuwe sei-
zoen van speeltuin De Kievit. De poorten werden om 13.30 uur geopend, 
onder begeleiding van Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen. De fanfare 
vormde een erehaag, waardoor de bezoekers de speeltuin in liepen. 

Voorzitter Cor Donkers is blij maar 
heeft ook zorgen: “We zijn natuurlijk 
ontzettend blij dat we, na twee moei-
lijke jaren, weer normaal open mo-
gen, zonder restricties. We gaan ech-
ter wel een lastig seizoen tegemoet, 
want we hebben een groot gebrek 
aan vrijwilligers. Met name voor het 
zwembad; elke dag moet de water-
kwaliteit worden gecontroleerd, ook 
als we niet open zijn. We moeten ver-
plicht elke dag een rapport invullen, 
dus daar moeten we mensen voor 
hebben. Tijdens het voor- en nasei-

Ter gelegenheid van de opening stond 
er een springkasteel, dat de hele mid-
dag erg populair bleek. Een enkeling 
waagde zich zelfs al met opgetrokken 
broekspijpen in het water; het zwem-
bad zag er aanlokkelijk uit maar het 
was natuurlijk nog erg koud.

Ter gelegenheid van de opening stond 

Voorzitter Cor Donkers is blij maar 

ModeEvent 
in het centrum van Nuenen
Het mag weer. Het kan weer! Op Koopzondag 24 april zullen de onderne-
mers uit het centrum de 3de editie van het ModeEvent organiseren.

zijn open tussen 13.00 en 17.00 uur.
Lees hier meer over volgende week 
in deze krant.

Speciaal voor dit ModeEvent zal er op 
deze zondag een 16 meter lange cat-
walk opgesteld worden in Het Park. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur zullen hier 
fraaie modeshows gelopen worden. 
Deze shows worden verzorgd door 
vijf centrumondernemers. Shoeby, 
Jill & Juul, Cuypers mode, Schijvens 
mode en LINC zullen hun mooiste en 
nieuwste dames- en kinderkleding 
showen. Naast de catwalk hebben 
we tafels en stoeltjes staan zodat u 
op uw gemak kunt genieten van al 
dit moois. Ook is de horeca open en 
kunt u terecht op een van de gezelli-
ge terrassen in het centrum. Tijdens 
het ModeEvent zijn de meeste win-
kels geopend.

De centrumondernemers verwelko-
men u graag in het centrum en in 
hun winkels en velen van hen zullen, 
speciaal op deze zondag, wat extra’s 
voor u in petto hebben! De winkels 

Programma   
Koningsdag  
Koningsnacht 2022
Stichting Parkevenementen heeft een 
geweldig en veelzijdig programma in 
elkaar gezet en presenteert in het 
Park van Nuenen:

Op dinsdag 26 april Koningsnacht
19.00 DJ
19.30 Drumfanfare Jong Leven
20.00 DJ
20.30 Band Livestock
22.00 DJ
22.30 Band Qwint
24.00 Einde van Koningsnacht 2022

Op woensdag 27 april Koningsdag
13.00 Band Multiple Choice
14.00 DJ
14.30 Dansschool: DéDé
15.00 Band Multiple Choice
16.15 Zanger Dave/DJ
16.45 Band Multiple Choice
18.00 DJ
19.00 Einde van Koningsdag 2022

zoen kunnen we het met de bezet-
ting nog wel rondkrijgen, maar voor 
de meivakantie en de zomervakantie 
hebben we echt een probleem. Van-
daar dat we ook weer een oproep wil-
len doen, hopelijk levert dat wat op.

De opkomst is vandaag gelukkig erg 
goed, de temperatuur was aan de la-
ge kant voorspeld, maar door de zon 
voelt het een stuk warmer. Wij heb-
ben in ieder geval weer zin in een 
mooi speelseizoen!” 

De Kievit is niet alleen een heerlijke 
speelplek voor de kinderen, maar het 
is ook een gezellige ontmoetingsplek 
voor hun ouders en grootouders. Wel-
licht mede door het stralende weer, 
waren een dik half uur na de opening 
alle tafels op het terras bezet en bleef 
het de hele middag gezellig druk.
Er is altijd behoefte aan vrijwilligers, 
maar dit seizoen is het tekort dus wel 
erg nijpend. Elders op deze pagina 
kunt u de oproep van De Kievit lezen, 
een oproep die eigenlijk een nood-
kreet is.

paaseitjes@ronddelinde.nl 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

In verband met Pasen wordt de oud 
papierinzameling (3e maandag van de 
maand) van maandag 18 april verzet 
naar dinsdag 19 april. 

Zie hiervoor ook uw afvalkalender. 

GROTE BELANGSTELLING 
LEZING ‘VASTHOUDEN VAN 
REGENWATER IN EIGEN TUIN”
Vorige week vond in de bibliotheek in Nuenen een infor-
matieve lezing plaats over het vasthouden van regenwater 
in de eigen tuin. In het eerste gedeelte werd uitleg gegeven 
over de gevolgen van het veranderende klimaat voor onze 
eigen omgeving. In het tweede deel kwamen veel voor-
beelden uit de praktijk aan bod, want veel inwoners hebben 
inmiddels gebruik gemaakt van de subsidieregeling om het 
regenwater niet meer af te voeren via het riool. Vanwege 
de grote belangstelling wordt er binnenkort een nieuwe 
lezing georganiseerd. Datum volgt! Wilt u meer weten over 
het afkoppelen van regenwater en de subsidie daarvoor? 
Check onze website: www.nuenen.nl/afkoppelen

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 05-04-2022 EN 11-04-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Keizershof 124 Voor het plaatsen van een erker 

aan de voorzijde van de woning.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Stephan  Voor het plaatsen van een
Hanewinkellaan 42 dakserre aan de voorzijde van 

de woning. 
Geldropsedijk 2A Het brandveilig gebruiken van 

een kinderdagverblijf.  
Molvense Ervan 60 Voor het plaatsen van een 

tijdelijke zorgunit.  
Papenvoortse Heide 5B Voor het tijdelijk wijzigen van 

het gebruik ten behoeve van 
het exploiteren van BSO 
activiteiten.  

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Eeuw Driessestraat 6 Verlenging beslistermijn 

aanvraag omgevingsvergun-
ning voor het verbouwen van 
de woning. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 3  Toestemming voor wet op de 
 kansspelen 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
07-04-2022 Nuenen ca.  Ophe� en parkeerplaatsen 

voor mindervaliden - 
Zr. Celinahof  

08-04-2022 Nuenen ca.  Anterieure overeenkomst 
ontwikkeling en realisering 
minimaal 8, maximaal 17 
duurzame levensloop-
bestendige (senioren-) 
woningen aan Emmastraat. 

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

Op 5 april 2022 heeft het college de volgende leden van 
de adviescommissie Dorps- en wijkraden benoemd:

Dorpsraad Gerwen Dorpsraad Nederwetten Wijkraad Eeneind 

Britt Voss  Eddy Odijk  Piet van de Laar 
Karin Hurkens Carolina Blok-Tournoy Steven van Raalte 
Maria Polman Marloes de Brouwer Michael van de Berg 
Harry de Vries Leo Evers  Jos van de Munckhof
Brian de Bart Ruud Jansen  Remco van Thiel 
Ruurd van Heijst Laura van Donkelaar

Maarten van Rossum

FILMAVOND KANSEN 
ENERGIETRANSITIE 
GEANNULEERD
De fi lmavond Kansen Energietransitie in Nuenen, die op 
21 april zou plaatsvinden, gaat helaas niet door. Wilt u de 
fi lm toch bekijken, dan kan dat op YouTube. Gebruik dan 
als zoekterm: “het paradijs op aarde begint in Nederland”.

MAAK HET OPLICHTERS   
NIET TE MAKKELIJK!
WAT TE DOEN BIJ “PHISHING”?
Maak het ze niet te makkelijk: babbeltrucs, oplichting via 
e-mail of whatsapp, criminelen worden steeds gewiekster 
in het maken van slachto� ers. Hoe kunt u zicht hier tegen 
blijven wapenen? 
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt ge-
vraagd om te klikken op een link of om in te loggen. Die 
link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van 
een bank, waarin je gevraagd wordt om je gegevens in te 
vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toe-
gang te krijgen tot je computer of je persoonlijke gegevens. 
Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing 
(letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internet-
criminelen je vervolgens veel geld afhandig maken.

Waar moet je op letten?
-  Klik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt 
 en download geen bijlage;
-  Twijfel je, bel dan de organisatie waar het om gaat, 
 zoals je bank en zoek daarvoor zelf het 
 telefoonnummer op.

Ben je toch slachto� er geworden?
-  Meld het onmiddellijk bij je bank;
-  Doe altijd aangifte bij de politie.

RESULTAAT VERKIEZINGEN 
DORPS- EN WIJKRADEN   
16 MAART 2022
Op 16 maart 2022 hebben de verkiezingen voor de leden 
van dorps- en wijkraden plaatsgevonden. De opkomst per 
gebiedsdeel is als volgt:

gebiedsdeel  aantal  aantal geldige opkomst
stemgerechtigden stemmen

Gerwen 1835 827 45,07% 

Nederwetten 720 423 58,75% 

Eeneind 612 295 48,20% 

Er is voldaan aan de kiesdrempel van 35%+1.

 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.

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Eeuw Driessestraat 6 Verlenging beslistermijn 
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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

Gourmetten met Pasen,
graag bestellen!

2 Paas Haasjes
“Heerlijk Gekruide Varkenshaas”  ................... 6,50
Parma Vink
.......................................................... 100 gram 2,80
Varkensfi let Rollade
.......................................................... 750 gram 9,95
100 gram Achterham +
150 gram Filet Americain .................. 4,95
Caprese al forno
“Ovenschaaltje”  ............................... 100 gram 2,95
Entrecote
“Naturel of gemarineerd”  ................ 100 gram 2,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

LUNCH

SUPER

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 15

Oplossingen wk 14

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

G L O R I E D E G E N E

B A O B A B N A Z O R G

A R K G I S M I S P I L

D D A S P U U G F C A

G E Z A G E S T G R A A N

E I N R I T S T E I L S

M E L E E I N V A L

P K O E T S S P O O R G

O D E O N L O T T O M B E

E U P R I O O L L E V

T I C H O P P O P V L A

S T R O O M G A R E E L

S U R F E N P E K I N G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 5 4 1
3 1 7 8 5

3
5 3

6 7 3 2
6 8

9
9 3 4 8 2
5 6 8 4

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

Horizontaal: 
1 eerbied 6 voortdurend 11 vitaal 12 gymnastiektoestel 13 fut 14 decibel 16 wedspel 
18 verhalend dichtstuk 20 huns inziens 21 scheepsherstelplaats 23 ongelukkige bestemming 
24 mop 25 ontschorsen 27 rund 28 in opdracht 29 drugs 30 tanden en kiezen 32 afstralende warmte 
34 Japans bordspel 35 hectogram 37 gerief 40 bijeen 44 pl. in Limburg 46 nummer 47 voorzetsel 
48 zoete lekkernij 50 kuur 51 sportschoen 53 goedgeefs 54 nikkel 55 wildebeest 56 deel v.e. bloem 
58 per persoon 59 Chinees gerecht 60 sprookjesfi guur 61 kielwater 63 strooibiljet 64 scheel kijken.

Verticaal: 
1 uit gevaar halen 2 science fi ction 3 energie 4 Engelse kostschool 5 bemoediging 6 naar 7 ironie 
8 zangvogel 9 gereed 10 bos bloemen 15 mannelijke geit 17 versiering 19 Europeaan 20 beet 
22 houten wig 24 offerte 26 telwoord 29 schermwapen 31 oorlogstuig 33 eenheid van weerstand 
36 cannabis 37 raar 38 in het jaar 39 schaaldier 40 voetstuk 41 einde v.e. gebed 42 tot heden 
43 schrijfgerei 45 voormuur 49 tropisch visje 51 vlug 52 kleur 55 venijn 57 nachtjapon 59 millimeter 
62 Generale Staf.

AANWENNEN
ADREM
AFZET
ALLAH
BEZIELEN
BISAMRAT
CIRCULATIE
CONCLUSIE
DEFICIT
DONOR
DUWTJE
ECHTGENOTE
EENARM
FRISJES
GEEST
GEZET
GROEI
GRONDPLAN
KASSTROOM
KEFIR
KERSTKIND
KOBOLD
LATEX
LEDEN
LESBOS
LOEIER
LONGKWAAL
NAAST
NERTS
OEVER
POMPEN
REEKS
STAAR
STEEN
STORM
TATOEAGE
TOAST
VERWANTEN
VIKING
VOORAL
ZUIDVRUCHT
ZWARTSLUIS

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

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

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

M I L J O E N E N N O T A
Winnaar: week 13, Dhr. L. Schenkels, Gerwen.

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

PRINTEN
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VROLIJK PASEN
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Kijkavond  
Nieuwe Linde
We mogen weer! Na 2 coronajaren 
mag onze kijkavond weer plaatsvin-
den. Dit jaar gaan we aan de slag met 
het thema ‘Lentekriebels’. De komen-
de weken werken alle groepen aan 
dit thema en op woensdagavond 20 
april presenteren we aan iedereen 
die geïnteresseerd is waar we in de 
klas mee bezig zijn geweest.

De kans dus voor alle papa’s en ma-
ma’s, opa’s en oma’s, ooms en tantes, 
of gewoon de buurvrouw, om te ko-
men kijken waar de kinderen op 
school mee bezig zijn. Het thema 
‘Lentekriebels’ zal op verschillende 
manieren bekeken en behandeld 
worden, dat is een ding wat zeker is. 
Maar ook voor alle andere geïnteres-
seerden is dit de kans om een kijkje te 
nemen in het gebouw en de sfeer te 
proeven.

Dus wil je weten hoe wij op onze 
school werken? Of ben je gewoon 
nieuwsgierig naar onze fijne school 
in Nuenen-Oost? Dan ben je van har-
te welkom om een kijkje te komen 
nemen op woensdagavond 20 april 
tussen 18.00 en 19.30 uur aan de Van 
Duynhovenlaan 15 te Nuenen.

Hopelijk zien we u ook! Tot 20 april!
Team Kindcentrum De Nieuwe Linde

The Outlaws wint    
Wèttegij’t Quiz 2022
DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde op 1 en 9 april voor de 4de keer de 
Wèttegij’t Quiz. We hebben er erg lang op moeten wachten, maar einde-
lijk kon het grootse dorpsevenement weer plaatsvinden!

daarop nagespeelde taferelen, zoals 
de kleren van de keizer met een naakt 
persoon er op. 
Een aantal antwoorden werd ont-
huld. Eindelijk werd het ook duidelijk 
wie de verknipte Nederwettenaren 
waren of dat een oude broekpers niet 
hetzelfde is als een tosti-ijzer. De win-
naars van de diverse categorieën 
werden bekend gemaakt. Opvallend 
was dat er veel verschillende teams 
een categorie hadden gewonnen. De 
spanning steeg bij de laatste op-
dracht: het maken van een ketting 
van papier. Wat werd er hard ge-
werkt! Het plakband bleek de groot-
ste vertragende factor te zijn en voor 
lichte paniek te zorgen. Na 10 minu-
ten bleek dat De keien van de Soeter-
beek de allerlangste ketting had ge-
maakt. 

De einduitslag van de Wèttegij’t Quiz 
2022 is team: The Outlaws. Zij krijgen 
een verzorgde BBQ op eigen locatie 
gesponsord door Grillbar Slinders. De 
tweede prijs, gesponsord door Jum-
bo Grimberg, was voor team: Alles 
Went. De derde prijs, gesponsord 
door Grillbar Slinders was voor team: 
Patrick heeft niks verklapt. De aan-
moedigingsprijs: bitterballen op het 
terras van Grillbar Slinders gaat naar 
team: Torenzicht. 

DOEN! KPJ Nederwetten bedankt alle 
deelnemers, teamcaptains, sponso-
ren en alle vrijwilligers die geholpen 
hebben om er weer hele gezellige 
avonden van te maken. Graag tot 
ziens bij de 5de Wèttegij’t Quiz!

Op vrijdag 1 april konden de 18 
teams het Wèttegij’t Quizboek opha-
len in de Koppelaar. Al meteen was 
de spanning bij de teams voelbaar: 
“Hadden we een teamnummer toe-
gestuurd gekregen en hadden we dit 
mee moeten nemen?”. Nadat alle pa-
pieren in orde waren, gingen de 
teams vol enthousiasme aan de slag. 
Niet alleen oude boeken van Neder-
wetten werden voor de dag gehaald, 
maar ook kookboeken, oude Suske 
en Wiske-boeken en de allerlaatste 
Gouden Gids moest onder het stof 
vandaan gehaald worden. Ook de 
bezige bijtjes konden aan de slag. 
Wat een mooie kunstwerkjes zijn er 
verschenen: prachtig gestikte blauw-
witte vlaggenlijnen, speciale kapla 
vrachtauto’s en een houten bureau-
lamp van 1,5 meter hoog die ook nog 
functioneert. Verder moesten er fo-
to’s worden gemaakt waarin spreek-
woorden moesten worden uitge-
beeld. Het plezier straalde van de fo-
to’s af! Er moest verpakking van web-
winkels geraden en ingeleverd wor-
den. Erg jammer dat het oud-papier 
net een paar dagen eerder opge-
haald was.

Voor de geheime opdracht bleek het 
vinden van de juiste locatie al een uit-
daging. Diverse teams moesten een 
sprintje trekken om toch op tijd bij 
het nieuwe tennispaviljoen aan te ko-
men. Op deze locatie moesten de 
teams, 10 alledaagse geluiden raden. 
Terwijl de teams op zoek gingen naar 
de juiste antwoorden, nam de orga-
nisatie bij alle teams een kijkje en liet 
stiekem een hint achter. Er werd taart, 
koek, bier maar ook grote glazen 
cocktails aangeboden. Wat toonde 
Nederwetten een gastvrijheid! Of zat 
hier toch een andere diepere reden 
achter?

De organisatie had een week de tijd 
om alle antwoorden na te kijken. Wat 
was dat leuk! De meeste grappige 
antwoorden passeerden de revue; 
zoals een team dat een sportquote 
van Lou Diva vertaalde als die van 
onze eigen Piet Renders.

Op 9 april volgde de laatste opdracht, 
de prijsuitreiking en werd het geheel 
afgesloten met een schitterend feest 
met DJ Twan. Precies om 20.00 uur 
stroomde de teams de Koppelaar 
binnen die versierd was met de zelf-
gemaakte blauw-witte vlaggen. Op 
de schermen konden de teams ge-
nieten van de ingezonden foto’s met 

Voorspeelavond 
Zang Kunstkwartier
De solozangavond van het Kunst-
kwartier is al sinds jaren een succes-
volle traditie van de solozangsectie. 
De zangleerlingen krijgen deze 
avond een podium om te laten horen 
waaraan zij in de zangles zo hard 
hebben gewerkt. Het is een feestelijk 
presentatiemoment en tevens een 
heel belangrijk leermoment voor 
onze leerlingen: podiumervaring op-
doen, omgaan met zenuwen, micro-
foon- gebruik, samenzang. 

Het is een avond waar de leerlingen 
en hun fans zich elk jaar weer flink op 
verheugen. Dit jaar is publiek geluk-
kig weer van harte welkom in de zaal, 
maar het is tevens ook mogelijk om 
het concert vanuit huis te volgen via 
een live-stream die verzorgd gaat 
worden door de Lokale Omroep Nue-
nen. De solozangavond vindt plaats 
op donderdagavond 14 april om 
19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 
uur in de theaterzaal van Het Klooster 
in Nuenen.

Wat kunt u als publiek verwachten?
Een avond met een gevarieerd pro-
gramma met veel poprepertoire (En-
gels-en Nederlandstalig), maar ook 
met musical- en klassiek repertoire. 
De leerlingen zullen begeleid wor-
den aan de vleugel of door een heuse 
popband. De avond zal worden afge-
sloten door een gezamenlijk slot-
nummer.

Musical de hoge noot
Afgelopen weekend heeft de musicalgroep Kapsones weer met succes meer-
dere voorstellingen opgevoerd in Het Klooster. De musical ‘Camping Hoge 
Noot’ was vertier voor jong en oud. De productie is gericht op kinderen maar 
bevatte zoals altijd ook leuke grappen voor de volwassene kijkers. 

Er was weer sprake van een origineel 
verhaal. Camping Hoge Noot werd 
vanuit meerdere kanten bedreigd 
om te moeten sluiten. Een iets wat 
luie campingbaas en sabotages van-
uit campinggasten en de tuinkabou-
ters van de camping zorgde bijna 
voor de ondergang. Helemaal toen er 
ook nog allerlei spullen vermist wa-
ren. De campinggasten hebben sa-
men met de tuinkabouters en de 
mascotte Vrolijk Nootje het toch nog 
tot een goed einde kunnen brengen. 
De camping die was gered en kreeg 
maar liefst vijf sterren.

De voorstellingen voor dit jaar zitten 
er weer op. De musicalgroep gaat 
weer hard aan de slag voor een voor-
stelling in 2023. Mocht je het leuk 

vinden om mee te spelen. Ze zoeken 
(met name nog mannelijke) leden 
tussen de 16 en 65 jaar oud.

Musicalgroep Kapsones bedankt 
publiek en sponsoren
Wat was het heerlijk om na 3 jaar 
weer op de planken te mogen staan 
en te kunnen genieten van het en-
thousiasme van ons publiek. Wat 
hebben we dit gemist! Bedankt dat 
jullie naar onze voorstelling zijn ge-
komen en hebben genoten van mu-
sical: Camping Hoge Noot.
Ook willen wij de sponsoren bedan-
ken, die onze voorstelling mede mo-
gelijk gemaakt hebben.
We hopen dat we volgend jaar weer 
zo’n succesvolle voorstelling neer 
mogen zetten.

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

Ingezonden brieven

Waarom Rond de Linde èn De Nuenense Krant?
Al veertig jaar woon ik met plezier in Nuenen. En ik vind het best interessant te lezen 
wat er allemaal in ons dorp gebeurt. Ik heb dan ook geen sticker op mijn postbus dat ik 
geen gratis huis-aan-huis blaadjes wil ontvangen. Al minstens tien jaar krijg ik daar 
elke week twee van: De Nuenense Krant (DNK) en De Rond de Linde (RdL). Beide papie-
ren tijdschriften.
Rond de Linde, weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a. (let op het accent op de e) be-
weert het oudste te zijn (64 jaargangen) en heeft 12 pagina’s, waarvan ruim twee pagina’s 
reclame. Een pagina wordt gevuld met gemeenteberichten. Het beweert een oplage te 
hebben van 13.500. Het heeft een hoofdredacteur, eindredacteur en zes redactieleden.
De Nuenense Krant, wekelijks huis aan huis bezorgd in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind, is jonger (11 jaargangen) heeft 20 pagina’s, waarvan ongeveer 7 reclame is en 
ook een gevuld wordt met gemeenteberichten. Het is qua formaat iets kleiner. Een oplage 
wordt niet vermeld. Het heeft een hoofdredacteur, twee eindredacteuren, drie redactiele-
den, een fotoredacteur en twee correspondenten. Maar, het zegt Dé krant van Nuenen te 
zijn (ook met accent). En is: voor Nuenenaren, door Nuenenaren. 

Inhoudelijk echter komt veel van de onderwerpen met elkaar overeen. In RdL jaargang 64, 
14 week van 7 april en DNK van 6 april, jaargang 11, week 14 zijn dat achtereenvolgens: 
De Truus Houtepenspeld (beide op de voorpagina). Tekst en foto’s zijn niet exact hetzelfde 
maar lijken wel veel op elkaar. De Gemeenteberichten overlappen -logischerwijze- bijna 
een hele pagina. Helpt elkander gaat aan de slag met de Oranjebuurt komt op pagina een 
(RdL) of twee (DNK) en is letterlijk hetzelfde stuk. Ook Nieuwe bewoners krijgen sleutel Het 
Hof aan het Laar in Gerwen komt bij beide blaadjes voor met exact dezelfde tekst. En ook 
de Coolit lunchbox van vier enthousiaste Fontys studenten, van wie 1 uit Nuenen, komt in 
beide voor, nu met zelfde tekst én zelfde foto. Het Oranje Comité Nuenen, Aaltje Saarloos, 
kerkberichten enzovoorts, enzovoorts alles komt twee keer voorbij. 
Ik ben uiteindelijk gestopt met tellen, maar ik schat dat driekwart van de inhoud over-
eenkomt.

Ik begrijp niet, waar dit voor nodig is. Ik zie geen andere doelgroep voor dezelfde in-
houd. Dat had nog gekund. Immers, ik kan tot twee doelgroepen behoren. Ik vind het 
wel verspilling van papier. Een wil ik er wel krijgen, maar waarom twee bijna dezelfde, 
huis-aan-huis blaadjes, elke week weer. 
Ik vind de verspilling van energie van (minstens de helft van) de mensen die ermee bezig 
is om week na week weer iets ‘nieuws’ te bedenken; van de energie van de bezorgers; 
verspilling van geld. En van mijn tijd, want elke keer opnieuw kijk ik of de ene niet net 
niet anders heeft te vertellen dan de ander. De laatste tijd knikker ik er meteen een in de 
papierbak. Ik kijk niet welke, dat maakt immers weinig uit.
Ik ken de geschiedenis niet, maar kan wel van alles bedenken. Was RdL na 53 jaar het al-
leenrecht gehad te hebben boos, dat er een tweede (DNK) kwam, dat ook een stukje van 
de advertentiemarkt kon inpikken? Want, blijkbaar is er wel een markt voor twee bladen, 
als je niet naar de lezers, maar naar de adverteerders kijkt. De reclames in beide blaadjes 
verschillen namelijk wel aanzienlijk. Daar zie je ook concurrentie. John Vermeulen prijst 
zijn fietsen aan in DNK, Henk van Rooij in RdL, beide ‘hot’ op de laatste halve pagina. Evert 
Tebak kiest voor RdL, Godfried de Vocht voor DNK. 
Ik stuur dit ingezonden stuk naar beide redacties en ben benieuwd wat ermee gebeurt. 
Misschien is het na de 11 jaar dat allebei apart bestaan toch tijd om (nog?) eens te 
gaan praten om samen te gaan? Samen kunnen jullie de komst van het digitale tijd-
perk vast beter aan....

Everard van Kemenade, Andoornstraat 8, 5672XB Nuenen

Wordt de gemeente Nuenen    
een tweede Den Haag?
Met verbazing las ik het artikel in het Eindhovens Dagblad van maandag 11 april 2022, 
over de formatie van een nieuw bestuur in Nuenen. Wat een oneerlijke manier van for-
meren! Politiek Den Haag is er niets bij…
Een ‘stabiel’ Nuenens bestuur. Dat is wat Frans Stienen, lid van CDA (!), denkt te kunnen 
bereiken met W70, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA - in totaal 13 zetels - in de raad. Hoe 
kan Nuenen deze stabiliteit in hemelsnaam waarmaken, als bij voorbaat al partijen 
worden uitgesloten, namelijk VVD met 3 zetels en De Combinatie met 2 zetels? Deze 
partijen hebben aangegeven graag mee te besturen, maar er leeft wantrouwen bij de 
andere partijen... Waarom?? 
VVD heeft 13,6% van de stemmen behaald, De Combinatie 9,7%. Beide partijen heb-
ben nota bene meer stemmen behaald dan CDA!

Is dat democratie? Als kiezer voel ik me dan behoorlijk bij de neus genomen… 

Tina Klep, Raessenshof 61 Nuenen

Senergiek viert 200 jaar NGN

Alles verandert!
Die woorden kun je vaak horen uit de mond van senioren. Ook de leden van 
seniorenvereniging  Senergiek hebben in hun leven het dorp en de leefge-
woontes snel en ingrijpend zien veranderen. Het merendeel beseft terdege 
dat mensen het in die zogenaamd goeie ouwe tijd veel slechter hadden 
dan wij nu. Maar een vleugje heimwee naar vervlogen dagen mag ook. 

groepen. De fotoclub richt een foto-
tentoonstelling in de eigen ruimte 
van Het Klooster in, de wandelclub 
gaat wandelen door onze mooie 
kerkdorpen, de activiteitencommis-
sie organiseert een autorally.
Vanaf september gaat het verder met 
een bridgedrive, een muziek kapel-
lenfestival wordt nu bekeken of dat 
gerealiseerd kan worden, naast een 
optreden van de mondharmonica-
club de Luchthappers.
In de loop van het jaar stelt de schrijf-
groep samen met de redactie van het 
verenigingsblad ́ Trefpunt´ een mooie 
kroniek samen over het leven in onze 
gemeente in de afgelopen 200 jaar.  

Zoveel activiteiten, van en voor onze 
leden en voor alle inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Sener-
giek viert het gemeentelijk jubileum 
dynamisch mee.
Raadpleeg voor alle data en verdere 
informatie de website van senioren-
vereniging: www.senergiek-nuenen.
nl en volg in Nuenense kranten de 
voortgang én uitnodiging behorend 
bij iedere activiteit.

Misschien reageerden daarom veel 
activiteitenclubs binnen de vereni-
ging  ook zo enthousiast op de uitno-
diging van het Bestuur, ondersteund 
door de Stichting Nuenen Gerwen 
Nederwetten (NGN) 200, om bij gele-
genheid van het tweehonderd jarig 
bestaan van de gemeente iets extra’s 
en feestelijks te doen.
Met corona gelukkig goeddeels ach-
ter ons, gaan meer dan twintig activi-
teitenclubs van Senergiek flink aan 
de bak om door het hele jaar 2022 
het gemeentelijk jubileumjaar een 
passend Senergiek kleurend accentje 
te geven.

De aftrap wordt gedaan middels een 
feestelijk riktoernooi van de Rikkers 
op 24 april.  Voor mei staat een biljart-
toernooi van de Treffers op de kalen-
der, daarnaast een boeiende lezing 
over Nuenens verleden, voorts spor-
tieve presentaties van de darters, de 
country- en volksdansgroepen, dy-
namic tennis, de jeu de boules en de 
sjoelclub.
Trappen en Happen volgt in de zo-
mer, georganiseerd door de fiets-

Afgelopen weekend heeft de musicalgroep Kapsones weer met succes meer-
dere voorstellingen opgevoerd in Het Klooster. De musical ‘Camping Hoge 

Wordt de gemeente Nuenen    

Everard van Kemenade, Andoornstraat 8, 5672XB Nuenen
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exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
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hoofdthema’s en op de drie belang-
rijkste issues, breed gedragen wor-
den. Genoemd zijn: transparantie en 
een open bestuurscultuur volgens het 
BOB-model: Beeldvorming-Oordeels-
vorming-Besluitvorming en daar bur-
gers tijdig in betrekken als mede het 
nakomen van afspraken. Leefbaar-
heid: veiligheid, woningbouw, ont-
moetingsplekken, groen en duur-
zaamheid. Ook zijn genoemd: mobili-
teit, energietransitie, accommodatie- 
en subsidiebeleid, ondernemers en 
sociaal domein. 

Daarbij hebben veel partijen uitdruk-
kelijke meningen of nog openstaan-
de vragen over bekende onderwer-
pen zoals de Hongerman, Het Kloos-
ter en de Kloostertuin, woningbouw-
kansen en woningbouwproblemen, 
kostenbewaking en financiële huis-
houding van de gemeente, windmo-
lens en/of zonneweides, Eeneind-
West, verkeersafwikkeling en ambte-
lijke kwantiteit in relatie tot de nood-
zakelijke kwaliteit, regionale samen-
werking en de eigen bestuurscultuur. 
Dit zijn thema’s die in de komende 
bestuursperiode om aandacht en be-
sluitvorming vragen.

Debat met respect
Alle partijen zijn van mening dat de 
leden van de gemeenteraad zowel 
onderling, als in het debat met leden 
van het college van burgemeester en 
wethouders, veel en stevig moeten 
kunnen debatteren, maar dat dat ook 
met meer waardigheid en respect 
moet gebeuren. Concreet is meerma-
len gezegd: “Laten we op de bal spe-
len en niet op de man in de periode 
2022-2026 en beter luisteren naar el-
kaars argumenten, zonder vooringe-
nomenheid.”

De informateur gaf aan recht te wil-
len doen aan wat de kiezers op 16 
maart hebben aangegeven. Na een 
gesprek met gemeentesecretaris Ma-
rike Arents en lijsttrekker W70 Ralf 
Stultiëns, luidde zijn formele op-
dracht op 23 maart als volgt:
1  Streef (indachtig de wens van de 

raadsfracties) naar een raadsbreed 
akkoord;

2  Streef naar een college vertegen-
woordigd door tenminste drie 
partijen. 

In de opdracht werd vermeld dat een 
aantal fracties de wens had uitge-
sproken het informatieproces in de 
openbaarheid te verrichten.

Kennismakingsgesprekken 
In de gesprekken met alle betrokke-
nen zijn onder andere de opgaves 
van de gemeente Nuenen in de ko-
mende periode besproken, achter-
gronden van de partijleden en het 
proces van de komende weken. Op 
de vraag van de informateur “Wat is er 
de afgelopen vier jaren goed gegaan 
in Nuenen?”, zijn zowel positieve als 
negatieve bespiegelingen voorbij ge-
komen. Frans Stienen heeft elke partij 
dezelfde tien vragen meegegeven 
voor het vervolggesprek. Alle kennis-
makingsgesprekken zijn in een goe-
de, opbouwende sfeer gevoerd en er 
zijn geen verslagen van gemaakt.

Vervolggesprekken 
Eind maart hebben CDA, VVD, Com-
binatie Nuenen c.a., D66, GROEN-
LINKS/Partij van de Arbeid, Lijst Pijs 
en W70 Nuenen Gerwen Nederwet-
ten Eeneind, elk afzonderlijk een ge-
sprek met de informateur gevoerd 
over de tien vragen. Hiervan zijn ver-
slagen gemaakt op hoofdlijnen. Deze 
blijven vertrouwelijk en worden niet 
openbaar gemaakt. De gesprekken 
zijn als constructief, openhartig en 
doelmatig ervaren. 

Thema’s
De informateur concludeert dat de 
opgaven in de jaren 2022-2026 op 

Raadsagenda 2022-2026 
De informateur stelt voor met alle ze-
ven partijen gezamenlijk een raadsa-
genda op te stellen, een document 
met hoofdthema’s waaraan de ge-
meenteraad in 2022-2026 wil wer-
ken. Deze agenda zal door de nieuw 
te vormen coalitie verder worden uit-
gewerkt en worden vertaald in een 
coalitieprogramma. Agenda en pro-
gramma dienen door de gemeente-
raad in een raadsvergadering te wor-
den vastgesteld. Het is daarna aan 
het nieuwe college om een college-
programma/begroting op te stellen 
en deze ter bespreking en besluitvor-
ming aan te bieden aan de gemeen-
teraad.

Vervolgens dient vastgesteld te wor-
den welke kwaliteiten er op porte-
feuilleniveau nodig zijn voor de kan-
didaat-wethouders. Daartoe worden 
profielen opgesteld, welke gehan-
teerd worden bij de gesprekken met 
de kandidaat-wethouders. Een as-
sessment kan daarbij nodig of wen-
selijk zijn. Het voorstel van de infor-
mateur moet door de formateur(s) 
verder ter hand worden genomen, in 
samenspraak met alle partijen.

Aanbevelingen, afwegingen 
en advies
De informateur constateert dat alle 
partijen een constructieve houding 
hebben om deel te nemen aan een 
nieuwe coalitie of in het positief be-
naderen daarvan. Er zijn verschillen 
op hoofdthema’s en die zijn gezond 
om tot een gedegen debat en afwe-
ging te komen. Feit is wel, dat er in de 
periode 2018-2022 stevige persoon-
lijke aanvaringen zijn geweest, die 
hun beslag hebben gehad in de op-
stelling van sommige partijen in zijn 
gesprekken. Met deze aspecten heeft 
hij in zijn advies rekening gehouden. 
Voor de volgende fase van de onder-
handelingen en de formatie advi-
seert hij een coalitie te vormen met 
W70, GROENLINKS/Partij van de Ar-
beid, D66 en CDA.

Informateur Stienen    
brengt advies uit
Door Nannie van den Eijnden

Zaterdag 9 april bracht informateur Frans Stienen verslag uit van de ge-
sprekken die hij met de politieke partijen, gemeentesecretaris en burge-
meester heeft gevoerd. Hij had zijn verslag en advies verwoord in een 
brief en las deze voor in de raadszaal. Na het voorlezen ondertekende hij 
zijn brief en overhandigde deze officieel aan Ralf Stultiëns, die namens 
de grootste partij W70 het formatieproces is gestart.

Gemeente Nuenen 

Informateur Frans Stienen licht zijn werkwijze toe en brengt advies uit. 
Fotografie: Cees van Keulen

Een stevige coalitie van dertien ze-
tels, met partijen die bereid zijn tot 
het sluiten van compromissen, die el-
kaar onderling vertrouwen en elkaar 
ruimte willen geven voor het inbren-
gen van inhoudelijke punten uit hun 
verkiezingsprogramma’s. Daarnaast 
is er bij deze partijen de bereidheid 
om, mede uitgaande van het BOB-
model, elk van de negentien raadsle-
den de kans te geven haar of zijn in-
breng te hebben bij de voorberei-
ding en de besluitvorming in de ge-
meenteraad. De wens van enkele 
partijen, om in de periode 2022-2026 
zo min mogelijk besluiten te gaan ne-
men met enkel één stem die bepa-
lend is voor de meerderheid van een 
voorstel, wordt hierdoor ook inge-
vuld. VVD, De Combinatie Nuenen 
c.a. en Lijst Pijs kunnen een positieve 
bijdrage leveren aan de inhoudelijke 
afwegingen welke gemaakt moeten 
worden bij raadsvoorstellen.

Oproep en boodschap
De informateur roept alle betrokke-
nen op de blik op 2022-2026 te rich-
ten en samen tot een meer transpa-
rante, respectvolle en open bestuurs-

cultuur te komen. Zijn boodschap is 
dat er een stevige opdracht ligt om 
dat samen waar te maken, als Nue-
nen c.a. een gedegen, gewaardeerde 
gesprekspartner wil zijn in de regio-
nale ontwikkeling van Zuid-Oost-
Brabant.

Advies
In het proces naar een nieuwe coali-
tie heeft de informateur geadviseerd 
snel te starten met een eerste geza-
menlijk overleg met de zeven fracties 
over de Raadsagenda 2022-2026. Hij 
sloot af met dank voor deze gewaar-
deerde opdracht en wenste iedereen 
succes.

Vijf partijen hebben aangegeven de 
informateur in een rol als formateur 
te zien. Twee partijen hebben aange-
ven daarvoor een persoon van W70 
in te willen zetten, maar vinden ook 
de persoon van de informateur daar-
voor bespreekbaar. 

De bijeenkomst is terug te kijken op 
de website van de gemeente Nuenen 
nuenen.raadsinformatie.nl door te 
klikken op zaterdag 9 april.

Communicanten  
in actie voor  
Stichting Leergeld
Jaarlijks kiezen de communicanten 
een goed doel waar zij geld voor in-
zamelen. Dit jaar is dat Stichting Leer-
geld, zodat ieder kind in Nuenen naar 
de Kindervakantieweek kan. Om geld 
te verdienen, komen er twee acties 
aan. Zaterdag 16 april kunt u leuke en 
lekkere dingen kopen op de Paas-
markt. Dit is aansluitend op de ge-
zinsviering, van 19.30 tot 21.00 uur. 
Op Koningsdag zetten zij de verkoop 
voort en is er tevens een grote loterij. 
De loten kosten 1 euro en de winnaar 
mag 1 minuut gratis winkelen bij 
Jumbo Ton Grimberg! En heeft u al 
genoeg boodschappen? Dan mag u 
de winst natuurlijk ook aan de voed-
selbank schenken. Wij zien u graag 
op 16 of 27 april! 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De vol-
gende onderwerpen zijn in de 
loop van week 15 en 16 (onder 
voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú te zien:

• Exitinterview met koninklijk 
onderscheiden afzwaaiend 
raadslid Patrick Swinkels

• Advies van informateur Frans 
Stienen over nieuw te vormen 
gemeentebestuur

• Boek van Don Croonenberg 
over president Zelensky van 
Oekraïne

• Uitreiking Witvoetje aan Ton 
Grimberg

• In de serie ‘Bekende Nuenena-
ren’: Gerard van Maasakkers

• Cadeau van personeel aan fir-
ma Smeulders i.v.m. 80- jarig 
bestaan

• In de serie ‘Vrijwilligerswerk’: 
Steunpunt Vrijwilligerswerk

• Opening Sport BSO bij RKVV 
Nederwetten

• Toerclub Nuenen viert 25-jarig 
jubileum

• Fotowedstrijd NGN 200
• Feestelijke sleuteloverdracht 

laatste bewoner Tiny House 
op Witte Hondpad

• Marietje Vogels 80 jaar
• Uitreiking KNLTB badges 

‘Team Fit’ aan TV Wettenseind
• In de serie ‘Lokale Midden-

stand’: Sweet Surprise.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. U 
kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en 
Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het podium die 
concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig 
te maken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdienen én 
omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Het is fijn leven, wonen en werken in 
Nuenen. En dat wil de club woonachtig 
op nummer 111 zo houden! 
Daarom gingen Rick, Manon, Floris en Ruben Bassant aan de slag 
met hun ‘nieuwe’ woning. Manon en Rick wonen met de kinderen al 
jaren in Nuenen en kregen de kans om een jaren ’60 huis te kopen 
in het centrum. Met voor de kinderen een grote tuin om in te spe-
len en voor het gezin een fijne plek om te wonen. In eigen beheer 
hebben zij een totale verbouwing georganiseerd en met ruim 90 
m2 uitbreiding is er een prachtige woning ontstaan.

gingen. Zo liep ons energiecon-
tract af en de nieuwe prijzen per 
m3 gas en per kWh liegen er niet 
om”, aldus Rick. “Inmiddels zijn er 
zonnepanelen geplaatst die ons 
vrolijk doen stemmen. In 2 jaar zijn 
die terugverdiend met onze huidi-
ge energieprijzen! Op die manier 
drukken we onze maandlasten.

Tuin
De voor- en achtertuin worden 
binnenkort aangepakt en het ge-
zin koppelt dan ook meteen het 
regenwater af. “De tuin gaan we 
nog aanpakken”, vertelt Manon 
enthousiast, “en dan hoef ik nooit 
meer weg hier! Waar vind je zo’n 
plek? We hebben iedere dag va-
kantie in ons eigen Nuenen.

Wil jij ook je verhaal delen? Mail 
naar stroomversnelling@nuenen.
nl en we maken er een mooi en 
inspirerend verhaal van.

Eigen initiatief
“Een vereiste was dat we het huis 
gingen verduurzamen”, vertelt 
Rick. “Om deze woning toekomst 
klaar te maken, is er veel gestript. 
De vloerverwarming heeft zware 
bodemisolatie gekregen, er is 1400 
meter aan leiding geïnstalleerd en 
alles is voorbereid op een warmte-
pomp. De muren en zolder zijn ge-
isoleerd en we hebben een nieuwe 
voordeur en garagedeur. De be-
glazing is HR++. De optimale isola-
tie zien we meteen terug in het 
gasverbruik. Ondanks dat het huis 
nu veel groter is verbruiken we bij-
na 900 m3 minder gas.

Elkaar helpen
“Verbouwen is een uitdaging. Met 
behulp van familie, vrienden, ken-
nissen en veel lokale ondernemers 
zijn we bijna binnen budget ge-
bleven. Ook wij werden soms on-
aangenaam verrast door prijsstij-
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Het thema van de Boekenweek 
is dit jaar: Eerste liefde
Dit thema inspireerde Bibliotheek Dommeldal en Cultuur Overdag tot het 
organiseren van een gedichtenwedstrijd voor iedereen uit Nuenen c.a., 
Son en Breugel, Geldrop/Mierlo en Heeze/Leende: alle gemeentes met een 
vestiging van Bibliotheek Dommeldal.

Lambert was aangenaam verrast door 
de variëteit van de gedichten. Het the-
ma eerste liefde was een pracht the-
ma en werd door alle inzenders op 
een eigen wijze in beeld gebracht.

Na het lezen van al die mooie gedich-
ten, hebben zij samen de nominaties 
en prijswinnaars bepaald.

Tijdens deze middag werden de vijf 
genomineerden gevraagd hun ge-
dicht voor te lezen.
Daarna werd door een van de juryle-
den de winnaar bekend gemaakt en 
werd het gedicht van Stan Mooij uit 
Son met Landing op de Maan door 
de jury verkozen als mooiste gedicht. 
Dit gedicht kreeg de eerste prijs. Joke 
van Overbruggen en Hans Visser uit 
Nuenen kregen de tweede resp. der-
de prijs.

Extra aandacht ging uit naar Janna 
Franken uit Nuenen, 8 jaar, die een 
prachtig gedicht instuurde maar niet 
mee mocht doen, vanwege haar leef-
tijd.
De jury heeft genoten van haar ge-
dicht over de eerste liefde met een 
prachtig gekleurde tekening van een 
hart. Ook zij mocht haar gedicht voor-
lezen en kreeg als aanmoedingsprijs 
een workshop gedichten schrijven 
aangeboden om met met haar hele 
klas te doen.
Jurylid Helma Michielsen komt hier-
voor naar de school van Janna en 
hoopt dat heel veel kinderen, net als 
Janna, mooie gedichten gaan schrij-
ven.
Als verrassing werd het gedicht van 
Janna door Jos van Rens op muziek 
gezet.

Hiermee kwam een einde aan deze 
mooie middag.
Het plezier in het dichten voerde 
deze middag de boventoon. Laten 
we hopen dat we bij een volgende 
editie met een nieuw thema nog 
meer gedichten toegestuurd krijgen.

Winnaar gedichtenwedstrijd
Landing op de maan
de zomer van negenenzestig draagt haar naam, 
op 20 juli lanceert de kabelbaan ons naar de 
Weisshorn, in het maanlandschap van 
struikelstenen schrijf ik mijn eerste liefdesgedicht 

in de diepte ligt de aarde, het bergdorp Arosa 
waarheen onze groepsreis begon, gelukzalig
daal ik met haar langs de groenzwarte sparren, 
overal streelt haar beeld mijn horizon 

we dansen die nacht de sterren van de hemel 
tot een nieuwe dag terug de bergen kleurt, 
in de dampkring van dauw op oranje weiden 
glijdt haar arm van mijn rug 

vier foto’s heb ik nog van haar, gebogen over 
mijn vergrootglas overspan ik de tijd en afstand, 
pas nu besef ik dat in onze buitenaardse nacht 
de eerste mens geland is op de maan 

Stan Mooij

De winnaar van de wedstrijd werd 
zondagmiddag 10 april bekendge-
maakt tijdens een feestelijk finale in 
het Van Goghkerkje. De middag werd 
muzikaal omlijst door Jos van Rens 
met eigen liedjes uit zijn programma 
‘Mijn eerste liefde’ dat hij speciaal 
voor de Boekenweek week schreef.
De jury bestaande uit Helma Michiel-
sen, Annemieke Soethout en Fred 

Nieuw, inspirerend vitaliteitsprogramma

Powered by Vitality
Rosalyn van Voorst van Roos - Ontspannen Ondernemen en Jordi Huijnen 
van Revolution PT lanceren een uniek vitaliteitsprogramma voor onder-
nemers en professionals met drukke banen en verantwoordelijkheid, die 
gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken.

het programma, wordt gehouden bij 
Revolution PT, Berg 65B in Nuenen.

Powered by Vitality, iets voor jou?
Heb je interesse? Stuur een mail naar 
Rosalyn of Jordi. Je ontvangt een in-
takeformulier en een uitnodiging 
voor een gesprek.

www.revolutionpt.nl
roos-ontspannenondernemen.nl

‘Powered by Vitality’ is een exclusief 
programma waarin je grip leert krij-
gen op jezelf. Je gaat werken aan je 
fysieke conditie, voeding en mentale 
gezondheid. Maximaal acht deelne-
mers gaan zes maanden lang alles-
omvattend met zichzelf aan de slag; 
met hun mindset, leefstijl en lichaam, 
in een intensief programma van trai-
ning, voedingsbegeleiding en een-
op-een coaching. Het werkt positief 
door op je werk, relaties en privéle-
ven. Je gaat je gezonder, energieker, 
vitaler en blijer voelen en een totale 
balans ervaren.

Kick-off
Het vitaliteitsprogramma start zon-
dag 22 mei met een kick-off dag 
waarin de deelnemers de verschillen-
de onderdelen van ‘Powered by Vita-
lity’ gaan ervaren. Fysiek en theore-
tisch, met trainingen en masterclas-
ses. Deze dag, en een groot deel van 

Foto: LAV Fotografie en video

NUENEN

Filmtalent uit regio Nuenen 
gezocht!
Heb jij altijd al eens willen meedoen aan een film? Dan is dit je kans! Film-
workshop.nl, Jongerenwerk Nuenen van de LEVgroep en Gemeente Nue-
nen geven jongeren van 15-21 jaar de kans om mee te werken aan een bij-
zonder filmproject.

stapjes in de filmwereld te zetten en 
zal de jongeren begeleiden in scena-
rio en regie. 

Ramon Etman 
Hij is al 20 jaar producent en maakte 
de Brabantse horrorfilm ‘Horizonica’ 
met 1236 vrijwilligers in 2006. De film 
beleefde zijn première op het Neder-
lands Film Festival. Afgelopen jaar 
produceerde Ramon de korte film 
‘Broer’ van Lisanne Sweere. De film 
ging in november in Lab-1 in premiè-
re en heeft al meer dan 60 selecties 
en wereldwijd 25 awards ontvangen. 
Ramon wil graag jong Brabants ta-
lent een kans geven om meters te 
maken in de film. Ramon zal de jon-
geren begeleiden in productie.

Je kunt je tot en met 25 april aanmel-
den, onder vermelding van het film-
project, via e-mail: jongerenwerk.
nuenen@levgroep.nl

Het filmproject is gratis maar er is een 
beperkt aantal plaatsen. Stuur een 
korte motivatie waarom jij graag mee 
wilt doen aan het filmproject en wie 
weet sta jij straks samen met ons op 
de filmset!
Voor vragen kun je bellen/appen 
naar Floor Donders 06 - 89 97 06 53.

Met een groep van acht jongeren on-
der leiding van twee professionele 
filmmakers uit Brabant wordt er een 
professionele film gemaakt. Jonge-
ren krijgen de kans met film, camera, 
productie en acteren kennis te ma-
ken en zo hun filmtalent te ontwikke-
len. Zo werken de jongeren zowel 
vóór als achter de camera mee. 
In vier avonden (10, 19, 25 mei en 1 
juni) krijgen ze alle tips & trucs over 
film maken en treffen ze samen alle 
voorbereidingen voor de opname-
dag op 12 juni. De film zal uiteindelijk 
in de filmzaal van Het Klooster in 
Nuenen in première gaan op 25 juni. 

De acht jongeren worden begeleid 
door twee Brabantse professionele 
filmmakers.

Lisette Vlassak
Zij heeft de afgelopen zeven jaar al 
veel regie-opdrachten op haar naam 
staan. Twee jaar geleden regisseerde 
ze de videoclip ‘Skyward’ van zange-
res Davina Michelle. De videoclip is 
inmiddels miljoenen keren bekeken. 
Haar roots liggen in het Brabantse 
Budel, wat ook te zien is in haar afstu-
deerfilm ‘Cocon’ die ze maakte tijdens 
haar laatste jaar aan de Nederlandse 
filmacademie te Amsterdam waar ze 
net is afgestudeerd. ‘Cocon’ was in ok-
tober 2021 te zien op NPO3 en nog 
steeds op NPO Start. Lisette helpt 
graag jong talent om hun eerste 

Meivakantie activiteiten met 
Actief Nuenen 

Kom in beweging 
tijdens de mei- 
vakantie! 
In de meivakantie maakt Actief Nue-
nen een vliegende start. Er worden 
extra activiteiten georganiseerd waar 
je aan kunt deelnemen. We hebben 
een mooi aanbod voor jong en oud. 
Doe mee met Peuter- of Kleutergym, 
Archery Attack, Kanjam of mountain-
biken! Of loop de Kwiekroute mee 
met Fysiotherapie Kwiek en buurt-
sportcoach Stan. 
Ben jij er ook bij deze meivakantie? 
Schrijf je vanaf nu snel in via de web-
site van Actief Nuenen. Vol = vol! Ga 
naar: www.actiefnuenen.nl 

Actief Nuenen is een vervolg op 
Sjorssportief/Sjorscreatief en is on-
derdeel van LEV groep Nuenen, met 
als doel om jong en oud te laten ken-
nismaken met alle vormen van sport 
en cultuur in Nuenen. Samen met en-
thousiaste inwoners, sport- of cul-
tuuraanbieders, onderwijs en andere 
organisaties moedigen we jong en 
oud aan om te bewegen en gezond 
te leven. Samen gaan we voor een 
gezond en sportief Nuenen! 
Wil je meer weten? Neem dan contact 
op met Claudia of Stan via: claudia.
sweegers@levgroep.nl stan.hendriks@
levgroep.nl, of bel: 06-40201556.

Voor u een win-win situatie? 
Afgelopen zondag opende speeltuin De Kievit weer haar speelseizoen. 
De feestelijke gebeurtenis is muzikaal ingeleid door Drumfanfare Jong 
Leven uit Gerwen en bracht de nodige bezoekers in opperbeste speel-
stemming. Maar wij als team vrijwilligers hebben ernstige zorgen over 
het komende seizoen. 

welkom; handige personen, sociale 
personen, gemotiveerde personen, 
ouders, grootouders. Personen die 
zich een keer willen onderdompelen 
in de actieve, ontspannen en spelen-
de sfeer die de kinderen in de speel-
tuin zo goed, en als vanzelf, kunnen 
creëren. 
Volgens gezondheidsexperts draagt 
vrijwilligerswerk positief bij aan je vi-
taliteit. Je komt in beweging op emo-
tioneel, fysiek en mentaal vlak. Het is 
fijn om als vrijwilliger ergens aan bij 
te dragen. Een gewin voor jezelf en 
een voor deze unieke speeltuin in 
hartje centrum Nuenen. 

Aanmelden
We vragen de vrijwilligers om min-
stens zes keer per seizoen een bijdra-
ge te leveren, uiteraard in goed over-
leg. We zoeken niet alleen mensen 
voor het winkelteam en de kassa, 
maar ook voor het klusteam en het 
zwembad.
Net iets voor jou? Geef je hoofd de 
kans om te ontsnappen uit de waan 
van alledag, en wacht niet op het sein 
van partner en/of anderen “dat is nét 
iets voor jou.” Kortom: kom in actie. 
Meld je aan als vrijwilliger van speel-
tuin De Kievit om kinderen in Nue-
nen leuke dagen te bezorgen. 
Voor informatie en de voordelen voor 
vrijwilligers zie onze website: www.
speeltuin-dekievit.nl/speeltuin/vrij-
willigers-nodig. We zien je reactie 
graag tegemoet op ons e-mailadres: 
info@speeltuin-dekievit.nl

“We hebben een gebrek aan vrijwilli-
gers, en als er zich geen nieuwe kandi-
daten melden, kan het wel eens ge-
beuren dat het zwembad of keukentje 
gesloten zijn,” legt Cor Donkers, voor-
zitter van het bestuur van de speel-
tuin uit. “Of nog zorgelijker; de speel-
tuin kan in zijn geheel níet open.” 
Sluiten wegens een gebrek aan ‘be-
mensing’ is juist iets wat we jaren 
konden voorkomen en ook willen 
blijven voorkomen. Echter vertoont 
het rooster voor dit speelseizoen nog 
akelig veel lege plekken. 

Win-win situatie 
We zijn vooral op zoek naar mensen 
die in teamverband ervaring willen 
opdoen en zo te proeven van de sfeer 
die in de speeltuin hangt. Ontdek 
eens een nieuwe plek, het voelt abso-
luut anders dan als je bezoeker bent. 
En je komt in contact met mensen die 
je anders niet zou ontmoeten. Levert 
gegarandeerd mooie verhalen op. Je 
bent dan ook van harte uitgenodigd 
eens binnen te lopen tijdens ope-
ningstijden. Uiteraard is iedereen 

Repair Café Laarbeek
Woensdag 20 april organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fi-
etsen. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout, 
13.30-16.00 uur. Info: 06-58842046.

Cultuur Overdag
Er is nog maar beperkt aantal kaar-
ten beschikbaar voor Gerard van 
Maasakkers.
Na alle annuleringen is er misschien 
gewacht om al kaarten te kopen 
voor de allerlaatste voorstelling van 
‘IK LOOP’ van Gerard van Maasak-
kers. Wacht echter niet te lang! Voor 
beide voorstellingen op Goede Vrij-
dag 15 april (om 16.00 uur resp. 
20.00 uur) zijn nog maar een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. Toe-
gangskaarten à € 25,- zijn op werk-
dagen tijdens kantooruren te koop 
aan de balie van Het Klooster.

Muziek met De Heren van  
het Atelier op Weverkeshof 
Wij nodigen iedereen die van muziek en zang houdt van harte uit om op 
paaszondag 17 april naar onze oergezellige dorpsboerderij te komen. U 
kunt daar op die middag genieten van de Heren van het Atelier, een Nue-
nens trio met Martin Bergmeijer, Kees van Wijnen en Kees van Cappellen. 

Zeker zo’n 20 jaar spelen zij samen, 
eerst vooral als begeleiding van het il-
lustere Alle Hens, met voornamelijk 
zeemansliederen, later als zelfstandig 
groepje. Vrijwel elke week oefenen zij 
nu in het atelier van Kees, vandaar de 
naam. Alle drie de heren zingen 
graag, vaak ook min-of meerstemmig 
en begeleiden elkaar daarbij op gi-
taar, trekzakken en fluit. Het repertoi-

re komt natuurlijk uit Ierland en Enge-
land, maar ook kunt u mooie melo-
dieën uit o.a. Frankrijk en Scandinavië 
beluisteren. Nogmaals van harte wel-
kom vanaf 14.00 uur, de toegang is 
gratis, de kachel brandt en achter de 
bar verschillende vriendelijke men-
sen om u van dranken te voorzien. 
Het adres is Jonkheer Hugo van Ber-
ckellaan 5, 5671 CH Nuenen

sen, Annemieke Soethout en Fred 
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€20,00
TATTOO

KORTING
GELDIG TOT 01-06-2022
VINCENT VAN GOGHSTRAAT 12

NUENEN

EERSTE TATTOOSHOP  
IN NUENEN
Door Janneke Mes

Ondanks de hedendaagse onzekere tijd zijn er nog steeds ondernemers die 
met frisse moed een nieuwe zaak opstarten. Zo ook de 32-jarige Rocky van 
Osch, die recent in Nuenen een tattooshop heeft geopend, Downtown Tattoo. 

Juist de coronatijd heeft hem de motivatie 
gegeven om vanuit zijn garage in Eindhoven, 
te gaan zoeken naar een plek waar hij meer 
zichtbaar is en meer verbinding kan maken 
met andere ondernemers. Deze plek heeft hij 
gevonden in de Vincent van Goghstraat 12.

HARTELIJK ONTVANGEN
Enthousiast vertelt hij over de eerste weken 
in de zaak waar de vaste klanten hem al 
bezoeken. Hij kent de vooroordelen die 
mensen kunnen hebben over tatoeëren en 
tattooshops. Maar waar tatoeages vroeger 
geassocieerd werden met bijvoorbeeld Hells 
angels of matrozen, is het taboe nu weg 

en hebben tegenwoordig veel mensen een 
tatoeage; van een bloempje op de enkel tot 
een portret op de rug. Rocky voelt zich met 
open armen ontvangen in Nuenen. Bij de 
opbouw van zijn zaak kreeg hij veel positieve 
reacties van jong en oud die voorbijliep. 
Vanuit de ondernemers in de straat voelt 
hij een hartelijke ontvangst. Ook loco-
burgemeester Stultiëns heeft al een tatoeage 
laten zetten. 

BETEKENIS VAN DE TATOEAGE
Hij leerde het vak in 2010 van Frans Heijkans, 
die de eerste tattooshop in Eindhoven had 
in de jaren '80 op de Smalle Haven. Rocky is 
trots op wat hij van hem heeft geleerd. Rocky; 
''Frans leeft door vanuit mijn hand''. Het 
tatoeëren doet hij met veel passie. Hij voelt 
liefde voor de kunst op de huid, en ziet een 
tatoeage als een sieraad voor het lichaam. 
Tatoeages hebben betekenis. Rocky; ''Je kunt 
het zien als een intiem dagboek van je leven, 
over mensen die erbij komen of verliest, over 
indrukwekkende mijlpalen in het leven''. Het 
zetten van een tatoeage kost soms vele uren, 
over meerdere dagen verspreid, waardoor 
bijzondere gesprekken kunnen ontstaan. 
Rocky heeft veel ontroerende verhalen van 
mensen mogen horen. Hij vindt het mooi als 
mensen bijvoorbeeld via een tatoeage nare 
gebeurtenissen beter kunnen verwerken. 
Rocky; ''En mensen lopen met een glimlach 
naar buiten ondanks de pijn die ze hebben 
doorstaan.'' 

SCHILDERSMENNEKE 
Hij is heel blij dat hij een pand heeft 
gevonden in deze straat, met de naam van 
schilder van Gogh. Waar Vincent schilderde 
met de kwast, is Rocky creatief met de naald. 
Als kunstenaar voelt Rocky zich ook een 
'schildersmenneke', maar dan van 2022, 
dus met een hedendaagse twist. Samen 

met zijn twee medewerkers Kjell en Nick is 
Rocky creatief in de stijlen van Old school, 
realisme, lettering, mandala's, Maori en 
Japans. Hygiëne en kwaliteit staan hoog in 
het vaandel. De zaak is gekeurd door de GGD: 
alles gebeurt dus steriel, ethisch en volgens 
de norm. 
Ze zien allerlei soorten mensen. Zijn oudste 
vaste klant is 79 jaar. Rocky: ''Je bent dus 
nooit te oud en beter spijt van dingen die je 
wel gedaan hebt, dan later zeggen 'had ik 
maar'...toch?''

IEDEREEN IS WELKOM
Inmiddels siert het prachtige logo de 
voorpui, zijn de lampen geplaatst en is 
de inrichting compleet. Zijn zaak straalt 
huiselijkheid uit. De drempel wil hij laag 
houden dus iedereen is welkom om binnen te 
lopen en het werk te zien. Als welkomstkado  
hieronder een kortingsbon.

Op zondag 24 april zal de o�  ciële opening 
zijn om 13.00 uur. Vriend Django Wagner 
zal het lint o�  cieel doorknippen. Corries 
Visstekje zal kibbeling bakken en iedere gast 
krijgt een presentje mee, mede mogelijk 
gemaakt door 't Bloemetje, I Fratelli en 
ijssalon Italia. Je kunt binnenlopen voor een 
hapje en een drankje waarmee Rocky wil 
proosten op een gekleurd 2022!

Voor meer informatie: 
+31 6 57 88 68 08
INFO@DOWNTOWNTATTOO.NL
WWW.DOWNTOWNTATTOO.NL

Rocky van Osch

Blokje Om Dichter in Beeld 
rondom Stad van Gerwen

Een wandel- en inspiratiecyclus in woord en beeld in het kader van 
200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

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

Elke derde zondag van de maand wordt 
er gewandeld. Op zondag 17 april is 
Zorgboerderij ‘De Krakenburg’ het start- 
en eindpunt van de 2e wandeling van 
het project Blokje Om Dichter in Beeld. 
De poëziewandeling met de naam ‘Stad 
van Gerwen’ gaat deels ook door na-
tuurgebied de Ruweeuwsels. De wande-
ling kan onder begeleiding van IVN-gid-
sen gelopen worden of op eigen gele-
genheid. De start van de begeleide wan-
deling is 13.00 uur.

Voor de route van zondag 17 april geldt: 
deze wandeling voert door buurtschap 
Stad van Gerwen en natuurgebied de 
Ruweeuwsels. De wandelafstand is 8 km 
en de start is vanaf de parkeerplaats bij 

Zorgboerderij de Krakenburg, Olen 50, 
Nuenen. Dat is aan de andere kant van 
het kanaal. Daar vindt u ook een hore-
cagelegenheid. Op sommige stukken 
kan het op de route drassig zijn. Water-
dichte schoenen of laarzen dragen is 
daarom het beste. Beeld en woord ver-
sterken de wandelervaring en leggen de 
nadruk op zowel het landschap als op 
kunst en cultuurhistorische objecten. 
Ook tijdens deze route worden gedich-
ten van Dichters collectief Nuenen voor-
gelezen en zijn bij goed weer de vier voor 
de route door kunstenares Marianne 
Schellekens gemaakte schilderijtjes te 
bewonderen.
Bij Jumbo en in Van Gogh-museum Vin-
centre zijn gratis routekaarten te verkrij-

gen. In Vincentre zijn de nieuwe schilderij-
tjes die speciaal bij deze wandeling zijn 
gemaakt te bewonderen. Het mapje met 
alle 10 vouwkaarten met daarop de wan-
delroutes van Agnes Leijen, de titelfoto 
van een Nuenense fotograaf, de 40 sei-
zoensgedichten en de 40 schilderijtjes, 
speciaal gemaakt voor 200 jaar Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten zijn ook als com-
plete set voor € 9,95 te koop. Verkoop-
adressen: Jumbo Ton Grimberg, Bruna, 
Primera Risjamo en Vincentre.
Nog even belangrijk: bij begin- en eind-
punt is horeca aanwezig. Er is niet veel 
parkeergelegenheid dus er wordt ge-
vraagd om op de fiets te komen!
Veel wandelplezier en mooie inspiratie-
momenten gewenst!

Paulus Schäfer met drie gasten op   
het podium in Gipsyjazz City Gerwen
Het was weer volop gipsyjazz-muziek in café de Stam in Gerwen. Paulus 
Schäfer speelde maandagavond 11 april een thuiswedstrijd met de vol-
gende gasten: violist Jelle van Tongeren uit Haarlem, accordeonist Domi-
nique Paats uit Maastricht en contra-bassist Matheus Nicolaiewsky, een 
Braziliaans wonderkind woonachtig in Amsterdam. 

Europa. Het vioolspel van Jelle is ge-
inspireerd door Django Reinhardt, 
Fats Navarro en Sonny Rollins, geen 
van drieën violist. Dat kenmerkt de ei-
genzinnigheid van Jelle, die qua stijl 
avontuurlijk, expressief en humoris-
tisch van aard is. De geweldige bassist 
Matheus Nicolaiewsky en topaccor-
deonist  Dominique Paats zijn inmid-
dels al geliefde artiesten in de Stam. 

Paulus invites…16 mei
De volgende ‘Paulus Schäfer invites 
is maandag 16 mei in De Stam. Be-
langstelling? Reserveer dan uw 
plaatsen door een mail te sturen naar 
christien@sintimusic.nl. Bij bevesti-
ging van uw reservering bent u ver-
zekerd van een plaats in muziekcafé 
De Stam in Gerwen.
Voor meer info zie sintimusic.nl

Het was improviseren geblazen, om-
dat deze rasmusici voor het eerst in 
deze samenstelling op het podium 
stonden. Geen enkel probleem, de 
musici en de bezoekers beleefden de 
avond van hun leven. Een jarige 
Stamgast werd door het kwartet en 
alle concertgangers gezellig toege-
zongen: Lang zal hij leve…

Magische chemie
Er was voelbaar sprake van een magi-
sche chemie. Violist Jelle van Tonge-
ren stond voor het eerst op het po-
dium in Gerwen, de gipsyjazz city van 

Senergiek geschiedenislezing 
over de Opwettense watermolen
De oorsprong van de Opwettense watermolen, waarschijnlijk gebouwd door 
monniken uit Sint Truiden, ligt al bijna 1000 jaar achter ons. Een man die daar 
alles vanaf weet en er daarom eind 2021 een compleet boek over schreef met 
prachtige foto’s en plaatwerk, is oud ingenieur Piet Hein van Halder.

Hij komt zijn verhaal vertellen in de 
geschiedenis lezing van Senergiek op 
vrijdag 22 april om half twee in de Tref-
punt zaal van Het Klooster in Nuenen. 
Energie opwekken uit andere bron-
nen dan alleen de spierkracht van 
mens en dier, en die aan weten te 
wenden voor aandrijving van zaag, 
molenstenen of een oliepers, moet 
revolutionair zijn geweest. Het Op-
wettens molengebied kan daarom 
worden beschouwd als het oudste 

industrieterrein van Nuenen met veel 
meer hectische bedrijvigheid dan al-
leen het malen van koren. 
Van Halder kreeg de liefde voor wa-
termolens met de paplepel ingege-
ven: de eerste 30 jaar van zijn leven 
woonde hij vlakbij de Genneper mo-
len en zijn oma maalde het graan in 
de Keersopper molen te Riethoven.
Piet Hein studeerde af als werktuig-
bouwkundig ingenieur aan de TU/e en 
werkte bij Vanderlande in Veghel. Pas 

na zijn pensionering in 2010 schreef 
hij zijn standaardwerk de ‘Watermo-
lens van Brabant, vroeger en nu’. In 
2021 verscheen zijn boek over de Nue-
nense Opwettense watermolen, die 
onder meer door het werk van Vincent 
van Gogh, wereldberoemd werd. Nue-
nense support van onder meer de mo-
lenaar Peer Geboers, de geschiedkun-
dige Louis de Bresser en de visueel 
vormgever Peter van Kemenade heb-
ben Van Halder echt ondersteund bij 
het realiseren van dit werk.
Benieuwd, kom dan vrijdag 25 maart 
naar Het Klooster om hem over zo’n 
boeiend stukje Nuenense historie te 
horen vertellen. Aanmelden is niet 
nodig. De entree bedraagt € 2,- (in-
clusief pauze koffie/thee) en op ver-
toon van het Senergiek KBO lidmaat-
schapspas € 1,- korting. 

Fotografie Ceez

 he he he he he
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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.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

040 - 209 72 41

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 10.00 - 17.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Collse Hoefdijk 26, Nuenen
Tel. 040 - 295 27 34

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

Betrouwbare rustige vrouw 
zoekt rustige plek om een 
stacaravan neer te zetten 
voor maximaal 2 jaar, hope-
lijk korter, wachtend op wo-
ning. Tel: 06-24852734.

ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 21 april een lezing in Het Klooster
Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse? Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

Heeft u interesse in een 
seniorenwoning in Nuenen? 
NEXIT architecten, Cornelis Huygens   
projectontwikkeling en makelaar/vastgoed-
adviseur Jaco Wiegersma ontwikkelen een 
plan aan de Emmastraat.

Ze vertellen er graag meer over op woens-
dag 20 april. U bent van harte welkom van 
15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis.

Op de hoogte blijven? 
Kijk op www.emmahofnuenen.nl

WONEN IN 
DE EMMAHOF? 
Bekijk de plannen op 20 april!

040 - 283 1200 Gepensioneerd?Gepensioneerd?Gepensioneerd?Gepensioneerd?
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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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Witte donderdag 14 april 19.00 uur: 
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en past. wer-
kers R. van Eck en P. Peters
Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur: Ge-
bedsviering, Kruisweg, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Goede Vrijdag, 15 april, 19.00 uur: Oe-
cumenische Kruisweg in de Regen-
boog. Voorgangers Ds. M. Schulz en 
pastor R. van Eck.
Paaszaterdag 16 april 18.30 uur: Ge-
zinsviering paaswake, kinderkoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
past. werker P. Peters.
Paaszaterdag 16 april 21.00 uur: paas-
wake, Jocanto, voorgangers Ds. M. 
Schulz en alle RK pastores.
Paaszondag 17 april 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Tweede paasdag, maandag 18 april: 
10.00 uur: Eucharistieviering, orgel-
spel, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 16 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; Pas-
tor Jan van Oosterhout.
Zondag 17 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot; Pastor Henk Gerrits; Pastor Jan 
van Oosterhout; overleden ouders Jan 
en Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Piet van Heeswijk; Joop en Do-
nald de Graaf; Nelli en Ronald Eichholtz 
- van Gils; Josien Vinke - Hassing; Riek 
Sanders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders - de Greef; Noor van 
der Linden - Beltz en Nelly van der Lin-
den; Jo Jegerings; Cees IJzermans; 
overleden familie IJzermans - van de 
Eijnden; Lies Beekmans - van Stekelen-
borg; Louri de Bronwer en To Bartels; 
John-Thomas Bendelow en Annie Hein-
stra; Wies van Grinsven - Raaijmakers; 
Lau en Anneke Leenders - Adriaans; 
Frans Daams.
Maandag 18 april 10.00 uur: geen in-
tenties.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Ravi 
Schoenmakers, Wiellewaallaan 55. 
Wij wensen de ouders en familiele-
den van harte proficiat en veel geluk.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de vastenactie bedroeg in Nue-
nen € 549,82. Hartelijk dank hiervoor.

Op Witte Donderdag, tijdens de vie-
ring om 19.00 uur, kunt u houdbare 
etenswaren meebrengen voor de 
Voedselbank.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur: 
Kruisweg, voorgangers leden van de 
Werkgroep.
Eerste paasdag zondag 17 april om 
11.00 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastor P. Clement en 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties: 
Pastor Jan van Dooren; Pastor Freek 
Groot; Henk Leenen en overl. ouders 
Leenen-Scheepers en overl. Schoon-
ouders Konings- Konings; Maria Don-
kers - van Stipdonk; Diny Geraets - 
Zwegers, vanwege verjaardag; Johan 
Geraets; Corina Hartgers; overl. Fam. 
De Groot - Vrijaldenhoven; Jan Maas 
en Thea Maas - Köhnen; Harrie en Jo 
Raaijmakers - Keijzers; Jo Gijsbers en 
Harrie van Gompel; Joseph Bierhoff 
en Sjaan v.d Goor en hun overl. fami-
lie en kinderen Erica en Lenie en tan-
te Koosje; Harrie Maaskamp en Lenie 
Maaskamp - Bierhoff en voor schoon-
zus Margriet en Hannie.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de vastenactie bedroeg in Ger-
wen € 80,35. Hartelijk dank hiervoor.
Witte Donderdag en 2e paasdag zijn 
er geen vieringen in Gerwen.  

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur: 
Kruisweg, voorgangers leden van de 
werkgroep.
Eerste paasdag zondag 17 april om 
09.30 uur: viering, Gregoriaans koor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Helen Messemaeckers-Faul; Pastoor 
Freek Groot; Pastoor Jan van Dooren; 
Overleden ouders Verschuuren-Sloots 
en Harrie Verschuuren; Antoon Snij-
ders en Cisca Snijders-Vos vanwege 
verjaardag.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de vastenactie bedroeg in Neder-
wetten € 58,-. Hartelijk dank hiervoor.

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

De komende dagen zijn er veel dien-
sten in de kerk. Op donderdag 14 
april: Witte Donderdag met een dienst 
van Schrift en Tafel. Aanvang: 19.30 
uur. Voorganger: ds. Marlies Schulz. 
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag, een 
oecumenische viering in De Regen-
boog. Aanvang: 19.00 uur. Zaterdag 
16 april: paasnachtviering, een oecu-
menische dienst in H. Clemenskerk. 
Aanvang: 21.00 uur. Tenslotte zondag 
17 april: paasviering m.m.v. gelegen-
heidskoor in De Regenboog. Aan-
vang: 10.00 uur. In deze laatste dienst 
komt een eind aan het veertigdagen-
project met de kinderen en zien we 
een verrassing m.b.t. de ‘aankleding’. 
Die dag is de collecte voor het ZWO-
project in Rwanda. Alle diensten zijn 
via onze livestream te volgen, behalve 
die van zaterdag. 

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 14 april. Witte Donder-
dag. 20.22 uur gezongen H. Mis met 
voetwassing, processie, altaarontblo-
ting en aanbidding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 15 april. Goede Vrijdag. 14.00 
uur Kruisweg; 15.00 uur Liturgie met 
lezingen, gezongen lijdensverhaal, 
plechtige gebeden, kruisverering en 
H. Communie. 
Zaterdag 16 april. Paaszaterdag. 
22.00 uur paaswake, met wijding van 
het vuur en de paaskaars, Exultet, le-
zingen, Litanie van alle Heiligen, wij-
ding van het paas- en doopwater, 
hernieuwing van de doopbeloften 
en gezongen H. Mis. 
Zondag 17 april. Hoogfeest van Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 18 april. 09.00 uur gezon-
gen Mis. Let op: andere tijd wegens 
de wielerronde van Gerwen. 
Dinsdag 19 april. 18.30 uur H. Mis in 
de paasweek.
Woensdag 20 april. 07.15 uur H. Mis 
in de paasweek. 

Pelgrimage naar het Licht, 
paasnacht 2022
In de paasnacht, de nacht van zaterdag 16 april op zondag 17 april, wordt 
gelukkig weer de Pelgrimage naar het Licht gelopen, na twee jaren waar-
in dat niet kon. Deze meditatieve wandeltocht van ongeveer 23 km, voert 
ons langs de kerken en kapellen in en om Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Het thema van de tocht is dit jaar: ‘Een mantel van licht’.

U wordt uitgenodigd aan de wande-
ling deel te nemen, of een gedeelte 
van de tocht mee te lopen. Er zijn al-
tijd mensen die vanaf het begin een 
deel meelopen en daarna terug naar 
huis gaan. En er zijn mensen, vaak 
met kinderen in de basisschoolleef-
tijd, die tegen het ochtendgloren 
aansluiten bij de wandelgroep, om 
juist het laatste deel van de tocht 
mee te lopen en mee te ontbijten.

Om het ontbijt goed voor te kunnen 
bereiden is het gewenst dat mensen 
die meewandelen en mee willen ont-
bijten zich opgeven bij: 
Rieky Sinnema, tel. 040-283 8912, e-
mail: riekysinnema@gmail.com of bij 
Suus Lier, tel. 787 05 32, e-mail: s.lier@
onsnet.nu. 

Aan de wandeling en het ontbijt zijn 
verder geen kosten verbonden. Ook 
tijdens de wandeling zal op verschil-
lende plaatsen onderweg te eten of 
te drinken zijn.

Om middernacht begint de tocht met 
een kort samenzijn in de H. Clemens-
kerk aan het Park in Nuenen. Rond 0.15 
uur vertrekken van daar voor de wan-
deltocht. We zullen onderweg voor 
een lied, een tekst of stilte, stilhouden 
in de St. Clemenskerk te Gerwen, bij de 
kapel van Hooijdonk, in de H. Lamber-
tuskerk van Nederwetten, bij het kruis-
beeld op de hoek van de Boord en Vor-
sterdijk, bij de Antoniuskapel in Een-
eind, in het van Goghkerkje in Nuenen 
en op de begraafplaats de Roosdonc-
ken aan de Broekdijk. Tijdens die laat-
ste stop zullen we met het licht van de 
lantaarn die we de hele nacht meedra-
gen het paaslicht ontsteken op elk graf 
en lezen we samen het paasevangelie. 
Tenslotte zal er een paasontbijt zijn in 
de Regenboog. Daarna zijn er in de 
verschillende kerken paasmorgenvie-
ringen, maar de meeste wandelaars 
die de hele nacht hebben meegelo-
pen, en de tocht volbracht hebben, 
zullen tegen die tijd in hun bed liggen 
en niet meer in de kerk zijn.

Na een leven van eenvoud, geloof, liefde en dankbaarheid
is rustig van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en superoma

Fien Sleegers-Penninx
* de Mortel, 18 januari 1925              † Nuenen, 10 april 2022

Echtgenote van Jan Sleegers †

 Piet en Erna
  Arjan en Madelein, Ties, Noor
  Dennis en Ee� e
  Kevin en Miranda

 Ria en Noud
  Tom en Ingrid, Noud,Fien,Jan
  Bas en Judith, Bente, Juul
  Mark en Sanne, Mark

 Annie †

 Petra en Patrick
  Linda en Henk Jan, Loua
  Simone

Correspondentieadres:
De Koppel 9, 5674 NW Nederwetten

We nodigen u uit voor de eucharistieviering op dinsdag 19 april
om 12.00 uur in de Heilige Clemenskerk, Park 53, 5671 GC Nuenen.
Aansluitend gaan we ons mam begeleiden naar haar laatste rustplaats bij ons pap.

Nuenen geeft 
Warmte met Pasen
De actie ‘Nuenen geeft warmte’ is 
inmiddels afgerond. De actie liep 
van half februari tot eind maart. In 
totaal hebben de Nuenense kerken 
€ 15.551,- opgehaald. Dat bedrag 
zal verdeeld worden over 172 huis-
houdens, van in totaal 418 perso-
nen, onder wie 151 kinderen en jon-
geren tot 18 jaar. 

Per volwassene zal een supermarkt-
bon van € 50,- verstrekt worden; voor 
elke minderjarige een van € 25,- tot 
een maximum van € 200,- per huis-
houden. Alleenstaanden, die naar 
verhouding hogere uitgaven heb-
ben, ontvangen een bon van € 60,-. 
De bonnen zijn per huishouden te 
besteden bij één van de deelnemen-
de supermarkten: Jan Linders, Jumbo 
Kernkwartier, Jumbo Ton Grimberg 
en Albert Heijn. De circa € 2000,- die 
na afloop van de actie nog ontbra-
ken, zullen door de kerken zelf wor-
den aangevuld. 

De Nuenense kerken hopen alle te-
goedbonnen nog vóór Pasen per-
soonlijk aan de aanvragers te kunnen 
overhandigen. Zo hebben op dit 
hoogtijfeest ook de huishoudens 
met een kleine beurs wat extra’s te 
besteden. De kerken danken alle gul-
le gevers en wensen iedereen een 
vrolijk en zalig Paasfeest!

Geslaagde Voorspeelavond 
van leerlingen Kunstkwartier

Kinder� etsen voor 
Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld in Nuenen repa-
reert geschonken kinderfietsen en 
zorgt er vervolgens voor dat de fiet-
sen terecht komen bij een kind uit 
een arm gezin. In Nederland leven 
momenteel circa 1 miljoen mensen 
onder de armoedegrens. De afdeling 
kinderfietsen is bedoeld voor kinde-
ren van 6 tot 18 jaar. 

Hebt u misschien een fietsje staan dat 
niet meer gebruikt wordt? Wij zijn blij 
met iedere fiets in redelijke staat die 
wij vervolgens zullen opknappen en 
waarmee we een kind blij gaan maken. 
Bij voorbaat dank voor uw aanbod.

Vorige week woensdagavond 6 april 
was er in de Raadzaal van Het Kloos-
ter een Voorspeelavond van leerlin-
gen gitaar en viool van Kunstkwar-
tier. Het was een afwisselende avond 
met optredens van zowel jonge als 
volwassen leerlingen. Er waren aller-
lei muziekstijlen te horen: klassiek, 
pop (zang en gitaar) en mooie 
Spaanse gitaarmuziek.
pop (zang en gitaar) en mooie 

Wij wensen de ouders en familiele-

Warmte met Pasen

en pastoraal werker J. Deckers.
spel, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers.en pastoraal werker J. Deckers.
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Van april t/m oktober
15.00 uur Op 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

Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen

Elke woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
Gemeentehuis, fi etsenstalling vijverzijde

19.30 uur Kienen
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke donderdag
14.00-16.15 uur Kienen

D’n Heuvel te Gerwen 

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur 

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

Energiehuisslimwonen.nl

t/m maandag 18 april
Boekenweek

t/m 16 april
Collecteweek Hartstichting 

 t/m vrijdag 15 april
Wielervijfdaagse voor de jeugd van 

Lieshout en Mariahout

Donderdag 14 april
19.30 uur Voorspeelavond Zang 

Kunstkwartier, Het Klooster
20.00-22.00 uur Open repetitie Vissersvrouwen-

koor ‘De Walnoten’. Vallestap Nuenen

Vrijdag 15 april
16.00+20.00 uur Cultuur Overdag: 

Gerard van Maasakkers. Het Klooster
19.30 uur Kienavonden KBO Lieshout 

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Vrijdag 15 april
19,30 uur Kienavonden KBO Lieshout

Dorpshuis Grotenhof Lieshout
20.00 uur Finale Rikken supportersclub 

RKSV Nuenen. Oude Landen 12 Nuenen.

Zaterdag 16 april 
13.30-16.00 uur Paasspeurtocht 

Weverkeshof in Nuenen

Zaterdag 16 april 
00.15 uur 

Pelgrimage naar het Licht, paasnacht.
Vertrek vanaf H. Clemenskerk 

aan het Park in Nuenen

Zondag 17 april
13.00-14.30 uur Kom kijken en luisteren 

naar de kruisweg
H. Clemenskerk in Nuenen

Zondag 17 en maandag 18 april (Pasen)
12.00-17.00 uur Lente bij Ruimte in beeld

een nieuwe vorm: Kunstprikkels!
Dubbestraat 61 Nuenen

Zondag 17 april
13.00 uur wandeling van het project 

Blokje Om Dichter in Beeld
Start- en eindpunt Zorgboerderij 

‘De Krakenburg’. Olen 50, Nuenen

Zondag 17 april
14.00 uur Muziek: De Heren van het Ateliers. 

Weverkeshof, Nuenen
16.00 uur Soul City Fest Dance

Het Klooster Nuenen

Maandag 18 april
Grote wielerronde van Gerwen

Woensdag 20 april
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
18.00-19.30 uur Kijkavond Nieuwe Linde

Van Duynhovenlaan 15, Nuenen

Donderdag 21 april
10.00 uur Rikmaraton Senergiek

Klooster Nuenen
13.30-15.30 uur LEV Mantelzorg inloop

de Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Donderdag 21 april
20.00-22.00 uur Filmavond: 

‘Kansen Energietransitie in Nuenen’
Aanmelden: stroomversnelling@nuenen.nl 

Het Klooster Nuenen 

Vrijdag 22 april
13.30 uur Lezing Senergiek: Opwettense 
watermolen. Trefpunt Het Klooster Nuenen

20.00 uur La Chouffe Kabouteravond 
met DJ Mikel. Café Ons Dorp

Zaterdag 23 april
19.30 uur Foute Vinylshow

Café Ons Dorp

Zaterdag 23 en zondag 24 april
12.00-17.00 uur Lente bij Ruimte in beeld

een nieuwe vorm: Kunstprikkels!
Dubbestraat 61 Nuenen

Zondag 24 april
11.00-16.00 uur Always Forever, wedding 

event. De Watermolen van Opwetten
13.00-17.00 uur ModeEvent en Koopzondag 

centrum van Nuenen

Fervente Fans van de Aardappeleters
Mooi tafereeltje: een Mexicaan op de stoel van Vincent en vier Spanjaar-
den met de handen in het haar in het Nuenense Park. Potato eaters in Van 
Gogh Village Nuenen. Op zaterdagochtend is er niks te eten of te drinken 
te krijgen in en rond het Park. Laat staan hygiënisch een plasje doen of 
een grote boodschap. Goed dat we de foto’s nog hebben van deze vijf 
fans van Vincent. De vier Spanjaarden (v.l.n.r. Elana, Jon, Cecilia en Javier) 
en die ene Mexicaan, Markel heet hij. Markel is niet alleen fan van Vincent, 
ook nog eens een fervent fan van Perez. 

fluitend verliet ik de tandartsstoel. 
‘Het is altijd lente in de ogen van de 
tandartsassistente…’ 

Snel zocht ik in het S-boek NUENEN 
op in het namenregister. Lees gerust 
hardop mee: 

“Een boerenmeisje is mooier dan 
een dame in haar bestoven en belap-
ten blauwen rok en jak…Als een 
boerenschilderij ruikt naar spek, 
rook, aardappelwasem, best, dat’s 
niet ongezond; als een stal ruikt naar 
mest, goed, daar is ’t een stal voor: als 
’t veld een geur van rijp koren of 
aardappels of van guana en mest 
hebbe, dat’s juist gezond….’’ En nu in 
het Spaans!

Vincent van Gogh draait zich in zijn 
graf om nu hij hoort hoe in een achter-
kamertje wethouders worden gefor-
meerd rond CDA-eerste burger Maar-
ten. Dat alles onder het motto: Op naar 
een open en transparant gemeente-
bestuur voor alle inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.

Aardappels eten. Hoe ging dat vroe-
ger bij ons thuis. Eten wat de pot 
schaft. Vincent van Gogh weet daar 
over mee te praten….

Even terug naar het schilderachtige 
tafereel bij de bronzen potato eaters. 
De Mexicaan op Vincents stoel was 
bereid om zijn oor af te snijden voor 
een foto. Ik wist hem te overtuigen 
dat Vincent destijds hier in Nuenen 
toch echt wel met twee oren rond-
struinde om zijn geliefde modellen 
uit te zoeken om op het doek vast te 
leggen. 

De vijf belangstellende toeristen wil-
den alles weten over Vincent. Mijn 
Spaans is niet zo goed dat ik alles wist 
uit te leggen. Gelukkig had ik tijdens 
mijn bezoek aan de plaatselijke tand-
arts een boek te leen gekregen met 
als titel: De Wereld van Van Gogh. Een 
exclusieve uitgave van de spaarbank 
met een S. Een tweede hansje, op de 
kop getikt door een tandartsassisten-
te. Ze betaalde er slechts drie euro 
voor. Ik mocht het lenen en vrolijk 

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees

Donderdag 14 april 2022

Fervente Fans van de Aardappeleters

Fotografi e: Ceez

Dansgarde kamp Dwèrsklippels 
Afgelopen weekend is de dansgarde van de Dwèrsklippels op kamp geweest. 
Tijdens dit weekend hebben ze alvast hard getraind voor aankomend carna-
valsseizoen. Er was natuurlijk ook tijd voor activiteiten om elkaar beter te leren 
kennen. Ze hebben een heel leuk en gezellig weekend gehad! 
Later dit jaar zal er ook een kijkavond georganiseerd worden. Op deze avond 
kan je meedansen om te kijken of de dansgarde misschien wel iets voor jou is. 
Verdere informatie hierover volgt nog. 
Met veel dank aan: AEDvoordelig.nl, PPS Nuenen, Wesselman Accountants & 
Adviseurs, Hans Kuijten. 

Mantelzorg inloop
Elke maand ontmoeten mantelzor-
gers elkaar. Als mantelzorger verleen 
je zorg aan iemand in jouw omge-
ving. Het kan steun bieden om men-
sen te ontmoeten die zich in net zo'n 
situatie bevinden als jij. Contact met 
lotgenoten geeft herkenning en er-
kenning. Dit kan heel waardevol zijn 
en kan veel steun geven.

Op donderdag 21 april zullen Milou 
van Berlo en Mirjam Satink van Pallis-
ter ons vertellen over warme termi-
nale zorg thuis. Als je hoort dat je 
partner of een familielid niet meer te 
genezen is, dan is dat een hele schok. 
Na deze boodschap komt er vaak 
veel op je af. We worden geïnfor-
meerd over de mogelijkheden die er 
dan toch nog zijn om zoveel mogelijk 
kwaliteit van leven en comfort te be-
houden.
Tijdens deze middag is er ook ruime ge-
legenheid om elkaar als mantelzorger 
te ontmoeten.

LET OP - nieuwe locatie. Door ruimte-
gebrek is de locatie van de mantel-
zorg inloop verplaatst naar de Re-
genboog.
Datum: donderdag 21 april. Tijd: van 
13.30 tot 15.30 uur. Locatie: de Regen-
boog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen.

Voor aanmelden en informatie: 
Steunpunt Mantelzorg Nuenen: E-
mail steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675.

Een avondje terug in groep 4  
met speciale gast: mr. Van Ooijen
Hoe zou het zijn met mijn klasgenoten van de basisschool? Veel mensen 
vragen het zich af, twee oud-leerlingen van De Triangel, die voorheen aan 
de Kloosterstraat stond, wilden op zoek naar antwoorden. Ze spoorden 
de leerlingen op met wie ze tot de zomer van 1994 een klas vormden. Het 
leidde tot een mooie avond, afgelopen zaterdag 9 april in café Schafrath.

Olga van Lierop de wens om meneer 
Van Ooijen (inmiddels 75 jaar), die 
bij veel Triangel-leerlingen de grote 
favoriet was, voor de reünie te vra-
gen. Over die vraag hoefde hij am-
per na te denken en hij haalde ver-

De kroeg was voor even een klas, na-
dat iedereen de juiste namen weer 
bij de gezichten had, wekte een mys-
tery guest veel herinneringen tot le-
ven. Tijdens het plannen van de 
avond bespraken Guido Hurkx en 

volgens alles uit de kast om de 
avond te laten slagen.

De klas, die op een enkeling na com-
pleet was, mocht weer als vanouds 
tafeltjes opdreunen en spreekwoor-
den afmaken. Mari van Ooijen bleek 
zijn groep 4 van 1989-1990 nog goed 
te kennen. Hij bracht zelfs persoonlij-
ke cadeautjes mee, zoals ingelijste 
bijdragen voor de schoolkrant en 
chocolaatjes met een afdruk van de 
klassenfoto erop.

Intussen bleek het, net als vroeger, 
voor sommigen lastig om stil te blij-
ven tijdens de les. De leerlingen wo-
nen inmiddels verspreid door het 
land - van Barendrecht tot Nuenen 
en Landgraaf - en zelfs één in Mála-
ga. Met net zo veel variatie in banen 
en relaties, was de avond dan ook te 
kort om alles te bespreken. ‘Het was 
oergezellig en onvergetelijk’, zo vat-
te meneer Van Ooijen het treffend 
samen.

levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675.
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Kienavonden  
KBO Lieshout 
Vrijdag 15 april organiseert KBO lies-
hout voor iedereen die wil een kien-
avond. Deze avond wordt gehouden 
In het Dorpshuis Grotenhof 2 Lies-
hout. De prijzen die u kunt winnen 
bestaan uit goedgevulde bood-
schappentassen, koffiepakketten en 
geldbedragen. Aanvang 19.30 uur en 
de zaal is open om 18.30 uur.

Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit, en zien u graag op onze 
kienavond.

Lissevoorter van het jaar
Ieder jaar kiezen we bij onze mooie tennisclub TV De Lissevoort de 
Lissevoorter van het jaar. Voor 2021 is dit de accommodatiecommis-
sie geworden. Een club van 10 vrijwilligers (Ad, Gerard, Piet, Tinus, 
Piet, Lambert, Ad, Peter, Theo en Jan) onder aanvoering van Piet van 
Happen (links op foto). 

nen, de ballonhal en het park, 
kleine verbouwingen, de voorbe-
reidingen voor de 4 nieuwe pa-
delbanen en bewaken ze onze 
energie.

Zij zetten zich met ziel en zalig-
heid wekelijks in om onze club in 
prima tennis- en padelcondities 
te houden. Zo zorgen zij voor het 
dagelijks onderhoud van de ba-

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 16 april
Nederwetten 3 - Braakhuizen 5 16.30 
RKSV Nuenen VE B - Ned. VE ........15.30 
Maandag 18 april
Nederwetten 1 - Terlo 1  ................14.30 
Geldrop 8 - Nederwetten 2  ........12.30 
EMK 5 - Nederwetten 4  .................11.00 
Nederwetten VR 1 - Acht VR 1....12.30 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 16 april 
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 7  ...........15.00
RKGSV 5 - SBC 7  .................................16.30
Maandag 18 april
RKGSV 1 - WEC 1  ................................14.30
RKGSV 3 - Geldrop 9  ........................11.45
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 8  ..........9.45
RKGSV 5 - Heeze 5  ............................10.30
RKGSV 6 - UNA 16  .............................14.00
RKGSV 2, VR1 ..............................................Vrij

 NKV KORFBAL
Zaterdag 16 april
Ekca 1 - NKV 1  .....................................20.15

Topprestatie van Nederwettens vaandelteam

Netersel - Nederwetten 1-4
Door Louis Staals

Een tiental Nederwettense supporters had de verre reis naar Netersel on-
dernomen om te zien of het vaandelteam de opgaande lijn van afgelopen 
weken kon consolideren. 

deze gelegenheid te baat om een 
loepzuivere bal op het hoofd van Wil-
lem van Rooij te leggen en met een 
krachtige kopbal bracht Willem de 
stand op 0-4. Ben van der Bruggen 
werd nog gewisseld voor Eduardo 
Falcao en ook hij stond zijn mannetje 
vooral op hoge kopduels. In de 85e 
minuut moest de Nederwetten doel-
man nog enige prima reddingen ver-
richten maar in de 93e minuut moest 
hij toch zwichten voor een tegen-
doelpunt door Daan Meulenbroeks 
die nog 1-4 kon scoren. Een herboren 
team van Nederwetten waar ie-
dereen hard wilde werken en met 
vertrouwen kan uitzien naar de vol-
gende wedstrijd volgende week te-
gen Terlo.

Een mooie pass van Ben van der 
Bruggen werd na 10 minuten prach-
tig binnen geschoten door Radi 0-1. 
In de 22e minuut gaf Radi op zijn 
beurt een prima pass op Dennis van 
Es en die bepaalde de stand op 0-2. 
Wat een weelde was de opinie van de 
Nederwetten supporters. In minuut 
32 opnieuw een pass van Radi die pri-
ma werd afgerond door Ben van der 
Bruggen. 0-3 ruststand. Een onge-
kende weelde voor de club uit Ne-
derwetten.
In de 60e minuut de eerste wissel 
voor Nederwetten. Tim kwam voor 
Maarten. De prima leidende scheids 
moest in de 70e minuut nog een gele 
kaart uitdelen wegens een overtre-
ding op Tola Taylor, Tim Bunthof nam 

Netersel - Nederwetten 1-4

Senioren Z&PV Nuenen   
in vorm bij EQM
Afgelopen weekend hebben 6 senioren zwemmers van Z&PV Nuenen 
deelgenomen aan de Eindhoven Qualification Meet (EQM), de kwalificatie 
wedstrijd voor de EK en WK zwemmen komende zomer. Zoals verwacht 
waren die toernooien nog wat te hoog gegrepen voor de zwemmers uit 
Nuenen, maar ze wisten wel een paar mooie prestaties neer te zetten.

verbeteren lag in de lijn der ver-
wachting, maar toch wist Lars Diesch 
zijn 50school aan te scherpen van 
30.68 naar 30.26.
Op diezelfde afstand kwam Tessa 
Loos tot 35.27, minder dan een halve 
seconde boven haar PR.
Ook Merel Phaff zwom slechts 0.5 se-
conden boven haar beste tijd, op de 
50rug kwam ze tot 31.66.
Voor Nikita van den Ouden beteken-
de haar 2.32.34 op de 200wisselslag 
dat er nog wat werk te verzetten is.

Trainingskamp
De volgende belangrijke langebaan 
wedstrijden voor de senioren zijn 
half mei de regionale kampioen-
schappen. In voorbereiding daarop 
gaat een grote groep in de mei va-
kantie op trainingskamp naar Malta 
om daar 1,5 week weer een volgen-
de stap te zetten.

Finales
Uiteindelijk wisten 2 zwemmers van 
Z&PV Nuenen de finale te halen op 1 
of meerdere afstanden. Daarbij te-
kende Bram Zwetsloot voor 3 van die 
finaleplaatsen, op de 50, 100 en 200m 
schoolslag, waarbij hij op de 200m 
met een 7e plaats zijn hoogste klasse-
ring wist te behalen.

Bij de dames was de finale-eer voor 
Robin Goossens, eveneens op de 
200m schoolslag. Met een tijd van 
2.41.68 eindigde ze op een 14e plaats 
in het internationale veld.

Toptijden
Door de rommelige trainingsmoge-
lijkheden de afgelopen 2 jaar, was 
deze wedstrijd ook weer een eerste 
meetmoment op de langebaan. Dat 
de senioren nog niet direct hun all-
time persoonlijke records zouden 

EQM team Z&PV Nuenen

Rikken bij de RKSV Nuenen

Wil Marquenie winnaar   
voorlaatste wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de voorlaatste rik wedstrijd gespeeld bij 
de supportersclub RKSV Nuenen, met een mooie opkomst en een meer 
dan voortreffelijke winnares kan de organisatie wederom terugzien op 
een geslaagde rikavond. Wil Marquenie was deze avond de sterkste en 
was met 87 punten de winnares.

Uitslag 8 april 
1 Wil Marquenie 87 punten
2 Toine Raaijmakers 79 punten
3 Adriaan Schepers 70 punten
4 Peter de Louw 70 punten
5 Gerry Dekkers 66 punten
6 Henk Vrijaldenhoven 60 punten
7 Geert Bons   56 punten
8 Harold van Bree 48 punten
9 Bennie de Louw 48 punten
10 Ted Warmerdam 40 punten

Vrijdag 15 april is de laatste rikavond 
van het seizoen 2021-2022 bij de 
supportersclub RKSV Nuenen. Ook 
dan is weer iedereen welkom om 
deel te nemen. Aanvang 20.00 uur.
Clublokaal ‘Oude landen’ Pastoors-
mast 14, Nuenen.

Wil Marquenie ontvangt de eerste prijs 
uit handen van wedstrijdleider Antoon 
Hurkmans

Synchroonzwemsters   
hebben diploma’s gehaald
Zondag 10 april hebben 7 meisjes een diploma gehaald voor het syn-
chroonzwemmen. Hiervoor hebben ze hard gewerkt en mochten ze vele 
onderdelen laten zien voor de juryleden. Iedereen is dik geslaagd en we 
zijn super trots op ze. Ellen, Britt en Lara hebben de basishouding ge-
haald. Rissa en Britt de zeilboot en Guusje en Zonne hebben de barracuda 
gehaald. Ze hebben hiervoor verschillende slagen, stuwingen, houdin-
gen, figuren, spagaten en een dansje op de muziek moeten laten zien. 

Lijkt het je ook leuk om uiteindelijk deze diploma’s te halen en hou je van dan-
sen en zwemmen, dan kun je op zondag 15 mei of 22 mei deelnemen aan een 
open training. Op deze dag leren we jullie een klein dansje en techniek aan. 
Hiervoor kun je je aanmelden via www.actiefnuenen.nl

3 Gebroeders 
nieuwe sponsor 
TPV de Lissevoort
Op woensdag 6 april werd er in res-
taurant de 3 Gebroeders in Gerwen 
geproost op het kort daarvoor gete-
kende sponsorcontract. John San-
ders (eigenaar) verbindt zich hiermee 
in elk geval voor 3 jaar, met de moge-
lijkheid van 5 jaar aan tennis en pa-
delvereinging, TPV de Lissevoort 
(nieuwe naam). Hij wordt de hoofd-
sponsor van het 25+ dubbel tennis- 
en padeltoernooi. 

De naam van het restaurant wordt 
hierbij toegevoegd aan de officiële 
naam van het toernooi, dat hiermee 
3 Gebroeders 25+ tennis- en padel-
toernooi gaat heten. Het toernooi 
vindt jaarlijks plaats in week 36, dit 
jaar is dat van 5 t/m 11 september. De 
naam van het restaurant is terug te 
vinden op de posters met de aankon-
diging van het toernooi, een vast 
bord langs de baan en op banners en 
een groot doek. Ook zal het logo 
staan op de gadgets die alle deelne-
mers bij hun eerste wedstrijd ontvan-
gen. Elke dag staat er een pan soep 
uit de keuken van de 3 Gebroeders 
klaar voor alle deelnemers en bezoe-
kers. Op de finaledag (zondag 11 sep-
tember) presenteert het restaurant 
zich met hapjes voor alle aanwezigen.

Behalve deze nieuwe hoofdsponsor 
is het toernooi vanaf dit jaar toegan-
kelijk voor iedereen van 25 jaar en 
ouder, waarbij de mogelijkheid er is 
om in verschillende leeftijdscatego-
rieën op je actuele KNLTB-ranking te 
tennissen of te pedellen.

Inschrijving kan vanaf begin juni, de 
aankondiging zul je ook terug vinden 
in deze krant. We hopen weer op een 
vol toernooi, met de uitbreiding naar 
6 padelbanen kunnen we flink wat 
meer padelspelers toelaten.

Noteer vast in je 
agenda: 3 Gebroeders 
25+ tennis- en padel-
toernooi, 5 t/m 11 
september 2022.

Schooljudo op     
Kindcentrum De Nieuwe Linde
Kindcentrum De Nieuwe Linde heeft net als alle andere basisscholen in 
Nederland geld ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). De NPO gelden zijn bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het 
onderwijs tijdens en na corona, om de gevolgen van de coronacrisis voor 
leerlingen op te vangen.

trainer). Volgend jaar gaat de school 
investeren in Fides: een sociaal emoti-
onele methode met praktische tools.
De kinderen vinden de schooljudo 
ontzettend leuk en ook de leerkrach-
ten vinden het een succes, sommi-
gen van hen doen wekelijks mee. Di-
verse kinderen hebben zich inmid-
dels aangemeld voor judo buiten 
schooltijd om, dus dat onderstreept 
het enthousiasme van de kinderen. 
Kortom: een gezonde beweging die 
wij graag stimuleren en heel belang-
rijk vinden.
Kom je ook een keertje kijken op 
onze school en naar de schooljudo? 
Dat vinden wij heel leuk!

Namens 
Kindcentrum De Nieuwe Linde

Vanuit de Nieuwe Linde is er dit 
schooljaar gekozen voor schooljudo, 
omdat dit bijdraagt aan meerdere 
vlakken op sociaal emotioneel ge-
bied. Onze kinderen hadden na/tij-
dens de coronacrisis behoefte aan 
meer bewegen, meer samen zijn, 
groepsdynamiek (samenwerken, ver-
trouwen, respect). Dit draagt name-
lijk bij aan minder sociale angst, zelf-
vertrouwen en een veilige sfeer en 
klimaat.
De schooljudo valt onder HiRO; een 
lesmethode die is gericht op de soci-
aal-emotionele ontwikkeling voor 
het primair onderwijs. De methode 
bestaat uit 12 lessen voor alle groe-
pen verdeeld over 12 weken, onder 
leiding van een entertrainer (judo-

V.l.n.r.: Lara, Ellen, Britt, Rissa, Guusje en Britt

Wil Marquenie winnaar   

Senioren Z&PV Nuenen   

gende wedstrijd volgende week te-
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Kienavonden  
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Tweede paasdag 
open

Nuenen Kapperdoesweg 8

Tuinhortensia
Of Hydrangea Macrophylla, is de ‘gewone’ en 
meest verkochte tuinhortensia. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren. In 23cm-pot. 12.99

Agapanthus
Of Afrikaanse lelie is een 
kuipplant met witte bloemen.
 In 17cm-pot. 14.99

Geranium
Maak uw tuin weer extra 
fleurig met deze rijk bloeiende 
stekgeraniums. In diverse 
kleuren. 1.75

Gaura
Deze makkelijke, vaste 
plant heeft een roze bloei 
en bloeit de hele zomer. In 
17cm-pot. 6.99

Salix paastakken
Per bos. Excl. decoratie. 
2.99

Nerium Oleander
Houdt van een zonnige, warme plek. 
Diverse kleuren, in 21cm-pot. 19.99

Sundaville op rek
Deze kuipplant is verkrijgbaar in 
de kleuren wit, roze en rood. In 
19cm-pot. 16.99

Happy 
 Easter

Struikmargriet mix kleuren
In 18cm-pot, meerdere kleuren in één 
pot. 9.99pot. 9.999.99

 Easter Easter Easter
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