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wordt Suitable
Door Marlène van Kuyk
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De naam Crooijmans en mannenmode zijn al bijna een eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden in Nuenen. Drieëndertig jaar geleden kwamen
Wim en Anique Crooijmans in de zaak van Wims ouders. Samen zorgden
ze voor nieuw elan en maakten Crooijmans Mannenmode tot een begrip
in de regio. De huidige toplocatie in het centrum van Nuenen, het schitterende interieur van de bekende Nuenense ontwerper Hans Kuijten en een
keur aan bekende topmerken, zorgen voor een vaste clientèle van meerdere generaties.
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Een succesvolle zaak en geen opvolging, dat zette Wim en Anique al een
paar jaar geleden aan het denken.
Ze zagen het als hun taak dat de
mooie winkel voor Nuenen behouden zou blijven en tegelijk hun levenswerk voortgezet werd. Door de
ontmoeting met Raoul van Dun van
de herenmodeketen Suitable komt
die wens nu uit. Raoul was meteen
gecharmeerd van de prachtige, vrijwel instapklare winkel en
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Crooijmans Mannenmode zullen
hun favoriete merken na de overname dan ook niet hoeven missen en
tegelijkertijd verrassende nieuwe
topmerken ontdekken. Suitable oprichter en eigenaar Raoul van Dun
had zijn wieg staan in Stiphout en
kent Nuenen en de omgeving dus
goed.

APK keuring

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

Crooijmans
De eerste inschrijving Kamer van
Koophandel van Crooijmans in Nuenen dateert al van 1925! Wims opa
begon destijds met een kleermakerij. Zoon Willy volgde hem op en
startte in 1959 samen met zijn vrouw
Nelly de winkel, die ze uitbreidden
met herenkleding en uniformen.
Eerst aan de Parkstraat waar nu Café
René zit en waar hun drie kinderen
zijn geboren met Wim als jongste. In
de jaren 70 verhuisde het gezin naar
De Berg bij de Lindeboom in Nuenen. Wims moeder deed de winkel
en zijn vader de kleermakerij en uniformen. Eind jaren 80 kwamen Wim
en Anique in de winkel, die ze enkele
jaren later definitief overnamen. Zij
hebben zich altijd het liefst gefocust
op herenkleding. En met succes! In
2008 groeiden ze aan De Berg uit
hun spreekwoordelijke jasje en verhuisde Crooijmans Mannenmode
terug naar het centrum aan de Park-

n
a
v
a
r
a
C
r
e
p
m
a
C
o
t
Schadeherstel, Au Moederdag
8 mei

Ruitschade

Shiran Mieras
Shiran begon zijn carrière in de topkeukens van Luc Bellings** en Yves
Mattagne** waarna hij sous-chef werd
van Sergio Herman*** en uitvoerende
chef van de Upperroom van The Jane
in Antwerpen alwaar Nick Bril** functioneert als chef de cuisine. In 2021
opende Shiran zijn eigen delicatessenzaak in Eindhoven, Shiran verzorgt
op vrijdag 3 juni de Lady’s lunch.

TEL. 088 - 876 51 51

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
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van harte
gefeliciteerd!
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VAN DEN
WILDENBERG
WILDENBERG
VANVAN
DENDEN
WILDENBERG

Grote pot gevuld met
diverse perkplanten.
14.95

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Meubelplein
Ekkersrijt
viert 10 jaar
Maak iedere maand
kans op een
wooncheque t.w.v.

Kijk hier
& maak kans:
meubelpleinekkersrijt.nl/
10-jaar-meubelplein

€1.000

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
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APK keuring
APK keuring
Banden & Velgen
Banden & Velgen
Banden
& Velgen
Banden
Opslag
incl. Wissel 45 Euro
Banden Opslag incl. Wissel 45 Euro
Schadeherstel,
Auto Camper
Caravan
Banden Opslag
incl. Wissel
45 Euro
Schadeherstel, Auto Camper Caravan
Ruitschade
Schadeherstel, Auto Camper Caravan
Ruitschade
50 Occasions op voorraad
Ruitschade
50 Occasions
op voorraad
Gratis vervangend vervoer
50 Occasions
op voorraad
Gratis vervangend
vervoer
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Gratis vervangend vervoer
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
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Onderhoud & APK
(ook lease)
en occasions
van alle merken
Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen | T (040) 283 17 74 | info@vakgaragevandenwildenberg.nl
Europalaan
2 | AL
5674ONZE
CA Nuenen
| T (040)
283 17 74 | OP:
info@vakgaragevandenwildenberg.nl
WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
KIJK VOOR
ACTIES
& DIENSTEN

DEZE WEEK:

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

29-01-2021 15:13

Hanging basket
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____________________________

SPOEDPOST

www.makelaarsplein.com

9.99

Vanaf 21 mei wordt het weer twee weken genieten van overheerlijke asperges in
het Pop-up restaurant Asperges aan het Veld bij de Raaijmakers Hoeve op Boord
25 in Nuenen. Dit jaar is chef-kok Ryan Bahadoer host en hij nodigt verschillende
chefs uit die vernieuwend een positieve bijdrage leveren aan de culinaire wereld.
In drie delen presenteren we u hier alvast de line-up van dit fantastische event.

Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

040 - 209 4104
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Banden Opslag

De line-up van
Asperges aan het Veld

WEEKDIENSTEN

BUNGALOWS
GEZOCHT

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 1

aB nden & Velgen

Suitable
De herenmodeketen
IN JK ON Suitable is al
L
E
K
meer dan twintig
AFHA jaar dé expert op
het gebied van
IORE S ON duurzame, kwalitatieve herenmode.
Naast het hoofdANTSC
kantoor in
ZDE E KL Rosmalen en zestien fysieke Suitable boetieks waaronder
Oisterwijk en Den Bosch, heeft het
bedrijf een grote webshop. Deze
werd in 2021 zelfs verkozen tot ‘beste
online herenmode verkoop’. Online
en in de winkels, vind je alle bekende
herenmodemerken voor mannen
van alle leeftijden. Klanten van

Djailany van de Laarschot
- Restaurant Nastrium
Na 18 jaar in verschillende andere
keukens gewerkt te hebben, is zijn
droom werkelijkheid geworden! Zijn
eigen restaurant waar hij zijn eigen
stijl kan delen met zijn gasten. De
naam NASTRIUM is afgeleid van het
Engelse ‘nasturtium’ wat een oost-indische kers is en welke hij graag gebruikt in zijn gerechten. Zijn kooktechniek heeft als basis de Franse
keuken, maar u zult veelvuldig in de
gerechten zijn Indische achtergrond
terug vinden. Koken is zijn passie!

straat. De uniformen verdwenen, het
naaiatelier bleef. Dankzij een uitgekiende collectie met ook nieuwe,
trendy merken en de verbouwing
enkele jaren geleden tot het huidige
stoere interieur, hebben ze weer een
nieuwe generatie aan zich weten te
verbinden.
Met de overname dit najaar blijft de
mooie winkel het Nuenense straatbeeld sieren. Zowel Wim en Anique,
als nieuwe eigenaar Suitable, zien de
toekomst voor de herenmodezaak
vol vertrouwen tegemoet.

Aanbieding geldig t/m 10 mei 2022 en zolang de voorraad strekt.
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen | T (040) 283 17 74 | info@vakgaragevandenwildenberg.nl

Ver-ƒ-streken
Schilderijen
expositie
NGN200

Maar één volle
grijze container
per jaar?
Gaat lukken!

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Swingen
met
zes cello’s

ROND DE LINDE week 18

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

MILIEUSTRAAT
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83
Openingstijden: di. en vr. 13.00-17.00 uur,
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

CMD, CENTRUM
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind,
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige
Servicepunt. Het CMD werkt voorlopig alleen op afspraak. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt
in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek.
Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur,
dinsdagavond 19.00-21.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur.

Donderdag 5 mei 2022

GEMEENTEBERICHTEN
WEGENS SUCCES HERHAALD

INTERACTIEVE LEZING
AFKOPPELEN REGENWATER
Heeft u weleens last van wateroverlast in uw straat? Dit kunt u voorkomen door bijvoorbeeld stoeptegels
te vervangen door planten, uw regenpijp af te koppelen van het riool
of uw huis of schuur te voorzien van
een groen dak. Op dinsdag 24 mei is
er van 19.30 tot 21.00 uur een (gratis)
lezing ‘afkoppelen regenwater’ in
bibliotheek Dommeldal, vestiging
Nuenen.

moet zes maanden van tevoren binnen zijn bij de gemeente. Er zijn wel regels aan verbonden. Neem voor de
zekerheid even contact op met de gemeente.
Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie over dit onderwerp.

UITNODIGING OPENING
SPEELVOORZIENING

Kom jij op 18 mei een ijsje eten tijdens de officiële opening
van de nieuwe speelvoorziening in Nuenen Noord?
De nieuwe speelvoorzieningen in Nuenen Noord zijn al
een tijdje klaar, maar door coronamaatregelen hebben we
deze niet eerder officieel kunnen ‘openen’. Omdat we als
Thijs Janssen van Waterschap de Dommel neemt de aangemeente blij zijn met de nieuwe speelplekken én om iewezigen deze avond mee in het interessante verhaal over
dereen uit te nodigen om gebruik te maken van de speelhet belang van het vasthouden van regenwater. De geplekken, organiseren we toch een kleine opening:
meente Nuenen heeft een gunstige subsidieregeling ingesteld om inwoners te ondersteunen in het verwerken
• Woensdagmiddag 18 mei
van regenwater in hun tuin. Janine Rissenbeek van de
• Tussen 14.00 en 16.00 uur
gemeente vertelt u over de inhoud van de subsidieregeling
• Locatie: de speelplek aan het Venloophof
en hoe u de subsidie kunt aanvragen.
• Voor wie: iedereen!
• Wat is er te doen: kennismaking met de nieuwe
Aanmelden voor deze avond kan via:
speelplek(ken) & voor iedereen een gratis ijsje
www.dommeldal.op-shop.nl/.
Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag!

VERKEER
WERKZAAMHEDEN
OPWETTENSEWEG

Tot woensdagmiddag
18 mei!
1
Meer weten over de nieuwe speelvoorzieningen?
Check onze website: www.nuenen.nl/spelen-en-bewegen/

Op maandag 16 mei starten in de Opwettenseweg werkzaamheden voor het vervangen/aanpassen van de riolering en hemelwaterafvoer om in de toekomst de wateroverlast te beperken. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken worden de werkzaamheden in drie fasen uitgevoerd:
Fase 1: Maandag 16 mei t/m vrijdag 10 juni
Tussen Meijerijlaan en Berkenbos ter hoogte van het
Witte Hondpad/Cockeveld.
In deze fase wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.
Fase 2: Maandag 20 juni t/m maandag 27 juni
Kruising Laan door Panakkers – Opwettenseweg.
In deze fase is de Opwettenseweg ter hoogte van het
werkvak voor autoverkeer afgesloten.
Fase 3: Maandag 27 juni t/m vrijdag 8 juli
Hoek Vorsterdijk – Opwettenseweg.
Ook in deze fase is de Opwettenseweg ter hoogte van
het werkvak voor autoverkeer afgesloten.

MAAK HET OPLICHTERS
NIET TE MAKKELIJK
1

BABBELTRUCS
Babbeltrucs is het laatste onderwerp van de campagne
Gedurende de werkzaamheden blijven woningen en be- ‘Senioren en Veiligheid’.
Beeld- en oordeelsvormende avonden
drijven bereikbaar.
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je
Volg de vergaderingen live via: https://nuenen.raadsinforaan, spreken je aan op straat of bellen je op. Zogenaamd
matie.nl/live - of LON TV
namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek
11 mei – Inloop – Spreekhalfuur met de raad
voor hun kind. Dit noemen we ‘babbeltrucs’: met een
Aanvang 19.30 uur – Raadzaal Klooster
smoesje binnenkomen. Als deze oplichters eenmaal binnen zijn, dan pakken ze je spullen af. Ook zijn er oplichters
die je aan de deur laten pinnen. Dan kijken ze de pincode
11 mei – Beeldvormende avond – Ruimte
Ken jij een kanjer die een lintje verdient?
Aanvang 20.00 uur – Raadzaal Klooster
Dit jaar hadden we weer enkele verraste blije gezichten af, stelen later je betaalpas en halen geld van je rekening.
• Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie
toen de burgemeester vijf inwoners mededeelde dat zij Trap er niet in. Laat geen onbekenden in je huis!
• Herstel bestemmingsplan Nuenen-West
een Koninklijke onderscheiding kregen. Ken jij iemand die
waardering verdient, omdat hij of zij zich al vele jaren voor Waar moet je op letten?
11 mei – Beeldvormende avond – Samenleving
onze gemeenschap inzet? Meld deze kanjer dan nu aan
Vertrouw je het niet helemaal? Bel zelf de organisatie
Aanvang 20.00 uur – Commissiekamer Gemeentehuis
voor een lintje. Aanvragen voor de Lintjesregen 2023 moeom het te controleren.
• Jeugdgemeenteraad
ten 1 juli 2022 bij de gemeente Nuenen binnen zijn.
Banken vragen nooit om persoonlijke gegevens
• Kosten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Banken vragen nooit om geld over te maken
voorziening Huishoudelijke verzorging
Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering
Ook vragen banken nooit om toegang tot je computer
voor jaren van intensieve maatschappelijke inzet. Concreet
18 mei – Oordeelsvormende avond – Ruimte
moet iemand minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de Wil je meer weten over babbeltrucs? Of wil je weten wat
Aanvang 19.30 uur – Raadzaal Klooster
week vrijwilligerswerk verrichten. Deze verdiensten moe- je kunt doen als je toch slachtoffer bent geworden?
• Herstel bestemmingsplan Nuenen-West
ten ook actueel zijn.
Kijk dan op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
• Bestemmingsplan snelfietspad landgoed Gulbergen
Lang traject
18 mei – Oordeelsvormende avond – Algemene Zaken Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen?
Aanvang 19.30 uur – Commissiekamer Gemeentehuis
Er komt nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel inBen of ken jij een inwoner die zorgt voor een fijn Nuenen,
• Norm opdrachtgeverschap jeugdhulp
formatie verzamelen. Die info kan via de burgemeester,
nu of later?
• Zienswijze begroting Gemeenschappelijke regelingen de Commissaris van de Koning, het Kapittel als adviesorGeef het door via Stroomversnelling@nuenen.nl
gaan, de betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit
Gebruikmaken van het spreekrecht?
zelf leiden tot de ondertekening van het Koninklijk Besluit.
Meldt u aan via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar griffie@nuenen.nl
Begin tijdig
Ken jij iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer inAanmelden vóór:
formatie over het aanvragen van een Koninklijke onder- Beeldvormende avonden dinsdag 10 mei, 12.00 uur.
scheiding? Neem dan tijdig contact op met de medewerk- Oordeelsvormende avonden dinsdag 17 mei, 12.00 uur.
ster Kabinetszaken via tel. 040-2631631 of mail: a.gevers@
nuenen.nl
Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmerking kan
AFVALWEETJE:
komen. En op welke manier de aanvraag het beste kan
worden ingediend. Het aanvragen van een lintje is gratis.

RAADSINFORMATIE

OPROEP KANDIDATEN
LINTJESREGEN 2023

DUURZAAMHEID

Doe mee aan de week zonder afval
van 30 mei t/m 5 juni,
zie website milieucentraal.nl

Bijzondere gelegenheid
Je kunt ook een lintje aanvragen dat tijdens een bijzondere gelegenheid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor
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Alles voor een heerlijk
Moederdag Ontbijt / Lunch

Voor al uw
autoschades
ALLE MERKEN

ALLE NGSKERI
N
Z
R
VE E CHAPPIJE
S
T
A
MA

Kip Roerbak Reepjes

7,45
Turkey Roll
2,35
Vitello Tonato Salade
4,95
Beenham!
2,95
Varkenshaas
2,50
in Bladerdeeg
Sweetheart
1,85
“Diverse smaken”.............................. 500 gram

GARANTIEBEDRIJF

.......................................................... 100 gram
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003
www.wildenbergautoschade.nl

.........................................................................

JE

KOOP

L

SPECIA

R

TOPPE

“Heerlijk bij Asperges” .................... 150 gram
www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

Plameco Van Osch

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

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

......... 100 gram

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

TOT ZIENS BIJ

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

L

SPECIA

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

K

GEMA

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

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

Bart van Moorsel

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition | Bouwjaar 2007
benzine, automaat | Kilometerstand 220.000

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

(betreft bemiddeling voor klant)

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

ociety E

rica

Zowel klassiek, pop en blues.
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.
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r late r.
her inn erin gen voo
l
ty.n
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Piano-Keyboard
LESSEN

,
Smeren maar! En smeren
dat kan Suus als de
beste. Oké, de appelstroop zit niet alléén
r
op haar boterham, maa
r.
dat geeft niets hoo
l.
“Eet smakelijk allemaa

Kids S

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

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

Babi Pangang
Tjap Tjoy
Sate kip 2 st.
Pisang Goreng 4 st.
Kroepoek
Bami, Nasi of Rijst

20,95

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Taxi naar
Eindhoven Airport
Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?
Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen.
Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport
vanaf € 35,00*
* reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/
Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.
WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

WIJ BIEDEN ZOWEL
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN
VAKKUNDIG ONDERHOUD EN
EERLIJKE REPARATIES AAN

BOUWPLANNEN?

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald
worden.

Het fundament
voor de start
van een
goede bouw!
ROBO
bouwkundig ontwerp& adviesbureau

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

Kip Kerrie

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan
ook graag bij u langs.
Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59
info@robobureau.nl • www.robobureau.nl
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Vlag voor Nuenens College...

Weefhuis Nuenen 20 augustus t/m 11 september 2022

Ver-ƒ-streken
Schilderijen expositie NGN200
Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben door de tijd heen veel schilders
weten te bekoren. De eenvoudige schoonheid van deze plattelandsdorpen
met hun boerenmensen op het land, de wevers achter hun getouw, ruige
heide, bossen en watermolens, zandweggetjes en vennen. Allerlei schilderachtige plekjes, die niet alleen Van Gogh, maar al vòòr hem en zeker ook
daarna, veel schilders en tekenaars inspireerden. Niet alleen de bekende
namen, maar ook tal van plaatselijke amateurschilders, liefhebbers gewoon van hier, meestal onbekend gebleven, die de mooiste en herkenbaarste hoekjes van onze kerkdorpen op het doek of op papier vastlegden.
Omdat onze gemeente 200 jaar bestaat, is er vanaf 20 augustus tot 11
september, steeds op zaterdag en
zondag van 12.00-17.00 uur, een
boeiende tentoonstelling in het
Weefhuis van werken van allerlei lokale amateurschilders en -tekenaars

over Nuenen, Gerwen en Nederwetten uit vervlogen dagen.
Het schilderscollectief Atelier Nuenen is samen met heemkundekring
De Drijehornick de tentoonstelling
aan het voorbereiden, daarbij ondersteund en gefaciliteerd door de Stichting NGN 200 en het Fonds Nico en
Zingra Nagtegaal-Geerts.
De eerste berichten over de geplande expositie van vooral lokale (amateur)kunstenaars brachten zomaar al
tientallen werken boven water van
enthousiastelingen die zich meldden
met oude schilderstukken, tekeningen of etsen, van voor 1975 tot soms
van wel 100 jaar geleden.

De Poolse zelfhulpgroep ‘Zelfstandige
Vrouwen’ zoekt nieuwe deelnemers
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De
deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van professionele hulpverlening. In deze groepen kunnen deelnemers hun ervaringen
delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks
leven soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde probleem helpt!
In de zelfhulpgroep ‘Zelfstandige Vrouwen’ komen Poolse, alleenstaande
moeders uit Helmond en omgeving samen, om ervaringen uit te wisselen over
zaken waar zij tegenaan lopen als alleenstaande Poolse moeder in Nederland. De vrouwen komen om aan zichzelf te werken en de eigen kracht te hervinden. Intrinsieke motivatie is hierbij
erg belangrijk en iedereen is gelijkwaardig aan elkaar. Er zit geen professionele
begeleiding bij; je doet het echt samen.

De groep komt een keer in de maand
op een donderdagavond bij elkaar
van 19.00-20.30 uur in Helmond.
Om je aan te melden kun je contact
opnemen via: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328.
Voor meer informatie over Stichting
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website:
www.zelfhulpnetwerk.nl

We hebben natuurlijk nog lang niet alles en doen daarom een beroep op u.
Hebt u werken van vroeger in het
bezit, of kent u mensen die zulk werk
van onze oude dorpen van vroeger in
huis of op hun zolder hebben, dan
willen we dat graag van u horen? De
werkgroep gebruikt dan uw inbreng
om een nog boeiender en vollediger
overzicht te krijgen.
Aanmelden van werken kan via
e-mail konemann@planet.nl. Ver-ƒstreken belooft een interessante tentoonstelling te worden, temeer omdat het over een stukje collectieve
geschiedenis van ons allemaal gaat.

Maandagavondwandeling Boktse
Beemden met
IVN Nuenen
Op maandag 9 mei wandelen vogelgidsen van IVN Nuenen met iedereen
die belangstelling heeft door de
Bokste Beemden. Ga je mee? Om
19.00 uur vertrekken we met de fiets
bij Het Klooster in Nuenen. De wandeling start daarna in Nederwetten
bij de Oude Toren, waar we de brug
oversteken naar de Boktse Beemden.
De wandeling voert deels langs de
Dommel en deels door weidelandschap dat fungeert als overloopgebied van de Dommel. Het gebied
kent een grote variatie aan vogels,
waaronder de waterral, kleine karekiet, torenvalk en wielewaal. In 2019
werd tijdens de wandeling de kwartel waargenomen. Een bijzondere
soort voor dit gebied. De Boktse
Beemden kunnen in het voorjaar erg
nat zijn. Draag daarom waterdichte
schoenen of laarzen. En controleer bij
thuiskomst altijd goed of je geen tekenbeet hebt opgelopen. Wil je meer
informatie, neem dan contact op met
coördinator van de Vogelwerkgroep
Roy van der Velden (06-15902603 of
roypeter40@hotmail.com).

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

Woningmarkt in beweging;
Ook de kantorenmarkt verandert
Dat de kantorenmarkt er volstrekt anders uitziet dan de woningmarkt, is een
open deur. Meest in het oog lopend verschil is het ruime aanbod aan kantoren
die vaak ook langer leegstaan, terwijl de krapte op de woningmarkt enorm is.
Toch zagen we in 2021 enig herstel op de kantorenmarkt, blijkt uit de jaarlijkse
rapportage van de NVM. Er werd in Nederland 1,2 miljoen vierkante meter ‘opgenomen’, zo’n 30% meer dan in 2020. In Brabant bedroeg de opname bijna
150.000 m2 (+15%). Zo herstelt de markt zich enigszins van het coronajaar
2020, waarin veel bedrijven hun beslissingen over huisvesting uitstelden. Pas
begin 2022 keerden de werknemers in grote aantallen terug naar kantoor en
daarvan zagen we dus in 2021 al een positief effect. Nu werpen uiteraard de
oorlog in Oekraïne en de sterk stijgende prijzen en inflatie een schaduw. Bovendien wordt de kloof tussen moderne kantoren met laag energieverbruik en
verouderd vastgoed alleen maar groter.
Een algemene tendens is dat er meer kleine transacties zijn. De grotere bedrijven kijken de kat wat langer uit de boom. In Brabant had 84% van alle transacties betrekking op kantoorvloeren tussen de 200 en 1.000 m2. Eindhoven was
vorig jaar goed voor bijna een derde van de totale opname in Brabant, een toename van 37%. Ook in Veldhoven en Son en Breugel werd fors meer opgenomen. In de regio zijn veel zoekers actief, maar het ontbreekt aan modern aanbod
op gewilde locaties. Opvallend is ook de daling van het aanbod in Brabant en zeker in Eindhoven, veroorzaakt door transformatie van verouderde kantoorgebouwen naar woningen en hotels. In Eindhoven daalde het aanbod vorig jaar
met 21% naar 135.000 m2. Dat werd onder meer veroorzaakt door de verkoop
van het voormalige Philips-hoofdkantoor aan de Boschdijk (ruim 27.000 m2),
waarmee een grote hap uit het aanbod verdween.
Zo hangt alles met alles samen op de verschillende markten. De enorme behoefte aan woningen leidt ertoe dat
meer ouder aanbod van de kantorenmarkt verdwijnt.
Ook de behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen heeft invloed. De enorme druk op de arbeidsmarkt en de kennismaking met het ‘hybride’ werken tijdens de coronacrisis leiden bovendien tot een scherper
eisenpakket van kantoorgebruikers. Om werknemers aan
zich te binden, streven meer bedrijven naar kleinere, gevarieerdere werklocaties met mogelijkheden voor innovatie en verbinding. Ook de verduurzamingseisen
gaan de kantorenmarkt blijvend veranderen.
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Mooi, een nieuwe vlag voor het nieuwe college van burgemeester & wethouders (B & W). De 'B' blijft (voorlopig) zitten: Maarten Houben.
Wie de nieuwe wethouders in het
Nuenense college van B & W worden,
is nog niet bekend.
Begin juni hoopt formateur Frans
Stienen - een CDA-kopstuk uit de regio Helmond - de namen bekend te
kunnen maken. De kleurrijke vlag
'Nuenens college' hangt al te wapperen. Deze vlag waait met alle winden mee. Al een paar weken wordt
in de Nuenense dorpspolitiek achter
gesloten deuren gewerkt aan de formatie van de nieuwe wethouders.
De Nuenense kiezers moeten rustig
afwachten of de nieuwe wethouders
straks ook met alle winden meewaaien....
(fotoCeez)

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.

Open brief aan de gemeenteraadsleden

Gemeenschappelijke
huisvesting bridgeverenigingen
Nuenense bridgeverenigingen, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond
(NBB), zijn al een aantal jaren actief zoekend naar verdere vormen van samenwerking.
Deze verenigingen zijn Bridgeclub de Oude Linde, BOC Nuenen, BC De Overslag, BC
Overdwars, BC Common Sense Nuenen en BC Nuenen Petit.
Deze zes verenigingen tellen tezamen ruim 400 leden. Daarnaast zijn er ook nog
bridgeverenigingen buiten de NBB actief, zoals Senergiek Bridge. Als we de leden van al
deze verenigingen optellen komen we aan ruim 600 leden die in clubverband in Nuenen bridgen.
Bridge is niet alleen een denksport maar ook een ideale gelegenheid om nieuwe sociale
contacten op te doen en in stand te houden. Daarom is het zo belangrijk om in clubverband te spelen. Speel je bij een club dan ontmoet je voortdurend andere bridgeparen.
Je praat met elkaar, je drinkt samen wat en er ontstaan nieuwe vriendschappen. Bridge
binnen clubverband wordt door velen gezien als een zeer effectief middel tegen eenzaamheid.
Om beter in de behoefte van de Nuenense bridgers te kunnen voorzien is een nauwe
samenwerking tussen de bridgeverenigingen nodig, maar om deze verregaande samenwerking mogelijk te maken is gemeenschappelijke centraal gelegen huisvesting
noodzakelijk.
Wij zijn al een viertal jaren in gesprek met het gemeentebestuur en meer specifiek met
de wethouder van sport- en accommodatiebeleid. In de gesprekken is duidelijk geworden dat het gemeentebestuur een positieve grondhouding heeft ten aanzien van onze
wensen.
Gezien de renovatieplannen van Het Klooster en ook renovatie/nieuwbouw Hongerman op de agenda van de gemeenteraad staan, willen wij graag u als gemeenteraadsleden van Nuenen benaderen via deze open brief om u op de hoogte te brengen van
onze wens om te komen tot adequate huisvesting voor alle bridgers in Nuenen.
De plannen zoals die tot nu toe voor Het Klooster zijn gemaakt, lijken geen oplossing te
gaan bieden voor de bridgeclubs, ondanks actieve participatie in het hele proces in de
voorbereiding van de renovatie. Daarom doen wij een oproep aan u om gemeenschappelijke centraal gelegen speellocatie voor de bridgeverenigingen te realiseren in
het belang van de vele huidige en toekomstige clubbridgers van Nuenen.
Wij willen graag onze wensen aan u kenbaar maken en betrokken worden bij de verdere vormgeving van de plannen als mogelijke toekomstige gebruikers.
Namens de zes bij de NBB aangesloten Nuenense Bridgeverenigingen
Hein Donkers, voorzitter BOC Nuenen
Fred Heering, voorzitter BC Overdwars,
Jan Vollebregt, voorzitter BC De Overslag,
Peter Wouters, voorzitter BC De Oude Linde,
Marloes van Lierop, voorzitter BC Common Sense Nuenen
Ad van de Molengraft, voorzitter BC Nuenen Petit.
Contactpersoon: Jan van Heijningen, secretaris BC Common Sense Nuenen
Tel: 06 51179563, e-mail: jvanheijningen@onsnet.nu

Een smet op onze Nuenense Koningsdag

LEUKE MODEKANS
In de verkoop
Kijk hoeveel dagen dat je kunt
Keuze uit 2-3-4 dagen
Óók fulltime mogelijk
Dus laat je horen!

Direct contact opnemen met Rina

E-mail: info@primeurmode.nl
Tel.nr 0492-523271
Daar komt u voor naar Stiphout!
Meester Strikstraat 3 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271
Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00

Wat was het gezellig in ons dorp, heerlijk als vanouds Koningsdag vieren met de markt,
muziek, een hapje en een drankje. Ik stond op de markt en had het helemaal naar mijn
zin, met verkoop en gezellige praat met deze en gene. Ik stond bij Het Klooster. Tot bijna
het einde van de markt. Wat mij is overkomen begrijp je bijna niet.
Ik had namelijk een kledingrek in mijn zicht staan. Een mooi groot metalen professioneel kleding rek op grote wielen. Ik keek er zo recht op. Ergens tussen 15.30 en 16.30 uur
heeft iemand de ENORME brutaliteit gehad om de kleding van het rek te halen en op
een klein plastic gammel kledingrek te hangen en er met mijn kledingrek vandoor te
gaan.
En ik heb dat niet gezien, waarschijnlijk
ben ik afgeleid, dat moet haast wel. Mijn
frustratie is dan ook groot. Maar misschien
heeft die persoon die dat zomaar durfde
wel spijt en wil hij/zij toch zijn/haar eigen
kledingrek terug? Misschien is hij/zij dapper genoeg om het te melden bij de organisatie van de oranjemarkt, (te vinden o.a.
via facebook) of via tel. 06-40241260.
Ik ben niet flauw, ik ruil graag mijn kledingrek terug. Misschien heeft iemand iets
gezien en kan mij daarbij helpen. Heeft de
mevrouw van kraam 61 misschien iets gezien? Het is onbegrijpelijk maar echt waar
gebeurd, in ons mooie Nuenen op Koningsdag. Het is triest.
Naam en adres bekend bij de redactie
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Maar één volle grijze container
per jaar? Gaat lukken!
Afval goed scheiden helpt om materialen te kunnen recyclen of hergebruiken en daarmee besparen we kostbare grondstoffen en energie. Een goede
zaak dus. Maar afval scheiden kan nog véél beter. “Bij de gemeente zijn we
er van overtuigd dat je in Nuenen c.a. de container voor restafval bijna nooit
hoeft te laten legen. Hooguit één of twee keer per jaar, dat vertellen wij aan
iedere bewoner die het maar wil horen”, zegt Elma van Keulen namens de afvalcoaches van de gemeente. “Dat kán helemaal niet”, dacht de Nuenense
Marian van Koesveld toen ze het hoorde. Inmiddels weet ze beter.

Marian Koesveld (l) en Elma van Keulen (r)

Tien keer, zo vaak is Marians grijze
container (140 liter) vorig jaar geleegd, bleek uit haar aanslag. Niet
goed voor onze aarde, beseften Marian en haar echtgenoot. En nog erg
prijzig ook: je rekent € 13,- af voor iedere lediging van een grijze container, voor een groene container is dat
slechts € 2,-. “Als je heel consequent
omgaat met het scheiden van afval
en dus niet te lui bent om de juiste
bakken en zakken te gebruiken, hoef
je maar heel weinig bij het restafval
te gooien”, concludeerde Marian.

Fietssleutel
gevonden
Zondag 1 mei heb ik een fietssleutel
gevonden op de Lindelaan. Het betreft een rode sleutel met een spin
als sleutelhanger er aan. De eigenaar
kan een mailtje sturen naar:
fietssleutelgevonden@gmail.com

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
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Dun laagje afval
Nu, na een kwart jaar extra zorgvuldig afval scheiden, zit er pas een
heel dun laagje afval in Marians grijze container. Vooral koffiecups die
niet naar een inzamelpunt kunnen.
“En het is echt niet zo dat we nooit
koffie drinken”, bekent Marian. Verder zit er een volle stofzuigerzak in
en een paar mondkapjes. Meer niet.
“Wat natuurlijk helpt is dat je het
plastic afval apart kunt aanbieden”,
stipt Elma aan. Daarnaast gebruikt
Marian heel consequent haar kleine
bakje voor GFT-afval in de keuken.
Toch denkt ze dat de groene container niet veel vaker naar buiten gaat
dan voorheen: “Een enkele bos bloemen maakt het verschil niet, tuinafval kan naar een permanente groenbak en we kopen en koken niet te
veel eten.” Als je erover gaat nadenken en gaat praten, kom je tot
steeds meer oplossingen, is Marians
ervaring. “Vergeet de GRIP-wagen
niet”, zegt ze dan ook. “Ik verzamel
alvast alles wat ik daar kan inleveren. Bijvoorbeeld oude apparaten,
lege batterijen of kapotte lampjes.”
Verbazingwekkend leuk
“Onze grijze container gaat dit jaar
echt nog maar één keer naar buiten”,
daarvan is Marian overtuigd. “Dat
gaat gewoon lukken en ik kan me
niet voorstellen dat-ie dan echt vol
zit. Ik verbaas me er nog steeds over,
maar ik heb er vooral plezier in.”
“Vaak zijn simpele dingen de beste
oplossing!”, zegt Elma. Ben je ook
nieuwsgierig hoe jij jouw afvalberg
kunt verkleinen, of misschien wil je
met jouw wijk aan de slag? Neem dan
contact op met Elma van Keulen via
afval@nuenen.nl of op telefoonnummer 040 263 16 31.

Wie wandelt
vrijdag met
GroenLinks-PvdA
mee in Gerwen?
Aanstaande vrijdag is het de eerste
vrijdag van de maand, tijd voor onze
maandelijkse wandeling door een
deel van Nuenen, Gerwen, Nederwetten of ’t Eeneind. Deze keer nodigen we u van harte uit om met GroenLinks-PvdA mee te wandelen door
Gerwen.
Onderweg bespreken we de (woningbouw)plannen die op stapel
staan of op stapel zouden moeten
staan. We gaan zeker de nieuwe,
duurzame wijk Gerwen Zuidoost bekijken. Daar is een prachtige wijk
verrezen. Maar om Gerwen leefbaar
en levendig te houden, zal er meer
gebouwd moeten worden, vooral in
een vorm en prijscategorie die ook
voor jongeren en starters aantrekkelijk en betaalbaar is. Uiteraard heeft
leefbaarheid van een dorp meer
kanten dan alleen de ‘stenen’. Wat
dat betreft doet de Werkroep Leefbaar Gerwen al jarenlang belangrijk
werk.
Verder zullen we stilstaan bij het tracé van de snelle fietsverbinding die
vanuit Stiphout en met name vanuit
Lieshout aan de westzijde van de
Smits van Oyenlaan door Gerwen
komt, immers ‘Gerwen fietst’.
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Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Eerste raadsvergadering had
weinig om het lijf
Door Gerrit van Ginkel
Op 28 april vond de eerste raadsvergadering plaats met de nieuwe
leden en volgens het nieuwe BOB
model.
De nieuwe commissieleden werden beëdigd met het uitspreken
van de eed of de gelofte. Wethouder Pernot wist over de verbouwing van Het Klooster te melden
dat er nog een kandidaat was voor
de renovatie en dat het in ieder geval later en duurder zou gaan worden. Hans Pijs van de gelijknamige
partij kwam weer eens terug op de
erbarmelijke woonsituatie van de
Sinti. Wethouder van Brakel antwoordde dat het nog wel 10 jaar
kan duren of nog langer voordat alles opgelost is.
Hiermee was alles wel gezegd en kon
de nieuwe raad een optreden van
nog geen uur afsluiten. Laten we er
maar van uit gaan dat deze eerste
bijeenkomst onder het kopje ‘warmlopen’ thuishoort. Ervaringen uit het
verleden vertellen ons dat er doorgaans veel meer tijd besteed wordt
aan de bijeenkomsten van de Nuenense raad.

Hele geslaagde
Koningsnacht
en Koningsdag
De Stichting Parkevenementen wil
graag de vele mensen die op één of
beide dagen een bezoek brachten
aan het Park bedanken voor hun
aanwezigheid en hun bijdrage aan
de ontspannen en feestelijke sfeer
die er heerste. Iedereen was blij er
weer heerlijk op uit te kunnen en
droeg bij aan de gezelligheid. De
dagen waren een groot succes met
lekkere muziek en de mogelijkheid
om weer met z’n allen bij elkaar te
zijn.
Het antwoord op de vraag van velen
of de consumptiebonnen ook later
nog te gebruiken zijn luidt ‘Ja’. Dat is
het geval tijdens het Park Muziek
Festival op 3-4-5-6 juni. De Stichting
Parkevenementen hoopt iedereen
dan weer in het Park te ontmoeten
voor wederom veel gezelligheid. Tot
dan!

VERGUNNINGEN
PERIODE 26-04-2022 EN 02-05-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Dubbestraat 1 en percelen
D4329 en D4338 Nuenen Plaatsen van 3 vleermuiskasten
Parkstraat 25
Wijzigen van achtergevel
Europalaan 2
Wijzigen inrichting verkoop brandstoffen
Larikslaan 8
Plaatsen dakkapel voorzijde woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Houtrijk 16
Lavendelstraat 3

Omschrijving
Slopen van bestaande uitbouw
Plaatsen erker en constructieve wijzigingen

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Park te Nuenen

Omschrijving
Nuenens muziekmenu van 3 t/m 6 juni 2022

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Park te Nuenen

Omschrijving
Collectieve ontheffingen geluid voor de
Nuenense kermis van 8 t/m 12 juli 2022

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
29-04-2022
29-04-2022
29-04-2022
29-04-2022

Locatie
Nuenen c.a.
Nuenen c.a.
Nuenen c.a.
Nuenen c.a.

Omschrijving
Huurregels Groenstroken
Groenbeheerplan 2020-2026
Bomenbeleidsplan
Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2023

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

Jubilarissen bij de Revak
Op 28 april jongstleden hield zwemvereniging Revak Nuenen haar algemene ledenvergadering in de ontmoetingsruimte van de Regenboogkerk aan de Sportlaan.
Ook dit keer werden tijdens de ledenvergadering onze jubilarissen
gehuldigd en bedankt voor hun vele
jaren bij de vereniging. Alle jubilarissen hebben een mooie bos bloemen
en een oorkonde als bewijs van hun
staat van dienst gekregen. Het bestuur wil via deze weg nogmaals alle
jubilarissen bedanken voor alle jaren
bij onze mooie vereniging, dat het
nog vele jaren meer mogen worden.
Zwemvereniging Revak helpt al bijna 50 jaar mensen met een lichame-

lijke of geestelijke handicap en mensen die willen revalideren met
zwemmen in extra verwarmd water.
Hierbij staan wekelijks vele vrijwilligers klaar om hen te begeleiden. Op
woensdagavond en donderdagmorgen staan zij voor u klaar in Feel Fit
Center Nuenen. Heeft u interesse?
We kunnen altijd nieuwe leden en
vrijwilligers gebruiken, u bent meer
dan welkom.
Meer informatie vindt u op onze
facebookpagina of op onze website
www.revak.nu

En hebt u zelf plannen, ideeën, opmerkingen of vragen, we horen ze
graag. We starten om 19.30 uur in
het centrum van Gerwen, bij de
kiosk op de Heuvel. Na afloop praten
we, desgewenst, bij een glas nog
even na. Graag tot vrijdag.
Jubilarissen Revak Nuenen (vlnr) Mevr. N. Heijnes, Hr. T. van Rooij, Mevr. A. Verhagen,
Mevr. R. van der Linden, Hr. C. van Elswijk
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Swingen met zes cello’s

De lach los bij de Lindespelers

Door Peter van Overbruggen

‘Maak plaats voor mevrouw’ is de nieuwste productie van de Lindespelers. De toneelvereniging bracht het hilarische stuk afgelopen weekend
op de planken en maakte de naam ‘klucht’ meer dan waar.

Cultuur Overdag Nuenen blijft verrassen. Vooral als het lukt om een enthousiaste en doorgewinterde dirigent als Lucas Vis met 6 cello’s naar
Nuenen te halen. Het was dus genieten, afgelopen zondag in het Van
Goghkerkje. Vis, zelf ooit als cellist begonnen, wist dus precies waarover
hij het had, toen hij alle stukken van die middag aankondigde en dirigeerde. Hij was in zijn muzikaal-actieve leven dirigent van o.a. het Brabants Orkest en gastdirigent van het Residentieorkest en het Concertgebouworkest. Maar hij voelt zich niet ‘te groot voor het kleine werk’, zoals
bij dit strijkersgezelschap van vier dames en twee heren.
Liefhebbers én kenners kwamen helemaal aan hun trekken met dit speelse programma van klassieke melodieën en jazzy swingende ritmes.
Met name de zangers onder het publiek werden aangenaam verrast
door de bewerking van enkele herkenbare evergreens uit de klassieke
koormuziek. Zo klonken het bekende
romantische Abendlied van Rheinberger en de Mille Regretz (duizend
klachten van de geliefde) van Des-

prez. Muziek waar je bijna van gaat
smelten, zeker als die op gevoelige
snaren wordt gespeeld. Bijna alle
stukken waren overigens bekende
toppers, speciaal bewerkt voor deze
cello-bezetting. Pareltjes, die heel
luchtig werden ingeleid door Lucas
Vis, zodat je anders en nog beter ging
luisteren. Onverwacht was het experimentele stuk van Eric Satie, waar Lucas Vis met een poëtische tekst doorheen begon te spreken. Hij gaf daar-

mee stem aan de dichter die zijn geliefde adoreerde, aangevuurd door
impressionistische strijkersklanken.
De concertbezoekers in het goedgevulde kerkje konden hun enthousiasme niet onderdrukken, want na
elk stuk klonk een rap en krachtig applaus. De cello wordt weleens vergeleken met de schoonheid van een
vrouw vanwege de fraaie ronde vormen en warme fijnbesnaarde klanken. Geheel genderneutraal geformuleerd: het concert was een lust
voor oog en oor. Prachtig om te horen waartoe deze zes cello’s in staat
waren, individueel en vooral ook samen. En dat allemaal ‘gewoon’ op een
zondagmiddag, in een mooie ambiance, met onvergetelijke akkoorden, waar je stil en blij van wordt.
Voor wie dit moois gemist heeft: het
ensemble treedt nog een keer op,
maar dan met 12 cello’s. Zondag 8
mei, 11.00 uur, Willem Twee Toonzaal
Den Bosch.

Al begin 2020 waren zij begonnen
met de repetities. De planning was
om het stuk in november dat jaar te
presenteren. Door corona hebben ze
dit echter een aantal keren moeten
uitstellen. De acteurs hebben geduld
gehad en waren heel blij dat zij eindelijk de bühne op konden en vier
voorstellingen konden geven in Het
Klooster.
Pikante chaos en verwisselingen
Het verhaal; Drie geheime afspraken
op hetzelfde tijdstip in hetzelfde appartement, dat moet wel verwarring
geven. De chaos wordt compleet als
een belangrijk persoon op bezoek
komt en alle moeite gedaan moet
worden om de amoureuze uitstapjes
verborgen te houden. Een verloren
liefdesbrief is de opmaat voor verkeerde conclusies en de miscommunicatie zorgt ervoor dat steeds de
vraag is wie met wie in bed belandt.
Het toneelspel met de snelle reacties,
woordspelingen, en pikante grappen
zorgden regelmatig voor lachsalvo’s
bij het publiek, vooral in het tweede
deel na de pauze waarin de verschillende perspectieven bij elkaar komen en de hilarische misverstanden
elkaar steeds sneller opvolgen. Ook
de aanwezige kinderen konden het
spel goed volgen.

Rectificatie
bridgedrive voor
de voedselbank
Afgelopen week heeft er in deze
krant een artikel gestaan over de
bridgedrive voor de voedselbank op
2 juli 2022. Helaas stond in het artikel
een verkeerd bankrekeningnummer.
Het juiste nummer is:
NL89RABO0109125878.

Foto door: Freek van Buul

Jongens en meiden
uit Nuenen, opgelet!
Na twee jaar binnenzitten mogen we nu éindelijk naar buiten! Net
wanneer de zon weer begint te schijnen. Daarom staat er voor jullie
een leuke buitenactiviteit op de planning: Forest-Escape.
Het verhaal
OH NEE! De prinses is ontvoerd door
twee rovers! Ze eisen héél veel voor
de vrijlating van de prinses. De koning zit met zijn handen in het haar
en wil er natuurlijk alles aan doen
om zijn dochter terug te krijgen. Hij
sprak het volk toe:
“De moedigste riddergroep die in
staat is mijn dochter te bevrijden, zal
rijkelijk worden beloond. Mijn spion
heeft de rovers in de gaten gehouden en heeft gezien dat de rovers
opdrachten hebben gebouwd. Degene die erin slaagt alle opdrachten
te voldoen, zal rijkelijk worden beloond.”
Ben jij degene die samen met je riddergroep de prinses gaat redden?
Hou jij van een kampvuur, een doolhof, raadsels, een stormbaan en nog
veel meer avontuurlijke opdrachten? Kom je uit Nuenen en ben je
tussen de 10 tot 15 jaar? Meld je dan

NUENEN
nu aan en wie weet word jij rijkelijk
beloond! Wees op tijd want er is plek
voor maar 36 ridders.
Deze activiteit wordt in samenwerking met scouting Rudyard Kipling
aangeboden op locatie:
Scouting Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 5B, 5674 SL Nuenen.
Zien we jullie op zondag 15 mei van
13.00 tot 17.00 uur?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.
De activiteit wordt kosteloos aangeboden. Geïnteresseerd? Meld je dan
nu aan via: jongerenwerk.nuenen@
levgroep.nl.
Wil je op de hoogte blijven van onze
leuke activiteiten? Volg ons dan nu op
Instagram: @jongerenwerknuenen

Cultuur Avonduur
Vrijdagavond 6 mei: film in Het
Klooster
Vier middelbare school collega’s
starten een experiment op basis van
een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in het bloed problemen vermindert en de creativiteit verhoogt. Hoe dit afloopt? Het is
te zien in deze Deens film. Aanvang
film: 19.30 uur. Toegangskaarten à
€ 6,50 zijn op werkdagen tijdens
kantooruren te koop aan de balie
van Het Klooster.

dagen tijdens kantooruren aan de
balie van Het Klooster. Meer informatie op www.cultuuroverdag.nl

Zondagmiddag 15 mei treden De
Andersons op in Het Klooster; aanvang: 14.30 uur. Ze geven dan een
vurig, humoristisch en zeer muzikaal
theaterconcert.
Toegangskaarten zijn inmiddels niet
alleen via de website van Cultuur
Overdag te koop, maar ook op werk-

Fotografie: Linde Dorenbos

Na de zomer gaan de Lindespelers
aan de slag met een nieuwe productie. Houd hun site in de gaten;
www.lindespelers.nl

Sorry voor het ongemak.
Beike Rooijackers
Marij van Dun

Publieksavond
op Jan Paagman
Sterrenwacht
Op vrijdag 6 mei is de Jan Paagman
Sterrenwacht weer open voor iedereen die wat meer wil weten over
de sterrenhemel en over de plaats
van onze Aarde in het oneindige
heelal. Voor deze avond is het niet
nodig om vooraf een afspraak te maken. Iedereen is welkom.
De avond verloopt volgens een vast
programma: We beginnen met een
presentatie in de filmzaal, deze keer
verzorgd door Michael Grondijs.
Daarna neemt Ton Harbers de groep
mee naar het Pieterse planetarium.
Zelfs als het buiten waait, sneeuwt of
onweert kunt u hier duizenden sterren zien en krijgt u uitleg over de bewegingen die hemelobjecten aan
het firmament maken. Tenslotte
draait Will Rongen de koepel open
voor een blik op het hemelgewelf. Op
6 mei is de Maan voor een klein gedeelte verlicht. Omdat het bijna zomer is, zal ook tegen de tijd dat de
openstelling ten einde loopt er nog
geen enkele ster zichtbaar zijn. Als de
kijker echter op de maan gericht kan
worden zonder dat er bewolking is,
zult u een fantastisch zicht hebben
op onze buur in het heelal.
We beginnen om 19.00 uur. Om het
volledige programma mee te kunnen
maken adviseren wij u om tijdig aanwezig te zijn. De entreeprijs voor volwassenen is € 4,- en voor kinderen tot
en met 16 jaar € 2,-. Ons adres: Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten.

Cultuur Overdag
Geef iemand eens ‘Een mooiere wereld’ cadeau.

Foto’s: Jan van de Wiel

Timing
Het stuk, oorspronkelijk van Cooney
en Chapman, hebben de Lindespelers goed uitgewerkt, onder de regie
van Jan Vaes. De negen spelers stalen
de show met hun vlotte acteerwerk
en precieze teamspel. De timing van
de teksten, wat voor een klucht heel
belangrijk is, was over het algemeen
prima. Het fysieke spel, waarbij de afwisselende opkomst en afgang van
de acteurs het spel en de humor bepalen, was goed uitgevoerd. Duidelijk
was dat ook veel aandacht is geschonken aan de opstelling en inrichting van het decor met de vele deuren. Ook de rekwisieten, keuze van de
kleuren, samen met de belichting, gaf
een prettig beeld om naar te kijken.
Kortom, de klucht zorgde voor ouderwets amusement.

Porselein,
maar dan net effe anders
Sheila Haasnoot, eigenaresse van galerie SHE Art Gallery in Nuenen, weet
dat ze een pareltje in huis heeft. ‘De schilderijen van Hannelore Houdijk
gaan de hele wereld over, maar nu zijn ze ook in kunstdorp Nuenen! Haar
werk is zo uniek en anders dat het een geweldige aanvulling is in de galerie. Wij vertegenwoordigen vele bekende kunstenaars, zoals Loes van
Delft, Alonso Arturo, Mainkunstenaars en Marlies Geldof en Hannelore
past perfect tussen dit rijtje. ‘
Hannelore schildert ‘Optisch’ zoals zij
het zelf noemt, van een kleine afstand lijken haar schilderijen fotografisch geschilderd, maar ga je er dichtbij staan dan zie je de kwaststreken
en lijken de vervormingen van het
porselein in het water haast abstracte
vormen te hebben.
In januari 2020 won zij de ‘Schilderij
van het jaar’ award, met haar ‘Theepot in het water’. En in 2022 won zij
weer een prestigieuze prijs als ‘Ondernemer van het jaar’ Wijdemeren.
Gooische kunstenares Hannelore
Houdijk schildert en vlogt er op los.
Prijzen vliegen om haar oren. Ze pakt
ook dit jaar weer door met haar
prachtige schilderijen van porselein
in het water. Ze krijgt zelfs het Loosdrechts Museum zover dat ze haar
hun antiek porselein lenen, dat ze in
de Spiegelplas heeft gelegd en vervolgens geschilderd. Geweldige
unieke schilderijen waar het porselein, water, licht en vervorming met
elkaar spelen.
‘Je hersenen weten dat dit een rond
bordje is’ legt Hannelore uit in haar
vele vlogs. Daarin is zij heel bedreven. Ze geeft de kijker een kijkje in de
keuken van haar kunstenaars leven.
Van alles komt aan bod.
Binnenkort komt er een nieuwe vlog
over haar kunstwerken op de grote
jaarlijkse kunstbeurs ‘First Art Fair
2022’ in Amsterdam en haar nieuwe
kunstwerken die ze brengt bij SHE
Art Gallery in Nuenen. Zij is toegelaten tot de vaste collectie kunstenaars
bij deze moderne kunstgalerie en is
daar natuurlijk heel trots op, en zij op
haar!
Twee splinternieuwe kunstwerken
van haar hand zijn ‘Stapel met melk-

kan’ en ‘Stapel met Splash’ beide zijn
120x120 cm en zijn net droog en al in
de galerie aanwezig, daar hangt ook
een van de museumporselein schilderijen en een metaal in het water
schilderij, samen een indrukwekkende collectie.
Haar schilderijen misstaan niet in
grote boerderijen, in luxe lofts en
moderne keukens of in een sterrenrestaurant. We nodigen iedereen uit
om snel een kijkje te komen nemen
in de galerie in Nuenen, of alvast op
de website www.sheartgallery.com/
kunstenaar/hannelore-houdijk/
Open:
Woensdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Zondag 13.00-17.00 uur
SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
www.sheartgallery.com
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Koningsdag Nuenen:
LETS was er ook!
Twee opvallende uitgedoste dames liepen tijdens Koningsdag rond in
het gezellige Park in Nuenen: Margreet Verkuijlen en Hetty Postema. Ze
spraken bezoekers aan en vertelden hen over LETS. Ook werden er folders uitgedeeld.
De meeste lezers van Rond de Linde
zullen het inmiddels wel weten: LETS
is een gezellige en best wel actieve
club in Nuenen. In deze club, met
ruim zestig leden, verrichten mensen
diensten voor elkaar. De een brengt

Foto: Annette Stevens

Iedere derde donderdag van de
maand komen we bij elkaar om half
acht ’s avonds op Weverkeshof, ook in
de zomer. Loop gewoon eens binnen, alle mannen en vrouwen zijn
welkom. Bezoek ook onze website
www.letsnuenen.nl

Na veertig jaar zet Nico van Vroonhoven een punt achter zijn bestuurswerk voor de Vereniging van Nuenense Volkstuinhouders. Sinds 1982
heeft hij zich met hart en ziel en met grote deskundigheid ingezet voor
deze vereniging.

telwiek afscheid van Nico als secretaris. Vanaf 20.15 uur zijn daarbij niet alleen de leden, maar ook oud-leden en
donateurs van harte welkom. Voorafgaand aan dit feestelijke afscheid
houdt de vereniging om 19.30 uur
haar jaarvergadering.

Afscheid van Revak voorzitter
Kees Coebergh
Tijdens de ALV van de Revak op 28 april werd afscheid genomen van Kees
Coebergh als voorzitter van de zwemvereniging Revak.
Sinds 2000 is Kees Coebergh vrijwilliger bij de Revak. Al snel werd hij bestuurslid, de laatste 10 jaar als voorzitter. Hij onderhield de contacten
met het management van het Laco
Feel Fit Center in Nuenen. Als er iets
gedaan moest worden stond Kees altijd klaar. De Revak biedt voor mensen met een beperking de mogelijkheid in water van 30 graden te zwemmen. Voor leden die niet zelfstandig
het zwembad in kunnen zijn er hulpmiddelen als speciale rolstoelen en
liften. Een groot aantal vrijwilligers
staat elke week weer klaar om daar
bij te helpen.
Kees was ook actief als Lid van de
Technische Commissie die zorgt voor
de aankoop en onderhoud van alle
speciale hulpmiddelen. Hij maakte

Op maandag 2 mei gevonden in de
Stiphoutse bossen bijgaande sleutelbos. Voor info 06-24270020.

brevetten en zorgde voor de medailles wanneer een lid een bepaald aantal kilometers had gezwommen. Daarnaast heeft Kees heel veel energie gestoken in de financiële zaken van de
club. Hij heeft met succes veel sponsors geworven voor de vereniging.
Tijdens de Algemene ledenvergadering in november 2021 kondigde
Kees aan zich niet meer herkiesbaar
te stellen voor een nieuwe termijn als
voorzitter. Gelukkig blijft Kees vrijwilliger bij de Revak en ook actief als lid
van de Technische Commissie. Als
dank voor zijn jarenlange inzet wordt
Kees benoemd tot Ere Lid van de Revak. Met bloemen en een etentje
wordt afscheid genomen van Kees
als voorzitter.
Bedankt Kees.

Kees Coebergh ontvangt bloemen van bestuurslid Josine Bogaerts-Vink

Cees
Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Ramp dat de Sinti al zo lang
aan het lijntje worden gehouden….

iemand naar het ziekenhuis bijvoorbeeld en krijgt daar punten voor,
apenstaartjes @@ noemen we dat.
Met de verdiende @@ kun je een ander lid vragen jouw voortuin in orde
te maken. Je verdient een @ met een
kwartier werk.
Het systeem werkt geweldig: er
wordt veel gedaan voor elkaar, mensen worden echt geholpen, men ziet
elkaar iedere maand en de sfeer is
heel positief.

Nico van Vroonhoven veertig
jaar secretaris van de VNV
In het bestuur is Nico een haast onmisbaar persoon. Hij regelt veel en is
het geheugen van de vereniging. Zijn
taak als secretaris heeft hij altijd tot in
de puntjes op orde gehad. Daarnaast
heeft dit veelzijdige bestuurslid vele
andere activiteiten ontplooid en uitgevoerd. Zo heeft hij een gezamenlijke inkoop en uitgifte van tuinzaden
en tuinbenodigdheden opgezet. Jarenlang verzorgde hij voor de leden
de inkoop van chrysantenstekken. Hij
leverde een grote bijdrage aan verenigingsblad De Tuynproat. Daarbij onderwees hij de leden in kennis over
‘Z&P’, ziekten en plagen onder de tuinbouwgewassen. In al die jaren nam
Nico meer dan eens het voortouw
voor activiteiten in de vereniging en
knapte hij ongelooflijk veel werk op.
Op woensdag 11 mei neemt de volkstuinvereniging in basisschool De Wen-

Sleutelbos
gevonden

De gemeente houdt de Sinti aan het lijntje… Neen, de Sinti houdt de gemeente aan het lijntje. Wie houdt nou wie aan het lijntje? Dat is de hamvraag in de Nuenense dorpspolitiek. Raadslid Hans Pijs noemde het een
ramp dat de Sinti al zo lang aan het lijntje worden gehouden. CDA-wethouder Caroline van Brakel waagde het om het andersom te zeggen: de
gemeente wordt aan het lijntje gehouden door de Sinti.

Muziek in
de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 7 mei, 15.00 uur, met vooraf om
14.25 uur een beiaardbespeling door
Rosemarie Seuntiëns.
Trio Muziek Nu, project 2022
Trio Muziek Nu, bestaande uit Evert
van Merode, Dennis Vallenduuk en
Arjan van Baest, spelen composities
voor allerlei denkbare combinaties
van harmonium, piano en orgel.
Deels zijn dat originele werken van
Teo von Oberndorff (een pseudoniem van Sigfrid Karg-Elert), arrangementen die Karg-Elert maakte van
sonatines van Muzio Clementi, en
composities van Charles-Marie
Widor. Daarnaast klinken van eigen
hand bewerkingen van bekende
werken van Sir Edward Elgar en Philipp Glass. En waarschijnlijk zal er ook
worden geïmproviseerd.
Registratie en betaling via de website
https://www.muziekindecathrien.nl
is gewenst, zodat u zonder extra
wachten het concert kunt bezoeken.

Arjan van Baest

Prettig oud worden
in Gerwen begint nu
Op 14 maart vond een drukbezochte
introductie-avond plaats, waarin Gerwense senioren werden opgeroepen
met de initiatiefnemers (Werkgroep
Leefbaarheid Gerwen, Senergiek, de
CONN en Oud is in) na te denken over
hun eigen toekomst en de toekomstige leefbaarheid van hun mooie dorp.
Daarna woonden velen van hen op 4
april een presentatie bij van digitale
applicaties, die voor het ondersteunen van prettig ouder worden in de
eigen kern van belang zouden kunnen zijn. Intussen zijn groepjes senioren door vrijwillige ouderenadviseurs
geïnterviewd. Een schat aan belemmeringen maar ook aan mogelijkheden kwam boven water. De thema’s
zorg, mobiliteit, sociale cohesie, veiligheid en wonen zijn uitgebreid besproken. Studenten van het Summacollege hebben de resultaten samengevat in een mooi vormgegeven,
goed leesbaar rapport. Alle deelnemers aan de interviews ontvangen
dat binnenkort in hun mailbox.
De initiatiefnemers hebben even tijd
nodig om de volgende bijeenkomst
goed voor te bereiden. Vandaar dat
die niet, zoals eerder aangekondigd
op 9 mei, maar op 1 juni zal plaatsvinden. Op die avond wordt het rapport
gepresenteerd aan alle senioren die
geïnteresseerd zijn. Tevens zal Kees
Cligge van Grubbenvorst online opnieuw naar Gerwen komen om met
ons te bekijken hoe een dergelijke
applicatie kan bijdragen aan oplossingen van door de senioren geuite
problemen. We hopen dat er dan ook
enkele ouderen opstaan als deelnemers aan een werkgroep, die een op
Gerwen toegesneden applicatie wil
gaan begeleiden.

Dat was aan de orde in de raadsvergadering van donderdag 28 april jongstleden. Een kijkje in de gemeentelijke
keuken, op zoek naar feiten in dit al jarenlang slepende dossier.
“In 2018 is het gemeentebestuur
voortvarend gestart met het slepende dossier rond de Sinti.” Zo lees ik op
de gemeentelijke site. In juli van dat
jaar heeft de Adviesraad Sociaal Domein het gemeentebestuur geadviseerd over haar voorgenomen beleid
om de relatie met de Sinti woonachtig in Nuenen te normaliseren. En wat
zegt de verantwoordelijke wethouder Van Brakel nu: het wordt geen
normaliseren, maar herstructureren.
“De vorderingen bij de huisvesting
stagneren of zijn zelfs negatief. Er is
een contract met de woningbouwvereniging Helpt Elkander, maar dat is
nog niet geëffectueerd.” Aldus meldt
het gemeentebestuur op de site.
Even terug in de tijd. "Sommige gezinnen leven onder erbarmelijke
omstandigheden. Als burgemeester
schaam ik me ervoor dat Nuenenaren zo in deze gemeente moeten leven", zei CDA-burgemeester Maarten Houben in 2012 toen hij net was
aangetreden, doelend op het kamp
aan de Bosweg in Gerwen.
Sinti moeten schoon, veilig en normaal kunnen wonen, in woonwagens
die wind- en waterdicht zijn. In 2017
trok de gemeenteraad op een donderdagavond ruim drie miljoen euro
uit om een en ander op orde te brengen. De vraag is: wat is er met dat geld
gebeurd? De grond op de locatie Bosweg in Gerwen is vervuild en om daar
een verklaring van schone grond te
verkrijgen kost handenvol geld….

Wat gaat het saneren van de grond
kosten, aldus staat te lezen in gemeentelijke stukken. In 2016 werd de
bodem daar onderzocht. Vervuiling
door zware metalen, minerale olie en
PAK’s, dat zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Er is aan de
Bosweg ongecontroleerd gestort, onder meer vrachtwagenladingen vol
met accu’s en afval en puin van het gesloopte Eindhovense Binnenziekenhuis. Opslagtanks voor kerosine zaten
in de bodem verstopt op een bosterrein nabij de Bosweg en het pompstation aan die weg kreeg zowat dagelijks bezoek van militaire tankwagens.
CDA-raadslid Erik Groothoff (links op
de foto) kwam destijds met het grandioze idee om de vervuilde grond
maar links te laten liggen. Het schoonmaken van de vervuilde grond zou
wel miljoenen euro’s gaan kosten.
Zand erover, en gras erop, opperde
Groothoff. Gras laten groeien op de
vervuilde grond en een andere locatie
zoeken voor de Sinti.
Het is nu vijf jaar later. Geen zand erover. Op naar een open en transparant gemeentebestuur voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Rikken voor
de WensAmbulance Brabant
Op donderdag 21 april werd in het kader van 200 jaar Nuenen ca een rikmarathon gehouden in Het Klooster. De Rikclub van Senergiek, en met
name het organisatieteam Henny van Eggelen, Peter de Louw en Ted Warmerdam waren trots dat het allemaal zo vlekkeloos was verlopen.
Na aanmelding en de koffie hield
Henny een praatje over wat huishoudelijke regels, de lunch, de sponsoren
en het rikreglement. Nadat zij de juryleden (Peter en Ted) had voorgesteld konden we na de loting met
Rikken beginnen. Uiteindelijk was
om 16.30 uur de prijsuitreiking.
De hoofdprijs van de loterij ging naar:
Diny en Sjaak Essers
Met Rikken behaalde de volgende
deelnemers de prijzen:
1e Nellie Verschuren
182 pnt.
(dinerbon voor 2 pers. bij TONG AH)
2e Rinus van Hoof
176 pnt.
3e Rikie de Louw
154 pnt.
4e Betsy van de Boogaard 138 pnt.
5e Nettie de Louw
136 pnt.
6e Tinie de Groot
118 pnt.
7e Karel Jansen
114 pnt.
8e Tini de Louw
109 pnt.
9e Rinie van Rooij
106 pnt.
10e Sjaak Essers
102 pnt.
Wij bedanken het bestuur van Senergiek voor hun enthousiaste en positieve medewerking en de vrijwilligers in de keuken, die koffie, soep en
broodjes hebben klaargemaakt en
uitgeserveerd. Zij waren het ook die
Rikkers’ voorzagen van de nodige
consumpties. Tevens bedanken wij
de vele ‘sponsors’ en ‘Rikkers’ die aan
deze rikmarathon mee wilde doen.
Zonder jullie hadden we zo’n groot
bedrag niet bijeengekregen.

Uiteindelijk hebben we de rikmarathon afgesloten met een positief saldo van € 1.310,- dit is inclusief de emballagezuil van AH, die we een
maand lang mochten gebruiken voor
het goede doel ‘WensAmbulance
Brabant’.
Het bedrag werd d.m.v. een cheque
op vrijdag 29 april overhandigt aan
Mart van de Vorst van de WensAmbulance Brabant. Zij bedankte ons, maar
ook allen, die eraan hebben meegewerkt, heel hartelijk.

Henny van Eggelen, Mart van de Vorst
(WensAmbulance Brabant)
Peter de Louw en Ted Warmerdam
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Heyde Hoeve wint prijs voor
Een baan in
lekkerste aspergeham van Brabant! één dag in

Ties: nieuwe inwoner in onze
gemeente

Het aspergeseizoen 2022 is officieel geopend door het Brabants Aspergenootschap met een zeer smaakvol aspergediner in Berkel Enschot. Tijdens deze avond werden tevens de prijzen uitgereikt aan de winnaars
van de drie meest prestigieuze aspergeverkiezingen: de lekkerste Brabantse Asperge, de lekkerste wijn en de lekkerste Aspergeham.

Ties is geboren en dat is te zien in de voortuin van De Haverkamp 15 in Gerwen. Twee keer wordt dat ter plaatse aangekondigd. Vincent en Nicole van
Kuringen zijn de trotse ouders van de kleine, stoere Ties. En Martinus Johannes
(zeg maar Ties) is het broertje van Maartje en Tim. Ties is geboren op Koningsdag, 27 april om 17.07 uur. Ties: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten.
Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op
het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl. (fotoCeez).

Heyde Hoeve heeft hem weer!
De lekkerste asperge was dit jaar van
de Aspergeboerderij van der Heijden
in Gemert, de lekkerste wijn bij de asperges was van Heisterkamp wijnkopers uit Ootmarsum en de lekkerste
Aspergeham was voor de tweede
keer in de historie van de Heyde Hoeve! Ook in 2019 was de Heyde Hoeve
de winnaar van deze culinaire verkiezing. De trofee komt daarmee dus terug naar Nuenen!

zaken kunnen bij hem terecht voor de
bestellingen van de heerlijke aspergeham. Heyde Hoeve Aspergeham en
het witte goud van Brabantse bodem,
een heerlijk één-tweetje!

Volop verkrijgbaar
De prijswinnende Heyde Hoeve Aspergeham wordt op basis van een
speciaal recept gemaakt door Thomas
Koppens Vleeswaren uit Someren. Aspergetelers, restaurants en speciaal-

Koppens Vleeswaren Someren
www.thomaskoppens.nl

Meer nieuws over de Aspergehamverkiezing, Heyde Hoeve Duroc producten en recepten vindt u op de volgende websites:
Brabants Aspergegenootschap
www.brabantseasperge.nl

De Heyde Hoeve, Rullen 15 Nuenen,
040 - 2990888, info@heydehoeve.nl
www.heydehoeve.nl

de gehandicaptenzorg
Op donderdag 19 mei organiseren we
een landelijk evenement: Baan in 1 dag
in de gehandicaptenzorg! Op deze dag
versnellen we de procedure. Wij bieden
een baan in 1 dag! Kom op gesprek,
loop meteen mee en krijg dezelfde dag
nog je arbeidsvoorwaarden!
Wil jij een baan in 1 dag?
Iedereen met een zorg gerelateerde
opleiding op minimaal niveau 3 is van
harte welkom om te solliciteren. Het is
heel eenvoudig: je meldt je aan voor
dit evenement via de QR-code. Daarna word je gebeld door 1 van onze recruiters en kijken we samen of er mogelijkheden voor jou zijn. Zo ja, dan:
1. ontvang je een uitnodiging voor
een kennismaking op 19 mei
2. start je op 19 mei bij een locatie
bij jou in de buurt met een sollicitatiegesprek
3. krijg je na het gesprek direct de
kans om mee te draaien op een van
onze locaties
4. hoor je na deze korte meedraaidienst meteen wat de mogelijkheden voor jou zijn
5. krijg je een arbeidswaardenvoorstel van ons bij wederzijds enthousiasme en vertrouwen.
Dus meld je aan en houd je agenda
vrij op 19 mei!

Start tweede cursus EHBO aan
kinderen & baby’s met reanimatie
EHBO-vereniging Lieshout Mariahout start op woensdag 25 mei met de
2e cursus Eerste Hulp aan kinderen. Na een 1e succesvolle cursus dit jaar
is er genoeg animo voor een 2e cursus. Er zijn al voldoende aanmeldingen dus de cursus gaat zeker door. Een cursus Eerste hulp aan kinderen
omdat… Thomas met zijn fiets onderuit was gegaan… Femke een flinke
teug chloor nam… Lars keek of zijn pen ook in het stopcontact paste…
1001 redenen om te leren wat je dan moet doen. Weet je zeker dat er altijd
iemand in de buurt is die eerste hulp kan verlenen?
Als het eens misgaat, wil je toch weten hoe je moet handelen? Dit kun je
leren op de cursus Eerste Hulp aan
Kinderen. Tijdens de cursus wordt
o.a. behandeld: Het kind en zijn omgeving, stoornissen in het bewustzijn, stoornissen in de ademhaling,
reanimatie bij kinderen, ernstige
bloedingen, brandwonden, vergiftiging, etc. Voor deze cursus is geen

specifieke vooropleiding vereist, iedereen kan zich aanmelden.
Heb je interesse, dan kun je voor nadere inlichtingen contact opnemen met
Dinie van Geffen telefoon 0499 421566 of via de mail ehbolieshout@
hetnet.nl. Je kunt ook meer informatie
over EHBO Lieshout Mariahout vinden
op de facebook pagina: EHBO Lieshout.

Wie ga je helpen?
Bij 's Heeren Loo bieden we begeleiding aan ruim 13.500 cliënten met
een verstandelijke beperking. Dit
doen we op verschillende plekken
door het hele land. En juist dat zorgt
ervoor dat er altijd een baan is die bij
jou past.
Heb je vragen of wil je meer weten?
Bel, app of mail recruiter Esther Vreman op 06 - 82 44 22 39 en/of kijk op
https://bit.ly/baan1dag.

Kienavond Lieshout
Op vrijdag 6 mei organiseert KBO
lieshout voor iedereen die wil een
kienavond die gehouden wordt in
het Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout. De prijzen die u kunt winnen
bestaan uit goedgevulde boodschappentassen, koffiepakketten en
geldbedragen. Aanvang 19.30 uur
en de zaal is open om 18.30 uur.
Wij nodigen u en/of buurtgenoten
van harte uit, en zien u graag op
deze kienavond.

Pleeggezinnen gezocht
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in
een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er
nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want
een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven
daarom hard nodig. Ook in onze regio.
Informatiebijeenkomst Van Abbemuseum in Eindhoven
Het Van Abbemuseum draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe
pleegouders. Daarom hebben zij op
zondag 15 mei van 13.00 tot 15.00
uur hun locatie aangeboden aan
Combinatie Jeugdzorg om daar de
informatiebijeenkomst te houden.
Daarnaast bieden ze de aanwezigen
ook vrije toegang aan tot het museum na afloop van de bijeenkomst.
Wat kun je verwachten?
Tijdens de bijeenkomst belicht een
pleegzorgbegeleider van Combinatie Jeugdzorg alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische
manier en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen. Ook is er voldoende ruimte tot het stellen van vragen.
Aanmelden
Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan via pleegzorg.com-

binatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via
deze pagina een informatiepakket
aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen
vindt je meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.
Pleegzorg is onderdeel van Combinatie Jeugdzorg. Combinatie Jeugdzorg
werkt in de steden/dorpen van de gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen,
Oirschot, Reusel, Someren, Son en
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven,
Waalre. Er worden dan ook pleeggezinnen gezocht in de hele regio.

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 EMK-terrein
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 EMK-terrein aan het 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

Vrijdag 6 mei
19.30 uur Film Cultuur Avonduur
Het Klooster
19.30 uur Kienavond Lieshout
Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Vrijdag 6 mei
19.30 uur Wandelen met GroenLinks-PvdA
in het centrum van Gerwen,
bij de kiosk op de Heuvel

Zaterdag 7 mei
11.00-13.00 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 uur avondwandeling IVN Boktse
Beemden. Vertrek Het Klooster Nuenen
20.00 uur Rik/jokeravond 100 jaar RKSV Nuenen. Sportpark Oude Landen, Pastoorsmast.

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

Donderdag 12 mei
10.30 uur Film Cultuur Overdag
Het Klooster Nuenen

Vrijdag 13 mei
13.30-18.00 uur Extra feestelijke lezing
NGN200.
Theaterzaal Klooster

Zaterdag 14 mei
14.00 uur Halve finale
Archipel Muziekconcours 2022
Akkers, Margot Begemannstraat 9 Nuenen

Zondag 15 mei
13.00-17.00 uur Forest-Escape voor jeugd
10-15 jaar. Aanmelden: jongerenwerk.nuenen@levgroep.nl. Scouting Rudyard Kipling,
Papenvoortse Heide 5B, Nuenen

Zondag 15 mei
14.30 uur Cultuur Overdag De Andersons
kleinkunst. Het Klooster Nuenen
16.00 uur Sunny Blues met de band
Chicago Four. Cafe Schafrath

Maandag 16 mei
Paulus Schäfer invites….’
Café De Stam in Gerwen
19.00 uur avondwandeling IVN Mosbulten
Parkeerplaats Haverven Olen

Maandag 16 mei
20.00 uur Openbare vergadering
Dorpsraad Gerwen
‘Den Heuvel’ in Gerwen

Vrijdag 20 mei
Cultuur Avonduur: film
19.30 uur Het Klooster

Woensdag 25 mei
20.00 uur informatieavond
Thema Zonnepanelen
Commissiekamer Gemeentehuis Nuenen

Dinsdag 31 mei
14.30 uur film Cultuur Overdag
Het Klooster

Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5
en maandag 6 juni
Pinksterweekend = Muziekweekend
= Park Festival (voor info: NGN200.nl)
Park Nuenen

Maandag 6 juni (2e pinksterdag)
Pinkster Braderie
Lieshout

Woensdag 8 juni
13.30-17.00 uur Nationale Buitenspeeldag
Gratis entree
Speeltuin de Kievit

Donderdag 9 juni
20.00 uur Informatieavond
thema Warmtepompen
Commissiekamer Gemeentehuis Nuenen

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
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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 7 mei 18.30 uur: viering, orgelspel, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 8 mei 11.00 uur: viering, parochiekoor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Anja Schoenmakers - Verbruggen
* Nuenen, 17 januari 1966

St. Clemenskerk Gerwen

Dag en nacht
bereikbaar

Weekenddienst
Zondag 8 mei om 11.00 uur: viering
met parochiekoor, voorganger pastoraal werker R. van Eck.

Echtgenote van

Bert Schoenmakers

Mama van

Chantal, Dirk, Erica

Misintenties:
Truus Wolbert - Hogt; Miet Hendriks,
vanwege verjaardag; Sjef en Lena Saris - Swinkels; Marie Jansen - Raaijmakers en Toon Jansen; overleden ouders Bertus en Gidy Beks - Verhagen.

Baasje van

Schoonmoeder van Joris, Daphne, Jeroen

Dalkruiddreef 2, 5672 BA Nuenen

www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 8 mei om 09.30 uur: viering,
vocale omlijsting, voorganger pastoraal werker R. van Eck.

Anja zou het ﬁjn hebben gevonden als u een losse bloem voor
haar meebrengt, met daaraan een kaartje met een persoonlijk
woord. Een bijdrage voor KWF stelde zij ook erg op prijs.
Collectebussen staan in de kerk.

Misintenties:
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Piet
Coolen; Petra Verhagen-Roijakkers;
Ria Schenkels.

Wij vragen u vrolijke kleding te dragen op de dag van de uitvaart.

H. Lambertuskerk Nederwetten

Soms zoek je naar een reden
zodat je kunt begrijpen
Soms valt er niet te begrijpen
omdat het is wat het is

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

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

Flow U

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Anja
op zaterdag 7 mei om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan het
Park in Nuenen. Aansluitend begeleiden wij haar met de naaste
familie naar het crematorium.

We zullen je missen

Anja Schoenmakers-Verbruggen
Anja was een actief lid van onze blaaskapel. Altijd zin om samen muziek
te maken, haar passie. Tsjonge Jonge Gerwen was voor Anja gezelligheid.
Zij leverde een waardevolle muzikale bijdrage op het eufonium,
maar ook door gewoon te zijn wie ze was.
Actief, betrokken, positief en met hart voor de club.
Eerlijk, maar altijd opbouwend.
Wij wensen iedereen die Anja lief had
heel veel kracht en sterkte toe bij dit verlies.
Je maatjes van Blaaskapel Tsjonge Jonge Gerwen

“Treur niet, maar herinner mij in mijn goede momenten.”

Dorien

van Berlo

Nuenen, 31 december 1965
Zusje van:

Son, 21 april 2022
Arno en Tilly
Cor en Marijke
Mieke en John
Nell en William
Wim en Lynne
Anton †

Correspondentieadres:
Familie van Berlo
Gasthuizen 15, 5673 TS Nuenen
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 april.

In de middag van 29 april is Joke van Aalst-van Schijndel
op86-jarige
86-jarigeleeftijd
leefijd overleden.
op
overleden.

Johanna Theodora
van Aalst-van Schijndel
2 mei 1935 - 29 april 2022
weduwe van

Flor van Aalst

moeder van Arnoud van Aalst
schoonmoeder van Yasuhiko Tanaka
Joke ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA,
Meanderlaan 1 te Helmond.
U heeft gelegenheid om afscheid van Joke te nemen
op donderdag 5 mei van 17.45 tot 18.30 uur.

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 5 mei. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis, H. Pius V, paus en belijder.

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').

Het afscheid in vertrouwde
handen.

† Nuenen, 2 mei 2022

www.parochiegerwen.nl

Vrijdag 6 mei. Eerste vrijdag van de
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 H. Mis,
uur votiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 7 mei. Eerste zaterdag van
de maand. 09.00 uur H. Mis, votiefmis
van het Onbevlekt Hart van Maria;
gedachtenis van H. Stanislaus, bisschop en martelaar. Daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 8 mei. Derde zondag na Pasen. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 9 mei. 18.30 uur H. Mis, H.
Gregorius van Nazianze, bisschop en
kerkleraar.
Dinsdag 10 mei. 18.30 uur H. Mis, H.
Antoninus, bisschop en belijder.
Woensdag 11 mei. 07.15 uur H. Mis,
H. Filippus en Jacobus de Mindere,
Apostelen.

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

Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig
gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven
aan ons heeft meegegeven, is Anja, mijn innig geliefde vrouw,
onze zorgzame mama en fantastische vriendin,
omringd door haar dierbaren zacht en rustig ingeslapen…
Wat zullen we haar missen…

Misintenties:
Zondag 8 mei 11.00 uur: Johannes
Donkers (vanwege sterfdag); Henk Donath; Ria Vossen - Bronts; Gerry van den
Nieuwenhof - van den Boogaart en
Harrie van den Nieuwenhof; Lies Beekmans - van Stekelenborg; Wies van
Grinsven - Raaijmakers; Martien Habraken; Lotte van Rooij (vanwege moederdag); Wouda Swinkels - Meeuws.

Op zondag 8 mei zal in de dienst bij
ons voorgaan ds. Marlies Schulz. Medewerking aan de dienst wordt verleend door vocaal ensemble Jubilate,
o.l.v. Jelle Everhardus. Deze dienst
begint om 10.00 uur en zal via
livestream worden uitgezonden (zie
hiervoor de link op www.pgn-nuenen.nl/verbinding) Deze zondag is er
weer kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Er wordt gecollecteerd voor het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven.
Na de dienst is er bij een kop koffie of
thee ruimte voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

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

Het leven is onvoorspelbaar,
geniet van alles wat op je pad komt en stel niets uit!
Anja

De uitvaartdienst voor Joke vindt plaats op vrijdag 6 mei
om 14.00 uur in de Heilige Clemenskerk aan het Park te Nuenen.

Verdrietig en vervuld van trots en mooie herinneringen hebben wij afscheid
genomen van de liefste, sterkste en wijste papa en opa van de hele wereld.

Jan van de Sande
echtgenoot van


Aad van de Sande-van Rijswijk †
 Best, 2 augustus 1934

† Nuenen, 29 april 2022
Raymond en Margriet
Fleur
Jasper
Alexander en Anne Mette
Ronja
Kira
Willemjan en Marijke
Wieteke
Johannes

Herikhof 38, 5672 BV Nuenen
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 6 mei om 11.30 uur in de
H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.
- Kika fonds. In de kerk bij het condoleanceregister staan collectebussen.

ROND DE LINDE week 18

Donderdag 5 mei 2022

Hee Goade Mee?

KUNSTSTOF SCHUTTING

LINDEBLAADJES

180 cm hoog p.m. € 204,VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,-

Op zaterdag 30 april liepen bestuursleden van de
Algemene Waterschapspartij De Dommel (organisatoren Leonie en Ria), Waterschap Aa en Maas en
andere, enthousiaste, belangstellende wandelaars
‘de Van Gogh Wandelroute Nuenen’.

Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
trale verwarming, plaatsen Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
RG Lieshout, telefoon 06- WWW.SBNBOUW.NL
48273718.
F E E S T J E ? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-;
Verwarming, Drankkoelers,
tafels en stoelen etc. Bezorgen
mogelijk. Mulders Verhuur,
Bruhezerweg 49, Helmond,
0492-510855 of 06-27175412.
www.ikgeefeenfeestje.nl

040 - 209 72 41
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.

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

ANDO ONTZORGT DOOR:
Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerkzaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloerbedekking / oude spullen. ERVAREN ARTS verricht
Tel: 06 28832682. www. rijbewijskeuring bij u
ando-verhuisservice.nl thuis! Tel. 040-2844993.

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

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.

Wat kunnen wij je bieden:
- Een prettige werkomgeving binnen een klein team
- Circa 24 uren per week
- Arbeidsvoorwaarden/beloning
conform Grafische CAO

-

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi;
comp. opschonen/reparatie;
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, email-, virusscan install.; aank.
advies. Tel. 040-2952567 / 06Pedicure: Alta Grace 23854915.
Ik kom ook aan huis! Laat
je extra verwennen met
gelakte nagels / voetmassage. Cadeaubonnen te
houten vloeren leggen,
verkrijgen! Tel: 06-50571183.

Kunnen omgaan met Xerox printer; geen vereiste

www.bertrenders.nl

BERKENBOS 6 NUENEN. WWW.DRUKKERIJMESSERSCHMIDT.NL

T. 06 - 24 63 62 91
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Openingstijden:

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

Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen
●

Eddy van Gennip

040-283 60 43

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

ISO
9001:2008

●
●

Ontstopping & Reiniging
Camera-inspectie

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com
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PUZZELHOEK
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AANTASTEN
ANAPEST
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BAROK
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep DEELTAAK
55
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. DICTATOR
FACET
T O N N A G E U R T J E K L A FREESTYLE
65
B A R O K O F V A N A P E S T GAARDE
GAJES
K K D I C T A T O R E N T E S GEURTJE
N O U E R E C H T S W E G E E GEVEST
GEZINDTE
O R E M U N E T S A T N A A J GOTEN
Sudoku
K P T R A A T S D O O R K J T HAAIENVIN
JOYRIDEN
K S Z N E D L E V E I L O R E KLAPLONG
E L N I V N E I A A H Y E O M KOEREN
N P A E C L N E G A R D S I M KOEST
KOMETEN
A E L P T H G E Z I N D T E A KORPS
S J L A L E T E D R A A G J L KRAKER
KRUIK
E C A L V O M E U B E L S A B LAMMETJES
J K H E I U N O R E K A R K E LEBLAM
MEUBELS
A T S A R T I G K S P C L U L MISDRAGEN
G T B F R E E S T Y L E B A T NOKKENAS
NUMERO
OLIEVELDEN
OPZICHTER
PASJA
PLAVUIS
WIN EEN WAARDEBON
RASTA
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 RECHTSWEGE
RENTE
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
ROODSTAART
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
SCHAR
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: STROOM
TABEL
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
TANGA
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
TILLEN
Winnaar: week 16, Dhr. H. Colen, Nuenen.
TONNAGE
HOOFDKWARTIER
49
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66
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60

42

48
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52

56

30

33

35
37

Verticaal: 1 steunpilaar 2 teug 3 steensoort 4 toenmalig 5 doktersvoorschrift 6 dartel 7 centiliter
8 dierenverblijf 9 naar mens 10 puntenaantal 11 tekenfilmhertje 15 zoetigheid 17 bagger
19 grondtoon 21 Griekse drank 23 bundel 24 bedorven 27 fijnmaken 29 boender
32 alcoholische drank 34 heden 37 huisvuil 38 hard geluid 39 eenheid van tijd 40 lastig vallen
41 oorlogsschip 42 Europese rivier 43 lekkernij 44 gesel 46 altoos 50 lichaamsvocht 52 computerspel
54 Vrije Universiteit 55 deel v.h. been 57 onnozel mens 59 vrouwelijk hoen 62 pers. vnw. 64 zie aldaar.

25
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32

15

21

24

27

Horizontaal: 1 aanplakbiljet 6 ruwe tekening 11 insect 12 overdaad 13 verhaallijn 14 cum suis
16 zogenaamd 18 regieaanwijzing 20 IJslandse munt 22 zuivelproduct 23 weer gezond
25 betaaleenheid 26 weke massa 27 grap 28 boogbal 30 groot water 31 gekke vent 33 kortschrift
35 dun 36 op die wijze 38 zielig persoon 41 beroemde psychiater 45 aanhanger 47 baat
48 versregel 49 onbewerkt 51 dundoek 53 buitmaken 55 aardgeul 56 gebergte in Noord-Afrika
58 deel v.e. boek 59 reproductie 60 windvrije zijde 61 zanggodin 63 werelddeel 65 niet parkeren
66 mikken 67 avondsignaal.
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De wandeling resulteerde in een binding tussen beide AWP waterschappen De Dommel en Aa en Maas.
Reden genoeg om nu door te pakken en ons verder
in te zetten voor deelname aan de Provinciale Verkiezingen Noord Brabant op 15 maart 2023.

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.

renoveren, onderhoud,
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

VERSE ASPERGES

Deze route is een onderdeel van Het Van Gogh Nationaal
Park: een prachtig gebied, waar mensen kunnen genieten van Natuur en Landschap. Het is ook een bijzonder
concept, waarin partners samenwerken aan het landschap van de toekomst tot in de steden, met meerwaarde
voor natuur, de regionale economie en de mensen. Door
deze kwaliteiten en de aanpak, is het Van Gogh Nationaal
Park het eerste voorbeeld van een nationaal park ‘nieuwe
stijl’. Daarbij gaat het niet alleen om de natuurgebieden
maar ook om de agrarische cultuurlandschappen daaromheen tot in de dorpen en steden.
De combinatie van toonaangevende natuurgebieden
in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een
topeconomie met anderhalf miljoen mensen EN de
tastbare erfenis van Van Gogh maken het Van Gogh
Nationaal Park uniek.

Woordzoeker
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Catharina Ziekenhuis voorkomt ingrijpende darmkankeroperaties door de inzet van speciale technieken
De maag-, darm-, leverartsen (MDL-artsen) in het Catharina Ziekenhuis hebben in de afgelopen drie jaar
150 grote darmkankeroperaties weten te voorkomen. De specialisten gebruiken twee innovatieve
technieken die het mogelijk maken om darmtumoren met een flexibele slang (colonoscoop) via de
anus te verwijderen. Het Catharina Ziekenhuis is
hiermee één van de weinige niet-academische ziekenhuizen in Nederland waar beide zogenoemde
endoscopische behandelingen worden uitgevoerd.
Sinds de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek in 2014 wordt darmkanker in een eerder stadium
ontdekt. “Het aantal kleine/beginnende darmtumoren
in de dikke darm en endeldarm dat wordt gevonden,
is fors toegenomen”, zegt MDL-arts Ramon-Michel
Schreuder van het Catharina Ziekenhuis. “Met endoscopische technieken kunnen wij deze vroege tumoren in de dikke darm tegenwoordig verwijderen, zodat
een chirurgisch ingreep hiervoor niet meer nodig is.
Patiënten gaan na een endoscopische ingreep dezelfde dag nog naar huis.
Endoscopische Mucosale Dissectie (ESD)
De eerste techniek is de zogenoemde Endoscopische
Mucosale Dissectie (ESD). Met een mesje wordt de
darmtumor van binnenuit los gepeld van de onderliggende spierlaag. Schreuder: “Groot voordeel is dat de
tumor in één stuk wordt verwijderd. Dat maakt het voor
de patholoog eenvoudiger om de tumor te onderzoeken.” Voor een ESD is de grootte van de tumor niet van
belang, zolang de tumor maar niet in de spierlaag groeit.
Endoscopische Full-thickness Resectie (eFTR)
De andere techniek is de Endoscopische Full-thickness
Resectie (eFTR). Deze techniek kan worden gebruikt bij
tumoren tot en met een grootte van 2 centimeter. Bij
een eFTR wordt niet alleen de tumor verwijderd maar
ook de hele darmwand eronder. “Met een paktang trekken we de darmtumor geleidelijk in een ‘cap’, dat is een
soort huls. Onder de tumor wordt vervolgens een klem
aangebracht, waarna de tumor net boven de klem
wordt doorgesneden. Het gaatje wat in de darm ontstaat, is dus al afgesloten, voordat het is losgesneden”,
legt Schreuder uit. “Het klemmetje dat achterblijft in de
darm laat op den duur vanzelf los en gaat via de ontlasting mee naar buiten. Patiënten merken hier niets van.”
Orgaansparend behandelen van darmkanker
Het multidisciplinaire darmkanker-team van het Catharina Kanker Instituut heeft zich de afgelopen jaren
toegelegd op het orgaansparend behandelen van
darmkanker. “Met succes”, zegt chirurg-oncoloog Pim
Burger. “Wat de MDL-artsen doen, zijn slechts twee
van de vele technieken die in het Catharina Ziekenhuis
worden ingezet om patiënten met darmkanker optimaal te behandelen, als het kan zonder operatie. Sinds
kort kunnen we bijvoorbeeld ook endeldarmkankertumoren van binnenuit bestralen met de Papillon; een
bestralingsapparaat waar er in Nederland maar twee
van zijn en waarmee we ook bij grotere tumoren een
operatie kunnen voorkomen. We kunnen patiënten
alle mogelijke behandelingen aanbieden, met maatwerk voor elke patiënt.” Het Catharina Ziekenhuis is in
Nederland voor ziekenhuizen een belangrijk verwijscentrum voor endeldarmkanker.
www.catharinaziekenhuis.nl
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Thuisploeg doet zichzelf tekort

Nederwetten - Dosko‘32 2-4
Door Louis Staals
Alle ingrediënten waren aanwezig om een goed resultaat te boeken tegen de ploeg uit Duizel. Een grote schare supporters van eigen bodem en
eveneens velen uit Duizel stonden langs de lijn op sportpark de Koppel.
Maar al in de zesde minuut was het
al raak voor Dosko ’32. Een vrije trap
van ruim 20 meter werd perfect achter keeper Jordy van den Boogaard
gelegd. 0-1 door Niek Luiten. Nederwetten kwam op gelijke hoogte
door een prima pass van Radi en
Dennis van Es verschalkte de Dosko
goalie met een loepzuivere schuiver
1-1. In de 24e minuut zag Ben van
der Bruggen zijn schot tegen de binnenkant van de paal terug het veld
in gaan en even na deze aanval werd
een kopbal van Willem van Rooij
door de Dosko keeper tot corner
verwerkt. Als het bij de ene partij
niet lukt gaat het bij de tegenpartij
wel en opnieuw was het Niek Luiten
die de 1-2 op het scorebord bracht.
In de 30e minuut schatte de Nederwetten keeper een opkomende Jordy van Woerkom helemaal verkeerd
in door uit zijn doel te komen en van
Woerkom plaatste de bal keurig over
hem heen het doel in, 1-3. Weer 6
minuten later speelde de Nederwetten keeper een hoofdrol. Een door
de prima leidende scheidsrechter

van den Nieuwenhof toegekende
penalty werd door de Nederwetten
doelman hoog over het doel geschoten. Vijf minuten voor de rust
werd een door Tim Bunthof genomen corner snoeihard binnen geschoten door captain Willem van
Rooij 2-3 en met deze stand konden
beide ploegen naar de thee.
In de 2e helft ging het, ondanks het
inbrengen van Tola Taylor toch wat
minder met de vaandeldragers van
Nederwetten. In de 66e minuut was
het opnieuw Jordy van Woerkom die
de 2-4 aantekende. Een snoeihard
schot van Ben van der Bruggen 5 minuten later, miste op een haar na,
maar Nederwetten moest met een
4-2 nederlaag genoegen nemen. Dat
vrijwel de hele bups uit Duizel nog
lange tijd in de kantine van Nederwetten bleef, geeft maar weer eens
aan dat ondanks echte strijd op het
veld, na afloop heel vriendschappelijk en gezellig een voetbalwedstrijd
afgesloten kan worden. Chapeau
voor beide teams.

Zonnige Kings & Queens Run
Op Koningsdag waren de organisatie en vrijwilligers van Runnersclub
Lieshout al vroeg op de Heuvel om het parcours op te bouwen voor de
Prinsen & Prinsessen Run en Kings & Queens Run. De dag begon met vorst
aan de grond, de zon liet zich al snel zien en zorgde voor heerlijke loopomstandigheden en het perfecte terrasweer.
Al vroeg verzamelden de eerste
prinsen en prinsessen zich voor
rood-wit-blauwe schmink en de
warming-up. Om 09.45 uur verzamelden alle kinderen aan de start.
De jongsten mochten als eerste van
start. Vergezeld door net zo fanatieke vaders en moeders voltooiden zij
de 500m rondom de Heuvel. Alle
leeftijdscategorieën tot en met 12
jaar mochten laten zien wat ze in
hun mars hadden. Hoe ouder de
deelnemers, hoe meer ze hun strategie hadden uitgedacht om een zo
snel mogelijke tijd neer te zetten.
Een tiental 12-jarigen durfde het aan
om mee te lopen met de volwassenen, en met verve!
Ondertussen schreven zich die dag
nog de nodige lopers in voor de
Kings & Queens Run. Om 11.00 uur
stonden de deelnemers te popelen
om van start te gaan. RCL-voorzitster
Vera Kuijpers gaf het startsein. Alle
lopers startten gelijk en liepen - tot
een maximum van 4 ronden á 2,5km
- de door hen gekozen afstand. Al na
8.29 min. had Awet Habteab als eerste een ronde erop zitten. Hij kwam
dan ook als winnaar over de finish na

10 km. in een hele snelle tijd van
34.07min, gevolgd door respectievelijk Max Bergkamp en Ivar van de
Sanden. Bij de vrouwen mochten
Melissa Bevers (1e plaats, 41.19min.),
Fiona Jaberg (2e plaats) en Saskia
Groot (3e plaats) op het podium van
de 10km plaatsnemen.
We kunnen spreken van een succesvolle editie: prachtig weer, een
mooie opkomst, een gezellige sfeer
en door de lopers zijn de nodige PR’s
neergezet.
Voor het klassement en alle gelopen
tijden, kijk op de website. Ook is er
een uitgebreid fotoverslag te vinden.
www.kingsqueensrun.nl

De Energiecoaches van Nuenen zijn een groep vrijwilligers van gecertificeerde coaches, die een opleiding hebben genoten bij het Energiehuis Slim
Wonen in Helmond. Onze doelstelling is om bewoners in Nuenen, Gerwen
en Nederwetten te voorzien van onafhankelijke informatie over de energietransitie, variërend van energiebesparing, zonnepanelen, ventilatie,
isolatiemaatregelen tot en met warmtepompen. Op 25 mei en 9 juni geven
de Energiecoaches Nuenen voorlichting over twee onderwerpen.

-Elke zaterdag van 11.00 tot 13.00
uur houden wij een inloopspreekuur
in de Bibliotheek van Nuenen. Daar

Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 8 mei
Avesteyn 1 - RKGSV 1 ......................14.30
RKGSV 2 - Tivoli 3 ................................11.00
RKGSV 3 - Wilhelmina Boys 9 .....13.15
RKGSV 4 - UNA 13 .............................10.15
RKGSV 5 - Nederwetten 2 ............12.15
RKGSV 6, RKGSV VR1..............................Vrij
Donderdag 12 mei
Pusphaira 1 - RKGSV 1 .....................19.15
RKGSV VR1 - FC Cranend. VR2 ....19.30
RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 5 mei
EMK 6 - Nederwetten 2 .................19.00
Zaterdag 7 mei
Nederw. VE - Beerse Boys VE ......16.30
Zondag 8 mei
RKGSV 5 - Nederwetten 2 ............12.15
Nederwetten 3 - Pusphaira 8 ....10.00

Feestweek
100-jarig
bestaan
RKSV Nuenen
Op 15 mei 2022 is het honderd jaar
geleden dat voetbalclub RKSV Nuenen werd opgericht. Deze fantastische mijlpaal wordt door de club uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten verspreid over de week van 9 tot
en met 15 mei (week 19).
U bent van harte welkom op de jubileumreceptie op zondagmiddag 15
mei. De receptie die van 14.30 tot
17.30 uur wordt gehouden in de
feesttent op Sportpark Oude Landen,
Pastoorsmast 14 in Nuenen, wordt
feestelijk geopend door Showband
Oefening & volharding. Zij zullen hun
nieuwe show presenteren op het
hoofdveld van de club.
Programma
feestweek RKSV Nuenen
• Maandag 9 mei: Rikken 19.00-23.00
uur: inschrijven vanaf 19.15 uur
• Dinsdag 10 mei: Veteranentoernooi I 18.00-00.00 uur
• Woensdag 11 mei: Grootouder/
kleinkindtoernooi: 15.00 - 17.00 uur
• Woensdag 11 mei: Wedstrijd Old
Stars - Legendary RKSV 20.00 23.00 uur
• Donderdag 12 mei: Veteranentoernooi II 18.00 - 00.00 uur
• Zaterdag 14 mei: Jeugdfestival
09.00 - 17.00 uur
• Zaterdag 14 mei: Feestavond
20.00 - ?????? (Alleen voor leden
RKSV 18+ -1 introducée)
• Zondag 14 mei: Receptie 14.30 17.30 uur

Fotografie Robert van Aspert

Informatieavonden Zonnepanelen en Warmtepompen

Op 25 mei houden we een informatieavond over zonnepanelen en op 9
juni is het onderwerp warmtepompen. Deze avonden worden gehouden in de Commissiekamer in het
Gemeentehuis van Nuenen, Jan van
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Aanvangstijd is 20.00 uur, de entree
is uiteraard gratis.
Er is een maximale capaciteit van 40
personen.
Aanmelden kan via: nuenen@energiehuisslimwonen.nl
Wanneer het aantal aanmeldingen
meer dan 40 bedraagt, proberen we
een extra informatieavond in te
plannen.

SPORT

kun je met allerlei vragen over energiebesparing terecht.
-In de wintermaanden is er een mogelijkheid tot het aanvragen van een
warmtebeeldscan van je woning.
Deze scans zijn alleen uit te voeren
bij de juiste weersomstandigheden
en zijn aan te vragen via de website
www.energiehuisslimwonen.nl. De
kosten hiervoor bedragen € 10,-.
-Ook is het mogelijk om via het onderstaande emailadres een huisbezoek aan te vragen. Dan komt een
coach aan huis om specifieke vragen
te beantwoorden en informatie te
geven over de energiezaken van de
woning. Hiervoor vragen wij een
vrijwillige bijdrage van € 10,-.

Ronde van Stiphout
Tussen 1961 en 2014 werd in Stiphout een plaatselijke wielerronde
georganiseerd. Eerst alleen voor
amateurs, nieuwelingen en junioren
en af en toe ook voor dames. Vanaf
1980 reden ook de professionals hier
hun ronden.
Mijn voornemen is deze Stiphoutse
wielergeschiedenis uit te werken in
een publicatie. Wie kan mij helpen
aan knipsels, foto's, programmaboekjes en alles wat maar met de
ronde te maken heeft? Al is het maar
even in bruikleen om te scannen of
te kopiëren.
Teus Korporaal, tel. 0492-526240 of
asmankorporaal@hotmail.com.

Trui met capuchon
gevonden
Op donderdag 28 april bij Enode gevonden: donkerblauwe trui met capuchon merk europe kids maat
122/128 en roze vest met capuchon
H&M maat 86.
Als deze kledingstukken van uw
(klein)kinderen zijn, kunt u bellen
naar 040-2835267.

Open korfbaltrainingen
Kom op zaterdagochtend 14 mei gratis kennismaken met korfbal. De balsport voor jongens en meisjes samen. Op die dag staat de Nuenense KorfbalVereniging samen met Sjors Sportief open voor alle jeugd die een keer
willen komen ervaren wat korfbal is. Er zal extra aandacht zijn voor de
kleuters, gezien de zeer succesvol verlopen Koningsspelen. Het belooft
een hele gezellige ochtend te worden!
Meer informatie kun je vinden op:
www.sjorssportief.nl/activiteit/
237034/korfbal
Je kunt je daar ook aanmelden.
Komt zaterdag 14 mei niet uit, wil je
meer informatie, etc. neem dan contact op met lenl@nkvkorfbal.nl.
Wij hopen je graag te ontmoeten op
14 mei op ons terrein aan het Wettenseind 20!

BCL al bezig met competitie
komend seizoen
Met de huldiging van het kampioensteam van BCL heeft de badmintonvereniging het competitieseizoen 2021/2022 afgesloten. Op de achtergrond
werkt de vereniging al aan het komende seizoen het seizoen 2022/2023.
Zoals het er nu uit ziet zullen er evenveel teams gaan deelnemen aan de
competitie als het afgelopen jaar: één herenteam en één mixteam.
Herenteam
Het seizoen 2021/2022 zit er eindelijk
op. Eindelijk, omdat het vanwege de
coronamaatregelen enkele keren is
onderbroken en zelfs langere tijd
heeft stilgelegen. De nationale bond
‘Badminton Nederland’ heeft echter
besloten om het seizoen, na afloop
van de lockdown fors te verlengen
waardoor het alsnog uitgespeeld kon
worden. En, met succes ! Het (eerste)
herenteam van BCL slaagde er in
kampioen te worden en mag derhalve promoveren. Zij zullen dan ook komend seizoen in de ‘Heren-2 klasse
met veren shuttles’ gaan spelen: één
niveau hoger dan afgelopen jaar en
tevens een grote verandering. Afgelopen seizoen heeft het team nog gespeeld met nylon shuttles en komend seizoen worden dat veren
shuttles. Qua samenstelling zal het
team niet veel wijzigingen: Christian
Klumpers, Wouter van Vijfeijken, Jeroen van der Heiden, Bert Manders,
Ruud van Vijfeijken en Laurence Roijackers zullen de bezetting van het
team, net als vorig jaar, vormen.
Mixteam
Ook het mixteam van BCL ‘maakt een
doorstart’. Afgelopen seizoen is dit
team gestart met het spelen van competitie en heeft het deelgenomen in
de 8ste divisie. Na ingeschreven te
zijn in de 9de divisie bleken daar im-

mers onvoldoende teams in deze regio te zijn. Om die reden heeft het
team in het afgelopen seizoen in de
8ste divisie gespeeld. Komend seizoen -seizoen 2022/2023 dus- zal het
team weer inschrijven om in de 9de
divisie te gaan spelen. Pas nadat alle
verenigingen hun inschrijvingen hebben gedaan zal het duidelijk worden
of komend seizoen in de 9de of 8ste
divisie gespeeld zal gaan worden. De
bezetting van het team zal ook hier
niet echt wijzigen. Tim van Bommel,
Ainara Vandegard, Carolien van den
Biggelaar en Richard Essers zullen de
basis blijven vormen. Afgelopen seizoen is immers gebleken dat er op de
achtergrond voldoende invallers in
de vereniging beschikbaar zijn, waardoor ook komend seizoen de minimale bezetting voldoende lijkt.

BCL-H1 is op de speelavond van BCL nog
eens uitgebreid in de bloemetjes gezet
vanwege hun behaalde kampioenschap

Campina Open Boerderijdagen
Op 27 mei en 6 juni laten boerenfamilies zien waar melk vandaan komt. 76
boerenfamilies in Nederland openen op 27 mei en 6 juni de staldeuren voor
publiek. (Ook in Noord-Brabant, ondermeer in Lierop, Riethoven, Boxtel).
Het is de vijftiende keer dat Campina
de Open Boerderijdagen organiseert
en mensen de kans geeft om kennis
te maken met het boerenleven. Op
de vrijdag na Hemelvaart en tweede
pinksterdag is er voor jong en oud
van alles te beleven op het boerenerf: van een boerderijrondleiding tot
leuke en leerzame spelactiviteiten.
Zo laat de boer zien hoe de melk van
de grazende koeien in de wei terechtkomt in het glas thuis op tafel.

Staldeuren open voor publiek
Tijdens de Campina Open Boerderijdagen kan het hele gezin producten
proeven en activiteiten doen die horen bij het boerenleven. Voor kinderen
zijn er allerlei spellen te spelen, zoals
racen op skippykoeien, levensgroot
memoryen, melkpakken vissen en een
uitdagend parcours afleggen. Ook is
er een boerenphotobooth en kunnen
kinderen zich laten schminken. Aan
het eind van de dag kunnen ze een
koe-medaille en boerderijbewijs verdienen. Bezoekers kunnen de verschillende Campina-producten (blind)
proeven in de zuivelbar.
Alle deelnemende boerderijen zijn
open van 10.00 uur tot 16.00 uur, toegang is gratis. Kijk voor de deelnemende boerderijen op https://campina.nl/boerderijdagen.

ROND DE LINDE week 18

Donderdag 5 mei 2022

Elke zondag open
van 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8

Fijne
Moederdag
9.99

9.99

Grote pot gevuld met
diverse perkplanten.
14.95

Jasmijn Solanum
in hangpot
In 23cm-pot. 14.99

1.49

9.99

Petunia Surfinia

Geschikt als hangplant of als
bodembedekker. In diverse
kleuren. 1.99

Wanderella hangsysteem
Verkrijgbaar in diverse soorten
perkplanten, 40cm hoog. 14.99

Bacopa

0.99

Of Sneeuwvlokje geeft een tapijt
van witte bloemen. Geschikt voor
in de tuin of als hangplant. 1.75

Cadeau

TIP

6.99
Dahlia XXL

Heeft prachtige grote bloemen.
Diverse kleuren, in 23cm-pot.
9.99

14.99
Hibiscus op stam

Deze kuipplant heeft glanzend
donkergroen blad en prachtige
grote oranje en rode bloemen, in
19cm-pot. 19.99

18.99
Sundaville op rek XXL

Deze makkelijke kuippplant bloeit de hele zomer. In 21cm-pot,
90cm hoog. 27.50

Aanbiedingen zijn geldig t/m 10 mei 2022 of zolang de voorraad strekt.

Hanging basket

Zondag 8 mei open!

