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Café Schafrath verandert van eigenaar

De nieuwe John & Simone
zijn Dave & Nancy
Door Mariët Jonkhout
“Eigenlijk is het ineens heel snel gegaan, ruim twee maanden geleden
hadden we nog geen enkel idee dat we de eigenaars zouden worden
van een kroeg en nu is alles al rond en openen we onze deuren op dinsdag 3 mei.” Aan het woord is Dave Joosten, samen met echtgenote
Nancy, de nieuwe uitbaters van Café Schafrath.
“Het was natuurlijk in het dorp al een
poosje bekend dat wij graag wilden
stoppen”, voegt John Remmig toe.
“Door corona is dat allemaal een
beetje in de vertraging geraakt,

maar dat we een keertje wilden
stoppen was een feit.” “En dat werd
ons duidelijk toen wij, tijdens de ‘coronaprotest-opening’, waar ik optrad, onder het genot van een bier-

tje of twee vertelden dat het al jaren
onze grote droom was ooit een
kroeg over te nemen”, vervolgt Dave.
We zitten binnen in Schafrath aan de
grote ronde tafel bij de ingang en diverse stamgasten komen alvast even
kennismaken met Dave en Nancy. “het
is echt een geweldig café, dat ook precies bij ons past, wat betreft sfeer en
inrichting”, voegt Nancy toe. “Hier
gaan we ook niets aan veranderen, ja
een klein likje verf hier en daar, maar
verder blijft alles bij het oude. We nemen wel een kindje over van John en
Simone, een kindje dat heel erg geliefd is bij heel veel Nuenenaren.”
“Het is ook de vraag die iedereen ons
stelt: ‘jullie houden Schafrath toch
wel zoals het is hé, mét Coby en Rian
en mét de sfeer die er heerst?’ En dat
bevestigen we dan volmondig. De
blues blijven en dat geldt ook voor de
verschillende clubjes en we hopen
natuurlijk alle gasten snel persoonlijk
te mogen leren kennen.”
“Enne we maken er geen Hollandse
kroeg van hoor”, lacht Dave. “Mensen
kennen mij natuurlijk als volkszanger
en ik zal ongetwijfeld wel eens de microfoon pakken, maar Schafrath is
Schafrath en zo blijft het.”
Aan John en Simone is te zien dat er
een last van hun schouders is gevallen. “Het voelt meteen zo goed, het is
dan wel ineens heel snel gegaan,
want op 29 april is het al onze laatste
dag hier, maar het is echt ter ieders
tevredenheid”, zegt John. “En na de
29ste ga ik eens rustig rondkijken.”

Aanbieding geldig t/m 26 april 2022 en zolang de voorraad strekt.

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

12.99

WEEKDIENSTEN
SPOEDPOST

TEL. 088 - 876 51 51

‘s
Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

Dagje uit!

SPOEDDIENST APOTHEKEN:

| Rijksweg
Collse Hoefdijk
7 Nuenen
63 Malden

Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Dagje uit!

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.

DEZE WEEK:

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 1

29-01-2021 15:13

Ieder weekend

GRATIS
PARKEREN

Vanaf vrijdag 18.00 u tot maandag 09.00 u

24
APRIL

koopzondag

12.00 - 17.00 uur

Vrijdag 22 april bestaat Café Ons Dorp 11 jaar en hoewel dit natuurlijk geen
lustrum is, vieren zij dit toch. Door de meerdere verplichte sluitingsperioden vanwege corona, totaal vijftig weken de afgelopen twee jaar, kan er
vastgesteld worden: 11-jarig bestaan, 10 jaar open. Kortom een lustrum!

Nuenen Kapperdoesweg 8

Spoedpost Anna-ziekenhuis,
Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

040 - 209 4104

29 april is als gezegd de laatste dag
van John en Simone. Kom gerust nog
even binnen of naar het terras om afscheid te nemen, maar kom ook weer
vanaf 3 mei als Dave en Nancy achter
de bar staan van het mooiste en
sfeervolste café van Nuenen.

Lustrumweekend Café Ons Dorp

Elke zondag open

Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

BUNGALOWS
GEZOCHT

Om vast wat aan het tappen te wennen, staat Dave op Koningsdag in
een van de bierwagens in het Park. “Ik

Sundaville op rek

____________________________

heb wel wat horeca-ervaring hoor, ik
ben van origine kok, maar zo’n evenement is een goede generale repetitie. En dan gaan we er samen voor!
Voor 100% want anders moet je er
niet aan beginnen!”

Mode Event
in het centrum
van Nuenen

| Rijksweg 63 Malden

“Hoewel wij vorig jaar vele felicitaties
mochten ontvangen en er online
een activiteit aan besteed werd, misten wij toch een heus feestweekend.
Dus dat halen we nu in”, aldus Martijn Hems. “We verwachten dan ook
geen kaarten en dergelijke van onze
gasten, maar hopen dat zij gezellig
langskomen op één van deze dagen,
of allebei natuurlijk”, vult Sharon
Hems - Pijs aan.
Wat staat er op het programma?
Vrijdag 22 april Chouffe Kabouteravond
Deze avond zijn er drie verschillende
Chouffe bieren van de tap. Bij elk
Chouffe bier ontvangt men een item;
een neus, een baard of een muts. En

voor men het weet staat het café vol
met kabouters. Met achter de muzikale knoppen DJ Mikel.
Zaterdag 23 april De Foute Vinylshow
Gewapend met koffers vol vinyl komen deze twee heren naar Nuenen
toe. Al bekend van hun eerdere gezellige avonden bij Ons Dorp en hun
optredens bij diverse grote festivals
(onder andere WISH Outdoor en
Zwarte Cross), draaien zij de avond
geheel in stijl aan elkaar. Alles, maar
dan ook echt alles, komt voorbij. Zolang het maar op vinyl, gezellig en
een beetje fout is.
Voor beide dagen geldt: gratis toegang. Let wel, zaterdag 23 april is
Café Ons Dorp open vanaf 19.30 uur.
- CAFÉ -

Onderhoud & APK
(ook lease)
en occasions
van alle merken
Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Markt voor
Oekraïne op
De Wentelwiek

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderscheiding
bij afscheid
leraar
Huub Janssen
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GEMEENTEBERICHTEN

Gemeente
Nuenen

NATUURWAARDENKAART

Wij
wensen u alvast een mooie Koningsdag!
NUENEN

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

We hebben een (digitale) Natuurwaardenkaart opgesteld
van Nuenen. Op deze kaart kunt u per deelgebied zien
welke flora en fauna er zouden kunnen voorkomen in
Nuenen. U kunt ook meteen lezen waar u rekening mee
moet houden bij werkzaamheden of projecten vanuit de
Wet natuurbescherming. De site wordt onder andere gevuld met natuurwaarnemingen die natuurliefhebbers invoeren in de Nationale Databank Flora en Fauna. Hoe u
uw eigen waarnemingen kunt invoeren staat ook op deze
site. Wij verwerken ook de onderzoeken die bij ons worden
ingediend om een zo actueel mogelijk beeld te behouden.
Meer weten?
https://www.nuenen.nl/natuurwaardenkaart-nuenen

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 afspraak. 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.

WIJ WENSEN
U ALVAST
EEN MOOIE
KONINGSDAG!

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag!

START SLOOP
BASISSCHOOL DE MIJLPAAL
Op maandag 25 april start aannemersbedrijf A. Jansen
Infra B.V. met de sloop van basisschool de Mijlpaal Brabantring 1 te Nuenen. Op de vrijgekomen locatie wordt
een appartementencomplex en een gezondheidscentrum
gebouwd.
Er wordt gestart met het verwijderen van de asbesthoudende materialen in de school. Dit zal plaatsvinden onder
conditie voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Aansluitend starten ze met de sloop van het schoolgebouw. Tevens worden alle verhardingen van het schoolplein en de aanwezige hekwerken verwijderd.
Na de sloopwerkzaamheden start het bedrijf Econsultancy met het archeologisch onderzoek op het vrijgekomen bouwterrein. De sloopwerkzaamheden duren naar
verwachting 3 weken, het archeologisch onderzoek zal
afhankelijk van de onderzoeksresultaten eveneens 3 weken duren.

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag!

VERKEER
BRUG HOOIJDONK NIET
TOEGANKELIJK OP
DINSDAG 26 APRIL
Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek
van de brug Hooijdonk is deze op dinsdag 26 april niet
toegankelijk voor al het landverkeer. Van 07.00 uur tot
17.00 uur wordt u verzocht gebruik te maken van de omleiding N. Deze loopt via de ophaalbrug van de stad van
Gerwen. Dit zal aangegeven worden door middel van
omleidingsborden.

AFVALWEETJE:
In verband met Koningsdag op 27 april
zijn het gemeentehuis en de Milieustraat
gesloten. De gebruikelijke inzameling van
PMD op de woensdag, wordt verschoven
naar 30 april. Denkt u er aan om uw PMDafval niet te vroeg buiten te zetten? Dat
kan op de dag zelf voor 7.30 uur of de
avond voor de inzameling na 22.00 uur.
Ook wordt de oud papierinzameling van
woensdag 27 april verzet naar 4 mei.
Teveel papier? U kunt dit gratis wegbrengen
naar de Milieustraat. Kijk op de website
www.nuenen.nl/milieustraat voor de
reguliere openingstijden of in uw
afvalkalender op www.mijnblink.nl.

VERGUNNINGEN PERIODE
12-04-2022 EN 18-04-2022
In het digitale gemeenteblad ( www.overheid.nl)
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Lissevoort 10

Omschrijving
Voor het plaatsen van 3 semiondergrondse afvalcontainers.
Heikampen 114
Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning.
Van Rijckevorsellaan 2 Voor het starten van een kapsalon
aan huis.
Dubbestraat 2B
Voor het splitsen van een woonboerderij.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Het Puyven 28

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten

MAAK HET OPLICHTERS NIET
TE MAKKELIJK. WAT TE DOEN
BIJ “SPOOFING”?

Locatie
Nuenen c.a.

Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een andere
identiteit aan te nemen. Spoofing betekent letterlijk
‘nabootsen’.

Nuenen c.a.

Hoe gaat een oplichter te werk?
De oplichter kan zich telefonisch voordoen als iemand van
je bank. Het telefoonnummer manipuleert hij, waardoor
ook daadwerkelijk het telefoonnummer van de bank op
jouw telefoon verschijnt. De oplichter zegt dat er wat mis
is met je betaalrekening of bankaccount en vraagt je om
geld over te maken naar een zogenaamde kluisrekening
of veilige rekening. Ook kan de oplichter vragen om privéof inloggegevens.
Wat kunt u zelf doen?
Let op: Banken vragen nooit om geld over te maken naar
een andere rekening.
En banken vragen nooit om persoonlijke gegevens. Verbreek daarom de verbinding als u het niet vertrouwt. Zoek
zelf het telefoonnummer op van de instantie of bank en
doe navraag.
Slachtoffer
Bent u slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte of
melding bij de politie.
Veel mensen schamen zich nadat zij slachtoffer zijn ge1
worden van oplichting, dat hoeft absoluut niet. Deze criminelen gaan heel geraffineerd te werk. Ze maken misbruik
van het vertrouwen dat je hebt in een familielid of bekende. Iedereen kan slachtoffer worden.

Omschrijving
Voor het uitbreiden van de entree
en het plaatsen van een overkapping.

Nuenen c.a.
Nuenen c.a.

Omschrijving
Opheffen aantal parkeerplaatsen
blauwe zone - Margot Begemannstraat, Vincent van Gogh1
plein en De Smidse.
Vergunning aangevraagd voor de
Tentoonstelling Internationale
Stationaire Motorenshow in het
Pinksterweekend, 4 tot en met 6
juni 2022 te Schoutse Vennen.
Melding voor de doorkomst
Roparun.
Vergunning aangevraagd voor
het Harley Davidson Weekend op
2 tot en met 4 september 2022
aan De Huikert 35 bij Jeugdhonk
‘t Huysven

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
14-04-2022

Locatie
Nuenen c.a.

Omschrijving
Verklaring van geen bezwaar
ZLM Tour.

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

www.overuwbuurt.overheid.nl

27 APRIL 2022
KONINGSDAG
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Ook voor de best belegde broodjes!!!
www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

Slavinken
www.kdv-kiddies.nl

..............................................................4 stuks
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Parma Vink

.......................................................... 100 gram

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

100 gram Zeeuws Spek +
150 gram Vlees Salade........................

Biefstuk Spiezen
Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

..............................................................4 stuks

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Kalfs Schnitzels

.......................................................... 100 gram

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten

ZONDAG 24 APRIL
GEOPEND VAN
10.30 TOT 15.00 UUR

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

Bart van Moorsel

L

SPECIA

OOD

OP BR

TOP

ILL

VD GR

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

07-04-2022 18:54

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

TOT ZIENS BIJ
Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

JE

KOOP

Kijk eens op: www.tebak.keurslager.nl

En heel veel accessoires!

Eeneind 27 5674 VR Nuenen Tel: 06 20 99 75 07
KS-smulpakketten-adv-24april 82x48mm CMYK.indd 1

Gegrilde
Kippenpoten ................2 stuks

5,00
2,80
3,95
7,95
2,95
3,50

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel
Maandag
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

U kunt ons vinden op:

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

www.mijnhobbywinkeltje.nl

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
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

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

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

+
+
+
+

Gratis accutest & montage
Tot 50% goedkoper
Zonder afspraak
Garantie

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

KOOPZONDAG 24 APRIL

GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR
De specialist met aandacht voor élke man en élke gelegenheid
GRATIS PARKEREN
Dorpsstraat 95 Mierlo | www.lenssenmannenmode.nl |
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ModeEvent
in het centrum van Nuenen
Op Koopzondag 24 april zullen de ondernemers uit het centrum de 3de
editie van het ModeEvent organiseren.
Speciaal voor dit ModeEvent zal er
op deze zondag een 16 meter lange
catwalk 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 damesen 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 gezellige terrassen in het
centrum. Tijdens het ModeEvent zijn
de meeste winkels geopend.
De centrumondernemers verwelkomen u graag in het centrum en in

Shoeby - Here for you
Jill & Juul
Leuke kleding voor dames met
smaak. Vrouwelijk, sportief, draagbare kleding met net een extra
accentje.
Deze zomer zien we veel kleur
voorbij komen en heerlijke lange
jurken en rokken.
Wekelijks komt er nieuwe collectie in
de winkel die met zorg wordt uitgekozen door Roos en Iris. Voor leuke
prijzen koop je de tofste kleding bij
Jill & Juul!! Sinds vorig jaar geopend
in Nuenen aan de Parkstraat.
Zondag 24 april tijdens fashion event
krijgt iedereen 10% korting op de gehele collectie.

hun winkels en velen van hen zullen,
speciaal op deze zondag, wat extra’s
voor u in petto hebben! De winkels
zijn open tussen 13.00 en 17.00 uur.

Kom gezellig naar de winkel, de koffie en lekkers staan voor u klaar.
Liefs Team Jill & Juul

Zijn wie je bent. Dat is misschien wel het belangrijkste in je leven. Wij geloven dat mensen pas echt gelukkig zijn als ze zichzelf zijn. En het mooie:
we zijn allemaal uniek. Mode gaat dan ook over de expressie van jouw
unieke identiteit. Van wie je bent.
Daarom is er Shoeby. Shoeby begint
bij jou. Wij willen samen met jou een
stijl vinden die jou in je kracht zet en
laten stralen. Together we find the
perfect you.
Sophisticated streetstyle
with a popular twist
Shoeby ontwerpt haar eigen collecties. Mieke en Jill van Deursen zetten
samen met een team van designers
een eigen modestijl neer, gebaseerd
op de laatste trends. Grafische vormen en onverwachte combinaties
met een unieke twist. Dit maakt onze
collecties anders en herkenbaar. We
noemen dat ook wel sophisticated
streetstyle with a popular twist.
Personal stylists
Soms heb je een beetje hulp nodig
om te ontdekken wat het best bij je

past. Shoeby is het eerste modemerk
dat niet alleen prachtige eigen collecties brengt, maar je vooral helpt om
de juiste keuzes te maken om er goed
uit te zien. Onze personal stylisten
staan voor je klaar om samen een stijl
te creëren die jouw karakter omarmt
en uitstraalt. Maak een afspraak, loop
binnen bij Shoeby Nuenen of chat
met ons via social of mobiele telefoon.
Bring on spring
Samen op zoek naar jouw spring
wardrobe. Een look om de lente zelfverzekerd te vieren. En deze lente zit
vol met kleur! Together we find the
perfect you.

Kleurrijke voorjaarscollectie
bij Schijvens mode

d

Maak kennis met de
multi-brandstore van Nuenen

Schijvens mode is met 15 winkels en een webshop een begrip in Zuidoost
Brabant. Al jaren is Schijvens mode gevestigd in Nuenen, aan de Parkstraat. De recent verbouwde winkel is een genot om in te winkelen.

24 April viert LINC
het 5-jarig bestaan!

Bij José Cuypers Mode, aan de Parkstraat 7, word je verrast en geïnspireerd met de laatste fashion trends. Je vindt bij ons merken als 10Days,
Summum, YAYA, Penn&Ink en Dante6.

Je kunt er slagen voor betaalbare,
modieuze dameskleding, accessoires, schoenen en lifestyle artikelen.
Naast deze artikelen heeft Schijvens
mode een ruim assortiment aan
Home & Body producten van Janzen,
het perfecte cadeautje! Zij hebben
nu een leuke actie met Janzen, de
shampoo en conditioner shop je nu
als leuke set, 1+1 gratis. Perfect om
uit te proberen!
De collectie van dit voorjaar herken
je aan de mooie felle kleuren. Fuchsia, hard groen en kobalt blauw zijn
de kleuren die je in de winkel veel
ziet. Ben je zelf meer van de pastel

kleuren? Denk aan het zacht geel,
licht roze of mooie zandtinten, dan
ben je bij Schijvens mode ook zeker
aan het goede adres!
Tijdens de modeshows van 24 april
gaan zij een perfect beeld geven van
deze uitgebreide collectie.
Een vast en hecht team zorgt ervoor
dat jij met een blij gevoel en een
mooie set de deur uitgaat. Kom gezellig langs in de winkel, Diane, Irene,
Elles, Everianne en Kyra staan voor je
klaar!
Wil je op de hoogte worden gehouden van alle acties & trends?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief
op www.schijvensmode.nl en houd
hun Facebook en Instagram in de gaten. Wees welkom en neem gerust
een kijkje in de mooie winkel aan de
Parkstraat.

En eindelijk weer zoals vanouds.
De vooruitzichten zien er zonnig
en stralend uit! En zo ook onze
prachtige collecties. We willen dit
niet anders met jullie delen, dan
met een catwalk, waarbij we leuke
items showen.
Dit doen we in onze gezellige boetiek, maar ook gezamenlijk met de
andere winkels. En dat midden in het
park. Laat je inspireren en dompel je
in de dorpse gezelligheid met mode,
drankjes en hapjes. Wat zijn die vijf jaren snel gegaan en zijn we trots op
onze leuke klantenkring! Samen luiden we de veelbelovende zomer in.
We hopen jullie allemaal te zien de
24e. Een dag vol inspiratie gezelligheid geweldige acties en more!!
Tot dan ladies!

Én het assortiment wordt wekelijks
aangevuld met nieuwe items. Onze
merken laten zich het beste omschrijven als vrouwelijk, modieus en sportief.
Naast kleding, shop je bij ons ook diverse mode accessoires en interieur items.
Kwaliteit, service en persoonlijk advies
zijn onze keywords! Kijk in alle rust
even rond of vraag gericht stylingadvies aan een van de fashion advisors.
Zien we jou zondag 24 april in onze
winkel? Je kunt dan namelijk een bezoekje brengen aan onze ‘happy
shopping hour’! Er staan heerlijke
mocktails voor je klaar in de Easter
Mocktail Bar!
Shop je toch liever online? Ook geen
probleem! Bezoek www.josecuypers.nl
en shop de nieuwste collecties, of doe
wat fashion inspiratie op via onze ‘shop
the look’ pagina.
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Praktisch Verkeersexamen
in Nuenen
Woensdagochtend 13 april heeft u weer veel kinderen met gele en oranje
hesjes door Nuenen kunnen zien fietsen. Het jaarlijkse Praktische Verkeersexamen was aan de gang.
315 leerlingen van de 13 groepen 7
en 8 van de zes Nuenense basisscholen hebben er aan deelgenomen. De
kinderen van de basisscholen in Nederwetten en Gerwen doen eens per
twee jaar mee. De examenroute is
met vaste borden aangegeven en is
ongeveer 5 kilometer. De belangrijkste verkeerssituaties komen er op
voor. Deze route kan dus altijd geoefend worden.
Het Praktisch Verkeersexamen wordt
door de Veilig Verkeer Nederland
(VVN) afdeling Nuenen georganiseerd, maar dat is alleen mogelijk
met de hulp van leden van Toerclub
Nuenen, de Fietsersbond Nuenen, de
Brandweer, een 5 tal extra vrijwilligers en de Gemeente Nuenen ca. en
natuurlijk, voor de bezetting van de
18 controleposten, van 33 ouders.
De weken voor het examen zijn dit
jaar de fietsen van de kinderen door
ons weer op de scholen gecontroleerd. Vorig jaar hebben we dat vanwege corona achterwege moeten laten en moesten de ouders of de
school, aan de hand van instructies op
de landelijke VVN-site, dat zelf doen.
Controle is nodig omdat er op het examen met een fiets moet worden gere-

den die aan de wettelijke uitrustingseisen voldoet. En dat is niet altijd het
geval, vooral op zogenaamde crossfietsjes ontbreekt soms de reflectie in
wielen, trappers en achterop, of de bel
doet het niet of ontbreekt.
313 leerlingen zijn geslaagd, 2 zijn er
gezakt voor door het rode verkeerslicht rijden.
Het totale beeld is dat aandacht voor
het verkeersgedrag noodzakelijk is
en we dringen aan op oefenen.
We werden zelfs opgeroepen om
leerlingen terug naar school te brengen omdat ze hun startpunt waren
voorbijgereden en verder op de route verdwaald waren of dat ze een stuk
van de route hadden gemist.
Alle 13 schoolgroepen hebben een
brief gekregen met daarin de namen
van de leerlingen die bij de controleposten zijn opgevallen door niet juiste handelingen of gedrag. Naast een
aantal algemene aandachtspunten.
Meer aandacht van de ouders voor
het verkeersgedrag van hun kinderen is nodig, zeker omdat een groot
deel van de kinderen van de groepen
8 naar de middelbare school zal gaan
in Eindhoven of Helmond.

Cees
PERSOONLIJKE
U I T VA A R T Z O R G
KLEINSCHALIG
EIGENTIJDS

&

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Verloren armband
Donderdag 14 april ben ik mijn armband verloren in Nuenen, omgeving
Papenvoortsedijk - de Putten, en Papenvoortsedijk - centrum Nuenen.
De armband is me zeer dierbaar. Wil
de eerlijke vinder een bericht sturen
naar redactie@ronddelinde.nl? Daar
is mijn telefoonnummer bekend.
Dank je wel en hartelijke groet,
Wilma

Oude wijsheid,
nieuwe kansen

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, eindredacteur.
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie
van den Eijnden en Janneke Mes.
Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Rond de Linde behoudt zich het recht voor
ingezonden kopij naar eigen inzicht te bewerken en/of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeleverde
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door
omstandigheden foutief of niet geplaatst
zijn, geven geen recht op schadevergoeding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient
vrij te zijn van rechten.
© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.”
PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst
Rond de Linde de lezers en adverteerders
erop dat zij met het insturen van een tekst of
advertentie akkoord gaan met het vermelden
van eventuele naam en adresgegevens in de
krant en het krantenarchief op het internet.
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl
ADMINISTRATIE / BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Van heinde en verre zochten echte
wielerliefhebbers een plekje op langs
het parcours van 3,5 kilometers.
Dwars door de dorpskern, via vals
plat richting het Rullen en dan met de
wind op kop weer richting start en finish bij het kerkplein in de dorpskom.
De renners genoten van het groene
Gerwen. En de echte supporters
(zoals het duo Wim & Wim uit Nuenen, zie foto) en Gerwense wielliefhebbers genoten met volle teugen…
Een rondje wandelend langs het parcours en ook een rondje op het gezellige terras van rennerskwartier en wielercafé De Stam. De 3 Gebroeders
bood de vele bezoekers drank en spijs
aan, natuurlijk wel tegen betaling. Het
terras van cafetaria Heuvelplein draaide een dubbele omzet met hapjes en
drankjes in alle soorten en maten….
Een internationaal gezelschap aan
rensters en renners verscheen aan de
start. Nieuweling Tjalle Dries uit België
en zijn landgenoot Wout Byloos bij de
juniors, ook de Noor Sander Granberg
startte bij die categorie en de Koreaan
Changseok Lee, woonachtig in Wassenaar, was present in het Brabantse
Gerwen. De Let Martin Pluto uit Den
Haag kwam over de meet bij de Elite/
Beloften mannen. Kathryn Ayroud en
Samantha Hargreaves zijn vrouwen

Wanneer? Zondag 1 mei van 14.00 16.00 uur. Waar? Sint Clemenskerk te
Gerwen. Voor wie? Iedereen die geïnspireerd wil worden!

Het startpunt op de Lissevoort

ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Mariahout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

Hapjes en drankjes
en lullen over fietsen….
Een prachtige dag, tweede paasdag. Eén evenement in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten stak met kop en schouders boven alles uit:
De Grote Ronde van Gerwen. Het gastvrije dorp Gerwen stond van voor
tot achter in het teken van de wielersport. Voor jong en oud, van nieuweling tot professioneel renner en renster… Voor vrouwen en mannen. En
lullen over fietsen is nog altijd beter dan andersom.

Workshop:

COLOFON

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Thema-avond
‘Herkennen van
en omgaan
met dementie’
Het Vrijwilligerssteunpunt van de
LEVgroep organiseert i.s.m. de werkgroep Dementievriendelijk Son en
Breugel en de werkgroep Dementievriendelijk Nuenen, een themaavond speciaal voor vrijwilligers die
in hun werk te maken hebben, of
kunnen krijgen, met dementie. Omgaan met iemand met dementie is
niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie vaak
tot gedragsveranderingen.
U krijgt tijdens deze thema-avond
kennis en vaardigheden aangereikt
om hiermee om te gaan. Tevens zullen de werkgroepen Dementievriendelijk iets vertellen over hun werk.
Wanneer? Op 11 mei van 19.30 uur
tot 21.30 uur.
Waar? De Bongerd, Asteroïdenlaan
2a, Breugel.
Door wie? Door Marijke Goossens en
Katinka Eggels, zorgtrajectbegeleiders bij Zuidzorg.
Kosten? Deze thema-avond is gratis
voor vrijwilligers in Son en Breugel
en Nuenen. Aanmelden kan via
www.lerenmetlev.nl
Voor meer informatie kunt u een mail
sturen naar: vrijwilligerssteunpunt@
levgroep.nl of bellen naar Ismene
Borger van de LEVgroep, tel. 0499475361 / 06-43119415.

LEREN

MET LEV

Hoe kan je als mens in je volle kracht
staan? Hoe bouw je aan gezondheid,
emotionele veerkracht en grenzeloze
creativiteit? Wat is het geheim achter
een bloeiende gemeenschap juist in
deze tijd?
Je bent van harte uitgenodigd om
mee te doen met de workshop ‘Oude
Wijsheid, Nieuwe Kansen’. Een bijzondere bijeenkomst waarin Paul Smilde
en pastoor Hans Vossenaar je meenemen naar een onverwachte bron van
inspiratie: de oude wijsheidstradities
uit de hele wereld. Wat kunnen we leren van Yoga, Tao, Kabbalah en Sufisme en wat zijn de overeenkomsten
met onze Christelijke bron? Hoe kunnen we terug naar de universele oerwijsheid om juist in deze uitdagende
tijd meer richting en connectie met
anderen te ervaren?
Nuenenaar Paul Smilde begeleidt leiders en hun teams om van hun organisatie een paradijs te maken, waar
mensen met bezieling werken en tot
volle bloei komen. Hij put zijn inspiratie uit oude wijsheidstradities die
juist in deze tijd onwaarschijnlijk effectief blijken te zijn. Paul is de schrijver van het boek ‘It’s Not about YOU’,
dat binnenkort in het Nederlands
verschijnt onder de titel 'Het Draait
Niet om JOU’.
Graag tot 1 mei in Gerwen, waar we
interactief met elkaar aan de slag
gaan!

met de Canadese nationaliteit. En dan
natuurlijk meisjes en vrouwen, jongens en mannen uit alle windstreken
van ons land.
Wie wil er nou niet op het podium
staan, waar in het verleden al namen
te noteren vielen als Gerrie Knetemann, de broers Jan, Piet en Fons van
Katwijk, Bert Oosterbosch, Theo de
Rooy, Adri van der Poel en Mike Theunissen.
Alle lof voor de werkploeg met als
voorman Peer Kamsma (zie foto met
links naast hem Lorena en rechts Ellen..). De werkers lieten de handjes
wapperen zodat het parcours er weer
prima bijlag.
En na afloop noteerden de organisatoren een minpuntje. Het gemeentebestuur schitterde door afwezigheid.
De vorige Ronde was in 2019 en nu
dus weer een Grote Ronde in 2022.
Geen wethouder van sport te bekennen en ook burgemeester Maarten
Houben - af en toe toch sportief fietsend door de Nuenense dreven - was
in geen velden of wegen waar te nemen. Terug van vakantie in Zwitserland genoot onze eerste burger elders van de paasdagen. Wielerdorp
Gerwen en de afzwaaiende voorzitter
Toon Bouw - ruim 55 jaar primus inter
pares van het organisatiecomité - verdienen beter.

GGD BZO past
testcapaciteit in de regio aan

Brabant-Zuidoost

GGD Brabant-Zuidoost ziet de vraag naar testen in de regio Brabant-Zuidoost sterk afnemen. Om de testcapaciteit beter af te stemmen op de
vraag, heeft GGD BZO besloten om per 6 april de testlocatie in Eersel tijdelijk te sluiten. Vanaf 11 april gelden bovendien nieuwe openingstijden
voor de testlocaties Eindhoven en Helmond.
‘We zien de testvraag sterk teruglopen. Waar we begin deze maand nog
ruim 5.500 mensen per dag testten,
zijn dat er nu zo’n 1.250 per dag,’ vertelt Gonny van Loon, programmamanager COVID-19 bij GGD BrabantZuidoost. ‘Inwoners kiezen vooral voor
de locaties Eindhoven en Helmond.
Uit efficiency overwegingen hebben
we daarom besloten om per 6 april de
testlocatie in Eersel tijdelijk te sluiten.
Daarnaast passen we vanaf 11 april de
openingstijden van onze testlocaties
aan. Uiteraard blijft er in de regio voldoende testcapaciteit om aan de
vraag te voldoen. Dat houden we
nauwlettend in de gaten; zodra het
nodig is, schalen we direct weer op.’
Vanaf 11 april kunnen inwoners zich
doordeweeks van 9.00 tot 14.30 uur laten testen in Eindhoven en Helmond.
En in het weekend van 9.00 tot 12.30
uur. Een afspraak maken is niet nodig.
De prioriteitslijn voor onderwijs- en
zorgpersoneel blijft op afspraak beschikbaar op beide locaties, ook hiervoor gelden de nieuwe openingstijden.
Testen en vaccineren tijdens de
feestdagen
De vaccinatielocaties in Eindhoven
en Helmond zijn tijdens de feestdagen gesloten. De testlocaties in Eindhoven en Helmond zijn op feestdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur.
De actuele openingstijden staan altijd vermeld op www.ggdbzo.nl

Einde aan samenwerking met
Rode Kruis-medewerkers op
vaccinatielocaties
Op 31 maart komt overigens ook een
einde aan de samenwerking met het
Rode Kruis op de vaccinatielocaties.
Programmamanager Gonny van
Loon: ‘Vanaf de start van het vaccineren hebben zij op onze vaccinatielocaties EHBO-ondersteuning verzorgd. De medische begeleiding was
bij hen steeds in goede handen, we
zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar
voor hun inzet en betrokkenheid.
Omdat hun inzet nu weer elders nodig is, neemt ons vaccinatieteam de
EHBO-taken over.’
Handig om te weten: alle test- en
vaccinatielocaties in de regio
Testen
• Antoon Coolenlaan Parking,
5644 RX Eindhoven
• Varenschut 11, 5705 DK Helmond
Openingstijden tot 11 april: maandag t/m zondag 9.00-16.30 uur
Vaccineren
• Beursgebouw, Lardinoisstraat 8,
5611 ZZ Eindhoven
Geopend op maandag, woensdag,
vrijdag en zondag 9.00-16.30 uur. Op
feestdagen gesloten.
• Haverdijk 11, 5704 RC Helmond
Geopend op dinsdag, donderdag en
zaterdag 9.00-16.30 uur. Op feestdagen gesloten.
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Henk en Tonny Willemsen
50 jaar getrouwd
Op 21 april 1972 gaven Henk en Tonny elkaar het ja-woord. Nu vijftig jaar
later vieren ze dit samen met de gezinnen van hun zoon en dochter. Gezellig met z’n allen uit eten, want de geplande familiereis om het jubileum
te vieren, is door de omstandigheden in de wereld voorlopig uitgesteld.
De Eindhovense Henk en de Nuenense Tonny leerde elkaar kennen tijdens een dansavond en al snel sloeg
de vonk over. Na een korte periode
verkering zijn ze op 16 december
1971 getrouwd voor de wet. Het echte huwelijk vond plaats op 21 april
1972 in de Sint Clemenskerk in het
centrum van Nuenen. Hier gaven ze
elkaar het ja-woord en daarna zijn ze
nooit meer uit hun geliefde dorp vertrokken.

Eerst woonden ze een paar jaar aan
de Vinkenlaan, daarna in hun zelfgebouwde twee-onder-een-kap woning aan de Lyndakkers, op de grond
waar Tonny opgroeide. Hier hebben
ze ruim 40 jaar gewoond, waarvan
een groot deel met hun kinderen.
Momenteel wonen Henk en Tonny
tijdelijk in Helmond, want ze zijn in
afwachting van hun nieuwe appartement in het centrum van Nuenen. Ze
hopen eind van dit jaar weer terug te
keren en nog jaren te genieten van
een gezond en gelukkig leven samen.
Van harte gefeliciteerd namens
Peter & Ilse, Cas, Ruben en Milan,
Frans & Ilse, Julius, Simon en Pien

IVN Nuenen

Vogelwandeling
Collse Zegge
De vogelwerkgroep van IVN Nuenen
wandelt op maandagavond 25 april
met iedereen die mee wil door de
Collse Zegge. Het gebied heeft een
afwisselend karakter met bos, water
en weiden. Interessante vogels die je
hier kunt treffen zijn onder andere de
kleine karekiet, tuinfluiter, grote gele
kwikstaart en buizerd. Zelfs de blauwborst wordt af en toe in het gebied
gehoord en gezien.
Om 19.00 uur vertrekken we met de
fiets bij Het Klooster. De start van de
wandeling is bij de Collse Watermolen. De Collse Zegge kan in het voorjaar erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte schoenen of laarzen draagt.
Controleer bij thuiskomst altijd goed
of je geen tekenbeet hebt opgelopen.Wil je meewandelen met de Vogelwerkgroep? Je bent van harte
welkom. Wil je meer informatie,
neem dan contact op met coördinator Roy van der Velden (06-15902603
of roypeter40@hotmail.com).

Dino’s bij Dierenrijk
Twintig levensechte dino’s hebben hun intrek genomen in Dierenrijk. De
prehistorische creaties zijn te zien van tot en met 6 juni. De dinosaurussen staan verspreid over het dierenpark in Mierlo.
Zo kunnen bezoekers oog in oog komen te staan met de Triceratops bij
de neushoorns, kunnen ze bij de alpaca’s een Spinosaurus van maar
liefst zeven meter hoog tegen komen
en ontmoeten ze bij de Garra Rufa Vis
de zes meter hoge Stegosaurus.
Daarnaast zijn er ook andere dinosaurussen te ontdekken zoals de Tyrannosaurus rex en een Oviraptor
met eieren. Deze levensechte creaties zijn normaal gesproken te zien in

World of Dinos, de grootste dino
expo van Europa.
Intense beleving
“Het is geweldig dat bezoekers deze
dino’s van dichtbij kunnen bekijken.
Een aantal van deze creaties bewegen en maken ook geluid, wat zorgt
voor een intense beleving,” vertelt
een enthousiaste Roel Huibers, general manager van Dierenrijk. Bij alle
creaties komen borden met informatie over de gewoonten, het eetgedrag en manier van leven.

Cadeauconcerten bij 150-jarig koninklijk mannenkoor ‘La Bonne Espérance’
Toen op 5 september 1871 vijf Eindhovense mannen een liedertafel oprichtten, kon niemand vermoeden dat dit zou uitgroeien tot een koninklijk mannenkoor dat nu, 150 jaar later, nog steeds actief is. Ook na de recente coronajaren! Het koor bestaat nu uit zo’n 80 zingende leden en zal
u, evenals de 149 jaar daarvoor, bekoren met bekende en minder bekende liederen. Dit alles onder de deskundige leiding en begeleiding van
Math Dirks, dirigent en Marjan Fey pianiste.

Lentedagen in De Walburg Tuinen Lieshoutse
Het is weer lente en waar kun je op 23 en 24 april beter zijn dan op een van
de meest paradijselijke plekken in deze omgeving?
De Lentedagen van de Walburg Tuinen aan het Boord in Nuenen zijn een
voorjaarsfeest van bescheiden omvang met een groot genoegen voor
de ware tuin- en natuurliefhebber! Je
kunt gewoon heerlijk rondwandelen
en genieten in deze oude tuinen met
veel bijzondere boomsoorten en
planten met opvallende bloeiwijzen.
Het barst van het nieuwe leven in de
lentetuin maar je hoort vooral vogels
en bijen. Op zondag 24 april klinkt
hier en daar ook de stem van een bevlogen verteller, zoals Desiree Hornikx met haar verhalen over de Lente
of van de dichters Fred Lambert en Jarich Nieuwland, die voordragen uit eigen werk. Op beide dagen worden er

rondleidingen door de tuinen gegeven over de geschiedenis van deze
tuinen en de wereld van planten en
insecten. Verhalen voor grote en kleine mensen! Ook het tuincafé en de
plantenwinkel zijn geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Entree: € 5,00. Info
via de website www.dewalburg.nl

middag bij
KBO Lieshout
De eerstvolgende bijeenkomst van
de leesclub is op donderdag 21 april
om 14.00 uur in het Zonnehof van
Franciscushof. We gaan vóór die
bijeenkomst het boek ‘En De Wereld
Was Jong’ lezen van de schrijfster Carmen Korn. Het is het eerste deel van
een trilogie over het leven van een
paar vriendinnen. Het verhaal speelt
zich af in Keulen, Hamburg en San
Remo. De Tweede Wereldoorlog is
nog maar net voorbij en er kan weer
gefeest en geleefd worden. Het is
nog onzeker wat de toekomst zal
brengen. U bent van harte welkom.
Lieshoutse Middag
Op zondag 24 april wordt de Lieshoutse Middag gehouden in zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat. Dit jaar zorgt
de band Sixty4 voor de muziek en bovendien is er nog een verrassingsoptreden. Natuurlijk zijn er drankjes en
hapjes. De toegangsprijs is 5 euro.
Aanmelden bij de Inloop. De zaal gaat
open om 13.30 uur en aanvang is om
14.00 uur. Rond 18.00 uur is de afsluiting.
KBO-Beweegtuin
Elke dinsdag- en vrijdagochtend kunt
u onder professionele begeleiding
komen sporten in onze beweegtuin.
Op dinsdag is Jaccy van den Enden en
op vrijdag Arie Aarts de begeleider.
Na afloop staat er een kopje koffie
klaar. Buiten deze tijden kunt u natuurlijk op eigen gelegenheid komen
sporten.

22-04-1982 / 22-04-2022

Addie en Marja van Kessel
al 40 jaar een mooi paar!
Lieve pap en mam / opa en oma,
van harte gefeliciteerd met jullie
robijnen huwelijk. We gaan er een
mooi feestje van maken.
Liefs,
Maikel, Sander & Sabrina,
Dean en Owen

Inloop
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook
intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmorgen is er van tien uur tot half
twaalf een Inloop in het Dorpshuis
waar ook bestuursleden aanwezig
zijn. U kunt hier informatie krijgen
over de vereniging of u aanmelden
voor een activiteit. Loop eens binnen
voor zo maar een praatje bij een kop
koffie. En maak kennis met een actieve
seniorenvereniging. U bent van harte
welkom.

Na Eersel op 10 april biedt La Bonne
op 24 april aanstaande een cadeauconcert aan Son aan. Het vindt plaats
in het Vestzaktheater, Kerkstraat 2,
5691 AK Son. De aanvangstijd is
13.30 uur en de toegang is gratis.
Er is een fraai programma samengesteld. Na afloop staat er een collectebus voor een goed doel. Dit zal Hospice Madelief te Son zijn. Voor de actuele situatie van jubileumactiviteiten kunt u onze website bezoeken:
www.labonneesperance.nl/het-koor/
jubileum-150-jaar-la-bonne.

Daarna zijn er nog twee cadeauconcerten, die ook gratis kunnen worden
bijgewoond:
Nuenen: 1 mei in de H. Clemenskerk,
Park 53, 5671 GC Nuenen. Dat begint
om 14.00 uur. Het goede doel is hier:
Charitas Nuenen.
Waalre: 15 mei in de St. Willibrorduskerk, Markt 22, Waalre. Ook dat begint om 14.00 uur. In Waalre wordt
geld opgehaald voor Parochiaal Missiecentrum Waalre.
Voor meer informatie:
secretariaat@labonneesperance.nl of
06-22143323 Fons de Breet

EnergieHuis Slim Wonen 2022

Regiokalender activiteiten mei en juni
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en
door bewoners van acht gemeenten in de regio. Bekijk alle lokale initiatieven via onze website en kies ‘Jouw gemeente’ of ‘In mijn buurt’.
Themabijeenkomsten in de regio,
aanmelden via website en kies
‘Agenda’ of het lokale email adres:
Helmond 9 mei 19.30 uur: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
Helmond 23 mei 19.30 uur: Slim isoleren en ventileren (EnergieHuis Torenstaat 3)
Helmond 7 juni 19.30 uur: Zonnepanelen waar moet ik op letten? (EnergieHuis Torenstaat 3)
Helmond 20 juni 19.30 uur: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
Bezoek de lokale Inloopspreekuren in mei en juni 2022
Geldrop: zaterdag 14 en 28 mei en 11
en 25 juni 11.00-13.00 uur in de bibliotheek (Heuvel 94)
Mierlo: zaterdag 7 en 21 mei en 4 en
18 juni 11.00-13.00 uur in d’n Intheek
(Dorpsstraat 113)
Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00
uur in de bibliotheek (J.H. Hugo van
Berckellaan 18)
Helmond: elke di-wo-do-vr 13.0017.00 en zaterdag 10.00-13.00 uur
EnergieHuis (Torenstraat 3)

Laarbeek thuisafspraak door Energiecoach aanvragen via info@duurzaamwonenlaarbeek.nl
Voor een korte vraag bel of email
Telefonisch Energiespreekuur 0850410041: dinsdag en donderdag
13.00-17.00 uur
E-mail Serviceloket: voor een korte
vraag via info@energiehuisslimwonen.nl
Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@
energiehuisslimwonen.nl
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Markt voor Oekraïne
op De Wentelwiek
Door Caroline van Nes
Afgelopen vrijdag was er op Kindcentrum De Wentelwiek een heuse
markt, om geld in te zamelen voor Oekraïne. Alle klassen hadden een eigen kraam en bovendien waren er de nodige tafels en kleedjes op het
gras. Het was prachtig weer, de opkomst was groot en de sfeer was geweldig. Er werden onder andere zelfgemaakte cupcakes, boeken en tijdschriften, sieraden en suikerspinnen verkocht. Ook konden er lege flessen worden ingeleverd, op doel worden geschoten en er kon worden geknuffeld met echte kuikentjes!
Noor en Lieke uit groep 6/7b hadden
de actie bedacht. Noor: “We waren bij
Lieke thuis en we wilden iets doen
om geld in te zamelen voor Oekraïne.
Toen hadden we verzonnen om het
met de hele school te doen, dan hebben we nog veel meer geld en dat is
gelukt.” Lieke: “Mijn oom heeft deze
kraampjes aan ons geleend, hij regelt
feestjes, daarom heeft hij deze
kraampjes. Hier op school zijn een
paar kinderen uit Oekraïne, die zitten
nog wel in een apart klasje, omdat ze
de taal nog niet zo goed kunnen. Ze
spelen wel leuk met ons buiten en we
leren ze een beetje Nederlands.”

Noor: “We vinden het heel erg dat er
oorlog is in Oekraïne. De papa moet
dan daar blijven en de mama en de
kindjes moeten vluchten, ze kunnen
dan niet naar school en ze hebben
soms geen eten. Dat vinden we heel
zielig. Daarom hebben we deze
markt en het gaat heel goed. We verkopen zelf cupcakes en dromenvangers en ze zijn al bijna allemaal verkocht.”
Aan het eind van de markt werd bekend dat De Wentelwiek met deze actie maar liefst € 1142,30 heeft opgehaald!

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Hier heur ik thuis

Fotowedstrijd
‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200’

Is fotografie jouw passie en woon je in Nuenen, Gerwen of Nederwetten? Dan nodigen en dagen wij je uit om mee te doen aan de fotowedstrijd die IVN Nuenen en Heemkundekring De Drijehornick
samen met stichting NGN200 organiseren in het kader van het
200-jarig bestaan van onze gemeente.
Categorieën

Als amateurfotograaf kun je tussen 1
april en 31 juli 2022 eigen foto’s inzenden
in 3 verschillende categorieën (maximaal 2 foto’s per categorie):
• Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
• Historische monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
• Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Deze foto’s moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2022.

Geven, Marie Louise Nijsing en RobertJan Hoogerbrug. Zij nomineren in elke
categorie 15 foto’s die in het derde en
vierde weekend van september geëxposeerd worden in het Weefhuis in

©

Nuenen. Op 16 september wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. Zij
ontvangen naast een juryrapport een
Centrum-cadeaubon van € 100,- (1e
prijs), € 50,- (2e prijs) of € 25,- (3e prijs).
Er zijn dus drie prijzen per categorie.
Alle 45 genomineerden ontvangen na
de expositie de afdruk van hun eigen
foto op aluminium.

Doe je mee?

Op de website ngn200.nl vind je het
wedstrijdreglement en alles wat je verder moet weten over de fotowedstrijd.

Expositie genomineerde foto’s

Alle inzendingen worden beoordeeld
door een vakjury die bestaat uit John

Lambertus concerten en
Theater Speelhuis presenteren:

Klassiek in je
spijkerbroek!

Op zondagmiddag 24 april kan iedereen, jong en oud, een groot aantal topmusici ontmoeten en ze horen
spelen op de middag van ‘Klassiek in
je spijkerbroek’. In een ongedwongen sfeer, met een hapje en een
drankje, luisteren naar toegankelijke
klassieke muziek? Ja, dat kan! Want
klassieke muziek hoeft helemaal niet
ver van je bed te zijn. Van 14.00 tot
17.00 uur staat Theater Speelhuis in
het teken van kennismaken, beleven
en proeven: klassieke muziek komt
naar je toe!
Plaats: Theater Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Helmond. Entree: € 12,50
(studenten en scholieren) tot € 25,(kaartverkoop via Theater Speelhuis)
Meer info: www.lambertusconcerten.nl en www.theaterspeelhuis.nl

Annette Holthuis benoemd
tot erelid van LONU
Tijdens de Algemene ledenvergadering van LONU op 12 april is Annette
Holthuis wegens haar enorme verdiensten voor LONU benoemd tot erelid.
Annette was 21 jaar onvermoeibaar
hoofdtrainer. Daarmee was zij verantwoordelijk voor het sportieve beleid.
Zij gaf inhoud aan de trainingen, gaf
coaching en aansturing aan de andere trainers en trainde zelf ook vaak
een groepje lopers. Dit altijd met veel
toewijding en aandacht voor eenieder. Ook de cursussen voor starters
heeft zij georganiseerd en geleid en
daarmee haar enthousiasme overgebracht op beginnende hardlopers.
Daarnaast heeft Annette het beheer
van de uitgifte van de LONU-kleding
jarenlang op zich genomen. Ook
voor andere taken was zij altijd inzetbaar. Met al haar activiteiten heeft zij
een belangrijke stempel gedrukt op
de vereniging. Afgelopen najaar is
Annette gestopt als hoofdtrainer,
maar gelukkig blijft zij zich inzetten
voor LONU.
Wilt u ook in clubverband hardlopen? In september begint onze starterscursus weer. Als u al een half uur

kunt hardlopen, kunt u vrijblijvend
vier keer met ons mee trainen. Wij lopen op dinsdag- en donderdagavond en zaterdagochtend. Voor
meer informatie stuur een mailtje
naar info@lonu.nl

Annette Holthuis ontvangt felicitaties en
bloemen van Anne Joustra (rechts), voorzitter van LONU.

Supportersclub huldigt jubilarissen
De supportersclub ‘de Lieshoutse Wielrenners’ huldigde tijdens de jaarvergaderingen op 30 oktober 2021 en 25 maart jongstleden haar jubilarissen. Zestien in totaal, twee diamanten, twee gouden, tien robijnen en
twee zilveren jubilarissen.

Veel ooievaars in Dierenrijk
Dierenrijk heeft dit jaar veel ooievaars te gast. De dierentuin in Mierlo
heeft momenteel maar liefst dertien nesten met broedende vogels. Nooit
eerder werden er in het park zo veel geteld.
De dieren zitten op allerlei plekken in
het park, waaronder bij de otters,
neushoorns en op de volière. Hoofd
dierenverzorger Stephan Rijnen
vindt het fantastisch om te zien dat
de ooievaars zo massaal in Dierenijk
neerstrijken. “Dierentuinen zetten
zich actief in voor het behoud van de
natuur, ver weg, maar ook dichtbij.
Parken hebben vaak verschillende
initiatieven om ook de inheemse die-

ren en planten te beschermen. We
zijn dan ook erg blij dat ooievaars
zich hier zo goed thuis voelen.”
In de jaren zeventig was de ooievaar
zo goed als verdwenen uit Nederland. De Vogelbescherming heeft,
met de inzet van vele vrijwilligers,
weten te voorkomen dat deze vogelsoort in Nederland uitstierf. Inmiddels wordt de vogel niet meer met
uitsterven bedreigd.

Foto Dierenrijk

Nest trouw
Het nest van een ooievaar bestaat uit
grote takken en twijgen en wordt aan
de binnenkant bekleed met zacht
materiaal zoals graszoden en ander
plantenmateriaal. Gemiddeld heeft
een nest een diameter van 1,5 meter
en een nest kan wel 2 ton wegen. De
trekvogels keren vaak terug naar hetzelfde nest en bouwen het ieder jaar
weer verder uit, soms wel tientallen
jaren lang. Doordat ooievaars hun
nest trouw ieder jaar weer opzoeken,
blijven ook de paartjes bij elkaar.

Muziek in
de Cathrien

Frans van Alpen en Johan van den
Hoogenhoff ontvingen het embleem
in glas en lood voor 60-jarig lidmaatschap. Hein en Frans van Berlo ontvingen een speld voor 50-jarig lidmaatschap. Voor 40-jarig lidmaatschap is er een herinneringsschild.
Deze waren voor Twan en Erik van
den Hoogenhoff, Henk Scheepers,

St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 23 april, 15.00 uur.
Henk Kooiker 60-jarig organist jubileum
Vanmiddag viert Henk Kooiker zijn
60-jarig jubileum als organist. Ter gelegenheid daarvan voert hij, naast
andere werken, de speciaal in opdracht van hem geschreven Rhapsody for Two Organs van Fred Vonk uit,
samen met Ruud Huijbregts.
Henk is bestuurslid van Stichting Collegium Musicum Eindhoven, organisator van onze concertserie ‘Muziek
in de Cathrien’. Daarnaast is hij orgelbouwkundig en akoestisch adviseur
bij de nieuwbouw en restauratie van
pijporgels en kerken, waaronder bij
de restauratie van het orgel in het
Concertgebouw te Amsterdam. Als
vaste organist is hij actief in Den
Haag en Waalre en als graag geziene
gast in onze eigen st. Catharinakerk.
Registratie en betaling voor dit concert kunt u desgewenst vooraf regelen
via site www.muziekindecathrien.nl

Jubilarissen 2021

Jubilarissen 2022

Jos en Thea Raaijmakers, Cor Migchels, Mia van de Broek, Silvia de
Veer, Joop Peeters en Peter Schepers.
Het verenigingsbord voor de 25-jarige jubilarissen ging naar Ingrid van
Vijfeijken en Alber van der Aa.
De avonden werden afgesloten met
de traditionele kaartavond.
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Always Forever,
hèt wedding event in de regio
Kom kijken, proeven en inspiratie opdoen bij de leukste trouwbeurs in de regio
van Always Forever op 24 april. De locatie is De Watermolen van Opwetten in Nuenen. Een mix van de leukste bedrijven uit de trouwsector staan klaar en geven vrijblijvend informatie aan toekomstige bruidsparen.
Always Forever wedding events is de
specialist in het organiseren van trouwbeurzen. Van fotografie, visagie en decoratie tot de DJ of band, de juwelier én die
onvergetelijke huwelijksreis, dit event
presenteert een mix van alles wat er
komt kijken op het gebied van trouwen
op één locatie.
De leukste bedrijven uit de trouwsector
zijn verzameld en elke discipline heeft
maximaal 2 professionals om het overzichtelijk te houden.
Daarnaast is er een doorlopende modeshow met de nieuwste trends op het gebied van bruidsmode.

Jullie mooiste dag
De aanloopperiode naar een bruiloft is
een feest. Always Forever hecht er veel
waarde aan dat dit ook uitgestraald wordt
op de trouwbeurzen die ze organiseren
op een sfeervolle locatie. Enthousiaste ondernemers met passie voor hun vak staan
de bezoekers graag te woord. Elke bezoeker ontvangt na afloop een goed gevulde
goodiebag met leuke producten.
Always Forever wedding event
24 april, 11.00-16.00 uur. De Watermolen
van Opwetten. Toegang is gratis. Kijk voor
meer info op Facebook, Instagram of Pinterest. www.alwaysforever.nu
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BACKHAND
BAMIBAL
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BEKER
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep BEZIGHEDEN
51
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BLAAR
57
BOOMMARTER
T W E N E D E H G I Z E B H E BOTJE
N A R E D E R R N R B L A A R BOXER
CINEAST
A D H R U B O O M M A R T E R DANSER
N E V E O H H Z O R I P J O R DECODEREN
DROOGOVEN
E N U D K H T E Y G O T P E A GENANT
Sudoku
G B R O O R O N I D O P L A C GEZEGDE
GRAPPA
E A E C E I X F I B E V E C E HARIG
Z C N E K A K U B R E D E I W HEIBEL
E K M D J D M L G E S L M N E HOEVEN
HOFBEAMBTE
G H O L E N B E E R A P T E R HOLENBEER
D A N S E R Z Z W E R M E A E IDEEEL
IMPRINT
E N E L L A N K W I E E B S L KAKEN
O D E O G R E D N O X D K T D KNALLEN
KOEKJE
L O R S M E S T S T O F I E E KOUDE
V E R Z U I M T L A B I M A B LARYNX
LEEMTE
MESTSTOF
NAREDE
ONDERGOED
OPPERGEZAG
WIN EEN WAARDEBON
PODIUM
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 RACEWERELD
ROZEN
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
TREEM
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
VERZUIM
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: VLOED
VUREN
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
WADEN
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
WIEDER
Winnaar: week 14, Mw. E. van Gils, Nuenen.
ZWERM
S P E LT H E R A P E U T
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Verticaal:
2 tv- en radiobedrijf 3 broeibak 4 delfstof 5 nieuw (in samenst.) 7 vragend vnw. 8 Ned. omroep
9 Bulgaarse munt 10 raadsel 11 riv. in Europa 14 grijsbruin 16 enzovoort 17 kameraad 18 speelgoed
19 chief executive officer 22 luitenant 25 dichterbij 26 kastelein 27 vuurpijl 28 staartbeen
30 blauwwit metaal 32 zangnoot 35 snedig 36 erbarmen 37 huidverdikking 38 tevens 39
snaarinstrument 40 corpulentie 42 Engelse graanjenever 44 schapengeluid 46 metalen staafje
48 kinderslaapplaats 50 ouderloos kind 53 dik en zwaar 54 muziekgenre 56 werkschuw
57 biologisch afbreekbaar afval.
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Horizontaal:
1 zeer heet 6 alpenhut 12 gerucht 13 bakruimte 15 oliedom 18 dienstverlening 20 noordnoordoost
21 knop op het toetsenbord 23 scheepstouw 24 hevig streven 26 vloeistof 28 luchtvervuiling 29 friet
31 Italiaans gerecht 33 projectieplaatje 34 frisheid 36 soort 38 humorloos 41 zijrivier v.d. Elbe
43 nog te betalen 45 indianentent 47 deel v.e. vis 49 energiezuinige verlichting 51 klapje
52 laborant 55 sierlijk 58 lap 59 Europese voetbalbond 60 Jamaicaanse muziek 61 eethuis.
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Wim Daniëls ‘Koken met taal’
in Ons Tejater
Alweer de laatste voorstelling van dit seizoen en wat
voor een; Wim Daniëls met ‘Koken met taal’. Deze voor
Laarbeek zeer bekende woordkunstenaar speelt op
vrijdag 22 april om 20.30 uur in Ons Tejater.
Deze voorstelling was oorspronkelijk gepland op 8 januari maar, in verband met de toen geldende coronamaatregelen, doorgeschoven naar 22 april 2022.
Mocht u tickets hebben van de voorstelling van 8 januari en u hebt ze niet geannuleerd, dan zijn deze tickets geldig op 22 april 2022.
Letters, woorden, zinnen, leestekens, ze zijn als de ingrediënten voor het bereiden van een maaltijd. In dit
geval is taalexpert Wim Daniëls een graag geziene
gast in talkshows. Wim Daniëls de kok, de taalkok, die
in zijn voorstelling ‘Koken met taal’ laat zien wat er allemaal voor lekkers gemaakt kan worden met taal. Hij
schotelt de verrukkelijkste taalgerechten voor, niet alleen voor fijnproevers, maar voor iedereen. En zijn programma ligt nooit zwaar op de maag. Een avond genieten van wat de taal te bieden heeft.
Datum: Vrijdag 22 april 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout.
Info en reserveringen: www.SDLB.nl

Foto Cees van Keulen
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PROGRAMMA
KONINGSNACHT
KONINGSDAG
27 APRIL 2022
Viering van Koningsdag
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
De laatste ‘normale’ Koningsdag was in
2019, nu dus alweer drie jaar geleden.
Twee jaar kon de viering van Koningsdag
vanwege de maatregelen ter bestrijding
van het coronavirus niet in zijn ‘normale’
vorm plaatsvinden. Maar dit jaar is Koningsdag weer helemaal als vanouds. We
kunnen het nu dubbel en dwèrs inhalen.
De Koning wordt dit jaar 55 jaar. Koning
Willem-Alexander, koningin Máxima en
hun familie vieren Koningsdag dit jaar in
Maastricht, de hoofdstad van de provincie Limburg. In ons eigen Nuenen hebben de Oranjecomités en
stichting Parkevenementen Nuenen zich ingespannen om een
aantrekkelijk programma te brengen. In de verschillende dorpskernen en wijken vinden gezellige activiteiten plaats voor jong
en oud. Er zijn zelfs nieuwe onderdelen in het programma. Via
het Oranjecomité Nuenen kon je je buurt aanmelden voor ‘Koningsdag in je buurt’. Dit initiatief is ontstaan in coronatijd en
krijgt nu een mooi vervolg.
De gemeente Nuenen houdt dit jaar op Koningsdag, 27 april,
weer een bijeenkomst voor alle gedecoreerden. Alle gedecoreerden zijn hiervoor uitgenodigd. Zij worden verwacht in Het Klooster, uiteraard met hun opgespelde onderscheiding. Bijzonder aan
deze bijeenkomst is dat gedecoreerden het groot modelversiersel mogen dragen. Voor velen is dit de enige keer in het jaar dat
dit kan. Na afloop van deze bijeenkomst zal showkorps O&V Nuenen om 12.15 uur een aubade brengen voor Het Klooster, speciaal voor de nieuw gedecoreerden na de lintjesregen. Na een
wandeling over de Oranjemarkt rondom het Park gaan we tot slot
naar Nederwetten om daar aanwezig te zijn bij de festiviteiten.
Koningsdag is dit jaar weer een feest voor heel het land. Ook in
onze dorpen zal het weer oranje kleuren. Ik roep iedereen op,
jong en oud, om dit volksfeest gezellig mee te vieren. Alle organisatoren van de festiviteiten in de dorpen en wijken wil ik danken
voor hun inzet, tijd en energie. Ik wens iedereen een feestelijke
en gezellige Koningsdag 2022 toe.
Met vriendelijke groet, Maarten Houben
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

DINSDAG 26 APRIL 2022
ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN

NUENEN PARK | 19.00 uur DJ
19.30 uur
Drumfanfare Jong Leven
20.00 uur
DJ
20.30 uur
Band Livestock
22.00 uur
DJ
22.30 uur
Band Qwint
24.00 uur
Einde Koningsnacht 2022

KONINGSDAG

WOENSDAG 27 APRIL 2022

NUENEN - PARK | ORGANISATIE ORANJECOMITÉ
13.00 uur
Band Multiple Choice
14.00 uur
DJ
ammargorP
14.30
gadsgnuur
inoK gninepO Dansschool:
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KONINGSDAG
2022
Als of er een sprookje werd uitgeblazen, maart 2020. Opeens
stond alles nagenoeg stil. Wat volgde waren spannende
tijden waarbij (volks) gezondheid voorop stond en activiteiten
geannuleerd werden. Een jaartje verder net zo spannend maar
ook dit jaar geen grote bijeenkomsten. Jammer maar in de
samenleving hing een gevoel ‘maar wat dan wel’? Het idee van
Koningsdag in je buurt is geboren mede naar aanleiding van een
straatbingo (op 1,5 meter afstand) bij mij in de wijk. Hierin ligt
de grondslag voor het organiseren van Koningsdag in je buurt
want hoe gezellig is het toch om ’s ochtends met buurtgenoten
iets te ondernemen, kopje koffie, limonade en tompouce erbij.
Een evenement waar iedereen wat aan heeft.
Persoonlijk vond ik Koningsdag 2021 fantastisch. Jammer dat
Koning Willem Alexander geen gehoor gaf aan het verzoek van
Oranje Comité om Nuenen te bezoeken maar desalniettemin
was de start van Koningsdag in je buurt perfect. Heerlijk weer,
gezelligheid, creativiteit en ‘samen iets mét en vóór je buurt’
waren voldoende om Koningsdag in je buurt vast op de Oranjeagenda te zetten. Maar goed, de keerzijde is dan wel weer dat de
kinderoptocht is komen te vervallen.
En wat zeker niet onbenoemd mag blijven, was de inzet van
Mark Elbers. Wat hadden we graag dit jaar met hem en zijn
vrouw Peggy weer de optredens in Nuenen verzorgt maar het
liep anders. Daarom nogmaals een dankbare verwijzing naar
deze fantastische man.
Voor wat betreft Koningsdag - dit jaar dan ook een hybride
versie van de oude variant en de nieuwe variant waarbij we
buurtbeleving en gemeenschappelijke beleving samen willen
laten komen. De wijkverenigingen en – initiatieven verzorgen
Koningsdag in je buurt en vanaf 11.30 uur de Oranje Markt.
Park Horeca verzorgt weer traditiegetrouw de muzikale invulling.
En als ik dan toch in de gelegenheid ben om
nieuwtjes te vermelden dan vermeld ik graag
de intensievere samenwerking met Scouting
Rudyard Kipling samen met Het Goed. Zo
willen we bewuster omgaan met het afval
van de Oranje Markt. Overigens,

14.30 uur: Officiële opening Koningsdag
Toespraak Burgemeester
Oranje Toast op de Koning
nettewredeN raaleppoK eD AFM
15.00 uur: Start spellen en activiteiten
16.30 uur: Prijsuitreiking Parade
Programma
18.00 uur: Einde
13:45 Aanmelden Kinderen

Parade versierde tweewieler
Parade: Win een prijs!
Versier je fiets, step of skelter zo mooi en koninklijk
14:00 Start Parade
als mogelijk. Er zijn prijzen voor het mooiste voertuig.
Ten Hout, Bloemhoefstraat, de Koppel
Drankje en muziek:
Muziek door Showcorps O&V
We hebben drankjes voor de kinderen en volwassenen.
Lekkere traktaties en voor de echte trek broodjes.
Betalen met Pin kan ook!

15:00 Start Spellen en Activiteiten
PS: het Oranje Comité Nuenen zoekt
16:30 Prijs uitreiking Parade
nog versterking voor bestuur en
18:00 Einde
organisatie
bestuur@oranjecomite-nuenen.nl

Parade: Win een prijs!
Versier je fiets, step of skelter, zo
mooi en koninklijk als mogelijk. Er
zijn prijzen voor het mooiste
voertuig.

MFA De Koppelaar
DrankjeNederwetten
+ Muziek

We hebben drankjes voor
de kinderen en
volwassenen.
en voor
Qwint vindt haar oorsprong in de KempenLekkere
in 2015traktaties
met uitsluitend Kempische muzikanten.
de echte trek, broodjes.
Maar inmiddels bestaat de band na wat wisselingen
Betalen metuit
PINzeer
kan erook!

Wij wensen iedereen een
fijne Koningsdag toe.
14:30 Officiële Opening Koningsdag
Toespraak BurgemeesterNamens het Oranje Comité Nuenen
Matthijs Brandt, voorzitter.
Oranje Toast op de Koning

Band QWINT

varen muzikanten vanuit alle windstreken. Melodische “ClassicRock” covers van favoriete nummers van de leden, vormen de
basis van het Qwint repertoire. Maar met een nog maar pas toeMFA De Koppelaar Nederwetten
getreden zangeres, worden inmiddels ook uitstapjes naar stevige pop gemaakt.
Claudia, Willy, Lambert, Bart en Kees brengen een verrassende
mix van stevige covers van bekende bands met veelal meerstemmige zang, zoals Toto, Doobie Brothers en Little River Band maar
ook Anouk, Alannah Miles en Beth Hart.

Zwanenstuck
Na een succesvol 2021 wordt er ook dit jaar weer op Koningsdag
een kinderkleedjesmarkt georganiseerd op het veldje/speeltuin
aan de Zwanenstuck (Nuenen oost). Er zijn veel kinderen die op
een kleedje spulletjes of iets lekkers verkopen en er is de mogelijkheid tot het spelen van diverse spelletjes. De markt is van
10.00 uur tot 14.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

De Vroente
In de ‘binnentuin’ van De Vroente, ‘de kuil‘, vindt op koningsdag
KINGSFESTIVAL De Vroente plaats. De wijk wordt voor een dagje
omgedoopt tot een heus festival terrein. Om 10.30 uur wordt geopend met alle kids met de Koningsdagdans van kinderen voor
kinderen. Daarna worden de fietsen versierd voor een ererondje
door de wijk.
Daarna is het tijd voor de kleedjesmarkt, er komt een springkussen, spelletjes, de kinderen kunnen geschminkt worden, en dat
alles onder het genot van iets lekkers te eten en drinken. Naast
de activiteiten voor de kinderen is deze dag ook voor alle wijkgenoten een gezellig moment om elkaar te ontmoeten en bij te
kletsen.

Wijkvereniging De Hofwijk
Wat organiseren wij op Koningsdag in de buurt op woensdag 27 april 2022!
Waar: op het pleintje aan de Herikhof en in en rond de speeltuin.
Voor de kinderen
• Verschillende sport en spel
activiteiten
• Het verkopen van speelgoed
• Wafels bakken en versieren

Voor de volwassenen
• Een gezellige plek met
koffie/ thee en iets lekkers
• Jeu de Boules

Voor wie: voor alle kinderen en volwassen uit de buurt en uit
Nuenen die zin hebben in een feestelijke en gezellige morgen!
Hoe laat: van 9.30 tot 12.30 uur.

Band Multiple Choice
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Hilarische taferelen bij
‘Maak plaats voor Mevrouw’
Na het nodige corona-oponthoud kunnen de Lindespelers eindelijk hun
klucht ‘Maak plaats voor Mevrouw’ gaan spelen. We werden uitgenodigd voor
hun try-out, ter voorbereiding op de opvoeringen op 29 en 30 april en 1 mei.
Wat een feest heeft de spelersgroep
er van gemaakt. Decor, aankleding,
licht en geluid waren prima verzorgd.
De klucht, zeker niet het makkelijkst
te spelen toneelgenre, wordt door de
Lindespelers met veel vaart op het
toneel gezet. ‘Maak plaats voor ‘Mevrouw’ is een typische klucht, dus vol
verwarringen en persoonsverwisselingen en vertelt het verhaal van een
uitgeversduo dat het niet zo nauw
neemt met de huwelijkstrouw. Maar
toevallig lopen de afspraakjes iets te
veel door elkaar en toevallig worden
ze ook nog eens in dezelfde slaapkamer gepland. Als dan ook nog een
preutse kinderboekenschrijfster, een
heerlijke rol van Anneberthe Stolten,
ten tonele verschijnt is de ellende
compleet. Verwarring en hilariteit
alom dus.
Het prima acteerwerk, onder de
strakke regie van Jan Vaes, van de gelouterde spelers Linda Jacobs, Jos
Habraken en Peter Dirne geeft de
minder ervaren spelers evenzeer
vleugels. Het spelplezier spat ervan
af en de kijkers kunnen anderhalf uur
meegenieten. Dat gaat straks ook in
een volle zaal ongetwijfeld vele lachsalvo’s opleveren.

De klucht van de bekende toneelschrijvers Cooney en Chapman biedt
de toneelgroep alle mogelijkheden
om hun spelkwaliteiten te etaleren.
Vaak is de verstaanbaarheid bij amateurtoneel een lastig issue, maar de
Lindespelers kiezen ervoor om alle
stemmen te versterken hetgeen een
aanzienlijke verbetering oplevert. Na
de eenakter-pareltjes van enige
maanden geleden is dit weer een
aanrader van onze Nuenense toneelvereniging.
Nog te zien in Het Klooster: Avondvoorstellingen op 29 en 30 april en
zondagmiddag 1 mei. Kaarten via
www.lindepelers.nl, of op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur in Het
Klooster of voor aanvang van de
voorstellingen.

Spannende ontknoping
in BC Nuenen Pubquiz
Vrijdag 15 april presenteerde BC Nuenen de uitgestelde pubquiz van
2021. Vanwege de corona maatregelen kon de quiz afgelopen november
niet plaatsvinden.
Vier enthousiaste teams hadden zich
gemeld voor de strijd in de kantine
van sportzaal De Hongerman. Voor
deze editie had de organisatie een
leuk ‘extraatje’ bedacht: op de vrijdagavond een week eerder werd een
clubtoernooi georganiseerd met als
1e prijs een extra punt tijdens de
pubquiz. Wat als ludieke actie was
bedoeld bleek achteraf van grote invloed op de uitkomst van de quiz…

Tijdens de vorige editie van de pubquiz kreeg de organisatie de opmerking dat de vragen iets te moeilijk
waren. Dat bleek destijds ook uit de
uitslag: alleen het winnende team
had toen (iets) meer dan de helft van
alle vragen goed. Dus bij de editie
van dit jaar waren de vragen wat algemener en dat heeft zijn effect niet
gemist: alle deelnemende teams
hadden méér dan de helft van de 60
vragen goed gemaakt. Het beloofde
een spannende strijd te worden en
na de 6 reguliere rondes stonden er
maar liefst 2 teams met 63 punten
gedeeld op de 1e plaats. Echter een
‘tie breaker’ was niet nodig want…
weet u nog dat ene punt dat tijdens
het toernooi werd gewonnen? Dat
moest nog bij de eindstand worden
opgeteld en zo werd het toepasselijk
genaamde team ‘Puntje Extra’ uitgeroepen tot winnaar van de BC Nuenen Pubquiz 2021 met een verschil
van één punt. Gefeliciteerd mannen!

Het boekenteam van Weverkeshof
op de Oranjemarkt in Nuenen!
Nu alle corona maatregelen opgeheven zijn, is Weverkeshof weer open en
volop actief. Er zijn lammetjes en kuikens! De website van de dorpsboerderij is ook vernieuwd en geeft een goed overzicht van alle activiteiten
die op onze website te vinden zijn.
Ook de boekenhoek is nu een vast
element van onze activiteiten. In de
periode van sluiting in december en
januari is deze weer vernieuwd. De
vaste elementen romans, thrillers, literatuur en kinderboeken staan in de
kast in de huiskamer en in de boekenhoek. Voor de themareeksen kozen wij voor landen/reizen, koken,
tuinieren en enkele kunstboeken. In
een van de vitrines in de huiskamer
en in een klein rijtje in de boekenhoek besteden we aandacht aan

Sunny Blues Nuenen presenteert

The Stoolgang

Zondagmiddag 24 april, vanaf
15.30 uur staat deze zuid Nederlandse bluesband op het podium
van Café Schafrath.
Blues, Shuffle, Boogie, Swing en uitstapjes naar Rock & Roll en zelfs Soul
vormen de hoofdmoot van deze muzikale middag.
The Stoolgang vist in de overvolle
bluesvijver naar bekende en onbekende songs die ze voorzien van de
‘Stoolgang saus’. The Fabulous Thunderbirds, The Blasters en Otis Redding zijn onder andere enkele voorbeelden voor hun. Het wordt in ieder
geval een middag met verschillende
stijlen binnen de blues muziek en de
voetjes komen zeker van de grond.
Zorg dat je erbij bent!
Sunny Blues Nuenen organiseert in
samenwerking met Café Schafrath
blues optredens in Nuenen en deze
zijn gratis te bezoeken. Op de hoogte
blijven?? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief via de website. Dan
mist u nooit een optreden en veel gezelligheid.
Datum: 24 april 2022, 15.30 uur. Entree gratis. Locatie: Café Schafrath,
Park 35 Nuenen.
www.sunnybluesnuenen.nl

De Weverkeshof kan altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Heb je zin om
te helpen dan kan je je aanmelden
via info@weverkeshof.nl. Wilt u boeken brengen, neem ook dan contact
op via het hiervoor genoemde e-mail
adres.
Tot ziens op de Oranjemarkt in Nuenen.

Na twee heerlijke voorstellingen van Van Maasakkers op Goede Vrijdag is
het fantastisch dat de data voor zijn concerten in 2023 al bekend zijn. Op
vrijdag 7 en zaterdag 8 april 2023 komt hij terug in Nuenen met zijn voorstelling ‘Zald’mhebbe!’. Noteer de data alvast in uw agenda. Volg de berichtgeving in deze krant of op de website van Cultuur Overdag voor informatie over de start van de kaartverkoop.
bij uitstek het domein van de cello.
Speelse en spitse composities brengen u weer op het puntje van uw
stoel. En bij de mambo en blues is het
zelfs moeilijk om stil te blijven zitten!
Toegangsprijs voor het concert is
€ 10,-. Meer informatie over het concert, het programma en de wijze van
kaartverkoop (via internet en voor
aanvang van het concert bij het kerkje) is te vinden op www.cultuuroverdag.nl.

Verrassing voor Marietje
Het was echt een Goede Vrijdag voor
Marietje. Ze genoot van het concert
én het praatje met hem na afloop van
het concert.
Zondag 1 mei:
Zes celli door zes eeuwen
Alsof een heel orkest bezig is vullen
zes cellisten, onder leiding van Lucas
Vis, het Van Goghkerkje met hun
klankkleuren. Van de volle en diepe
laagte tot de hoge fluittonen tuimelen de noten door de ruimte. Dan
weer als zangstemmen, met akkoorden - melodieën en harmonieën zijn

Vrijdagavond 6 mei:
film bij Cultuur Avonduur
Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons
bloed geestverruimend werkt, onze
problemen vermindert en de creativiteit verhoogt. Gesteund door deze
theorie, beginnen vier middelbare
school collega’s aan een experiment
waarbij ze de hele dag een constant
en weloverwogen alcoholpromillage
in hun systeem handhaven. Hoe dit
afloopt? Het is te zien op vrijdagavond 6 mei bij de film van Cultuur
Avonduur. Aanvang film: 19.30 uur.
Toegangskaarten à € 6,50 zijn op
werkdagen tijdens kantooruren te
koop aan de balie van Het Klooster.

Pinksterbraderie
in Lieshout
Op maandag 6 juni (2e pinksterdag)
organiseren de Gardistenbond en de
Commissie Boerenbruiloft Raopersgat in het Centrum van Lieshout de
jaarlijkse braderie.
Zij bieden verenigingen, hobbyisten
en ondernemers gevestigd in Laarbeek de mogelijkheid een kraam- of
grondplaats te huren. Deze aanbieding geldt alléén voor ondernemers
die tijdens deze jaarmarkt ‘non-food’
producten verkopen. Een grondplaats heeft dezelfde afmeting als
een reguliere marktkraam die aangeboden wordt voor de schappelijke
prijs van € 25,-. Verenigingen, hobbyisten en ondernemers uit Laarbeek
kunnen hiervoor uiterlijk tot 31 mei
contact opnemen via h.vanderput@
onsbrabantnet.nl of 06-29449513.
Reguliere marktkooplieden, verkopers van ‘food’ producten en eventuele gegadigden van buiten Laarbeek dienen voor inschrijving tijdig
contact op te nemen met organisatieburo EERI (telefoonnr. 0626352200, e-mail info@eeri.nl of via
www.eeri.nl).
Gardistenbond & Commissie Boerenbruiloft Raopersgat

IVN Kids

Vogels in
het Nuenens Broek
Op zondag 24 april april hebben we
twee gast-natuurgidsen bij IVN Kids
die heel veel weten over vogels.
Remy en Theo nemen kinderen en
hun (groot)ouders mee het Nuenens
Broek in.

Nuenen en omgeving. Een deel hiervan zullen we ook aanbieden op de
Oranjemarkt, waar u ons op 27 april
kunt vinden.

Gerard van Maasakkers:
data concerten 2023 bekend

Tijdens de wandeling vertellen ze
over verschillende vogels die in het
natuurgebied leven. En ook waarom
er zoveel vogels in het Nuenens
Broek leven. Ook zijn we onderweg
een moment stil zodat we heel goed
kunnen luisteren naar alle vogelgeluiden in het bos. Je zal versteld
staan! Tot slot kijken we of er kikkerdril te vinden is, want ook onder water gebeurt van alles in het Broek.
Informatie
We vertrekken om 10.00 uur bij de
poel op de kruising Het FrankrijkBroek. Laarzen dragen is aan te raden
en neem een verrekijker mee als je
die hebt. De vogelexcursie duurt tot
uiterlijk 12.00 uur.

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

Welkom in het kippenhok
Op dit moment is de wereld in onzekerheid. Hoelang gaat de oorlog in Oekraïne nog duren? Zetten de prijsstijgingen en inflatieverhoging zich voort in dit
tempo? Welke invloed krijgt dat op hypotheekrente, huizenprijzen en nieuwbouw? Het zijn vragen waar niemand een definitief antwoord op heeft, dus we
kunnen uitsluitend speculeren. Funda zag in het eerste kwartaal bij kopers een
lichte stijging van het vertrouwen in de markt. Bij verkopers werd dat vertrouwen iets minder. Zij raken wat in onzekerheid over de vooruitzichten, omdat
de hypotheekrente stijgt. Dit moedigt verkopers wellicht aan hun woning wat
eerder dan gepland te koop aan te bieden. NVM zag in maart een stijging van
het aanbod aan bestaande woningen, tegen de jarenlange trend in. Dit geeft
kopers misschien wat meer onderhandelingsruimte, al werd nog steeds 79%
van het aanbod boven vraagprijs verkocht. Maar een lichte daling is dat wel,
zoals ook de gemiddelde verkoopprijsstijging wat afvlakte.
Of het allemaal veel zoden aan de dijk gaat zetten, blijft afwachten. Een echte
marktimpuls kan slechts komen van een forse stijging in de productie van
nieuwe woningen. Die stagneerde het afgelopen jaar. Maar verscheidene gemeenten hebben laten weten dat er veel ‘in de pijplijn’ zit voor de komende jaren. En minister Hugo de Jonge is voortvarend aan de slag gegaan, zoals ik vorige keer al schreef. Hij publiceerde een Woon- en Bouwagenda waarin het rijk
meer gaat sturen en stimuleren. Ook wil de minister afdwingen dat de plannen
voorzien in voldoende ‘betaalbare woningen’, dat wil zeggen: onder een koopprijs van 355.000 euro of met een huur tot maximaal 1.000 euro.
Dat wordt een enorme uitdaging gezien de stijgende prijzen van bouwmaterialen en brandstoffen. De baksteen werd recent 50% duurder, de prijs van ijzer
en staal steeg met 70%. De topman van bouwconcern TBI
sprak in De Telegraaf onlangs de vrees uit dat vasthouden
aan een groot aandeel van betaalbare woningen in de
bouwprojecten zal leiden tot een overmaat aan kleine appartementjes in binnenstedelijke wooncomplexen: ‘eigenlijk kippenhokjes’. Te hopen is dat de
minister ook grotere projecten in weilanden aan de
rand van de steden mogelijk gaat maken. En dat hij
niet te eenzijdig inzet op enorme aantallen ‘betaalbare woningen’. Woningen in het midden- en hogere segment leiden namelijk tot doorstroming en dat heeft een
nog veel groter positief effect op de markt. Bovendien
voorkomt de minister daarmee dat hij te vaak ‘welkom in het kippenhok’ moet zeggen bij overdracht
van de ‘Hugo-woningen’.
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 april 18.30 uur: viering,
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 24 april 11.00 uur: viering,
vocale omlijsting, voorganger pastoraal werker J. Deckers.
Misintenties:
Zondag 24 april 11.00 uur: Pastor Freek
Groot (vanwege verjaardag); Annie
van Doorn - van Loon; Jan Billekens;
Jan van Deurzen; Marinus Donkers en
Petronella Donkers - Daams (vanwege
verjaardag Petronella); Anneke Kluijtmans - Swinkels; Truce en Herman
Campman - Heuijerjans; Gertrude van
Laarhoven (vanwege sterfdag) en
Cees van Laarhoven en familie.

Zondag 24 april. Beloken Pasen.
10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 25 april. 18.30 uur H. Mis, H.
Marcus, evangelist; gedachtenis van
de Kruisdagen; na de Mis Litanie van
alle Heiligen.

Lieve Bab, met ons aan je zijde waren dit
opeens je laatste levensdagen.
Wat zullen we je missen.

* Eindhoven, 28 december 1935

Hans en Natalia

Nuenen:
Nuenen:

Marianne
Evie en Sander, Maas, Jules
Gaby, Yara, Rens

Op donderdag 21 april tussen 18.30 en 19.15 uur krijgt u de gelegenheid
Stephan een laatste groet te brengen in uitvaartcentrum Van der Stappen,
Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

De begrafenis heeft vrijdag 15 april plaatsgevonden
op de Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.
Lijsterbesstraat 9, 5671 AE Nuenen

Hoe kunnen wij de dood begrijpen,
we begrijpen het leven nog niet eens.
Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden

Wegvleugelen.
Onze moederkloek kan eindelijk loslaten.
Haar welverdiende rust pakken.

Corrie
Hendrix - van Turnhout
echtgenote van

Theo Hendrix a
5 Helmond, 4 september 1933

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 april. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis in de paasweek.
Vrijdag 22 april. 12.00 uur Huwelijksmis in de paasweek.
Zaterdag 23 april. 09.00 uur H. Mis in
de paasweek. 10.30 uur Godsdienstles.

Aanvangstijd van de vieringen
9.30 uur in Nederwetten, m.m.v. Cantor en Organist
11.00 uur in Nuenen, Christel en Catharien muzikale omlijsting
11.00 uur in Gerwen, m.m.v. Parochiekoor

† Veldhoven, 15 april 2022

Daarna nemen wij, volgens zijn wens, in besloten kring afscheid van hem.

Mirella

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Dit keer weer in het kader van het klimaat en groene kerken.
De viering heeft als titel ‘We geven de
aarde door’ en als leidraad gebruiken
we een schilderij waarin we veel symboliek kunnen ontdekken. Samen
met de uitleg van het evangelie zorgt
het voor een stukje bewustwording
hoe beter om te gaan met de aarde
zodat we haar op een goede manier
kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Eindhoven, 3 april 1944

Wij nodigen u uit voor de plechtige uitvaartdienst op zaterdag 23 april om
11.00 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.

De Regenboog

Komende zondag 24 april is er een
themaviering in alle drie de kerken
van Parochie Heilig Kruis.

Marianne Nagelkerke-Verhaart

† Nuenen, 9 april 2022

Nijs

Imke, Marjolein, Collin, Peter, Ella

Themaviering

in liefde verbonden met

Refeling 39
5672 CH Nuenen

Weekenddienst
Zondag 24 april om 09.30 uur: viering, orgel/pianospel, voorganger
pastor J. Vossenaar.

www.stpiusx.nl

Stephan Nagelkerke

Rotterdam:

Leander en Gaby

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Dionysius Vogels

H. Lambertuskerk Nederwetten

Zondag 24 april heeft de naam Beloken Pasen of Barmhartigheidszondag. Hiermee wordt de paasweek afgesloten. Ds. Marlies Schulz zal in de
dienst voorgaan. Medewerking van
jongerenkoor Jocanto. Er wordt een
collecte gehouden voor Noodhulp
aan Oekraïne.

Als ik ga, hoef je niet te huilen,
want écht weg ben ik eigenlijk niet.
Mijn lichaam is nu duizend dingen,
denk daaraan in je verdriet.



echtgenote van

www.parochiegerwen.nl

Misintenties:
Pastor Freek Groot; Jan Sleegers;
Laura Migchels - de Greef.

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

Vogels – Martens

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochienederwetten.nl

Tanja Ilbrink en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Barbara

De opbrengst van de extra collecte
voor Oekraїne bedroeg € 475,40. Hartelijk dank hiervoor.

Misintenties:
Pastoor Freek Groot, vanwege verjaardag; overleden ouders Van de
Ven - Sengers; Jan van de Ven; Piet
van de Ven; Tonny van de Ven - Verijken; Huib van Lieshout; Cor de Hoon.

Dinsdag 26 april. 18.30 uur H. Mis, H.
Cletus en Marcellinus, paus en martelaren.
Woensdag 27 april. 07.15 uur H. Mis, H.
Petrus Canisius, belijder en kerkleraar.

Als je in de harten van zovelen
een plekje hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Fien
Sleegers - Penninx, Margo Begemanstraat 167. Wij wensen de familie
en vrienden veel troost en sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

Weekenddienst
Zondag 24 april om 11.00 uur: viering, parochiekoor, voorganger pastor J. Vossenaar.

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

a Nuenen, 15 april 2022

Wim Karremans
* 2 september 1958

† 11 april 2022

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Wim.
Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Karremans
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Peter en Inge
Stef
Merel en David
Eric
Jeanine en Ahmed
Safia en Bram
Samira
Rob
De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring.
Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie Hendrix-van Turnhout
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Vanmorgen hoorde ik
een vroege merel zingen
Zij klinkt in ons door

Truus Wolbert-Hogt
echtgenote van

Gerard Wolbert
*Losser, 14 september 1934

† Eindhoven, 17 april 2022

Peter en Judith
Jolijn, Meike
Irene en Luc
Roos, Sam en Marja, Abel en Eva

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

040 84 48 630
Van Veldekestraat 28, Nuenen - Oranjelaan 54, Beek en Donk
www.degroofuitvaart.nl www.crematoriumtlaar.nl

Anka
Correspondentie adres:
Eikenlaan 16, 5671 AB Nuenen
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 23 april om 11.00 uur
in de Nieuwe St. Clemenskerk, Heuvel 17, Gerwen
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Donderdag 21 april 2022

Schitterende dag voor jong (v/m) en oud (v/m)

Zonovergoten wielersport van de
bovenste plank in gastvrij Gerwen
Een paar duizend wielerliefhebbers hebben tweede paasdag genoten
van een zonovergoten Grote Ronde van Gerwen. Ook de honderden renners en hun begeleiders en supporters, beleefden een prachtige dag in
het gastvrije wielerdorp Gerwen. Het was genieten en ontmoeten geblazen op en langs het 3,5 kilometers lange parcours. De organisatoren kunnen met trots terugkijken op deze 54ste editie van de Grote Gerwense
Ronde, die het predikaat dé klassieker onder de criteriums meer dan verdiende deze tweede paasdag.

duidelijk verschil en Wiebes won de
sprint van het peloton om de 8ste plek.
Levendige strijd
Bij de jongste categorie, de nieuwelingen, werd een levendige strijd geleverd met de snelle man uit Rockanje, Thijs Vrij, als winnaar. Oud-prof
Coen Vermeltfoort greep de winst bij
de Elite/beloften mannen.
Een schitterende wielerdag in Gerwen
en de voorbereidingen voor de 55ste
editie - tweede paasdag maandag 10
april 2023 - zijn al begonnen….

Twee wereldtoppers
Bij de vrouwen stonden twee wereldtoppers aan de meet: Europees kampioene Ellen van Dijk en de rappe
sprintster Leonora Wiebes, Nederlands kampioen 2019 en winnares
van diverse klassiekers, ook in dit pril-

1995 - 2007

De club blijft groeien, het ledental komt door een toename van 21 leden uit
op 852 leden: 501 junioren en 351 senioren. En het einde van de groei is
nog niet in zicht. Een memorabele gebeurtenis is de reis naar Cuba, mede
mogelijk gemaakt door de toenmalige hoofdsponsor. In 10 dagen tijd werden 3 wedstrijden gespeeld waaronder tegen de nationale selectie van
Cuba. Voor de spelers, begeleiders en sponsors een onvergetelijke trip. Op
het sportieve vlak was er bij de senioren 1 kampioen te vieren: het 8e. Een
opvallende gebeurtenis was het tussentijdse vertrek van trainer Toi Korsten. In het Nuenense sprak men al van ‘betaald voetbal capriolen.....’
De A1 presteerde grandioos, zij werden kampioen en zorgde zo voor
promotie naar het landelijk niveau.
Diezelfde spelers maakten dit eerder
ook al waar in ‘de B’. Verder werden
ook E4 en D3 kampioen.

Het was voor Toon Bouw, voorzitter
vanaf 1967, de laatste keer dat onder
zijn voorzitterschap de Grote Ronde
van Gerwen werd verreden. Theo
Trommelen uit Gerwen neemt per 1
augustus de voorzittershamer van
Toon over.
Nuenenaar Chris Kisters 20ste
Twee keer - in 2020 en 2021 - gooide
corona roet in het eten bij de Gerwense wielerronde, maar de editie
van 2022 mag er zijn. De talentvolle
Chris Kisters uit Nuenen - de enige
renner uit de gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten die van
start ging in Gerwen - legde als eerstejaars junior beslag op een 20ste
plaats op slechts 8 seconden van
winnaar Daan van den Eijnden. Alle
vier de categorieën reden hun wedstrijd met een gemiddelde snelheid
van boven de 40 km/uur. De vrouwen kwamen op een gemiddelde
van ruim 41 km/uur en de nieuwelingen snelden in hun wedstrijd over
40 km rond met ruim 44 km/u op de
teller.

RKSV Nuenen 100 jaar deel 9

Nuenenaar Chris Kisters (midden) gaat op zijn rode Ridley-racefiets van start in de Grote Ronde van Gerwen...(fotoCeez)

le wielerseizoen. Beide rensters reden paaszaterdag de zware kasseienklassieker Parijs - Roubaix en kwamen tweede paasdag naar Gerwen.
De supporters onthaalden alle vrouwen op een hartelijk applaus. Bij de
vrouwen ontstond in de slotkilometers een kopgroepje van zeven rensters Scarlett Souren uit het Limburgse Meerssen klopte Ellen van Dijk met

De uitslagen van de
54ste Grote Ronde van Gerwen
Elite/Beloften vrouwen 65 km
1.Scarlett Souren uit Meerssen 1u 34
min. 45 sec. 2. Ellen van Dijk uit Woerden 3. Mareille Meijering uit De Meern.
Elite/Beloften mannen 80 km
1.Coen Vermeltfoort uit Vlijmen 1u 47
min. 44 sec.2. Rico van Damme uit Yerseke 3. Remco Schouten uit Gouda.
Junioren mannen 60 km
1.Daan van den Eijnden uit Prinsenbeek 1u 22 min. 55 sec. 2. Thom van
Herwaarden uit Rossum 3. Karst Hayma uit Peize. 20. op 8 sec. Chris Kisters
uit Nuenen.
Nieuwelingen mannen 40 km
1.Thijs Vrij uit Rockanje 54 min. 17
sec.2. Ko Molenaar uit Wervershoof 3.
Senna Remijn uit Wolphaartsdijk.

Puzzel mee
Het kleurrijke vrouwenpeloton rijdt de dorpskom van Gerwen binnen....(fotoCeez)

Win een kadobon ter waarde van
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40.

Het 75-jarig jubileum werd gevierd
met een groot feest in een tent op de
Luistruik en een receptie op de dag
van het 75-jarig bestaan: 15 mei
1997. Dit alles was mogelijk door diverse geldscheppende acties en bijdragen vanuit de Nuenense gemeenschap. De sportieve hoogte- en dieptepunten van Nuenen 1 springen er
in deze jaren uit. Na een aantal jaren
in de 2e klasse te hebben vertoefd
kon in het seizoen 2000 - 2001 de
kampioensvlag gehesen worden en
promoveerde Nuenen 1 naar de 1e
klasse. Ernie Brands nam het stokje
over van Jan van der Veen en onder
zijn bezielende leiding werd er in
2002 - 2003 wederom een kampioenschap behaald en promotie naar de
HOOFDKLASSE. Helaas duurde dat
maar 1 seizoen en degradeerde Nuenen 1 weer naar de 1e klasse. De gifbeker was nog niet leeg want het seizoen erna volgde zelfs degradatie
naar de 2e klasse. Een nieuwe hoofdtrainer moest succes brengen, en dat
lukt wonderwel. Jan Poortvliet bracht

Nuenen 1 terug naar de 1e klasse en
zorgde ervoor dat we enige jaren een
stabiele 1e-klasser waren.
Dat de club nog steeds groeiende
was bleek uit het seizoen 2005 - 2006.
Het 1000e lid werd geregistreerd.
Zo’n grote club bracht uiteraard het
nodige pas- en meetwerk met zich
mee om alle trainingen en wedstrijden rond te krijgen op sportpark De
Luistruik. Het sportpark was feitelijk
te klein voor zo’n groot aantal sporters en uitbreiding was met de gerealiseerde en nog te realiseren bouwplannen van de Gemeente niet mogelijk. Intensief overleg met de Gemeente moest leiden tot een nieuw
sportpark en de 1e plannen voorzagen een nieuw sportpark op het terrein achter molen ‘De Roosdonck’.
Gezien de hoge kosten die de realisatie van een sportpark op die plek met
zich mee bracht, werd er naarstig gezocht naar een nieuwe mogelijkheid.
De boerderij en weilanden van manege van Heijst werd de nieuwe optie. Er begon voor de Gemeente een
lange juridische strijd om deze plek
in handen te krijgen. Uiteindelijk kon
er in 2006 begonnen worden met de
aanleg van een nieuw sportpark op
de Pastoorsmast.
Wordt vervolgd

Zomerkampen bij KiKa
Stichting KiKa Kinderkampen organiseert ook dit jaar voor alle basisschool Kinderen zes zomerkampen. Zo’n honderd kinderen per kamp
doen een week lang spelletjes en speurtochten. Inschrijven kan nu.
Een kamp bij KiKa Kinderkampen betekent een leuke week samen met
ongeveer 100 kinderen en de enthousiaste leiding. Tijdens het kamp slapen kinderen in tenten, doen ze veel
spellen en speurtochten in het bos en
is er tijd om samen met nieuwe vrienden en vriendinnen te spelen.
Op zondag 24 april is de open dag.
Ouders en kinderen zijn welkom tussen 12.00 tot 16.00 uur op het scoutingterrein aan het Dutmellapad 2 in
Son.

Inschrijven kan op www.stichtingkika.nl. De inschrijvingen zijn niet wijkgebonden en u kunt inschrijven bij
de week naar uw keuze. Voor meer
info: e-mail info@stichtingkika.nl of
www.facebook.com/KinderKampenEindhoven

ACTIVITEITENAGENDA

Van april t/m oktober
15.00 uur Woensdag en zondag, betaalde
wandeling met gids langs Van Gogh locaties.
Aanmelden tot 14.45 uur
balie Museum Vincentre

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
Gemeentehuis,
bij de fietsenstalling 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, fietsenstalling 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

Donderdag 21 april
10.00 uur Rikmarathon Senergiek
Het 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 Senergiek Lezing over de Opwettense watermolen. Het Klooster Nuenen
20.00 uur La Chouffe Kabouteravond
met DJ Mikel. Café Ons Dorp

Vrijdag 22 april
20.30 uur Wim Daniëls ‘Koken met taal’
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout
Info en Reserveringen: www.SDLB.nl

Zaterdag 23 april
19.30 uur Foute Vinylshow
Café Ons Dorp

Zaterdag 23 en zondag 24 april
11.00-17.00 uur Lentedagen
De Walburg Tuinen Boord 64, Nuenen

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
10.00 uur IVN kids Vogels in Nuenens Broek
Start kruising Het Frankrijk-Broek
11.00-16.00 uur Always Forever, wedding
event. Watermolen van Opwetten in Nuenen

Zondag 24 april
13.00-17.00 uur ModeEvent en Koopzondag
centrum van Nuenen
14.00 uur Lieshoutse Middag met Sixty4
‘de Koekoek’, Dorpsstraat Lieshout

Zondag 24 april
15.30 uur Sunny Blues
Café Schafrath, Park 35 Nuenen

Maandag 25 april
19.00 uur IVN vogelwandeling Collse Zegge
Vertrek Het Klooster

Dinsdag 26 april
Koningsnacht
Park Nuenen

Woensdag 27 april
Koningsdag
11.30 uur Jaarlijkse Oranje Markt
Park Nuenen

Woensdag 27 april
Runnersclub Lieshout:
Kings & Queens Run &
Prinsen & Prinsessen Run
Lieshout

Donderdag 28 april
20.00-22.00 uur
Open repetitie ‘De Walnoten’
BS De Wentelwiek Vallestap Nuenen
Aanmelden: 06-22549365 / 06-55101089

29 april, 30 april en 1 mei
14.30 en 20.00 uur
Lekker Lachen met de Lindespelers:
de klucht ‘Maak plaats voor mevrouw!’
Het Klooster

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei
12.00-17.00 uur Lente bij Ruimte in beeld
Een nieuwe vorm: Kunstprikkels!
Dubbestraat 61 Nuenen

Zondag 1 mei
11.00 uur Openluchtmis bij de
Mariakapel aan de Loostraat
14.30 uur Cultuur Overdag: Cello Concert
Van Gogh Kerkje. Papenvoort, Nuenen

Zondag 1 mei
14.00-16.00 uur Workshop: oude wijsheid,
nieuwe kansen. Sint Clemenskerk Gerwen
14.00 uur Mannenkoor La Bonne Esperanca
Goede doel: Charitas. H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 6 mei
19.30 uur Film Cultuur Avonduur
Het Klooster

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
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Onderscheiding bij afscheid
leraar Huub Janssen
Vorige week ontving gepensioneerd leraar Huub Janssen, jarenlang organisator van de schoolvoetbaltoernooien, bij zijn afscheid de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen. Met deze onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken. Aan het einde van het schoolvoetbaltoernooi bij RKSV Nuenen
reikte wethouder Joep Pernot de onderscheiding woensdagmiddag uit.
Huub Janssen is gedurende 42 jaar
lid geweest van de interscolaire
sportraad. Jarenlang is hij de enthousiaste voorzitter geweest van deze
sportraad. Hij nam afscheid als
kartrekker en organisator van het
voetbaltoernooi voor de groepen 5
t/m 8 van alle Nuenense scholen.
Daarnaast organiseert de sportraad
het schaak/dam toernooi, het korfbaltoernooi bij NKV, het basketbaltoernooi in de Hongerman etc. Huub
is altijd heel enthousiast en actief betrokken geweest bij carnaval, bij de
start van de kinderpronkzittingen in
Het Klooster en hij zorgde ervoor dat
meer scholen met de optocht gingen
meedoen. Hij heeft zelf op aardig niveau gevoetbald en getraind. Ook
menig sportief uitstapje werd door
hem georganiseerd. Hij is een duizendpoot en wist altijd van de musical en het kamp een succes te maken.
Zelfs nu nog wordt hij meegevraagd
als begeleider.
Waardering
Huub was vanaf 1975 leraar in het basisonderwijs. Begonnen bij de Refelingschool, daarna bij De nieuwe Linde in Nuenen-Oost, toen Heuvelrijk
in Gerwen en tot slot vanuit de vervangerspoule in Mariahout. Allemaal
scholen van het bestuur de Eenbes.
Hij is een gewaardeerde leerkracht
geweest die kinderen uit de hoogste
groepen kon klaarstomen met voldoende bagage voor op de middel-

Foto Frank van Welie, LON

bare school. Tijdens de coronaperiode is hij met pensioen gegaan. Vorige
week woensdag werd de grote waardering tot uitdrukking gebracht. De
Parkbloazers zorgden voor de muzikale omlijsting. Zij bestaan dit jaar 40
jaar en dit jubileumjaar wilden zij
Huub graag muzikaal in het zonnetje
zetten. De sportraad heeft daarnaast
besloten om het schoolvoetbaltoernooi om te dopen tot het Huub Janssen schoolvoetbaltoernooi. Tevens
zal ieder jaar een beker uitgereikt
worden met de naam van Huub; de
school die de hoogste score heeft behaald krijgt de ‘Huub Janssen wisselbokaal’ uitgereikt. Op die manier
blijft zijn naam verbonden aan dit
unieke voetbaltoernooi waar jaarlijks
ruim 500 kinderen aan meedoen.

Door Louis Staals
Een strakblauwe hemel, een grote schare supporters, zomers geklede dames en een team dat gemotiveerd was om de stijgende lijn voort te zetten.
nuut 61 werd de uitkomende keeper
Jordy van den Boogaard verrast en
kon Danny Smolders de 1-2 aantekenen via een lob over de keeper. Uit
een scrimmage voor de goal van Terlo
kwam de bal terug in het veld en met
een prachtige volley scoorde Ben van
der Bruggen de 2-2. Nederwetten
rook de kansen en toen in de 75e minuut Eduardo Falcao een prima assist
gaf op the new coming man Christiaan Baten kon laatstgenoemde de 3-2
voor de thuisclub op het scorebord
brengen. Een prima resultaat met 12
punten uit 4 wedstrijden en het mag
ook wel eens gezegd, de grensrechter
van Nederwetten Teun den Ouden
kweet zich prima van zijn taak en had
het volste vertrouwen van de scheids
van dienst. Met deze uitslag komt het
periodekampioenschap zomaar in
zicht. Volgende week uit naar Irene in
Gemonde.

Kangoeroe Kleuter Spelen bij
NKV, tijdens de Koningsspelen!
Op vrijdagochtend 22 april organiseert korfbalvereniging NKV voor 300
kleuters van Nuenense basisscholen de Kangoeroe Spelen. Op deze dag
nemen in heel Nederland bijna 1, 2 miljoen kinderen deel aan de sportactiviteiten van de Koningsspelen die bij heel veel scholen en sportverenigingen plaatsvinden.

Belangrijk is dat kinderen van jongs
af aan vaardig zijn in bewegen. Vandaar dat wij onze rol in deze serieus
nemen als sportaanbieder en zorgen
dat korfballende jeugd in een veilige
en vertrouwde omgeving plezier be-

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 24 april
ELI 1 - RKGSV 1 ....................................14.30
RKSV Heeze 3 - RKGSV 2 ................09.30
RKGSV 3 - UNA 12 .............................13.15
Nieuw Woensel 8 - RKGSV 4 .......12.00
Tongelre 4 - RKGSV 5 ......................11.00
Wilhelmina Boys 8 - RKGSV 6 .....11.00
RKGSV VR1 - Boskamp VR1 ..........11.00

Seizoen 20212022 afgesloten
met overwinning
Hennie Noyen

Nederwetten - Terlo 3-2

Gelukkig kunnen en mogen we weer
onze maatschappelijke rol op pakken
als korfbalvereniging en zoeken wij de
samenwerking met het onderwijs. Voor
de kleuters is er een gevarieerd en dynamisch Spel & Sportcircuit op onze 3
kunstgrasvelden en Beachcourt.
Dit festijn start rond 9.00 uur en sluit
circa 11.30 uur met een gezamenlijke
dans op het Koningsspelenlied ‘FitTop10’.

Programma

Rikken bij de RKSV Nuenen

Nederwetten blijft stunten

Al in de 13e minuut leek Nederwetten
op voorsprong te komen toen Rik van
Lieshout Dennis van Es lanceerde, die
op zijn beurt Radi vrij voor de keeper
zette, maar zijn inzet was te soft om
de Terlo doelman te verschalken. In
de 30e minuut was het wel raak maar
dan voor Terlo. Balverlies op het middenveld werd door Mike van Gestel
goed opgepakt en hij scoorde beheerst voor Terlo, 0-1. In de 34e minuut nog een mooie kans voor Dennis van Es maar die belandde in het
zijnet. Ook de pegel van Ben van der
Bruggen vond in de 45e minuut geen
genade bij de Terlo goalie, 0-1. werd
de ruststand
Na de pauze was het wel raak. Een
voorzet van Dennis van Es werd verzilverd door de hardwerkende Radi, 1-1.
Amper 10 minuten later werd Radi
weer gelanceerd maar zijn spectaculaire omhaal ging via de lat over. In mi-

SPORT

leeft, succes ervaart, zich individueel
allround kan ontwikkelen en leert samen te werken in een teamsport.
Met veel vrijwilligers hopen wij op
een fantastische en zonnige editie
van deze Kleuterspelen. De koffie
staat op deze ochtend klaar voor de
ouders. Kom gerust een kijkje nemen.
Na de meivakantie, zijn er op de zaterdagen 14 en 21 mei 2 gratis toegankelijke inloop- en kennismakingstrainingen.
Heb je interesse? Wil je ook graag een
keer meedoen. Je bent welkom bij
NKV.Meer info: www.nkvkorfbal.nl

Afgelopen vrijdag werd het rik-seizoen bij de supportersclub RKSV
Nuenen afgesloten. Na een moeilijke
start - wel doorgaan niet doorgaan werd het seizoen 2021-2022 toch
nog positief afgesloten en kon de organisatie met een tevreden blik terugkijken op toch nog een geslaagd
seizoen rikken.
Hadden wij al diverse mooie winnaars ook deze laatste mocht er zijn.
Na het opmaken van de stand was
het Hennie Noyen die 111 punten
wist te scoren en met de hoofdprijs
huiswaarts kon keren.
Uitslag 15 april
1 Hennie Noyen
2 Frans Foolen
3 Hans van de Reek
4 Rinus van Hoof
5 Ted Warmerdam
6 Wil Marquenie
7 Ruud Vogels
8 Riny Schepers
9 Frans Saris
10 Frits Rooijakkers

Zwemmers Z&PV Nuenen
ook met Pasen succesvol
Traditioneel organiseert de Veldhovense zwemvereniging Njord op tweede paasdag de paassprint. Een wedstrijd waar alleen vier 50 meters worden
gezwommen. De drie beste van deze vier afstanden, in de vooraf bepaalde
leeftijdscategorieën, ontvingen aan het eind van de dag een presentje.
In de categorie minioren 5 en 6 kwamen Julian van Kuringen en Rink
Vlemmix aan de start. Julian wist vier
goede races te zwemmen, waarbij hij
op de 50m schoolslag een mooi persoonlijk record wist neer te zetten.
Rink wist zelfs op drie afstanden een
persoonlijk record te zwemmen,
waarbij die op de 50meter vlinderslag toch wel het meeste opviel. Bijna
7 seconden van je pr afzwemmen op
50 meter is een prestatie die genoemd mag worden.
Koen van den Wildenberg, actief in
de klasse junioren 1 en 2, wist 100%
persoonlijke records te zwemmen en
eindigde daarmee in het algemeen
klassement als 3de.

De groep senioren bestond uit Robin
Goossens, Lot Sauren, Merel Phaff,
Marit Verspaget en Lars Diesch. Bij de
dames was het Merel die, mede door
twee persoonlijke records op de 50
rug en school, in het algemeen klassement op de derde plaats eindigde.
Lars wist maar liefst vier keer een pr
te zwemmen en won daarmee met
overmacht het klassement bij de heren senioren. Andere persoonlijke records waren er voor Robin (50 rug) en
Marit (50 rug en 50 school).
Tot slot waren Susan Teijken en Wouter Sijmons ingedeeld in de Masterklasse, waarbij Susan op het hoogste
treetje in het algemeen klassement
eindigde en Wouter op een mooie
derde plaats.

In de categorie junioren 3 en 4 kwamen bij de meiden Ines Keijzers en
Julie van Nispen voor Nuenen aan de
start. Beide dames zwommen vier
goede afstanden met daarbij op hun
niet echt favoriete afstand de 50m
schoolslag een dik pr. Ines haalde
daarop 2,14 seconden van haar beste
tijd af en Julie 3,36. Julie eindigde
mede daardoor als tweede in het algemeen klassement.

Aanstaande zondag komen de
zwemmers in actie bij de finaleronde
van de landelijke zwemcompetitie in
Tilburg. Daar gaan ze zwemmen voor
behoud in de een na hoogste klasse
in Nederland.
Lijkt wedstrijdzwemmen je ook leuk en
wil je het een keertje proberen? Stuur
dan een mailtje naar Marja Huizing via
wedstrijdzwemmen@zpvnuenen.nl,
dan spreken we snel een moment af!

111 punten
79 punten
70 punten
69 punten
67 punten
58 punten
58 punten
52 punten
52 punten
48 punten

De volgende activiteit van de supportersclub is de rik/jokermarathon op
maandag 9 mei ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de RKSV
Nuenen. Nader bericht volgt nog.
De ploeg van Z&PV Nuenen bij de paassprint

BCL gaat met jeugd aan de slag
Badminton Club Lieshout heeft een ruim budget vrijgemaakt om een opbouwplan voor de jeugdafdeling gestalte te geven. De leden van de
vereniging hebben immers in de Algemene Ledenvergadering aangegeven dat ze een grote, sterke en goed bezette jeugdafdeling van cruciaal
belang vinden voor de toekomst van de vereniging. Met die opdracht is
de werkgroep nu aan de slag gegaan.

Discozwemmen
Feel Fit Center Nuenen

Yes! Let’s Party!!
Vrijdagavond 29 & zaterdag 30 april
gaan we feesten in het zwembad van
Feel Fit Center Nuenen. Het zwembad wordt aangekleed in de sfeer van
een echte jungle en er liggen leuke
speeltoestellen zoals een echte reuze
reuze reuze slang in het water.
Je bent welkom als je minimaal 7 en
maximaal 12 jaar oud bent en tenminste in het bezit bent van Diploma
A. Je bent welkom vanaf 18.45 uur en
het feestje eindigt om 20.45 uur. De
Entreeprijs is 8 euro.
Let op! We zijn sinds 1 september
2021 cashless. Er kan dus alleen via
pin betaald worden bij de receptie
van zwembad. Kaartjes zijn vanaf
maandag 25 april te verkrijgen bij de
receptie van het sportcentrum.
Zien we jullie vrijdag of zaterdag?

Werkgroep
Met de taak om de jeugdafdeling van
BCL -zoveel als mogelijk- te vergroten
en de bestaande leden te behouden
is een goed bezette werkgroep aan
de slag gegaan. Die taak was immers
geselecteerd door de meerderheid
van de leden van de vereniging om
zo voorbereid te zijn op de toekomst.
De werkgroep is helaas wat later aan
de slag gegaan dan gepland: zij hebben eerst het einde van de coronapandemie afgewacht voordat ze met
concrete acties komen. Pas nu de situatie behoorlijk genormaliseerd is,
zijn ze werkelijk van start gegaan.
Welke acties ze gaan nemen zal binnenkort wel duidelijk worden.
Nieuwe jeugdtrainer
Ook in de begeleiding van de jeugd is
een verandering aangebracht. Trainer
Frans van Waardenburg bleek onvoldoende hersteld te zijn om wekelijks
de jeugd goed te kunnen begeleiden.
Om die reden heeft hij het trainersstokje overgedragen aan Ainara Vandegard. Ainara komt uit de eigen
jeugd van BCL en draait al langere tijd
mee in de begeleidingsgroep. Inmiddels gaat zij ook beginnen aan een
trainerscursus en rond ze dit jaar haar
sportopleiding af: alle voorwaarden
zijn er dus om de jeugd nóg beter te
leren badmintonnen. Op de achtergrond zal Ainara ondersteund worden door Tim van Bommel, die vanuit
het bestuur verantwoordelijk is voor
de jeugdzaken.

Ainara Vandegard is de nieuwe trainster
van de jeugd bij BCL.

Kom kennismaken
BCL is erg blij dat Ainara de taak van
‘trainster voor de jeugd’ op zich wil
nemen. Ook is ze blij dat de werkgroep opgestart is en met concrete
acties gaat komen om de jeugdgroep
van BCL verder te laten groeien … en
floreren. Wil jij ook eens kennis maken met de leuke sport badminton?
Kom dan op één van de komende
woensdagavonden naar sporthal de
Klumper en meld je bij Ainara. Als je
je sportkleding meebrengt kun je
zelfs meteen -gratis- een keertje mee
doen!

ROND DE LINDE week 16
LINDEBLAADJES

Donderdag 21 april 2022

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-

VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
trale verwarming, plaatsen Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
RG Lieshout, telefoon 06- WWW.SBNBOUW.NL
48273718.
F E E S T J E ? 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

040 - 209 72 41
ZO. 24 APRIL VLOOIENMARKT. Sporthal De Genderbeemd,
Sterkenburg
616. Eindhoven. 9-16u.
info: 06-20 29 98 24. www.
timmermansevenementen.nl

ERVAREN ARTS verricht
Honden uitlaatservice rijbewijskeuring bij u
“de Snuffelende Snuit” thuis! Tel. 040-2844993.
al 25 jaar !!! Uw hond wordt
uitgelaten in 2 Ha dogproof
professioneel omheind
bos! 06-1250 8487 www.
houten vloeren leggen,
snuffelendesnuit.nl
ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi;
comp. opschonen/reparatie;
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, email-, virusscan install.; aank.
advies. Tel. 040-2952567 / 0623854915.

renoveren, onderhoud,
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl

T. 06 - 24 63 62 91

VERSE ASPERGES

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

CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 0402434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.
ANDO ONTZORGT DOOR:
Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerkzaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloerbedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

Voor al uw
autoschades

Werkster gezocht. Voor
hoog bejaard echtpaar en
hond. Telnr. 040-2832708.

ALLE MERKEN

ALLE NGSKERI
N
VERZE CHAPPIJE
S
T
A
A
M

Gepensioneerd?
Rond de Linde
vast bezorgen of
op de wachtlijst
als oproepkracht!

Interesse? Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 /
06-51373272
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GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003
www.wildenbergautoschade.nl
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Rond de Linde iedere donderdag digitaal op www.ronddelinde.nl
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Bank Flint
in meerdere opstellingen mogelijk
afgebeeld: hoekbank

NIEUW

Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

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

Eetkamerfauteuils
met hoge of lage rug,
in stof of leder.
Tafel in meerdere
uitvoeringen.

selectstore

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042

Koningsdag
Woensdag 27 april
gesloten

www.lineo.nl
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur
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