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Vijf lintjes
in de gemeente Nuenen

Ridder in de orde van Oranje Nassau

Decorandus was tot zijn pensionering in 2003 werkzaam bij Philips als
vicepresident HRM en daarnaast was
hij actief als vrijwilliger bij:
Tennisvereniging Wettenseind: Vanaf
1988 tot 1998 lid en voorzitter van
de technische commissie. Hij begeleidde de modernisering van
het paviljoen en de overgang van
gravel- naar kunststofbanen. Vanaf
2006 tot 2008 was hij voorzitter en
van 2008 tot 2018 vicevoorzitter
en 3 jaar penningmeester.

•

• Federatie

•

van Philips Vereniging
Gepensioneerden (FPVG) 10 jaar
bestuurslid. En 11 jaar bestuurslid
Philips Pensioenfonds. En sinds
2019 voorzitter PVGE Nuenen en
daarnaast ook bestuurslid van de
koepel PVGE Eindhoven e.o.
Wmo-raad Nuenen 8 jaar vicevoorzitter, bijgedragen aan overgang
naar de huidige Adviesraad Sociaal
Domein.

Mevrouw drs. H.F. (Heleen) van der
Horst-Brons (52 jaar)
Lid in de orde van Oranje Nassau

Decoranda is werkzaam als apotheker
en daarnaast actief als vrijwilliger bij:
Basisschool De Dassenburcht vanaf
2005 tot heden. Zij was 7 jaar lid
van de oudervereniging en daarnaast hulpouder bij de schoolbibliotheek, knutselouder en begeleider van activiteiten.
Buurtvereniging Omgeving Andriesplein vanaf 2005 tot heden. Zij
organiseert activiteiten en weet
buurtgenoten te enthousiasmeren
voor deelname. Haar ideeën voor
een veilige viering van Koningsdag
tijdens de coronacrisis in haar
straat in 2020 kreeg het jaar daarna
opvolging in andere buurten. Ze
was initiatiefnemer voor de jaarlijkse Sint-Maartenoptocht.
Dorpsboerderij Weverkeshof vanaf
2018 tot heden. Zij is sinds 2021
bestuurslid en secretaris. Zij maakt

•

ook de digitale roosters voor de
gastvrouwen en gastheren. Ook bij
de organisatie van het Sinterklaasgebeuren is zij actief.
Gemeente
Nuenen
Zij was in 2010 medeoprichter van
damescarnavalsgroep De Importantes. Zij is vaak behulpzaam voor
buurt- en dorpsgenoten.

•

In de gemeente Nuenen hebben op 26 april vijf personen een lintje tijdens de lintjesregen 2022 ontvangen. Burgemeester Maarten Houben is
op deze dag bij drie adressen langs gegaan om ze uit te reiken. Daarnaast
heeft hij het heuglijke lintjesnieuws via een videoverbinding gedeeld
met één echtpaar omdat zij op vakantie zijn in het buitenland. Zij krijgen
hun lintje op een later tijdstip uitgereikt.
De heer J.H. (Joop) Scholing (76 jaar)

• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De heer H. (Ted) Warmerdam (77 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus heeft de volgende activiteiten ontplooit:
Meer dan 50 jaar (1971-heden) vrijwilliger bij de FNV Belastingdienst
Zuid-Nederland. Hij is coördinator
en instructeur. Hij is beheerder van
het online afsprakensysteem en
budgethouder en hij is specialist
Belgische aangifte.
RKSV Nuenen - Vanaf 2008 tot 2014
vicevoorzitter. Hij was ook bestuurslid van de supportersclub en
lid van de spaarkas. Daarnaast was
hij lid van de Commissie Senioren
en wedstrijdsecretaris.
Sint Annagilde Nuenen-dorp 10 jaar
secretaris vanaf 2011 tot heden.
Seniorenvereniging Senergiek vanaf
2016 vrijwilliger als activiteitenbegeleider en contactpersoon. Hij organiseert de wekelijkse kaartmiddagen

•

•
•
•

•

De heer dr. H.L.M. (Harrie)
van der Meeren (70 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus was tot pensionering in
2013 werkzaam als dermatoloog bij
het Maxima Medisch Centrum te
Eindhoven. Hij heeft de volgende activiteiten ontplooit:
Vanaf 2000 tot 2008, lid van de Nederlandse Werkgroep Tropische Dermatologie. Hij was vrijwillig gastdocent dermatologie aan universiteiten
www.makelaarsplein.com
in verschillende landen in Afrika. Hij
doceerde gedurende zijn vakantie op
eigen kosten in ontwikkelingslanden
o.a. vanaf 2003 aan de Universidademakelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 2
29-01-2021 15:13
Católica de Mozambique te Beira.
Vanaf 2008 tot heden is hij vrijwilli- Win een kadobon ter waarde van
ger en samen met zijn echtgenote € 10,- van Jumbo Kernkwartier Nueoprichter van de Stichting Doctors nen. Zie de puzzelpagina in ons weekfor Mozambique.
krant voor meer info.

040 - 209 4104

•

Puzzel mee

•

Petunia ‘Million Bells’

Deze plant heeft prachtige gekleurde bloemetjes
en bloeit de hele zomer. In 13cm-pot. 1.99 p.st.

1.49

•

uitslag
Paaseitjes
zoeken

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
Mevrouw B.T. (Gitta)
van der Meeren-van Ebskamp (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•

Oplossing: 33 eitjes

•

De prijswinnaars
krijgen bericht
per email

WONING
VERKOPEN?

Aanbieding geldig t/m 03 mei 2022 en zolang de voorraad strekt.

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.

Decoranda was van 2006 tot 2008
vrijwilliger bij de Universidade
Católica de Mozambique te Beira.
Zij was gastdocent microbiologie.
Zij doceerde op eigen kosten in
ontwikkelingslanden.
Vanaf 2006 tot heden Vrijwilliger
bij en medeoprichter van de Stichting Doctors for Mozambique. Deze stichting zet zich in voor het opleiden van arme, doch kansrijke
jongeren tot arts en verpleegkundige.

WoensXL
koopzondag
1 mei

Moederdag
activiteiten

zaterdag 7 mei
GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL
VOOR MEER INFORMATIE

WOENSXL

WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

Dagje uit!

____________________________

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

TEL. 088 - 876 51 51

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.

| Rijksweg
Collse Hoefdijk
7 Nuenen
63 Malden

Digitaal kregen de heer en mevrouw Van der Meeren hun onderscheiding
Foto’s Frank van Welie

DEZE WEEK:

Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Koningsspelen
Kindcentrum
Crijns Society

Dagje uit!
Persoonlijke
sieraden bij
goudsmid
LiJa Jewelry

| Rijksweg 63 Malden

Geslaagd
ModeEvent
2022
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Gemeente
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.
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631
E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

Donderdag 28 april 2022

GEMEENTEBERICHTEN
Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en
zorg dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voeren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt u
niet te kunnen horen. Kijk voor meer tips op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

NEDERLAND HEEFT ER WEER EEN
GROEP VEILIGE FIETSERS BIJ!

We willen vluchtelingen zo snel mogelijk een warm en
veilig onderkomen bieden en denken daar in de eerste
week van juni klaar voor te zijn. Hoewel het een stevige
opgave is, zijn we er trots op dat we dit als gemeente kunnen 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.

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.

MAAK HET OPLICHTERS NIET
TE MAKKELIJK: WAT TE DOEN
BIJ HULPVRAAGFRAUDE

Het college heeft groen licht gegeven voor de verbouwing
van het leegstaande schoolgebouw aan de Vrouwkesakker
voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het is de
bedoeling dat de locatie geschikt wordt gemaakt voor
semipermanente huisvesting voor een periode van 3 tot
6 maanden (eerste inschatting). De leslokalen worden
omgebouwd naar woonruimte, er komt een gezamenlijke
keuken en sanitaire voorzieningen. Als alles klaar is kunnen er circa 70 vluchtelingen worden opgevangen.

Het praktisch verkeersexamen op woensdagochtend 13
april is prima verlopen. Met de hulp van ouders en vrijwilligers van Brandweer, Toerclub, Fietsersbond, VVN Nuenen
en overige vrijwilligers hebben leerlingen uit groep 7 en 8
van alle Nuenense basisscholen het examen afgelegd. Er
waren van te voren best wat zenuwen, maar het is fantastisch gegaan. Van harte gefeliciteerd! Nederland heeft er Daarvoor moet nog heel veel geregeld worden: de verweer een groep veilige fietsers bij. Dank aan alle vrijwilli- bouwing van het pand, de inrichting ervan, maar ook hoe
gers voor de begeleiding, chapeau!
we de vluchtelingen op sociaal gebied snel kunnen helpen
(de inschrijving in de basisregistratie personen, leefgeld,
activiteiten, onderwijs etc.). We werken hiervoor uiteraard
samen met de Veiligheidsregio en woningcorporatie Helpt
Elkander, maar ook met de gemeente Son en Breugel, die
een gelijksoortige opvang gaat realiseren.

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

CMD, CENTRUM

OPVANG VLUCHTELINGEN
IN SCHOOLGEBOUW
VROUWKESAKKER

RAADSVERGADERING - 28 APRIL
Op 28 april 2022 is de raadsvergadering. Aanvang is om
19.30 uur. De vergadering is live te volgen via www.nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV.
Nieuw! Attenderingsfunctie raadsstukken
Op www.nuenen.raadsinformatie.nl kunt u allerlei openbare stukken van de gemeenteraad inzien. Denk bijvoorbeeld aan raadsvoorstellen met bijlagen en raadsinformatiebrieven. In het raadsinformatiesysteem kunt u nu ook
Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Dodengebruikmaken van de attenderingsfunctie. U krijgt dan een
herdenking plaats. In bijna elke gemeente wordt een herseintje als er nieuwe stukken zijn geplaatst.
denking georganiseerd. Op 4 mei hangen we de Nederlandse vlag halfstok. We herdenken allen - burgers en
Hoe werkt het?
militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar
Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen een account
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het
aanmaken via het raadsinformatiesysteem om meldingen
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituatie
te krijgen bij plaatsing van openbare stukken.
en bij vredesoperaties.
Met behulp van de attenderingsfunctie kunt u dagelijks,
wekelijks of maandelijks bericht krijgen welke openbare
De gemeente Nuenen heeft de afgelopen jaren tijdens de
stukken door de griffie zijn geplaatst. U blijft zo altijd op
coronapandemie op 4 mei een kleine ceremonie gehoude hoogte!
den en uitgezonden. Nu we weer kunnen ontmoeten en
herdenken zal er op 4 mei voor het eerst een bijeenkomst
zijn bij het oorlogsmonument.

DODENHERDENKING NUENEN
4 MEI 2022

Wij nodigen u uit om vanaf 19.15 uur aanwezig te zijn bij
het monument “Wederopstand is bevrijding” aan de Parkstraat. Er zijn toespraken en kransleggingen. Iets voor acht
uur klinkt The Last Post. Precies om 20.00 uur houden we
2 minuten stilte. Daarna zal Het Wilhelmus ten gehore
gebracht worden door Brass Band Nuenen.

Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een
bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Er wordt bijvoorbeeld
gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over
te maken of te klikken op een betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw
mobiel nummer heeft. Ook vragen criminelen soms zelfs
om geld via het WhatsApp-account van degene die je kent.
Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het
geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld
aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar.

We hopen u te mogen begroeten om samen stil te staan
bij al de mensen die in de oorlog hebben gevochten, geleden en zijn gestorven.

ACTIVITEITEN ENERGIEHUIS
SLIM WONEN - MEI EN JUNI
De komende maanden zijn er
weer verschillende themabijeenkomsten te volgen in het EnergieHuis in Helmond, Torenstraat 3.
-

AFVALWEETJE:
Glas mag met
een restje en deksel
en/of kurk
in de
glascontainer.

9 mei om 19.30u: Warmtepomp iets voor mij?
23 mei om 19.30u: Slim isoleren en ventileren.
7 juni om 19.30u: Zonnepanelen waar moet ik op letten?
20 juni om 19.30u: Warmtepomp iets voor mij?

Meld u gratis aan via de agenda op de website van Energiehuis Slim Wonen. Kijk op: www.energiehuisslimwonen.nl
Ook is er weer een inloopspreekuur!
Elke zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur is er een energieinloopspreekuur in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18). Hier kunt u terecht met al uw vragen over ‘slim
wonen’.
Een afspraak maken met een energiecoach?
Dat kan! Ga naar de website www.energiehuisslimwonen.
nl en maak direct een afspraak.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
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BINNENKORT
IN HET SPEELHUIS!
30/04

Nieuw
Gyros Pakket
500 gram Kip Gyros, 5 broodjes & 1 bakje saus

Turkey Roll

“Kalkoen Schnitzel met Pancetta,
Appel, Abrikoos en Bleekselderij” .... 100 gram

Krokante Gehaktbal
“Verrassend lekker” ...........................per stuk

Asperge Schotel
“Met Ham en Krieltjes” ......................per stuk

Rundvlees
Hamburgers ..................4 stuks
Filet Americain

PEPPA PIG LIVE (2+)

.......................................................... 150 gram

TOT ZIENS BIJ
01/05

DE DANSERS - VIER (4+)

02/05

BUURMAN EN BUURMAN GAAN KAMPEREN (3+)

03/05

MIRCO... DE DINGEN KOMEN IN OPSTAND (7+)

04/05

DE WAANZINNIGE BOOMHUT (7+)

15/05

DE SPROOKJESKONINGIN (6+)

29/05

HET GROTE MAD SCIENCE THEATERFEEST (5+)

8,75
JE

KOOP

2,35
2,20
6,95
5,95
2,10
L

SPECIA

L

SPECIA

K

GEMA

TOP

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

keurslager

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

2.0T Drivers Edition | Bouwjaar 2007
benzine, automaat | Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Met
REGBAT
haalt u
het
optimale
uit uw
accu’s
& tractiebatterijen!
+ Gratis
accutest
& montage
+ Tot 50%
goedkoper
+ Zonder
afspraak
+ Garantie

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

Wij zijn een print- en offsetdrukkerij in Nuenen
en vervaardigen kranten, zakelijk drukwerk,
familiedrukwerk, brochures, flyers etc.
en zijn op zoek naar een

DTP-er / vormgever
Vereisten:
- Grafische opleiding tot dtp-er met diploma
- Werkervaring met Adobe Creative Suite 2020
InDesign / Photoshop / Acrobat / Illustrator
- Goede sociale vaardigheden en flexibele opstelling
- Zelfstandig en creatief kunnen werken
-

Kunnen omgaan met Xerox printer; geen vereiste

Wat kunnen wij je bieden:
- Een prettige werkomgeving binnen een klein team
- Circa 24 uren per week
- Arbeidsvoorwaarden/beloning
conform Grafische CAO
Ben jij enthousiast en degene die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatiebrief met cv en pasfoto op naar:
admin@drukkerijmesserschmidt.nl t.a.v. L. Messerschmidt
of bel 040-2831200.

BERKENBOS 6 NUENEN. WWW.DRUKKERIJMESSERSCHMIDT.NL
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Heerlijke Nuenense aardbeien
bij Tuinbouwbedrijf De Haas

Cees
Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Aardbeien. Die heerlijke zomerkoninkjes. Wie houdt er niet van? Op de
beschuit of in de yoghurt, of gewoon lekker ‘uit het vuistje’. Veel van de
Nederlandse aardbeien komen uit de kas, maar Tuinbouwbedrijf De Haas
heeft vanaf deze week heerlijke verse Nuenense aardbeien van de volle
grond. Het nieuwe ras Mali Suntunerie is een hele lekkere zoete aardbei.
De aardbeien zijn zeer goed lang houdbaar. En laten we eerlijk zijn, dat
zijn toch gewoon de lekkerste!
Arjan de Haas kweekt de aardbeienplanten op vanuit uitlopers. Uit de
nieuwe jonge plantjes komen bloemen, die bestuifd worden door bijen
en hommels. De puur-natuur manier
dus. Na de bestuiving vallen de witte
bloemblaadjes af en zwelt het binnenste deel van de bloem op. Dit

Aardbeien bevatten veel vitamine C.
Van de populairste fruitsoorten bevat
alleen de kiwi meer vitamine C. Daarnaast dragen aardbeien bij aan de inname van foliumzuur en bevatten ze
heel weinig calorieën. Genoeg redenen dus om lekker te snoepen van dit
gezonde fruit. Daarbij steunt u hiermee ook de plaatselijke agriër.

Workshops over duurzame
leefstijl op Weverkeshof
Maartje Meerman-Kreike is voedseldeskundige en Lifestyle Coach en
geeft een drietal workshops op Weverkeshof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, te Nuenen. De investering is per cursus € 35,- p.p. inclusief materiaal, kennis en koffie en thee. Doe je mee? Voor informatie en aanmelden: info@natuurlijkmaartje.nl.

Workshop Siroop maken van bloesem woensdag 15 juni van 10.30- tot
12.30 uur. Kosten zijn € 35,-.
Siroop maken van bloesem/Vlierbloesem. De bloesem van vlier is geneeskrachtig en wordt al eeuwen
oud gebruikt als medicijn. We gaan

kijken waar de vlier groeit, hoe je
hem kunt herkennen, we bespreken
de plant en gaan er mee aan de slag.
Deze vlierbloesemsiroop kun je toepassen bij verminderde weerstand in
het lichaam, te denken aan voorjaarsmoeheid, hooikoorts, griep, verkoudheid en andere lichamelijke klachten.
Je leert hoe je deze siroop kunt maken. Na afloop mag het flesje siroop
mee naar huis nemen waar je het ten
alle tijden kunt toepassen voor je
weerstand te verhogen of als lekkere
dorstlesser.
Workshop een jeukende huid maandag 27 juni van 19.30- tot 21.30 uur.
Kosten zijn €35,-.
Een jeukende huid is op zich al irritant maar wordt problematisch wanneer de huid, al dan niet door het
krabben, gaat bloeden en ontsteken.
In deze les leer je het leed te verzachten met kruidenolie van een aantal
belangrijke kruiden. Elke deelnemer
neemt een zelfgemaakt potje huidolie mee naar huis.
Tot Dan! Maartje Meerman-Kreike

Huisdieren genezen door
bioresonantie? Ja, het zal wel!
Mijn naam is Hetty Langen en ik woon sinds 1997 met mijn partner in
Nuenen. Met een bedrijfseconomische achtergrond en 30 jaar ervaring in
het bedrijfsleven, coach en ondersteun ik dagelijks mensen in hun streven naar meer levens- en werkgeluk. Niet bepaald zweverig, maar nuchter en met beide voetjes op de grond! Dieren zijn altijd mijn passie geweest. In mijn vrije tijd ben ik ook actief met het herplaatsen van huisdieren namens Herplaatsing4everhome.
Een nieuwe weg
Eigenlijk heb ik me nooit zo verdiept
in de natuurgeneeskundige of alternatieve mogelijkheden. Ook niet nodig dacht ik. Als je dier niet lekker in
zijn vel zit ga je naar de dierenarts en
dat was het wel zo’n beetje. Totdat…
mijn hond Catootje ontzettend ziek
werd en de reguliere geneeskunde
daar geen antwoord (meer) op had.
Ik kon en wilde dat niet accepteren.
En ik hou van uitdagingen!

Een grote boortoren naast Vincentre is het bewijs dat Nuenen Village Van
Gogh flink op de schop gaat. Ingrijpende uitbreiding van het documentatiecentrum dat gewijd is aan Vincent van Gogh. En Vincent schilderde niet
alleen De Aardappeleters ook de Roosdonkse windmolen aan de Gerwenseweg legde hij vast op het schildersdoek. Nu is het hout van de wieken van
die molen aan vervanging toe, de kraan staat al een paar weken in de starthouding. Molenaar Hennie Merks moet diep in de buidel tasten om het geld
te vinden voor de opknapbeurt. Hout wordt met de dag duurder…

heet de bloembodem en die groeit
uit tot een aardbei. De rijpe aardbeien worden bij De Haas met de hand
geplukt.

De boerderijwinkel aan de Soeterbeek
3 is iedere dag geopend. Op zoek naar

Het programma
Workshop ‘Lentekuur’ zaterdag 7 mei
van 11.00-13.00 uur. Kosten zijn € 35,Met name met de feestdagen eet je
meer, vaak vetter, beweeg je minder
en zijn de groentes bleker. Tijd voor
een grote schoonmaak ofwel ontgiften van je lichaam; voor soepele gewrichten, een frisse huid, meer weerstand en opgewekt humeur. Ontgiften kan met een kruidentheekuur
waarbij je ingewanden worden geprikkeld om ballast uit te scheiden.
Graag geeft Maartje uitleg over de te
gebruiken kruiden en begeleidt ze de
workshop waar de deelnemers zelf
hun detoxthee maken op een natuurlijke manier. Je krijgt een potje
met kruidenthee op maat, recepten
en genoeg kennis om ook zelf thuis
verder aan de slag te gaan.

Verdienmodel NUENEN…

Gedegen opleiding
Met een gedegen opleiding van
Rayonex aan de bioresonantie academie, eigen apparatuur mét VET module, diploma dier-natuurgeneeskunde, certificaten van homeopathie én
Bachbloesems, behandel ik sinds vorig jaar vanuit mijn praktijk niet alleen
mijn eigen Catootje maar ook de dieren van anderen. De resultaten en inzichten zijn steeds weer verrassend.
Mijn enthousiasme wordt elke dag
groter en de positieve ervaringen stapelen zich op. Maar altijd met een stevige verantwoordelijkheid: een meting en bioresonantie behandeling
kan en mag een noodzakelijk bezoek
aan de dierenarts nóóit vervangen.
Maar samenwerking met dierenartsen blijkt heel fijn. We versterken elkaar, je ziet steeds vaker dat we samen tot een goede oplossing komen.
Met wederzijds respect natuurlijk. Ten
behoeve van de dieren. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel naar 06 543 957 56, e-mail naar
info@praktijk-hettylangen.nl of zie
www.praktijk-hettylangen.nl

een leuk en origineel cadeau voor
Moederdag? De pakketten zijn in allerlei prijsklassen samen te stellen.
www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl

Collecte Hartstichting brengt
€ 12.059,94 op in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten

Ruim 150 collectanten haalden
geld op voor iedereen een gezond hart

De jaarlijkse collecteweek van de
Hartstichting van 10 tot en met 16
april heeft dit jaar een mooi geldbedrag van € 12.059,94 in Nuenen
c.a. opgebracht. Dankzij de giften
werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden. Want
iedereen heeft recht op een gezond hart.
Collecteren
Collectanten konden weer met de
collectebus aan de deur collecteren.
Daarnaast was het ook mogelijk om
te doneren op hartstichting.nl én in
de Hartstichting online collectebus.
Ook was er de mogelijkheid om veilig
vanuit huis een online collecte te starten met de mobiele telefoon en familie en vrienden om een gift te vragen.
Over de Hartstichting
Iedereen een gezond hart. Dat is de
droom van de Hartstichting. Want
een sterk hart is de motor achter je
dagelijkse portie energie. Al meer dan
55 jaar ondersteunen wij alle harten
van Nederland. Wij zijn een landelijke
autoriteit op het gebied van innovatie en onderzoek naar hart- en vaatziekten. Maar net zo belangrijk vinden wij het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor
hun hart te zorgen. Daarom dragen
wij bij aan oplossingen om harten gezond te houden, hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te
behandelen. Zo voorkomen we samen dat mensen hartpatiënt worden
of onnodig (over)lijden aan een hartziekte. Want met een gezond hart,
haal je meer uit het leven. Voor meer
info: hartstichting.nl

Einde actie voor
inzameling
geneesmiddelen
voor Oekraïne
Afgelopen weekend is de inzamelingsactie voor geneesmiddelen
voor Oekraïne geëindigd. Wij willen u allen hartelijk danken voor
uw inzet en uw gaven. De inzamelingsactie heeft negen containers
en drie grote dozen opgeleverd.
Met medewerking van de voedselbank zijn zij getransporteerd naar het
punt in Nederland waar de overlading plaats vindt naar Oekraïne.
Wij vragen u geen artikelen meer
voor onze deuren te plaatsen.
Corry de Thouars
en Margreet Verkuijlen.

Een goede vriend van mij, afgestudeerd in de technische bedrijfskunde
en econometrie, gaf mij een college
over verdienmodellen en kwam met
NUENEN als voorbeeld op de proppen. Graag deel ik zijn wetenschappelijke uiteenzetting. Hier in Jip- en
Janneketaal.

van deze Italiaanse stad doet al experimenten met een innovatief toegangssysteem. Venetië staat symbool voor de uitwassen van het moderne massatoerisme. De stad met
de kanalen krijgt in het hoogseizoen
dagelijks wel rond de honderdduizend toeristen op bezoek.

Een hek eromheen en slagbomen die
omhoog gaan bij betaling. Pinnen, tikkies, een abonnementspasje, maakt
niet uit. Hoe meer Van Goghfans,
doorsneetoeristen en dagjesmensen
de slagbomen in werking zetten, hoe
meer geld er in het laatje van de gemeente vloeit. Massa is Kassa!

Entreeheffing brengt aardig wat geld
in het gemeentelijke laatje en dat kan
Nuenen goed gebruiken. De nieuwbouw van Vincentre gaat aardig wat
euri’s kosten en het opknappen van
Het Klooster slaat een flink gat in de
schatkist. De bodem is al in het zicht.
De Hongerman moet op een houtje
bijten…

Venetië geeft het voorbeeld, zo wist
mijn snuggere vriend te melden.
Dagjestoeristen die Venetië willen
bezoeken gaan drie tot tien euro entree betalen. Het gemeentebestuur

Ralf Stultiëns, Vincent van Goghkenner en wethouder, ziet wel iets in NUENEN als verdienmodel. Zo wordt gefluisterd in doorgaans welingelichte
Nuenense kringen. Ook burgemeester Maarten Houben weet wel raad
met die extra centjes. Eerst een opknapbeurt voor de mooie windmolen
en dan de Van Goghroute oppimpen.
ASML is al als sponsor in beeld en ziet
ook wel iets in het verdienmodel.
New York Pizza, de Tattooshop, voor
de Vincent van Goghstraat wordt
naar een nieuwe naam gezocht. Eerst
nog even een paar wethouders in het
zadel helpen en dan gaat verdienmodel NUENEN in werking. Dankjewel
voor het lesje Massa is Kassa!

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

Samenwerkings-Overleg-Vrijwilligersorganisaties (SOV) Nuenen c.a.
Nuenen c.a., 24 april 2022
Zeer geachte leden van de gemeenteraad,
allereerst willen we u hartelijk feliciteren met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
We spreken de verwachting uit dat u met veel plezier en inzet zult werken aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van onze mooie gemeente.
De deelnemers van het SOV willen graag onderstaand onder uw aandacht brengen,
namens de 2000 vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente.
Het lokale vrijwilligerswerk vervult een belangrijke taak in het leefbaar houden van
onze gemeenschap. De talrijke verenigingen en stichtingen in ons dorp verzorgen
daartoe diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen op allerlei gebied.
De vrijwilligers zijn het cement van de samenleving!
Het vrijwilligerswerk heeft het echter moeilijk in deze tijd. Daar zijn verschillende oorzaken voor, zoals vergrijzing, waardoor het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te
vinden en passende huisvesting, inclusief de financiering daarvan.
De huisvesting van de diverse organisaties, verenigingen en instellingen is een bron
van zorg voor de toekomst. Zoals bij u bekend wordt op korte en langere termijn begonnen met de verbouw van Het Klooster, de Hongerman waaronder Scarabee, Goudvinkhof en MFA De Heuvel in Gerwen.
Door deze bouwactiviteiten zullen onze deelnemers een vervangende locatie ter beschikking moeten hebben om hun activiteiten te kunnen voortzetten. Eerder hebben
we de gemeenteraad op 5 september 2021 hierover een brief gestuurd, maar de laatste
maanden blijft het doodstil.
We hebben begrepen dat er naar alternatieven wordt gezocht en dat daarover besluitvorming moet plaatsvinden in uw gemeenteraad, maar dat de gemeenteraad in juni
a.s. daarover een besluit zou kunnen nemen.
Daarom vragen we u vriendelijk, doch dringend, om op korte termijn daarover een besluit te nemen om duidelijkheid te verschaffen aan de meer dan 2000 vrijwilligers in
ons dorp. Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier?
Het belang van vrijwilligerswerk is in onze gemeente groot en de gemeenteraad heeft
een belangrijke rol in het faciliteren van het vrijwilligerswerk en daarop deze oproep
aan u.
We hopen op een spoedige duidelijkheid in deze en vertrouwen op uw medewerking!
Deelnemers SOV Nuenen:
LEV-groep, PGN Diaconie, Senergiek Nuenen, Gerwen en Nederwetten,
Adviesraad Sociaal Domein, Bijna Thuis Huis, Voedselbank,
Ouderenfonds / Gehandicaptenvereniging, De Likkepot, PVGE,
Stichting Leergeld, Huiskamerproject, Zonnebloem, Parochie H. Kruis,
Clientondersteuners WMO, Archipel De Akkers/dagbesteding
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Eerste activiteit voor de
gasten van de Zonnebloem
Alle gasten hadden een uitnodiging gekregen dat zij zich in konden
schrijven voor de eerste activiteit na twee jaar corona. Op 13 april zouden
we een BINGO-middag organiseren. Voor vele gasten een reden om hieraan deel te nemen. Aanvang 14.00 uur. Iedereen kwam opgeruimd binnen. Voor de aanvang was er nog even gelegenheid om vast een praatje
met elkaar te maken. Na het welkomst woordje werden de gasten voorzien van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Dit alles werd geserveerd door onze vrijwilligers.

Hoera,
bestaat 5 jaar!

ergotherapie

Dit willen we graag met u vieren op
woensdag 11 mei.
Onder leiding van Olga Commandeur (bekend van Nederland in Beweging van Omroep MAX) starten we
om 13.00 uur met een warming up
aan de voorzijde van de praktijk om
vervolgens de Kwiek beweegroute te
lopen. Het vertrek- en tevens eindpunt is bij Fysio- en ergotherapie
Kwiek aan de Vincent van Goghstraat
139. Deelname is gratis. U bent van
harte welkom!
Contactpersoon: Ellen Raessens, 06
331 831 14.

Gemeente
Nuenen

Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

VERGUNNINGEN PERIODE
19-04-2022 EN 25-04-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd:
Daarna kon het bingospel beginnen.
Nellie van de Heuvel en Theo van
Woensel zorgden voor het afroepen
van de nummers. Ook zij hadden er
veel plezier in. Er waren leuke prijzen
te winnen dus iedereen deed zijn of
haar best. Aan iedere tafel zat een
vrijwilliger die mee kon helpen voor
de gasten die dit nodig hadden. De
gasten hadden er schik in. Tijdens de
pauze werd er een drankje en een
hapje geserveerd en was er weer
even ruimte voor een praatje.

Rotnieuws
Het nieuws is hot
De dood van Jan Rot
Zijn gitaar gaf hij vaart
Met een OV- chipkaart
Daarmee kon hij valse akkoorden lozen
Het plectrum was voor hem uit den boze
Voor het podium was hij niet bang
Met My Way zong hij zijn zwanenzang
Joke van Overbruggen©

COLOFON
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.
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.

De tweede ronde begon en iedereen
was weer muisstil. Nadat alle prijzen
inclusief de hoofdprijs waren verdeeld, eindigde deze middag om
16.00 uur. Er was een daverend applaus voor de organisatie en voor
onze vrijwilligers. Bij het weggaan
was er voor iedereen nog een troostprijsje. Er werden nogmaals complimentjes en bedankjes gegeven en
men hoopte weer vlug iets van de
Zonnebloem te horen.

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Olga Kwiek

Extra feestelijke lezing NGN 200
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten (NGN 200) organiseert Senergiek een feestelijke
lezingen-carrousel op vrijdagmiddag 13 mei van 13.30 uur tot 18.00 uur
in de Theaterzaal van Het Klooster.
Het programma:
De middag bestaat uit twee blokken
van telkens drie sprekers, onderbroken door een koffiepauze.
13.30 uur: Openingswoord:
Harry Terwisse, oud-burgemeester
1. Twee eeuwen gemeentebestuur,
door Roland van Pareren
2. Tweehonderd jaar ziek zijn en beter worden, door Pieter van Wijk
3. Twee eeuwen Aap Noot Mies, door
Wilry Smeulders en Brigitte Oomens
Pauze

4. Wat kregen we te eten?, door
Dries Potjer
5. Hoe gingen we op pad?, door
Fred Heering
6. Twee eeuwen geboren worden,
trouwen en rouwen, door Mariët
Jonkhout
17.15 uur : Slotwoord:
Gonnie Lucassen, voorzitter Senergiek.

Na deze korte, luchtige maar boeiende presentaties biedt de seniorenvereniging u een gezellige nazit onder het genot van enkele oer-Brabantse drankjes en originele nostalgische hartige hapjes in de Senergiek
vleugel van Het Klooster. De bijeenkomst sluit om 18.00 uur.
De inschrijving stond al open voor leden van Senergiek, maar nu ook voor
alle andere geïnteresseerden. Wie
deel wil nemen aan deze feestelijke
middag, schrijf snel in, want vol is vol.
Aanmelding: via e-mail konemann@
planet.nl. Deelname: max 110 deelnemers, op basis van volgorde van
aanmelding/betaling. Betalen: deelname kost € 10,- per persoon inclusief alle drankjes en hapjes te voldoen na aanmelding.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Berg 24
Voor het plaatsen van een serre.
Eeuw Driessestraat 6 Voor het verbouwen van de woning.
Hool 15C
Voor het oprichten van een woonhuis met
bijgebouw.
Duivendijk 7B
Voor het verbouwen en uitbreiden van een
bedrijfsgebouw.
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsRullen nabij
huisnummer 3
vergunning voor het oprichten van een woonhuis.
Houtrijk 16
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande
uitbouw.
Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Aanvraag vergunning voor asperges aan het veld
Boord 25
van 21 mei 2022 tot en met 6 juni 2022 op het
terrein aan de achterzijde bij de aspergevelden.
Boord 25
Aanvraag vergunning voor de uitoefening van
een horecabedrijf en een respectievelijke aanvraag voor een exploitatievergunning t.b.v.
jaarlijks terugkerend evenement Asperges aan
het veld op het terrein aan de achterzijde bij de
aspergevelden aan Boord 25 te Nuenen
Plein aan de Heuvel Aanvraag vergunning voor een vlooienmarkt
op zondag 26 juni 2022 aan Plein aan de Heuvel
Park 35 (Schafrath)
Aanvraag Alcoholwet voor uitoefening horecabedrijf respectievelijk aanvraag exploitatievergunning en aanvraag terrasvergunning.
Nuenen c.a.
Toestemming voor het organiseren van
Koningsnacht- en dag aan Stichting Parkevenementen te Nuenen

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

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

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

&

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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Heikampen 55
Voor het verbreden van een inrit.
Voor het plaatsen van een tijdelijk schoolgebouw.
Sportlaan 8

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Openbare
vergadering
Dorpsraad Gerwen
Na ruim twee jaar kunnen we weer
een openbare vergadering houden.
Er is in die tussentijd veel gebeurd en
we willen jullie graag bijpraten over
de stand van zaken. Maar alvorens
we deze punten gaan behandelen
stellen we ons eerst aan jullie voor.
Ook zal aan het begin van deze vergadering de officiële installatie gaan
plaatsvinden waarbij de Burgermeester de eed of belofte zal afnemen.
De punten die aan de orde komen
zijn:
• Stand van zaken MFA (Multi
Functionele Accommodatie).
• Presentatie plan Spelen en
Bewegen
• Aftrap verduurzaming Gerwen
• Mededelingen betreffende de
‘Buiten Beter’ app
• Nuenen 200 jaar.
• Rondvraag.
Wij zien jullie graag op maandag 16
mei in ‘Den Heuvel’ in Gerwen. Vanaf
19.45 uur is de zaal open. Aanvang is
om 20.00.

Datum
Locatie
19-04-2022 Nuenen c.a.
19-04-2022 Nuenen c.a.
19-04-2022 Nuenen c.a.
19-04-2022 Nuenen c.a.
20-04-2022 Nuenen c.a.

Omschrijving
Beleidsregel - Nota risicomanagement
en weerstandsvermogen
Beleidsregel - Beleidsplan openbare
verlichting 2018-2027
Beleidsregel - Wegenbeheerplan 20222026
Beleidsregel - Aangepaste activerings- en
afschrijvingsbeleid 2006
Anterieure overeenkomst bouw twee
woningen Opwettenseweg naast 189
en naast 191 te Nuenen c.a.

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

Vlooienmarkt Lieshout
'Ut auw Herremenieke' organiseert in samenwerking met Running Team Laarbeek op 1 mei een grote vlooienmarkt in D’n Perdenbak in Lieshout.
U bent van harte welkom vanaf 11.00 uur aan de Provincialeweg 26 in Lieshout. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de Roparun voor de palliatieve
zorg voor mensen met kanker. De toegangsprijs bedraagt € 2,- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De vlooienmarkt duurt tot 14.30
uur. Er zijn weer veel mooie en ook waardevolle spullen bij elkaar verzameld.
Of u nu antiquiteiten zoekt of kleine meubeltjes, elektrische apparaten, snuisterijen of zomaar wat gebruiksvoorwerpen, u vindt het allemaal op de vlooienmarkt in Lieshout. Daarnaast worden de mooiere spullen bij opbod verkocht
en dat is in Lieshout altijd een belevenis apart. U bent van harte welkom in Manege D'n Perdenbak.
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Koningsspelen
Kindcentrum Crijns Society
Op vrijdag 22 april werden overal in het land de Koningsspelen georganiseerd en uiteraard deed ook de Crijnsschool hier weer vol enthousiasme
aan mee. Wat boften we met het weer: een lekker zonnetje, maar niet te
heet. Heerlijk weer om te sporten!
Groep 3 t/m 8 was te gast op het EMKterrein en de groepen 1 en 2 op het
NKV-terrein. Na de opening en een
warming up met het lied met dans
FitTop10 waren de kinderen er helemaal klaar voor! Groep 3 t/m 8 had zes
rondes waarin ze gingen voetballen,
korfballen, trefballen en een estafetteloop. Er was ook een ronde waarin
ze keuzespelletjes konden doen zoals
limbo dansen, blikgooien of skilattenlopen en een ronde met doorschuifspelletjes waaronder stoepranden,
parachutespel en bigbag-zaklopen.
De kleuters hadden maar liefst twaalf
spelletjes die ze konden doen: de
NKV Kangoeroe Kleuterspelen. Hieraan deden de kleuterklassen van vier
Nuenense basisscholen mee. De velden waren zo verdeeld dat de kinderen steeds bij hun eigen school en
groepje bleven waardoor het toch
heel overzichtelijk bleef voor de
kleintjes.
Het ging er op beide locaties sportief
aan toe! Kinderen en begeleiders genoten.
Aan het einde van de ochtend werd
het sportieve gebeuren afgesloten
en gingen we terug naar school voor
een heerlijke uitgebreide Koningsdag-lunch! Ook dat was een feestje!
Daarna werd deze gezellige dag afgesloten in de eigen groep waarna
we moe maar voldaan aan de vakantie konden beginnen!
Dank aan alle hulpouders, aan EMK en
NKV voor het gebruik van velden en faciliteiten en NKV voor hun ondersteuning bij organisatie en bij de spelen.

Sportieve dag op
Kindcentrum De Wentelwiek
Op Kindcentrum De Wentelwiek was het op vrijdag 22 april een uiterst
sportieve dag. Waar zou je zijn zonder een actieve invulling van onze Koningsspelen…. Om tegemoet te komen aan de verschillende leeftijden waren de leerlingen op verschillende plekken in Nuenen aan het bewegen.
Om half 9 vulden we onze buikjes
met heerlijke etenswaren uit ons Koningsontbijt, zoals elk jaar was dit
een zeer gezonde start van de dag.
Na het gezamenlijke ontbijt was de
aftrap voor de Koningsspelen. De instroomgroep deed dit keer ook weer
gezellig samen met Korein en de
peuterspeelzaal aan sport èn spel.
Ook de juffen deden enthousiast
mee met alle leuke Koningsspelletjes
op het schoolplein.
Groep 1-3 werd door NKV Nuenen
getrakteerd op een heus pakket aan
diverse spelletjes. Op de locatie van
de Nuenense korfbalvereniging werd
alles uit de kast gehaald om in teams
de kinderen spelenderwijs kennis te
laten maken met korfbal. Met hulp
van vele ouders konden kinderen in
groepjes tal van korfbalvaardigheden oefenen. Ook aan de inwendige
mens werd gedacht. Uit schalen vol
vers fruit konden de leerlingen hun
lekkere trek stillen.
Ondertussen hadden groep 4-5 een
eigen invulling aan deze speciale dag.
Na het gezonde ontbijt sprongen ze
op de fiets richting skatepark. Als u
een lange slinger vol met leerlingen
en ouders zag fietsen, dat waren wij.
Bij het skatepark was voor ieder wat
wils. Van voetballen tot skaten, van

basketballen tot crossen op de crossbaan, van fitnessen tot apenkooien.
De hulpouders deden zich ondertussen tegoed aan meegebrachte verse
koffie & kleine lekkernijen.
De hoogste groepen 6-7-8 begonnen
met een gevulde maag aan 10 Koningsspelletjes op het schoolplein. In
teams rouleerden zij zelfstandig van
spel tot spel. Spijkerpoepen & touwtrekken waren ook dit jaar weer een
hit. Halverwege de ochtend wisselden de groepen 4-5 en 6-7-8 van locatie. Op deze manier hebben ze heel
veel bewogen èn diverse sporten
kunnen beoefenen.
Teamwork, aanmoedigen, doorzetten, proberen, teleurstelling wegwerken….het kwam allemaal aan bod op
deze dag. En of je nou sportief bent
of liever van de natuur geniet, voor
ieder was er wat wils.
Na zoveel (sport)plezier kregen we
als kers op de taart een ijsje van onze
ouderraad. Moe en voldaan begonnen de leerlingen aan hun welverdiende vakantie.
Op deze dag hebben wij veel hulp
gehad. NKV Nuenen, OR, hulpouders,
collega’s….allen enorm bedankt voor
jullie inzet. Het werd een dag om te
herinneren.

Maandagavondwandeling
Eckartse bos
met IVN Nuenen
Op maandagavond 2 mei wandelen
vogelgidsen van IVN Nuenen met belangstellenden door het Eckartse
bos. Ga je mee? Om 19.00 uur vertrekken we met de fiets vanaf Het
Klooster in Nuenen.
We starten de wandeling aan de Nuenense kant van het bos. Het Eckartse
bos (Wandelpark Eckart) is een klein,
gevarieerd bos gelegen tussen Nuenen en Eindhoven. In dit bos kun je
onder andere de goudhaan, zanglijster, zwartkop en appelvink tegenkomen. Het kan er in het voorjaar erg
nat zijn. Draag daarom waterdichte
schoenen of laarzen. En controleer bij
thuiskomst altijd goed of je geen tekenbeet hebt opgelopen. Neem voor
meer informatie contact op met
coördinator van de Vogelwerkgroep
Roy van der Velden (06-15902603 of
roypeter40@hotmail.com).

Succesvolle editie Kangoeroe
Kleuter Spelen bij NKV
Vrijdag 22 april stond in het teken van de Koningsspelen. Al vroeg die
ochtend waren 300 kleuters van de Nuenense Basisscholen de Crijnsschool, Het Mooiste Blauw, de Nieuwe Linde en de Wentelwiek te gast bij
korfbalvereniging NKV op het sportpark aan het Wettenseind.
Onder het toeziend oog van veel ouders en leerkrachten werd er gestart
met een gezamenlijke warming up,
die bestond uit dansen op het Koningslied FitTop10.
Hierna volgde een gevarieerd Spel &
Sportcircuit dat 3 maal was uitgezet
op de kunstgrasvelden en het beachcourt. Naast coördinatie, behendigheid, doeltreffendheid werden ook
de grondvormen van bewegen beoefend. De rode wangetjes en de
glimlach gaven aan dat de kleuters
met veel inzet en enthousiasme succes hebben beleefd.
Vanzelfsprekend was er een gezonde
pauze met drinken en fruit voor de
jonge sporters.

We zien terug op een fantastische
sportieve ochtend en danken zowel
de basisscholen voor hun bereidheid
en vertrouwen in de korfbalvereniging als ook de vele vrijwilligers die
deze activiteit mogelijk hebben gemaakt.
Op de zaterdagen 14 en 21 mei zijn er
gratis toegankelijke inloop- en kennismakingstrainingen. De koffie staat
klaar voor eenieder. Kom gerust een
kijkje nemen.
Heb je interesse?
Wil je meedoen.
Je bent welkom bij NKV.
Lees meer hierover op
www.nkvkorfbal.nl

IVN op Koningsdag
Met Koningsdag zijn we te vinden in
een kraam op de Oranjemarkt. Ook
kun je een kijkje nemen in de Kloosterhof, de IVN-tuin achter Het Klooster.

Veel belangstelling voor Kangoeroe Kleuter Spelen bij NKV

De Dassenburcht kleurt Oranje!
Uitzendingen LON-TV
Het programma van ons magazine Nuenen Nú wordt meerdere
keren per week ververst met nieuwe onderwerpen. De volgende
onderwerpen zijn in de loop van
week 17 en 18 (onder voorbehoud) in de uitzending van Nuenen Nú te zien.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhuizing Atelier Nuenen
i.v.m. opvang vluchtelingen
uit Oekraïne
Uitreiking van de lintjes in de
gemeente Nuenen c.a.
In de serie ‘Bekende Nuenenaren’: Gerard van Maasakkers
In de serie ´Vrijwilligerswerk´:
Dieuwertje Kaper
Markt bij basisschool de Wentelwiek voor Oekraïne
Cadeau van het personeel aan
firma Smeulders i.v.m. 80-jarig
bestaan
In de serie ´Vrijwilligerswerk´:
Bart van den Heuvel, Vrijwilliger van het Jaar
Sfeerbeeld van Koningsdag in
Nuenen
Sloop van de voormalige
basisschool de Mijlpaal

De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú zijn te bekijken om 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De gemeenteraadsvergadering
van 28 april wordt rechtstreeks
uitgezonden door LON TV.
De programma’s van LON TV zijn
ook te volgen via de livestream op
www.omroepnuenen.nl. Tevens
kunt u op deze website actuele
nieuwsberichten lezen en oude
LON-opnames bekijken. U kunt
alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook en
via www.youtube.com/lokaleomroepnuenen.
Op welke TV- kanalen kunt u LON
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36); met
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791
Ook te zien op www.omroepnuenen.nl. Hebt u een idee of een tip
voor een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur dan een email naar tv@omroepnuenen.nl.

Op vrijdag 22 april kleurde het schoolplein van de Dassenburcht oranje,
voor alweer de 10e editie van de Koningsspelen! De ochtend startte met
beweging! Op het koningsspelen- lied ‘Fit top 10’ danste de hele school
onder begeleiding van dansjuf Aniek van Keno Dance het bijbehorende
dansje. De kinderen hadden hier al flink op geoefend de afgelopen week!
Na het Koningsontbijt in de klas
speelden de groepen 5 t/m 8 een
speciaal slagbaltoernooi op de honkbalvelden van HSCN met als extra uitdaging het in tweetallen van honk
naar honk rennen met een lintje.
De groepen 1 tot en met 4 hebben
genoten van diverse spellen op het
schoolplein, zo werd er onder andere
koek gehapt, gestept, touwgetrok-

ken en geklommen. De vakantie
werd ingeluid met een welverdiend
ijsje.
De Dassenburcht dankt alle ouders
voor de fijne en enthousiaste hulp tijdens deze sportieve ochtend, Keno
Dance voor de dansbegeleiding, en
HSCN voor het beschikbaar stellen
van de honkbalvelden.

Pasen en giro 555 op
basisschool De Dassenburcht
Vrijdag 15 april vond op basisschool de Dassenburcht de jaarlijkse paasviering plaats. De ochtend begon met een lekker paasontbijt. De kinderen versierden een papieren tasje voor een klasgenoot en vulden dit met
een heerlijk paasontbijtje.
Daarna was het tijd voor de onderbouw om paaseieren te zoeken. Twee
echte paashazen begeleidden één
voor één de klassen op het schoolplein. Nadat alle eieren gevonden
waren kreeg ieder kind een lekker
chocolade ei.
In de tussentijd was de bovenbouw
bezig met een jeu de paasboules
toernooi. Aan de hand van een wedstrijdschema streden telkens twee
klassen tegen elkaar. Telkens namen
twee teams van 4/5 kinderen het tegen elkaar op. Op het grasveld achter
de school waren 8 banen uitgezet en
met gekleurde plastic eieren werd
geprobeerd om zo dicht mogelijk bij
het gouden ei te werpen. De winnaar
uit iedere poule kreeg een mooie trofee uitgereikt.
Het was een geslaagde dag, waarbij
ook de zon zich zeer geregeld liet
zien.

Daarnaast werd er de afgelopen weken door de kinderen ook nog geld
ingezameld voor giro 555 voor de
slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne. De kinderen leverden lege
flessen in en daarmee hebben ze in
totaal € 376,82 opgehaald. Wat een
prachtig bedrag. Jullie zijn toppers!
De ouderraad bedankt de kinderen
voor hun enthousiasme, de hulpouders en docenten voor de helpende
handen en iedereen die heeft gedoneerd voor giro 555.
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Persoonlijke sieraden
bij goudsmid LiJa Jewelry

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

door Janneke Mes
Een klein uurtje, langer zou het interview niet duren... maar anderhalf
uur later liep ik het pand pas uit, blij geworden van zulk enthousiasme!
Goudsmid Suzanne Veldsink-Koldewee heeft me van alles laten zien en
verteld over haar bedrijf, haar passie voor het ambacht en plannen voor
de toekomst.
maakt, is in de leer gegaan bij vakmensen. En heeft veel, heel veel achter de werkbank gezeten, want “je
moet het echt in de vingers krijgen.”
Leergierig is zij om vaardig te worden in nieuwe of oude technieken.
Op dit moment doet zij de opleiding
tot juwelenmonteur. Alles van het
sieraad wordt handmatig gemaakt.
Sinds vorig jaar is zij aspirant lid van
het Nederlands Gilde van Goudsmeden, ze hoopt hier dit jaar ballotage
te kunnen doen.
Het bedrijf is groeiende, ze werkt samen met een zzp’er en er is ruimte
voor nog een extra medewerker.
Mensen uit het hele land weten haar
te vinden. Men komt vooral af op
haar persoonlijke en eerlijke manier
van werken.

Vanuit huis begonnen in 2019 verhuisde ze naar Het Klooster in 2020
waar het al snel te klein werd. Begin
dit jaar besloot ze een eigen pand te
gaan zoeken. Vlak nadat ze een nieuw
pand gevonden had werd er ingebroken in haar atelier in Het Klooster,
hierbij raakte ze haar gehele collectie
kwijt, daarom verhuisde ze versneld
naar haar nieuwe pand. Op dit moment zit ze midden in de verbouwing
van haar nieuwe pand op Berg 28.
Ambachtelijk werk
Ze heeft gewerkt in verschillende
andere vakgebieden, waarnaast zij
altijd creatief bezig was. Na een
workshop goudsmeden dacht haar
man dat zij opnieuw een leuke hobby ‘voor erbij’ had gevonden. Het
bleek echter veel meer te zijn; Suzanne werd gegrepen door het ambacht en al snel wist zij dat hier haar
toekomst lag. Zij heeft zich verschillende facetten van het vak eigen ge-

Sieraden die raken
Suzanne werkt met nieuw goud en
zilver maar ook vaak met oude gouden sieraden, waarvan zij nieuwe
maakt. Op afspraak komen de klanten bij haar, waar ze een ontwerp
doorspreken in haar atelier. Zij neemt
hiervoor de tijd, ze wil connectie met
de mensen maken en de emotie van
het oorspronkelijke sieraad ‘pakken’.
Het persoonlijke verhaal verwerkt
Suzanne in het nieuwe sieraad. Ze
heeft vele mooie verhalen gehoord.
Vaak ook ontroerende verhalen,
want sieraden staan voor herinneringen, dierbare mensen, mijlpalen, betekenisvolle gebeurtenissen. Soms
heeft zij of de klant direct een idee,
soms moet het idee rijpen. Suzanne
krijgt van mensen terug dat zij de essentie van de emotie weet te vertalen, zij verstaat de kunst goed te luisteren en de verhalen op subtiele manier te symboliseren in het sieraad.
Haar werk kenmerkt zich door precisie, gedetailleerdheid, originaliteit
en draagbaarheid. Wat het voor klanten ook persoonlijk maakt, is dat zij
altijd een filmpje maakt van het
werkproces van het oude naar het
nieuw sieraad. Op haar website staan

Hier heur ik thuis

©

Pinksterweekend = Muziekweekend
= Park Festival 3, 4, 5 en 6 juni

Vier dagen muziek in het Park. Vier dagen gezellig feesten en genieten van gevarieerd muzikaal spektakel. Voor iedereen, van klein tot
groot, van jong tot oud. Het Park Festival zit bomvol muziek. Georganiseerd in het kader van Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200.
Programma

Vrijdag 3 juni: Silent disco voor jongeren van 20.00 tot 24.00 uur
Op vrijdagavond mag de Nuenense
jeugd als eerste helemaal los gaan op de
Silent disco. Met een koptelefoon op je
oren lekker swingen in de buitenlucht.

Zaterdagmiddag 4 juni: Hip in het park
voor KIDS van 13.30 tot 17.00 uur
De kids gaan zaterdagmiddag los. Dan
is het HIP IN HET PARK. Met een mini
disco, een meet & greet met Anna en
Elsa van Frozen, frietjes en ranja. En een
live optreden van De Hippe Gasten.

Zaterdagavond 4 juni: C o v e r n i g h t
van 20.30 tot 24.00 uur
Clear Out keert terug voor een eenmalig
reünieoptreden. Clear Out gaat anderhalf uur ‘knallen met covers’ uit de jaren
80 en 90! En deze avond een optreden
van Castle met hun pop- en soul-klassiekers.
Zondag 5 juni: Blues’M van 14.00 tot
19.00 uur
Blues festival Blues’M op Pinksterzondag! Vier top bands op het podium. De
JPK Band, Fat Harry & the Fuzzy Licks,
Mojo Hand en de Sugar Queen & the
Straight Bluesband (uit de USA/NL).
Maandag 6 juni: De Vrienden van Nuenen Live van 14.30 tot 18.00 uur
Van 14.30 tot 18.00 uur treden tal van
Nuenense vocalisten op met een geweldige live band. Supertalenten en
topartiesten zingen solo maar ook in
verrassende samenstellingen.
Volg de berichtgeving in de kranten, op
de socials en op de website!!
Voor informatie over tijden
en programma zie NGN200.nl en

sunnybluesnuenen.nl
haar ontwerpen met mooie recensies van dankbare klanten die haar
vakmanschap waarderen, waar Suzanne trots op is.
Opening
Op 7 mei zullen de deuren van haar
nieuwe pand feestelijk geopend worden. Tussen 15.00 en 19.00 uur bent u
van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. De Champagnezusjes verzorgen een glaasje en er staat
een goodiebag klaar waarbij u ook
kans kunt maken op een sieraad ter
waarde van 850 euro. Vooraf aanmelden wordt gewaardeerd via de site
www.lija-jewelry.nl

Beeldhouwen in
zachte steen
in Eindhoven
Vindt u het leuk om te beeldhouwen
maar u heeft er thuis geen plaats voor?
Dan treft u het. Bij onze beeldhouwgroep zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wij beeldhouwen, beginners en gevorderden, op vrijdagmorgen van
09.00 tot 12.30 uur in de Boemerang,
Planetenlaan in Eindhoven. Bij goed
weer werken we buiten.
Voor meer informatie mail naar:
loesvanhoof@upcmail.nl
Als je je telefoonnummer doorgeeft,
kan ik je bellen om het een en ander
uit te leggen.

Ineke’s Pottenkraam
helpt met uitgifte gratis
menstruatieproducten
Sinds enkele weken is Ineke gestart met uitdelen van gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen niet altijd
geld voor maandverband of tampons. Dit bericht maakte behoorlijk indruk
op haar, daarom besloot zij de actie van het Armoedefonds te ondersteunen.
‘Ineke’s Pottenkraam’, zo genoemd
vanwege verkoop aan huis van diverse eigengemaakte producten: ‘alles
wat in een potje past’ staat in principe alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen overdag vooraan op de inrit
aan de Boordseweg 46. De gratis
menstruatieproducten liggen in een
afsluitbare kist in de kraam, de kist is
herkenbaar aan de paarse vlinder
met de afkorting MUP, menstruatieproductenuitgiftepunt.
Op momenten dat de kraam er niet
staat, bevindt de kist zich onder de
carport naast de voordeur. De kist is 7

dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Iedereen die hier behoefte
aan heeft, kan deze producten pakken. Je hoeft je niet aan te melden, of
te verantwoorden. Natuurlijk mag je
Ineke altijd aanspreken of bij haar
aanbellen als je hier een vraag over
hebt. Je kunt Ineke’s Pottenkraam ook
bereiken via Facebook en Instagram.
Initiatief van Armoedefonds
“Hygiëne moet geen luxe zijn, maar
voor iedereen mogelijk”, aldus woordvoerder Irene Verspeek van het Armoedefonds. Via uitgiftepunten verspreid over heel Nederland worden
maandverband en tampons verstrekt
aan meisjes en vrouwen. Sinds het Armoedefonds is gestart met de actie is
er al veel steun gekomen van mensen
en organisaties die hun locatie ter beschikking stellen. Ineke ontvangt de
producten van het Armoedefonds of
vanuit donaties uit eigen kring.
Meer info vind je op www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede

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
ingang van het EMKterrein aan het Wettenseind.

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
ingang van het EMK-terrein, Wettenseind.
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

Woensdag 27 april
Koningsdag
11.30 uur Jaarlijkse Oranje Markt
Park Nuenen

Donderdag 28 april
20.00-22.00 uur Open repetitie
‘De Walnoten’. BS De Wentelwiek Vallestap
Nuenen. Aanmelden bij: 06-22549365
of 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
11.00-14.30 uur Vlooienmarkt
Manege D’n Perdenbak Lieshout

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

Zondag 1 mei
14.30 uur Cultuur Overdag: Cello Concert
Van Gogh Kerkje. Papenvoort, Nuenen
19.30 uur Taizé Vesper
in het Van Goghkerkje

Zondag 1 mei
20.00 uur Lambertus Concerten presenteert:
Herdenkingsconcert met Ensemble 1685
Trudokerk, Dorpsstraat 34
in Helmond/Stiphout

Maandag 2 mei
19.00 avondwandeling IVN Eckartse bos
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster Nuenen

Zaterdag 7 mei
11.00- tot 13.00 uur Workshop ‘Lentekuur’
door Maartje Meerman. Info en aanmelden:
info@natuurlijkmaartje.nl
Weverkeshof Nuenen

Zondag 8 mei
16.00 uur Orgelconcert
Gonny van der Maten
H. Clemenskerk Nuenen

Maandag 9 mei
19.00 avondwandeling IVN Boktse Beemden
Klooster Nuenen

Maandag 9 mei
20.00 uur Rik/jokeravond
100 jaar RKSV Nuenen
Feesttent Sportpark Oude Landen,
Pastoorsmast, Nuenen

Woensdag 11 mei
13.00 uur 5 jaar Kwiek: O.l.v. Olga
Commandeur. Kwiek beweegroute lopen.
Vertrek- eindpunt Fysio- en ergotherapie
Kwiek, Vincent van Goghstraat 139

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

LINDEBLAADJES

180 cm hoog p.m. € 204,-

VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
schutting, poorten.
trale verwarming, plaatsen Aluminium
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
RG Lieshout, telefoon 0648273718.
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
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.

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

Omringd
door een
vertrouwd
gevoel.

040 - 209 72 41
ANDO ONTZORGT DOOR:
Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerkzaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloerbedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl
ICT-ER AAN HUIS helpt
graag met uw: KPN / Ziggo
(TV/Audio) instell.; installatie
en versnellen (nieuwe) computer en aankoop advies en
of levering. Tel. 040-2952567
/ 06-23854915.
Stichting LEVgroep Nuenen
afd. Vluchtelingenwerk
zoekt vrijwilligers om als
taalmaatje de vluchtelingen
tijdens hun inburgering te
ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse
taal. Tijdsinvestering: 1 à 2
uur per week. Voor meer informatie: De LEVgroep, Berg
22 c, tel. 040-2831675. Ma.
t/m do. van 9.00-16.00 uur
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE- ERVAREN ARTS verricht
PLAATST indien niet vooruit be- rijbewijskeuring bij u
taald is. Er volgt geen tegenbericht. thuis! Tel. 040-2844993.

AB

afscheidsbegeleiding

WE ZOEKEN NAAR EEN
ENTHOUSIASTE COLLEGA
DIE ONS VERKOOPTEAM
KOMT VERSTERKEN.

hans vervuurt

Print
boekjes | scripties
direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters
folders | brochures | stickers

 Beatrixstraat 31
5671HE Nuenen
 06 - 34 68 45 55
 afscheidsbegeleider.nl

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

Reclame

banners | LED frames
borden en panelen

- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels Isolatieglas - Figuurglas
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* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

Ben jij op zoek naar een leuke baan
in een moderne, technische
en innovatieve omgeving?
Jij en Aurora Netherlands B.V. Nuenen
Als je bij Aurora aan de slag gaat, kom je in een team van
92 enthousiaste en bevlogen collega’s te werken. Wij zijn
toonaangevend op het gebied van complete systemen voor
klimaatbeheersing van met name stads- en streekbussen.
Dagelijks werken wij met veel passie aan onze innovatieve producten,
wij zijn dan ook trots dat we kunnen beschikken over een eigen R&D
en test afdeling. Voor onze jarenlange en tevreden klanten zetten we
elke dag weer een stap extra. Jij vormt hierin voor ons een belangrijk
onderdeel. Onze doelstelling is om samen met jou verder te groeien en
te ontwikkelen. De onderstaande functies zijn in dagdienst.
REAGEER DAN OP EEN VAN ONZE VACATURES.
•
Embedded software engineer
•
Medewerker productie 2x
•
Lasser TIG Alu + RVS
•
Kanter zetter SaFan 2x
•
Electrical engineer
•
Logistiek medewerker
•
Lead CAD-engineer
-engineer
•
Project engineer 2x
Verdere vacature info via HR
Telefoon: 040-209 2123
aunl.hr@aurora-eos.com
https://werkenbijaurora.nl/#vacatures

AANVANG MEDIO JUNI
Werktijden:
Dinsdag 9.00-18.00
Woensdag 9.30-17.00
Vrijdag 10.00-17.00
Zaterdag 9.00-17.00
Salaris volgens cao. Graag cv naar
smolders.schoenen@planet.nl
t.a.v. H.M. Smolders

Bart van Moorsel

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

Smolders
Schoenen
Nuenen

DAMES- EN HERENSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53
www.smoldersschoenen.nl

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690

www.abonne.nl

Gepensioneerd?

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

in
Gespecialiseerdvloeren
et
rk
a
traditionele p

Laar 1
5674 RC Nuenen
Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

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

TE KOOP
GEVRAAGD:

nu volop:

ASPERGES & AARDBEIEN!
Openingstijden:
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

09.00 – 18.00
09.00 – 17.00
10.00 – 13.00

Fietsen,
bromfietsen en
opknapfietsen

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

Tel. 06 - 46 83 01 17

Tuinbouwbedrijf De Haas | Soeterbeek 3 | 5674 NH Nuenen | Tel. 040-2831601
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

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.

www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 april 18.30 uur: viering,
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 1 mei 11.00 uur: viering,
volkszang met klein koor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Mededeling
Vorige week is mevr. Truus Wolbert Hogt op 87-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen familie en vrienden veel
sterkte en troost toe bij het verwerken van dit verlies.

Misintenties:
Zaterdag 30 april 18.30 uur: geen intenties.
Zondag 1 mei 11.00 uur: Pastor Henk
Gerrits (vanwege verjaardag); Willy
Sluijter - de Leeuw; Greet Bollen - van
den Berk; Ria Vossen - Bronts; Bertha
Saris - de Louw; Sjef Leunissen (vanwege sterfdag); Piet Stappers en
overledenen van familie Stappers en
familie Borrenbergs.

H. Lambertuskerk Nederwetten

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Stephan Nagelkerke, Refeling 39, en Truus
Wolbert - Hogt, Gasthuisstraat 1 in
Eindhoven. Wij wensen de families en
vrienden veel troost en sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Op zondag 1 mei zal in de dienst bij
ons voorgaan: pastor em. Jos Deckers. Deze dienst begint om 10.00 uur
en zal via livestream worden uitgezonden (zie hiervoor de link op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding). Er is een
inhaalcollecte voor het beheer van
onze kerk. Na de dienst is er bij een
kop koffie of thee ruimte voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 1 mei om 11.00 uur: viering
met parochiekoor, voorgangers leden van de werkgroep.
Misintenties:
Truus Wolbert - Hogt; Overleden ouders Donkers - Geven en overleden
familieleden.

www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 1 mei om 09.30 uur: viering,
orgel met cantor, voorgangers leden
van de werkgroep.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 april. 17.30 uur Lof;

Solidair met Guatemala,
smullen uit de Mayabox
Een goed doel steunen én smullen van heerlijke gerechtjes: dat gaat prima samen als u een Mayabox koopt. Voor slechts 10 euro koopt u een
doosje met vier zoete of hartige lekkernijen uit de Guatemalteekse keuken. U steunt daarmee een duurzaam landbouwproject voor 50 jongens
en meisjes uit twee Maya-gemeenschappen in Guatemala.
Het project
Deze jongeren wonen in één van de
armste regio’s van Guatemala. Ze
hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk.
Het project biedt hen perspectief op
een betere toekomst. Het voedingspatroon van de meeste mensen is
eenzijdig en bestaat voornamelijk uit
maïs en bonen. Dit landbouwproject
biedt de jongeren en hun families
een gezonde en gevarieerde voeding
door de verbouw van diversen soorten groenten en fruit. Ook houden ze
kippen, kalkoenen en varkens en leggen ze visvijvers aan.

Initiatief
Het initiatief voor de actie ‘Smullen
uit de Mayabox’ is in handen van de
werkgroep ontwikkelingssamenwerking van de katholieke en protestantse kerken in Nuenen, in samenwerking met de Stichting Nuenen-Guatemala die dit landbouwproject al
twee jaar steunt. Een tiental vrijwilli-

Taizé Vesper
in het
Van Goghkerkje
Zondag 1 mei is er weer een Taizé Vesper in het van Goghkerkje, waarbij we
elkaar kunnen ontmoeten in een liefdevolle sfeer van een Taizé Vesper.
Het thema is ‘Heer, U weet alles’.
De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’
zijn, het uiten van vreugde, maar de
vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning. We zingen uit het
liedboek ‘Adem in ons’. Nu kunnen de
liederen gezongen worden zowel in
de originele taal als in het Nederlands.
De ervaring van 6 maart was, dat het
fantastisch klonk in beide talen. Meezingen mogen we, met begeleiding
van het pianospel. We zoeken dan samen naar momenten van rust, we lezen mooie teksten en luisteren naar
mooie piano-improvisatie en verstillende muziek. Rust, nadenken en even
tot jezelf komen. Het zoeken van een
rustpunt in het leven van alledag ….
Een Vesper zoals we gewend zijn.
Om samen te zijn in deze tijd.
De collecte is voor een klein project
van de Wilde Ganzen, dit keer voor
een basisschool in India.
Verdere informatie over de vesper
kan bij Alice Steenbergen, alice.
steenbergen@hotmail.com.
De Vesper begint zondagavond 1 mei
om 19.30 uur. Voorafgaand aan de
vesper is er pianomuziek.

De producten die niet nodig zijn voor
eigen consumptie worden op lokale
markten verkocht en leveren zo een
kleine bijdrage aan het gezinsinkomen. De ouders van de jongeren zijn
enthousiast en passen de opgedane
kennis van hun kinderen toe op hun
eigen stukjes grond.
Op iets langere termijn hoopt men
op extra inkomsten uit de verkoop
van alternatieve medicijnen. Dit jaar
krijgen de jongeren cursussen om
meer kennis op te doen over het kweken van medicinale planten en de
verwerking daarvan. De reguliere
medicijnen zijn voor veel mensen
vaak te duur en op deze manier hopen de jongeren een waardevolle bijdrage aan hun gemeenschappen te
kunnen leveren. Ook wordt hiermee
de voorouderlijke traditie om alternatieve geneesmiddelen te bereiden
in ere hersteld. Het betekent een culturele bewustwording van deze Maya-jongeren. Want ook bij hen zijn
veel waardevolle tradities en kennis
verloren gegaan.

18.30 uur H. Mis, H. Paulus van het
Kruis, belijder.
Vrijdag 29 april. 07.15 uur H. Mis, H.
Petrus van Verona, martelaar.
Zaterdag 30 april. 09.00 uur H. Mis, H.
Catharina van Siena, maagd.
Zondag 1 mei. Feest van Sint Jozef arbeider, echtgenoot van de H. Maagd
Maria. 10.30 uur gezongen Hoogmis,
gedachtenis van de tweede zondag
na Pasen; kinderzegen.
Maandag 2 mei. 18.30 uur H. Mis, H.
Athanasius, bisschop, belijder en
kerkleraar.
Dinsdag 3 mei. 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. Alexander, Eventius
en Theodulus, martelaren en H. Juvenalis, bisschop en belijder.
Woensdag 4 mei. 07.15 uur H. Mis, H.
Monica, weduwe.
De geschiedenis van het kerkgebouw en de toren vanaf begin 15de
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op
Facebook ('Kerken in Peelland') en op
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').

U bent van harte welkom.
Namens de werkgroep:
Taize Vesper Nuenen.

Blije kinderen tonen trots de oogst van
een rij grote kolen

gers gaan voor u de keuken in en vullen de doosjes met de zelfgemaakte
hapjes.
Mayabox bestellen
Iedere Mayabox bevat vier gerechtjes
uit de Guatemalteekse keuken. Lekker om zelf op te eten, maar ook leuk
om cadeau te geven of om moeder
mee te verrassen op moederdag.
U kunt de doosjes eenvoudig bestellen via Mayabox2022@gmail.com tot
uiterlijk 2 mei. U geeft uw naam, telefoonnummer en het aantal boxen
door. U kunt kiezen tussen een box
met zoete of met hartige hapjes. Of
misschien bestelt u ze allebei. U kunt
de boxen ophalen op zaterdag 7 mei
van 15.00 tot 17.00 uur op het kerkplein bij de Clemenskerk in Nuenen.
De kosten zijn €10,- per doosje. Graag
contant betalen bij afhalen. Mocht
het lastig zijn om de Mayabox te komen halen, dan kan deze bij u thuis
bezorgd worden.

Tanja Ilbrink en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Bernhardstraat 4, Nuenen | 040 284 1550 | www.vdstappen.nl

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

Na een leven met mooie en moeilijke momenten is onze lieve moeder overleden

Ingrid J.M.O. Geradts
Roermond, 2 oktober 1938

Nuenen, 21 april 2022

Mam, we gaan je heel erg missen
Jurriaan, David, Abel
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: M.A. Geradts, Weegschaalstraat 34, 5632 CX Eindhoven

Orgelconcert H. Clemenskerk

Orgel & poëzie
Op zondag 8 mei geeft Gonny van der Maten om 16.00 uur een orgelconcert op de beide orgels van de H. Clemenskerk in Nuenen. Ze speelt o.a.
werk van Hendrik Andriessen, Jehan Alain, Beethoven, Boëllmann, Boëly
en draagt poëzie voor van Nederlandse dichters.
Gevarieerd programma
Het is misschien geen gebruikelijke
combinatie: orgel en poëzie. Maar
Gonny van der Maten is niet alleen
organist, componist en dirigent,
maar ook voordrachtskunstenares.
De organiste begint haar concert op
het koororgel en wisselt de stukken
af met bijpassende gedichten van
Paul van Ostaijen, Rutger Kopland en
Guillaume van der Graft. Van Beethoven horen we een orgelzetting van
zijn beroemde ‘Alle Menschen werden Brüder’ en een verstild Adagio.
Op het grote orgel speelt Gonny van
der Maten o.a. Franse muziek die Pasen als thema heeft. Het ‘Thema met
variaties’ van Hendrik Andriessen
sluit het concert groots af.

Gonny van der Maten werd geboren in
Amsterdam, waar zij haar orgel- en kerkmuziekopleiding aan het Sweelinck
Conservatorium cum laude afsloot bij
Albert de Klerk. Momenteel is zij cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk te Ede, orgeldocente aan
de Bachschool Soest, dirigent van het
Tiels Madrigaal Koor en bestuurslid
van de Stichting J.P. Sweelinckprijs,
die jonge organisten aanmoedigt in
hun professionele loopbaan. Op 13
februari van dit jaar werd zij benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten in de Nederlandse wereld van de klassieke
muziek. www.gonnyvandermaten.nl
Het concert van zondag 8 mei is gratis toegankelijk, met een vrijwillige
bijdrage na afloop.

Lambertus Concerten presenteert:

Herdenkingsconcert met Ensemble 1685:
van Desprez tot Pärt
Op zondag 1 mei vindt het traditionele herdenkingsconcert van Lambertus
Concerten plaats om alle slachtoffers van oorlogen en geweld te herdenken.
Deze keer zal Ensemble 1685 sfeervolle muziek vertolken rondom herinneren,
eerbetoon, hoop en troost. Ensemble 1685, deze keer bestaand uit 16 zangers,
staat onder leiding van dirigent en organiste Tineke Steenbrink, o.a. bekend als
een van de leiders van Holland Baroque. Plaats: Trudokerk, Dorpsstraat 34 in
Helmond/Stiphout. Aanvang: 20.00 uur. Entree: €12,50 -€17,50.
Zie: www.lambertusconcerten.nl
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Geslaagd ModeEvent 2022
Onder een lekker lentezonnetje werd zondag de derde editie van Het
ModeEvent een gezellig en geslaagd evenement. Voor de eerste keer
werd ervoor gekozen om de modeshows op een centrale catwalk in Het
Park te organiseren.
De modeshows werden verzorgd
door een vijftal ondernemers uit het
centrum; José Cuypers Mode, Jill &
Juul, Shoeby, Schijvens Mode en
LINC. Boetiek LINC vierde tevens op
deze dag haar 5-jarig jubileum.

Een twintigtal mannequins showden
aan het massaal opgekomen publiek
hun nieuwste zomercollecties en met
een regelmatig klinkend applaus lieten de bezoekers blijken dat dit evenement erg gewaardeerd werd. Die

waardering was er ook zeker voor de
tien kinderen die als echte mannequins de kindercollectie van Shoeby
lieten zien op de mooi aangeklede
catwalk.
Het centrummanagement kan terugkijken op een drukbezochte koopzondag en een geslaagd ModeEvent
waaraan zij volgend jaar zeker weer
invulling gaan geven.

Cultuur Overdag:
De Andersons komen!
Na hun succesvolle voorstelling in 2018 voor Cultuur Overdag komen ze
terug naar Nuenen met een vurig en humoristisch, muzikaal theaterconcert op zondagmiddag 15 mei (aanvang: 14.30 uur; Het Klooster).
Het Zweeds-Nederlandse kleinkunstduo De Andersons wordt geprezen
om hun oorspronkelijke kijk op de
wereld, die ze hartstochtelijk en humoristisch vertolken in voorstellingen vol muziek en prikkelende teksten. Na een succesvolle voorstelling
i.s.m. Arjen Lubach, brengen ze nu
‘Een mooiere wereld’, met prachtige
teksten van de bejubelde en met
Griffels bekroonde schrijver Sjoerd
Kuyper.
Hoe blijf je een levenskunstenaar als
je voortdurend struikelt over doemscenario’s? In ‘Een mooiere wereld’,
vertellen en zingen De Andersons
over het ontstaan en het groeien van
hun liefde, tot die te groot werd voor
twee en ze hun kleine Noah Ramses
op de wereld zetten. En met hem
kwamen de grote vragen. Hoe kunnen we de wereld een beetje mooier
maken? Een loodzware voorstelling?
Nee. Veel vaker dan je zou vermoeden wordt er uitbundig gelachen. En
omdat er in ‘Een mooiere wereld’

geen woord wordt gelogen, vertellen
De Andersons niet alleen hun verhaal, maar dat van ons allemaal: van
jonge ouders, grootouders, van iedereen die ooit kind is geweest.
Katinka Polderman schrijft over deze
voorstelling: ‘Een mooiere wereld’ is
niet alleen een zoektocht naar een
mooiere wereld, het ís een mooiere
wereld. Eén waarin je je kunt onderdompelen en waaruit je geïnspireerd
en gelouterd weer bovenkomt. Een
prachtig en ontroerend avontuur.’
Meer informatie is te vinden op www.
cultuuroverdag.nl. Misschien zijn
kaartjes voor dit concert een mooi
moederdagcadeau?
Geniet van cellomuziek
in het Van Goghkerkje
Zondagmiddag 1 mei wordt het Van
Goghkerkje gevuld met de klanken
van de cello. Alsof een heel orkest bezig is vullen zes cellisten, onder leiding van Lucas Vis, het Van Goghkerkje met hun klankkleuren. Speelse
en spitse composities brengen u
weer op het puntje van uw stoel.
Klassiek met een vleugje mambo en
blues.
Meer informatie over het concert is te
vinden op www.cultuuroverdag.nl
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BALSA
BARBEEL
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BERBER
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep BEZETTER
56
57
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BLAASJE
63
64
BLIEP
H N E L E P P O K N I E T J E BOEVENTAAL
67
A E T A A N S E G E H E I M R DATALIMIET
DEPORTEREN
S T R A M A E T I O O I D R E DUSTER
L I O T R F R K N L E M A V T ELITE
FRACTUUR
A L D N K W R G E R B A T L S GEHEIM
Sudoku
B E Z E T T E R S R N G A E U GRAAL
GRIEKS
A B U V G R I E K S T O L E D HAKJE
S L T E L I F L O H C S I S G HOEDE
S E K O R E B R E B A I M W R HONGERLOON
IERSE
A K O B E J K A H I S M I O O KASSA
K N R U U T C A R F L W E N Z KEULS
KNIETJE
Z I E K T E A T T B E D T D E KOPPELEN
R R O G K E O B S T E H C S B LEGEN
MISOGAMIE
T I T N E R E T R O P E D E N OMSTREKEN
E J S A A L B R H T S U L N O ONBEZORGD
ONLUST
RINKELBEL
SCHETSBOEK
SCHOLFILET
SERRE
WIN EEN WAARDEBON
SNAAR
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 SPEELS
STOER
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
STRAM
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TAKEL
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: TARWE
TEAMARTS
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
TRIAS
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
VLEESWOND
Winnaar: week 15, Dhr. N. Kuijlaars, Lieshout.
ZIEKTE
EENHEIDSWORST
50

65

7
5

36

39
42

46

Verticaal: 1 contant 2 rekening-courant 3 kous 4 liefdesgod 5 bitter vocht 7 riv. in Egypte 8 voorzetsel
9 kraagstuk 10 bruto 11 hol en leeg 15 onveilig 17 file transfer protocol 18 opvulmiddel 19 tuinvogel
21 Chinese munt 23 deel v.e. bromfiets 24 pers. vnw. 26 Sovjet-Unie 27 vanaf die tijd 28 hechtlat
29 vice versa 30 bladzijde 32 dierenpark 34 ongebonden 36 getuigschrift 41 Verenigde Naties
43 kilogram 46 bevroren water 48 niet origineel 49 komisch nummer 51 voegwoord 52 sprakeloos
53 rekening 55 half (in samenst.) 57 soort kabouter 59 afbakening 60 bezittelijk vnw. 62 opschudding
63 etensbereider 65 gram 67 Eerste Kamer.
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Horizontaal: 1 bloemversiersel 6 bult 12 bewusteloosheid 13 vlijt 14 soortelijk gewicht
16 deel v.e. vuurwapen 18 plakkerig 19 hoger onderwijs 20 onderwereld 22 scheepstouw
24 telwoord 25 waterdier 27 voorhoedespeler 29 zoete vrucht 30 British Airways
31 pistoolmitrailleur 33 politieke partij 35 gigabyte 37 vernis 38 niet in orde 39 mannelijke hond
40 zuster 41 lor 42 dood lichaam 44 namelijk 45 hengelsnoer 47 grapjas 50 kleefstof 52 zangvogel
54 etcetera 56 energie 58 te koop 59 afgebroken stuk 61 honger 64 senior 65 eb en vloed
66 Australische struisvogel 68 opmerkelijk 69 puntje.
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Collectanten gezocht voor MS
Multiple Sclerose (MS)
is een progressieve
ziekte van het zenuwstelsel en de meest
invaliderende ziekte
onder jonge mensen.
De oorzaak is nog
steeds niet bekend
en er is nog geen genezing mogelijk. De
droom van het Nationaal MS Fonds is een
toekomst zonder MS.
Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de
week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Helpt u ons mee?
MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag
om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van
en naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal
niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling verlammingsverschijnselen of uitval
van lichaamsfuncties krijgen. Er zijn in Nederland
meer dan 25.000 mensen met MS.
Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal
MS Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek
mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor
MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren
van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun
zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website: www.nationaalmsfonds.nl.
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen.
U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat
kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt.
Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon
kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.
Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie komen kan
natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan
op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u
het hele jaar door collecteren!
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RKSV Nuenen 100 jaar deel 10

2007 - 2022

Met tussenposen werd in 2007 gewerkt aan de aanleg van het sportpark,
deels veroorzaakt doordat het beoogde terrein niet in z’n geheel werd
opgeleverd. Uiteindelijk was het zover dat op 17 mei 2008 de eerste steen
werd gelegd door Jan Verdonschot, erelid en oud-voorzitter. Door het
stug doorbouwen verscheen het nieuwe clubgebouw op de begane
grond voorzien van kleedlokalen, verzorgingsruimte, beheerdersruimte,
wedstrijdsecretariaat en diverse opslagruimtes.
Op de 1e verdieping was er plaats
voor de kantine en het sponsorhome
annex bestuurskamer. Het geheel
was afgewerkt met een terras en een
tribune met 300 zitplaatsen. Nuenen
beschikte nu over 6 sportvelden en
een keepershoek. Twee van de 6 velden hadden een kunstgrasveld. In de
beginjaren zorgde het hoofdveld
voor veel problemen doordat de afwatering niet naar tevredenheid
functioneerde. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in 2015 op het
hoofdveld ook een kunstgrasveld is
neergelegd. Ook de aanleg van ‘veld
3’ duurde wat langer dan gepland,
het opruimen van de stallen nam
meer tijd in beslag dan gedacht.
De nieuwe accommodatie zorgde
ook voor een aanwas van leden. Het
ledenaantal steeg tot boven de 1250
leden en schommelt de laatste jaren
rond de 1350 leden. Ook waren er
vele nieuwe sportieve successen. De
grootste uitschieter is hierbij wel
Vrouwen 1. Zij zijn in de periode
2009-2010 tot en met 2013-2014 elk
jaar kampioen geworden met de
daarbij behorende promotie tot aan
de hoofdklasse toe. Op dit niveau
spelen zij nu nog steeds. De selectieteams Nuenen 1 en Nuenen 2 zorgden ook voor de diverse kampioenschappen. In het seizoen 2010-2011
werden ze samen kampioen waarbij
Nuenen 1 het kampioenschap veilig
stelde in de blessuretijd van de laatste competitiewedstrijd tegen EFC.

Op dit moment speelt Nuenen 1 ook
nog steeds in de hoofdklasse. In de
seizoenen 2019-2020 en 2020-2021
zijn er geen kampioenen geweest
omdat de competities stilgelegd
werden i.v.m. de coronamaatregelen.
Ook bekersucces is er te melden,
Vrouwen 1 en het roemruchte Nuenen 5 (o.l.v. Ludo v.d. Berg) wonnen
als seniorenteams een districtsbeker.
Elk jaar zijn er bij de jeugd najaar- en
voorjaarskampioenen geweest die
aan het eind van elk seizoen gehuldigd worden op de kampioenendag.
Dit is altijd de dag dat de laatste
thuiswedstrijd van Nuenen 1 wordt
gespeeld. De kampioenendag wordt
mogelijk gemaakt door de supportsclub van RKSV Nuenen. Op deze dag
wordt ook altijd gestreden om de
Pascal Deen trofee, dit is de vergulde
rechterschoen van Pascal Deen, het
jeugdlid dat heel plotseling is overleden op 15 jarige leeftijd.
In 2018-2019 werden de eerste stappen gezet voor het kunnen vieren van
het honderdjarig bestaan van onze
club. Diverse werkgroepen zijn aan de
slag gegaan wat geresulteerd heeft in
een feestprogramma voor en door de
leden. We staan nu aan de vooravond
van dit feestprogramma, een mooi
tijdstip om te stoppen met de geschiedschrijving van RKSV Nuenen.

Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 30 april
RKSV Nuenen VE A - Ned. VE ......15.30
Zondag 1 Mei
Nederwetten 1 - Dosko’32 1 ......14.30
Nederwetten 3 - RKSV Nuenen 9 10.00
RKGSV 4 - Nederwetten 4 ............11.00
Nederw. VR 1 - Beerse Boys VR 3 12.30
RKGSV GERWEN
Donderdag 28 april
EMK 5 - RKGSV 4 .................................19.20
Zondag 1 mei
RKGSV 1 - VOW ...................................14.30
RKGSV 2 & 3 ............................................... vrij
RKGSV 4 - Nederwetten 4 ............11.00
RKSV Nuenen 8 - RKGSV 5 ...........12.00
RKGSV 6 - Braakhuizen 6 ..............13.15
RKGSV VR1 - Mifano VR1 ...............11.00

Iedereen die kan kaarten is welkom

De trainers van LONU. Vlnr: Janneke, Annette, Jeroen, Robin, Paula, Maria,
Fried, Wilbert, Huib, Anne. Op de foto ontbreken Martijn en Pauline.

BCL viert jubileumjaar

Door Louis Staals

Zwemmers Z&PV Nuenen
stellen eerste divisie plek veilig

Bridgedrive
In het najaar 2014 organiseerde
Senergiek een bridgedrive waarvan
de opbrengst geheel ten goede
kwam aan de Nuenense Voedselbank. Vanwege het succes wordt er
dit jaar op zaterdag 2 juli weer een
bridgedrive gehouden waarvan de
opbrengst wederom te goede zal komen aan de Voedselbank Nuenen.
Aanvang 13.30 uur en u bent welkom
vanaf 13.00 uur. Ook niet Senergiekleden zijn van harte uitgenodigd.
De bridgedrive wordt gehouden in
de Senergiek-ruimte van Het Klooster in Nuenen. Inschrijving door storting van € 20,- per paar op rekeningnr. NL89RABO019125878 t.n.v. Nelly
van Breugel o.v.v. voedselbankdrive.
Voor aanmeldingen of nadere info:
Beike Rooijackers: 040-2832399
of e-mail: beikesmetsers@zbcnet.nl
Marij van Dun: 040-2834153
of e-mail: p.vandun@onsnet.nu.

De wedstrijdzwemmers van Z&PV Nuenen hebben tijdens de laatste ronde
van de verenigingscompetitie overtuigend hun plaats in de eerste divisie
veiliggesteld. Tijdens deze ronde werd de ploeg uit Nuenen 11e waarbij
een plek bij de eerste 14 voldoende was voor handhaving.

Wijziging startplaats
bij WSV Nuenen

Mix van jong….
Zoals wel vaker dit seizoen was de
mooie uitslag het resultaat van een
sterke mix van jong en oud.
Zo wisten bij de jongste zwemmers
Alissa Rooijakkers (2011), Rink Vlemmix (2010), Fin Horrocks (2010), Arlyn
Schouten (2009), Koen van den Wildenberg (2008), Tristan van der Wel
en Kaelyn Schouten (2009) allemaal
hun persoonlijke records op de
50school en/of 200vrij te verbeteren.
Tel daarbij op de toptijden van Julie
van Nispen en Ines Keijzers in een
leeftijd ouder, dan weet je zeker dat
het bij de jeugd wel goed zat.

De startlocatie voor de zondagmorgen- en woensdagavondwandeling
bij de Nuenense wandelsportverenging WSV is in de maand mei de ingang van het EMK- terrein aan het
Wettenseind.

… en oud(er)
Daarnaast wisten ook de oudere
zwemmers een groot aantal per-

soonlijke records te verbeteren, want
gezien het feit dat de competitiepunten gebaseerd zijn op tijden ze ook
daar voor mooie scores zorgde. Zo leverde de 100vlinder bij de dames en
heren nieuwe toptijden op voor Lotte Bastiaansen, Lars Diesch, Tomas
Sterk, Bram Zwetsloot en Jeroen
Schelling, iets wat zij later in het programma op de 50vrij nogmaals herhaalden! Daarnaast dook Bram ook
op de 200rug onder zijn oude toptijd
en verbeterde Max Peters zich met
bijna 2 seconden op de 100vlinder.
Dat gecombineerd met strakke snelle
tijden van de overige zwemmers en
het mag duidelijk zijn dat de ploeg
uit Nuenen het verdiend heeft om
ook volgend jaar op het 1 na hoogste
niveau in Nederland te acteren.

Voor het saamhorigheidsgevoel dat
zo kenmerkend is voor LONU, was
het niet gemakkelijk in de coronatijd.
Maar dankzij de tomeloze inzet van
de hardlooptrainers, bleef het contact met de leden in stand.
De trainingen op dinsdag- en donderdagavond starten weer vanaf het clubgebouw van LONU aan het Wettenseind. Na een gezamenlijke warming-up op het grote trainingsveld,
gaan de groepen in verschillende niveaus de weg op. Op zaterdagochtend
wordt gestart op de kruising Noorderklamp/Donkervoort. Als u een keer
mee wilt lopen, stuur een e-mailtje
naar info@lonu.nl

Feesttent Sportpark Oude Landen,
Pastoorsmast 14 Nuenen
Inschrijven vanaf 19.15 uur
Prijsuitreiking: 23.00 uur
Inschrijfgeld: € 3,(inclusief 2 consumptiebonnen en
een gratis lot)

Irene - Nederwetten 5-1

rechts, compleet maakte. 3-0 werd
de ruststand.
Direct na de pauze werd Nederwetten wel iets gevaarlijker. Een snelle
aanval leidde tot een prima kans,
maar Radi miste het doel op een
haartje. In de vijftigste minuut was
het Dennis van Es die de hoop voor
de supporters deed herleven door de
bal keihard diagonaal binnen te
schieten 3-1. Zeven minuten later
verloren de supporters van Nederwetten toch weer de hoop want Rob
van den Groenendaal schoot onberispelijk de 4-1 tegen de touwen. De
5-1 van Jorik Vos maakte de uitslag
wel iets geflatteerd maar niet minder
verdiend. Volgende week tegen Dosko ‘32 maar weer opnieuw proberen.

Tijdens de coronacrisis bleven de
trainers met veel betrokkenheid de
hardlooptrainingen aanbieden. Vanwege de telkens wisselende maatregelen was flexibiliteit en creativiteit
vaak nodig. In plaats van een gezamenlijke warming-up én het clubgebouw als startpunt, werd de groep
opgedeeld. De lopers moesten in
kleine groepjes vanaf verschillende
locaties starten. Ook de toegestane
groepsgrootte wisselde meerdere
keren. Het was zelfs geruime tijd verboden in groepsverband te lopen.
En altijd weer wisten de trainers een
leuk en gevarieerd programma aan
te bieden.

Maandag 9 mei 20.00 uur. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum
RKSV Nuenen.

3 doelpunten in 5 minuten doen Nederwetten de das om

De betere ploeg van Irene kon echter
niet tot score komen in de 1e 40 minuten omdat de achterhoede olv
Willem van Rooij de zaak potdicht
hield. Toen echter een mooie aanval
van Irene in de 40e minuut door Brian Hellings prima achter keeper Jordy van den Boogaard werd geschoten en de 1-0 aantekende, raakte het
team van Nederwetten stuurloos.
Opnieuw een mooie aanval over
rechts van Ferdy van Son die de bal
strak en laag voor het doel plaatste
en waar opnieuw Brian Hellings klaar
stond om zijn tweede binnen te
schieten 2-0. Deze domper was nog
maar amper verwerkt of opnieuw
was het Brian Hellings, die zijn hattrick dankzij weer een aanval over

LONU-ers van het jaar 2021, een fleurig tulpenboeket én een daverend applaus, daarmee werden de hardlooptrainers van LONU geëerd en bedankt
door het bestuur, tijdens de algemene ledenvergadering van 12 april.

Rik- en
jokermarathon

Einde

Slechts de echte diehards van de Nederwetten supporters hadden de reis naar
Gemonde ondernomen om de Flow waarin Nederwetten de laatste 4 wedstrijden zat, bewaarheid te zien worden. Maar het heeft niet zo mogen zijn.

Trainers van LONU
in het zonnetje gezet

Op zondagmorgen om 09.00 uur en
op woensdagavond om 19.00 uur
vertrekken twee groepen, ieder in
een eigen tempo, voor een sportieve
wandeling van maximaal twee uur
door de mooie Nuenense omgeving.
Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee te wandelen. Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info: kunt u mailen naar
secretariaat-wsv@outlook.com of zie
www.wsvnuenen.nl.

Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar 50 jaar … en dat willen ze weten
ook! Het hele jaar door viert de sportvereniging dit jubileum met diverse
verschillende activiteiten. Inmiddels is de club alweer toe aan de zesde
activiteit van het jubileumjaar: een goed begeleide, heemkundige wandeling door het dorp Lieshout met als afsluiter een bezoekje aan molen
‘de Leest’.
Al vijf activiteiten
Op 5 januari is -toen nog digitaal- de
aftrap gegeven voor een jubileumjaar waarin Badminton Club Lieshout
haar 50-jarig bestaan wil vieren. Na
die aftrap zijn -gelukkig- alle coronamaatregelen een-voor-een verdwenen waardoor er inmiddels al een fysieke snack-proeverij voor de jeugd
geweest is en een wijn- en bierproeverij voor de senioren. Ook is er al een
tweedaags badmintontoernooi ‘het
Laarbeektoernooi’ gehouden voor de
jeugd (op zaterdag) en voor de senioren (op zondag). Inmiddels is de
vereniging dus alweer toe aan de zesde activiteit.
Zesde activiteit
Dit zesde evenement is deze keer,
vanwege de schaal, alléén toegankelijk voor de (senior)leden van de
vereniging en hun partner en/of introducé. Eerder was bijvoorbeeld het
Laarbeektoernooi wél voor iedereen
open: zo wisselen de activiteiten zich
af van heel groot tot beperkt van om-

vang. Op 15 mei zullen de geïnteresseerde leden een wandeling door het
dorp Lieshout gaan maken en tijdens
die wandeling bijgepraat worden
over ‘heemkundige zaken’. Reuze interessant om zo de geschiedenis van de
woonplaats van de badmintonners te
leren kennen. Na afloop van de wandeling brengen de deelnemers ook
nog een bezoek aan molen ‘de Leest’,
die in verband met de Nationale Molendagen het hele weekend geopend
zal zijn. Uiteindelijk sluiten ze af met
een gezellig samenzijn.
Nog veel komende activiteiten
Met deze zesde activiteit is Badminton Club Lieshout op de helft van
haar jubileumprogramma. In de zomer volgt nog een jeugdactiviteit en
in het najaar volgen nog vijf andere
activiteiten. Hoogtepunt -qua grootte en omvang- van dat tweede halfjaar wordt de feestavond op 15 oktober: op die datum bestaat de vereniging immers exact 50 jaar: een mooie
aanleiding om dan samen te komen.

Laarbeektoernooi voor de jeugd was een van de vorige, zeer geslaagde jubileumactiviteiten
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Woensdagavondmenu
VOORGERECHTEN

BOUILLON MET KRUIDENREEPJES
MAKREELMOUSSE
OF

ADRES
OPEN

B
M
D
W

HOOFDGERECHTEN

TONGFILET MET PAPRIKASAUS
OF

HIGH TEA
€ 22,50

SNOEKBAARS MET PISTACHE KORST

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

VARKENSSCHNITZEL
MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

KIPFILET GEVULD MET TOMATENTAPENADE,
SPEK & EEN ROMIGE SAUS
DESSERTS

SCHUIMKOEKJESPARFAIT
OF

In een jong en collegiaal team ben je
verantwoordelijk voor de Olijfbeleving.
Een van de belangrijkste afdelingen van ons restaurant.
Jij zorgt voor schone pannen en glanzende borden.
Samen zorgen wij ervoor dat onze gasten
een onvergetelijke avond hebben!

+ vaste dag in de week
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen of een krantenwijk
+ collegiaal en jong team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ muziek tijdens het werken ;)
+ je mag lekker alles proeven

BROWNIE MET CARAMELSAUS & VANILLE-IJS

€ 22,50

DRIE-GANGENMENU

(040) 291 34 76

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via email: femke@restaurantolijf.nl

OF

AFHALEN TUSSEN 09.00 - 11.00 UUR

|

AFWASSER GEZOCHT

OF

RUNDERCARPACCIO MET TRUFFELMAYONAISE

MOEDERDAG BRUNCH
€ 22,50

Nuenen

Wat denk je van een salaris verdienen om leuke dingen te doen met vrienden?

OF

WEB

8 MEI 2022

|

WAT DOE JIJ IN DE AVONDUREN?

ASPERGESOEP

voor Thuis

Berg 18-20

€ 25,50

Dinsdag en woensdag gesloten.

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

VIER-GANGENMENU

(SOEP + VOORGERECHT)

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!
BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN &
(GESCHILDE) ASPERGES
IEDERE ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

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

Vacature

Oproepkracht Polisverzending bij VCN
Vind je het leuk om georganiseerd en gestructureerd bezig te zijn met
administratieve werkzaamheden en met het verzorgen van uitgaande
post? En ben je op zoek naar een baan die je goed kunt combineren
met andere werkzaamheden? Dan maken wij graag kennis met je!
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Reageer als de bliksem en mogelijk volgt er een energieke samenwerking.

Reageer als de bliksem en mogelijk volgt er een energieke samenwerking.
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Jouw job!
Als onze nieuwe collega ondersteun je ons bij het administreren,
sorteren en verzendklaar maken van de uitgaande post. Omdat we
het soms extra druk hebben op de afdeling, kunnen we jouw hulp
goed gebruiken! Afhankelijk van jouw beschikbaarheid en onze
werkvoorraad word je ingezet. Je werklocatie wordt de
Veldsink Campus in Nuenen (adres: De Pinckart 54).

Reageer als de bliksem en mogelijk volgt er een energieke samenwerking.

testen en
kwalificeren van batterijbewaking
Kwalificaties
en ervaringen batterij beheer systemen, de installatie en integratie ervan. Dit
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In het bezit van een Bachelor of gelijkwaardig diploma in Elektrische of Elektronische Engineering of Fysische
chemie.
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Een minimum van 3 jaar relevante werkervaring is vereist
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Engels
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Wie ben jij?

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat secuur te
werk;
• Je bent regelmatig één of meerdere dagen of dagdelen per week
beschikbaar;
Engineer.• Je woont in de omgeving van Nuenen.

Kwalificaties
en ervaring
Voor •onze
locatie in Helmond
zijn wij op zoek naar een energieke Systeem
In het bezit van een Bachelor of gelijkwaardig diploma in Elektrische of Elektronische Engineering of Fysische
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