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De Roosdonck, nu effe niet
De wieken van de Roosdonck liggen momenteel naast de molen. Groot
onderhoud heet dat. De roeden zijn in 1972 (metaal) geplaatst en in 1996
is het houten hekwerk aangebracht. Een paar weken zal de Roosdonck
niet kunnen draaien en malen.
Dit is een grote operatie die mede
mogelijk is gemaakt door de Vrienden van de Roosdonck. De Nationale
Molendag op 14 mei zal dus dit jaar
niet met een draaiende Roosdonck
zijn, maar het winkeltje is elke zaterdag gewoon geopend en meelliefhebbers blijven welkom.
Ze zijn gisteren met een kraan verwijderd uit de molen. Degene die er het

dichtst bijzit ontvangt van molenaar
Mario Collombon een molenpakket.
Prijsvraag
Met Nationale Molendag doen we altijd een prijsvraag, ook deze keer:
• Wat weegt een roede van de
Roosdonck?
Inzendingen voor 15 mei 2022 naar
Hmerks@onsnet.nu of op Gerwenseweg 2, 5674 SG Nuenen.
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50 jaar Heemkundekring
De Drijehornick
De heemkundekring van Nuenen-Gerwen-Nederwetten, De Drijehornick
viert dit jaar het gouden jubileum. In december 1971 richtten zo’n twintig
mensen in het achterzaaltje van hotel De Zwaan, nu café Ons Dorp, in navolging van omliggende gemeenten een eigen heemkundekring op. Om
het jubileum te vieren, is er een symposium met feestmiddag georganiseerd op zaterdag 14 mei vanaf 13.30 uur in Het Klooster in Nuenen. Gastspreker is Arnoud-Jan Bijsterveld die het zal hebben over de vraag ‘is er nog
toekomst voor de heemkunde en waarom is dit zo belangrijk?’ Daarnaast is
er een luchtige terugblik op 50 jaar heemkunde in Nuenen, Gerwen en Nederwetten door Fons Linders. Alle leden van De Drijehornick zijn inmiddels
uitgenodigd, maar mocht u als belangstellend inwoner interesse hebben
om erbij te zijn, dan kunt u u nog aanmelden tot uiterlijk 13 mei via info@
drijehornick.nl
De jubileumviering van De Drijehornick zal rechtstreeks worden uitgezonden via de LON.

WONING
VERKOPEN?
040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 2

29-01-2021 15:13

GEVRAAGD: ZATERDAGHULP
ook voor vakantie’s

Vanaf 15 jaar
Hoger uurloon als Super !
Interesse ? Bel 06-51569954

Chris Vogels
keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier
www.vogels.keurslager.nl

Eindelijk schot in herontwikkeling
locatie de Mijlpaal
Na jaren van voorbereiding zijn nu concrete stappen zichtbaar van de
herontwikkeling van locatie de Mijlpaal. De sloop van de voormalige
basisschool is gestart. Hiervoor in de plaats komen 19 appartementen die
worden ontwikkeld door Woongroep De Mijlpaal. Aan de noordkant van
de locatie wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd.

Herinnering

Openbare vergadering
Dorpsraad Gerwen

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

WEEKDIENSTEN

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

Showkorps O&V presenteert
nieuwe show tijdens opening
jubileumreceptie RKSV Nuenen
De afgelopen twee jaar heeft het verenigingsleven ook bij Showkorps
O&V | Nuenen op een laag pitje gestaan. De show die oorspronkelijk voor
het seizoen 2020/2021 was bedoeld, werd daarom na goed overleg doorgeschoven en werd daardoor de show voor het 2022/2023 seizoen.
Afgelopen maart was het gelukkig
weer mogelijk om op repetitieweekend te gaan om de choreografie en muziek in te studeren. Sindsdien is er hard gerepeteerd om klaar
te zijn voor het nieuwe showseizoen.
Er staat een volle agenda voor de
vereniging in het verschiet met diverse taptoes en showwedstrijden,
maar de première van de show vindt
plaats in ons eigen Nuenen.

Op zondag 15 mei debuteert Showkorps O&V met de nieuwe show ‘Africa’
bij de opening van de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum
van RKSV Nuenen. Iedereen is van harte uitgenodigd om de première om
14.30 uur bij te wonen en kan daarna
uiteraard nog aansluiten bij de receptie om RKSV te feliciteren. We zien jullie graag zondag 15 mei, 14.30 uur, op
Sportpark Oude landen.

Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

het Team Ruimtelijke Kwaliteit zeker
een verfraaiing zijn voor de omgeving
van het winkelcentrum. Er is veel aandacht voor nieuw en bestaand groen.
Beeldbepalende bomen zullen, zoveel mogelijk, worden beschermd.
In het woongebouw, in drie lagen, komen 19 koopappartementen (80-110
m2) met enkele gezamenlijke ruimtes, waaronder een ontmoetingsruimte en een klusruimte. Daarnaast
krijgen de bewoners een gezamenlijke tuin. De toekomstige bewoners
(senioren) ontwikkelen hun plan zelf
(CPO), daarin begeleid door Wij Ontwikkelen Samen (WOS). De woongroep streeft een evenwichtige leeftijdsopbouw na. Voor 70-minners zijn
nog enkele appartementen vrij!
Kijk voor meer info op de website
www.woongroepdemijlpaal.nl

100 jaar
RKSV
Nuenen
1922-2022
Jubileumreceptie 15 mei 14.30 uur.

Knolbegonia

Aanbieding geldig van 11 t/m 22 mei 2022 en zolang de voorraad strekt.

Binnenkort wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het ontwerp
van architect Menno Top van LA Architecten en Ingenieurs zal volgens

Deze
week
als
bijlage

Deze gemakkelijke tuinplant, bloeit
de hele zomer. In diverse kleuren.
1.75 p.st.

1.19

____________________________

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

TEL. 088 - 876 51 51

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

Elke zondag open

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Nuenen Kapperdoesweg 8

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

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

DEZE WEEK:

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

Het paradijs
terugvinden
met
orgelmuziek?

Dodenherdenking
Nuenen

Een vliegende
start voor
ACTIEFNUENEN
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Gemeente
Nuenen

Nuenen
GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631
E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl
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GEMEENTEBERICHTEN
UITNODIGING OPENING
SPEELVOORZIENING

OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD GERWEN

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
gemeente blij zijn met de nieuwe speelplekken én om iedereen uit te nodigen om gebruik te maken van de speelplekken, organiseren we toch een kleine opening:
• Woensdagmiddag 18 mei
• Tussen 14.00 en 16.00 uur
• Locatie: de speelplek aan het Venloophof
• Voor wie: iedereen!
• Wat is er te doen: kennismaking met de nieuwe
speelplek(ken) & voor iedereen een gratis ijsje .

Na ruim twee jaar kan er weer een openbare vergadering
Dorpsraad Gerwen plaatsvinden. Op maandag 16 mei bent
u vanaf 20.00 uur welkom in het dorpshuis “D’n Heuvel”.
De punten die aan de orde komen zijn:
• Installatie nieuwe dorpsraad
• Stand van zaken verbouwing MFA D’n Heuvel
• Presentatie plan Spelen en Bewegen
• Aftrap verduurzaming Gerwen
• Mededelingen betreffende de ‘Buiten Beter’ app
• Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten viering
200 jaar

Tot woensdag 18 mei!

BEELD- EN OORDEELSVORMENDE AVONDEN

Meer weten over de nieuwe speelvoorzieningen? Check
onze website: www.nuenen.nl/spelen-en-bewegen/
›
›

Op 11 mei 2022 is er een beeldvormende avond
“Ruimte”. Aanvang is om 20.00 uur in de Raadzaal/
Klooster.
Op het programma staat:
o Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie
o Herstel bestemmingsplan Nuenen-West

›

Op 11 mei 2022 is er een beeldvormende avond
“Samenleving”. Aanvang is om 20.00 uur in de
Commissiekamer/Gemeentehuis.
Op het programma staat:
o Jeugdgemeenteraad
o Kosten WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)
voorziening Huishoudelijke verzorging

›

Op 18 mei 2022 is er een oordeelsvormende avond
“Ruimte”. Aanvang is om 19.30 uur in de Raadzaal/
Klooster.
Op het programma staat:
o Herstel bestemmingsplan Nuenen-West
o Bestemmingsplan snelfietspad landgoed Gulbergen

›

Op 18 mei 2022 is er een oordeelsvormende avond
“Algemene Zaken”. Aanvang is om 19.30 uur in de
Commissiekamer/Gemeentehuis.

›

Op het programma staat:
o Norm opdrachtgeverschap jeugdhulp
o Zienswijze begroting Gemeenschappelijke regelingen

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.

NIEUWSBRIEVEN
OPVANG OEKRAÏENSE
VLUCHTELINGEN
NL - Wij willen u graag op de hoogte houden van de laatste stand van zaken rond de opvang van de Oekraïense
vluchtelingen in Nuenen. Wij brengen daarom wekelijks
een digitale nieuwsbrief uit in het Nederlands, Oekraïens
en Russisch. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan
een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de
onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’.

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
19.30u tot 21.00u een (gratis) lezing 'afkoppelen regenwater' in
bibliotheek Dommeldal, vestiging
Nuenen.

Op 11 mei 2022 is er een inloop spreekhalfuur met de
raad. Aanvang is om 19.30 uur in de Raadzaal/Klooster.

De vergadering is live te volgen via:
www.nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV.

Gebruikmaken
van het spreekrecht?
Meld u aan via www.nuenen.
nl/invloed-uitoefenen, of
mail naar griffie@nuenen.nl.
Voor de oordeelvormende
Thijs Janssen van Waterschap de Dommel neemt de aan- avonden graag reageren vóór
wezigen deze avond mee in het interessante verhaal over 17 mei 2022 vóór 12.00 uur.
het belang van het vasthouden van regenwater. De gemeente Nuenen heeft een gunstige subsidieregeling ingesteld om inwoners te ondersteunen in het verwerken
van regenwater in hun tuin. Janine Rissenbeek van de
gemeente vertelt u over de inhoud van de subsidieregeling
en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

HOORZITTING
BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE ALGEMENE KAMER

UA - Ми хотіли б тримати вас у курсі останніх подій Aanmelden voor deze avond kan via: www.dommeldal. Op maandag 16 mei 2022 is er een hoorzitting van de Alщодо прийому українських біженців у Нюенені. Тому op-shop.nl/.
gemene kamer van de commissie
ми публікуємо щотижневий цифровий бюлетень
voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis.
голландською, українською та російською мовами.
Бажаєте отримувати інформаційний бюлетень? Надішліть
Op de agenda staan de volgende zaken:
електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl і
1. Om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit van
вкажіть у темі «підписатися на інформаційний бюлетень».
18 januari 2022 waarbij een omgevingsvergunning is
Kennismaken met kunst is hét
verleend voor het wijzigen van het gebruik voor het
RU - Мы хотели бы держать вас в курсе последних terrein van Kunstzaal Dommelrealiseren van een B&B aan De Hofstadt 3A te Nuenen.
событий, касающихся приема украинских беженцев в dal, gevestigd in het centrum van
Нюэнене. Поэтому мы публикуем еженедельный цифровой Mierlo. De Kunstzaal is een
2. Om 21.00 uur de bezwaren ingediend tegen de
информационный бюллетень на голландском, украинском prachtige plek, waar deskundige
besluiten van:
и русском языках. Хотите получать информационный vrijwilligers met een professional
a. 24 januari 2022 waarbij een omgevingsvergunning
бюллетень? Отправьте электронное письмо по адресу van Dommeldal van de bibliois verleend voor het tijdelijk legaliseren van een
oekrainers@nuenen.nl и упомяните в строке темы theek, exposities van lokale en
paardenbak en een stapmolen op Soeterbeekseweg
regionale kunstenaars program«подписаться на информационный бюллетень».
13 te Nuenen;
meren.
b. 9 oktober 2021 waarbij is besloten de opgelegde
dwangsom vanwege de aanwezigheid van een
Vindt u het leuk om exposities te organiseren in een
illegale stapmolen en paardenbak op het perceel,
AFVALWEETJE:
professionele Kunstzaal?
sectie A, nummer 3743, plaatselijk bekend als
De milieustraat is van 6 april t/m 30 september
Bibliotheek Dommeldal is op zoek naar drie vrijwilligers
Soeterbeekseweg 13 in te trekken;
op woensdag van 13.00 tot 20.00 uur open.
die het leuk vinden om inspirerende exposities/tentoonc. 29 juli 2021 waarbij is besloten tot het opleggen van
stellingen te organiseren voor Kunstzaal Dommeldal. Het
een last onder dwangsom vanwege zonder
werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten: Geldropomgevingsvergunning gebouwde bouwwerken
Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen en Son & Breugel.
bestaande uit een stapmolen en een paardenbak op
Soeterbeekseweg 13 te Nuenen.
Interesse?
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Mail een korte moti- De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
vatie naar Hans Klink. E: h.klink@bibliotheekdommeldal.nl
voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opHET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
nemen. T: 06 46 50 57 50.

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL
ZOEKT KUNSTVRIJWILLIGERS
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Al onze gehakt producten
minder zout, meer smaak!

Zin in een bijbaantje!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie
specialist van
Nuenen en omgeving.

IN
ZOM DE
VAK ERANT
IE

Al 12 jaar ervaring!

Runder
Hamburgers ..................4 stuks 5,95
Burger Caprese
JE

040 - 843 853 0
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl
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KOOP

Piano-Keyboard
LESSEN
Zowel klassiek, pop en blues.
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

.......................................................... 100 gram
Rond de Linde is op zoek naar:

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

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

Kip Schnitzels

“Pulled Pork in Roomdeeg” ............. 100 gram

Quiche Lorraine

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

f.helsper5@upcmail.nl | www.frankhelsper.nl
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OOD
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“Uit eigen keuken” ...............................2 stuks

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

TOT ZIENS BIJ

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

Met gratis deelname aan de loterij!

ZATERDAG 14 MEI ‘22
14.00 - 16.00 UUR
Komt u ook de nieuwste
zomermode bewonderen?
U bent van harte welkom in
Jo van Dijkhof.
Adres: Jo van Dijkhof 110, Nuenen

WWW.HOFFMANSMODEONLINE.NL

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

Dé specialist voor al uw
“BUITENGEWOON BINNENWERK”
•
•
•
•
•
•

Winkel/-& Horeca-inrichting
Kantoorinrichtingen
Kasten & Wanden
Balies
Keukens & Badkamers
Meubels

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

Elpida

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

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

Grieks Mediterraans Restaurant

(betreft bemiddeling voor klant)

U bent van harte welkom om van
mijn restaurant en terras te genieten.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13
www.restaurant-elpida.nl

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

En voor de kinderen is er speelgelegenheid!

Steun
uw lokale
Deelnemer
ondernemers!
Koop
de
Centrum
Nuenen Centrum
Cadeaubon
Cadeaubon

De lnemer
Centrum

AB

NC Cadeaubon

5 wk39 2020.indd

26-10-20 13:29

1

NOWART
NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig
vanaf de uitgiftedatum.
• Deze bon is niet inwisselbaar voor
geld.
• Te besteden bĳ aangesloten ondernemers
in ‘t centrum van Nuenen.
• Ga voor deelnemers en voorwaarden
naar www.nuenencentrum.nl

1
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van Nuenen.
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NC Cadeaubon 10 wk39

2020.indd 1
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Wij zijn een print- en offsetdrukkerij in Nuenen
en vervaardigen kranten, zakelijk drukwerk,
familiedrukwerk, brochures, flyers etc.
en zijn op zoek naar een

afscheidsbegeleiding

DTP-er / vormgever

hans vervuurt

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
-

 06 - 34 68 45 55

 afscheidsbegeleider.nl

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

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

.
de uitgiftedatum
is 1 jaar geldig vanaf
• Deze cadeaubon
geld.
Nuenen.
inwisselbaar voor
s in ‘t centrum van
• Deze bon is niet
aangesloten ondernemer www.nuenencentrum.nl
naar
• Te besteden bĳ
en voorwaarden
• Ga voor deelnemers

NOWART

Laat Nuenen
het weten...

in
Gespecialiseerdvloeren
et
traditionele park

K

GEMA

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel

 Beatrixstraat 31
5671HE Nuenen

Vraag naar de mogelijkheden

L

SPECIA

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311
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Wat kunnen wij je bieden:
- Een prettige werkomgeving binnen een klein team
- Circa 24 uren per week
- Arbeidsvoorwaarden/beloning
conform Grafische CAO
Ben jij enthousiast en degene die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatiebrief met cv en pasfoto op naar:
admin@drukkerijmesserschmidt.nl t.a.v. L. Messerschmidt
of bel 040-2831200.
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Halve finales
Archipel Muziekconcours
Stichting Vrienden van Archipel organiseert dit jaar voor de negende
keer het jaarlijkse Muziekconcours. Na vier succesvolle voorrondes, strijden de twaalf halvefinalisten op 21 en 22 mei voor een plek in de Grande
Finale. Hierbij kan het publiek genieten van (licht) klassieke muziek op
hoog niveau. Zowel bewoners van Akkers, mantelzorgers als omwonenden zijn van harte uitgenodigd.
De halve finales starten om 14.00 uur
en zijn gratis toegankelijk. De twaalf
deelnemers tussen de 9 en 18 jaar
zijn te horen op de dwarsfluit, viool,
piano, cello, harp en gitaar. De halve
finales vinden plaats op:
21 mei op locatie Akkers, Margot Begemannstraat 9 in Nuenen.
22 mei op locatie Berkenstaete, De
Bontstraat 71 in Son en Breugel.
Juryleden
Vier juryleden zullen bepalen welke
halve finalisten door gaan naar de
Grande Finale. Drie van hen zijn succesvol in de muziekwereld en zijn bekend van onder andere radio- en cdproducties. Raf De Keninck is klarinettist, kamermusicus, dirigent en
zet zich in voor de kwaliteit van het
hoger muziekonderwijs in Europa en
daarbuiten. Raf is artistiek leider van
het Vlaams Sinfonietta en lid van het
College van Bestuur aan de Design
Academy Eindhoven. Jenny Spanoghe is een gereputeerde Belgische
concertvioliste en altiste en geeft wereldwijd masterclasses en concerten.
Jenny vormt het succesvolle Duo
Landini met organist, klavecinist en
componist Jan Van Landeghem. Martien Maas is pianist, dirigent bij verschillende harmoniën en als correpe-

titor verbonden aan het Fontys Conservatorium in Tilburg.
Het vierde jurylid is muziekliefhebber
en een bewoner van de locatie waar
de halve finale wordt gehouden.
Grande finale
Op zondag 5 juni vindt de ‘Grande finale’ van het Archipel Muziekconcours plaats in het Muziekgebouw
Eindhoven. Het belooft een spannende strijd te worden tussen zes finalisten! De finale begint om 14.30 uur in
de grote zaal van het Muziekgebouw
Eindhoven. Mis het niet!
Entreekaarten zijn te koop voor € 6,50
(incl. reserveringskosten en pauzedrankje) via www.muziekgebouweindhoven.nl. Er is voldoende plaats voor
rolstoelen. Actueel nieuws en extra
informatie over het Muziekconcours
is te vinden op: www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours

Luuk Muhlrad kookt 2 dagen
tijdens Asperges aan het Veld
Chef-kok Luuk Muhlrad van Boca Grande was ooit de rechterhand van
Ryan Bahadoer en deed ervaring op in menig top keuken. Op dinsdag 24
en woensdag 25 mei neemt Luuk plaats in de keuken van Asperges aan het
veld. Dan maakt hij traditionele asperges met een Mexicaanse knipoog!
Maak op deze manier direct kennis
met Boca Grande, waar vers smake-

lijk eten en gastvrijheid vooropstaan!
In de keuken van Boca Grande loopt
zowel jarenlange ervaring als jong talent vol passie rond met als missie de
service in een nieuw jasje te steken.
Boca Grande maakt culinair overheerlijke hapjes, die de tong strelen.
Hedendaagse kwaliteit met de service van vroeger!
Ga de uitdaging aan en reserveer een
gezellige tafel op dinsdag 24 of
woensdag 25 mei bij Asperges aan
het Veld, Raaijmakers Hoeve, Boord
25 Nuenen.

Harpconcert ‘Een Muzikaal Palet’

Landelijke Actie: ‘Zet je Koor op de Kaart!’
Uitzendingen LON-TV
Het programma van ons magazine Nuenen Nú wordt meerdere
keren per week ververst met nieuwe onderwerpen. De volgende
onderwerpen zijn in de loop van
week 19 en 20 van 2022 (onder
voorbehoud) in de uitzending
van Nuenen Nú te zien:
• Heemkundekring De Drijehornick 50 jaar
• Atelier Nuenen verhuist i.v.m.
opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne
• Voetbalclub RKSV Nuenen 100
jaar
• Parochie H. Kruis nodigt uit tot
overleg op voorspraak van
paus Franciscus
• De nieuwe eigenaren van café
Schafrath
• In de serie ‘Lokale Middenstand’: firma Heesbeen
• Rikken voor de Wensambulance
• Hoe te handelen bij acute
zorgvraag
• Beeldende kunstenaar Peter
Nagelkerke
• Fietsmaatjes
• Uitreiking van de lintjes in de
gemeente Nuenen c.a.
• In de serie ‘Vrijwilligerswerk’:
Dieuwertje Kaper
• Markt bij Kindcentrum de
Wentelwiek voor Oekraïne

www.omroepnuenen.nl

Schubert in
de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 14 mei, 15.00 uur. Projectkoor Quodlibet o.l.v. Paul Gieles.
Franz Schubert (1797-1828) wordt
vooral gekend als de meester van het
lied: wie kent niet de ‘Winterreise’, de ‘Erlkönig’ of het ‘Ave Maria’? Of als de componist van symfonieën zoals de ‘Unvollendete’. Dat hij ook opera’s en missen
schreef is een stuk minder bekend.
U hoort vanmiddag Projectkoor QuodLibet, instrumentale en vocale solisten, o.l.v. Paul Gieles. Naast de concertante Mis in C D452 in de traditie van
Haydn en Mozart, een jeugdwerk van
Schubert, klinken o.a. Tantum Ergo,
Stabat Mater en Psalm 23. Allen wat
minder bekende, maar zeer welluidende werken van de meester die de menselijk stem kende als geen ander.
Projectkoor QuodLibet, opgericht in
2004, was als kleinschalig ad hoc
koor in wisselende samenstellingen
de afgelopen jaren regelmatig te
gast in onze concertserie.
Registratie en betaling voor dit concert kunt u desgewenst vooraf regelen via de website https://www.muziekindecathrien.nl.

NMK
SINDS 1997

Op initiatief van KBZON, een overkoepelende organisatie van koren in
Nederland, wordt de komende weken een grootscheepse, landelijke actie
gehouden om meer mensen te bewegen om te gaan zingen in een koor.
Live samen zingen kan en mag gelukkig weer! En dat is maar goed ook,
want zingen is hartstikke gezond: het is goed voor je lijf, het geeft ontspanning en het maakt je vrolijk.
Helaas is corona niet mild geweest
voor de cultuursector en het verenigingsleven. Nu we weer kunnen en
mogen zingen, zijn veel koren tot de
conclusie gekomen dat men als koor
is geslonken, of dat je als zanger op
zoek moet naar een nieuwe, fijne
plek om te zingen.
KBZON heeft daarom alle koren in
Nederland uitgenodigd voor een landelijk initiatief om de Nederlandse
amateurkoorsector eens flink in de
schijnwerpers te zetten. Inmiddels
hebben bijna 300 koren zich voor
deze actie aangemeld. Ook het Nuenens Mannenkoor is een van de deelnemende koren.
Van 14 mei t/m 12 juni zullen de deelnemende amateurkoren hun deuren
wijd openzetten tijdens deze open
koren weken. Alle koren in Nederland
die op zoek zijn naar nieuwe leden en
daarom hun repetitie willen openstellen of iets bijzonders organiseren,
hebben hun activiteiten kunnen aanmelden. Alle (potentiële) zangers die
op zoek zijn naar een koor kunnen
dan in een helder overzicht een koor
opzoeken dat aansluit bij hun wen-

sen, en zich direct aanmelden voor
deelname aan de open-koren-activiteit. Ga daarvoor naar de website
www.kbzon.nl/open-koren-weken.
Het Nuenens Mannenkoor nodigt u
van harte uit om op onze repetitieavond kennis te komen maken met
ons koor. Wij repeteren op de maandagen van 20.15 - 22.15 uur in Het
Klooster, Park 1 te Nuenen. Meld je
dan even aan bij het secretariaat via
nuenensmannekoor@onsnet.nu zodat we u op gepaste wijze kunnen
ontvangen. U bent van harte welkom.

Sunny Blues Nuenen presenteert

Chicago Four

Zondagmiddag 15 mei, vanaf 16.00 uur staat deze bekende bluesband op
het podium van Café Schafrath. Met Robbert Fossen, één van de bekendste blueszangers in Nederland. In de gelederen heeft deze band niet één
top muzikant in huis; alle muzikanten van de band zijn gewaardeerd in de
blues scene en draaien al jaren mee. De naam zegt het al. Een grote dosis
‘old school’ Chicago blues zal die middag in het café klinken. Heerlijke
shuffles en slow bluesjes van Muddy Waters en Magic slim komen voorbij.
Maar daar blijft het zeker niet bij hoor! De geweldige ritmesectie wordt
aangevuld met grandioos gitaarspel en subtiele voices.
Wederom een top band in Café
Schafrath. En dat allemaal gratis te
bekijken en beluisteren in het gezel-

ligste blues podium van de regio.
Zorg dat je erbij bent!
Sunny Blues Nuenen organiseert in
samenwerking met Café Schafrath
blues optredens in Nuenen en deze
zijn gratis te bezoeken.
Op de hoogte blijven?? Meldt u dan
aan voor de gratis nieuwsbrief via de
site: www.sunnybluesnuenen.nl. Dan
mist u nooit een optreden en gezelligheid.
Datum: 15 mei, 15.30 uur. Entree gratis.

Nieuws van Cultuur Overdag

‘Een Muzikaal Palet’ is een uniek concert van de Nuenense harpiste Inge
Louisa dat plaatsvindt op zaterdag 11 juni om 20.00 uur in het pittoreske
Van Goghkerkje met haar rijke historie.
Daar waar Vincent van Gogh zijn palet met verf bestreek, daar vult Inge
haar muzikale palet in met bekend
en minder bekend (harp)repertoire,
filmmuziek, eigen composities en arrangementen. Ze laat muziek horen
van o.a. Bach, Debussy, Fauré, maar
ook van Disney, ABBA en Elvis Presley. Ze neemt je graag mee in haar
verhalen en wil je laten genieten van
de vele klankkleuren van haar harp.
Bijzonder aan dit concert is dat er
ook een visueel aspect aan verbonden is.

Nuenens Mannenkoor
doet mee

Inge is geschoold aan het conservatorium van Amsterdam. Ze won vele
prijzen op diverse nationale en internationale concoursen. Ze trad o.a. op
in de Doelen in Rotterdam, het concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw Eindhoven, tijdens het Grachtenfestival Amsterdam, het Bachfestival in Dordrecht en bij TV programma
Podium Witteman en NPO Radio 4.
Toegangskaarten à € 15,- incl. pauzedrankje kunnen besteld worden
via de website www.ingelouisa.com
(of via de QR-code).

MODE 10 DAAGSE
Apart èn niet duur

zovéél leuke mode
sportieve shirts en polo’s
enz.
ook collectie capri’s en
driekwart broeken
maten 38 t/m 48
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

Donderdagochtend:
film in Het Klooster
Op donderdagochtend 12 mei (aanvang: 10.30 uur) vertoont Cultuur
Overdag een Brits-Ierse film uit 2020
over een jonge moeder die met haar
twee dochters ontsnapt uit een gewelddadige relatie en een nieuw bestaan moet opbouwen. Ze komt in het
sociale huur-traject terecht, maar door
de schaarste op de huizenmarkt is ze
voorlopig dakloos en genoodzaakt
om op een hotelkamer te kamperen.
Vastbesloten om haar jonge dochters
een fijn thuis en een beter bestaan te
bieden, zet ze haar zinnen op het
bouwen van een eigen huis. Zonder
enige ervaring maar met een clubje
vrienden begint ze aan het avontuur.
Door een gul aanbod van een vrouw
waarvoor ze schoonmaakt, een gepensioneerde arts heeft die droom
een kans van slagen. Tegelijkertijd
moet ze ontsnappen aan de greep
van haar bezitterige ex-man en hem
weghouden van haarzelf en haar
meisjes.
Toegangskaarten zijn op werkdagen
tijdens kantooruren te koop aan de
balie van Het Klooster.
Vanwege de licentiekosten kan de
filmtitel helaas niet publiekelijk worden aangekondigd. Een poster met de
titel hangt wel in Het Klooster. Alle informatie over de films van Cultuur
Overdag (en Cultuur Avonduur) wordt

wel vermeld in de digitale nieuwsbrief. Abonneren op die nieuwsbrief
kan via www.cultuuroverdag.nl
‘Een mooiere wereld’ begint met
een kus
Niet komen is spijt krijgen: zondagmiddag 15 mei treden De Andersons
op in Het Klooster; aanvang: 14.30
uur. Anna Ågren en Roel Dullaart geven dan een vurig, humoristisch en
zeer muzikaal theaterconcert: ‘Een
mooiere wereld’.
Alvast een voorproefje? Op Facebook
en de website van Cultuur Overdag
staat een trailer en enkele videoclips
van hun nummers, waaronder het
openingsnummer van de voorstelling. Kijk ook eens op www.deandersons.nl/beeldengeluid
Toegangskaarten zijn te koop via de
website van Cultuur Overdag, op
werkdagen tijdens kantooruren aan
de balie van Het Klooster én vanaf
een half uur voor de voorstelling.
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Komt u ook naar
Senergiek in beweging?
Op zaterdag 28 mei houdt Seniorenvereniging Senergiek een open middag in Het Klooster waar inwoners van Nuenen kennis kunnen maken
met deze Energieke Seniorenvereniging.
De volgende activiteiten staan speciaal op het programma:
• Line Dance
• Volksdansen
• Biljarten
• Darten
• Dynamic tennis
• Jeu de boules
• Sjoelen
• Tafeltennis
U kunt onze mensen in beweging
zien, maar u wordt ook uitgenodigd
om mee te doen. Gooi eens een pijltje bij het darten, probeer het biljarten eens uit, u kunt een partijtje sjoelen of tafeltennissen en ga zo maar
door.
U bent allen, jong en oud, welkom in
Het Klooster Park 1 in Nuenen op zaterdag 28 mei van 12.00 - 17.00 uur.
Komt u ook naar deze bruisende dag?
De toegang is gratis.
Meer informatie? Bel 040-283 84 87
op maandag en donderdag tussen
09.00 en 11.00 uur.
www.senergiek-nuenen.nl of info@
seneregiek-nuenen.nl.

Toenemend sluipverkeer baart
Dorpsraad Lieshout zorgen
Met de toename van het sluipverkeer door -en vlak langs- de kom van
Lieshout neemt de verkeersveiligheid in het dorp ook af: dat baart zorgen. Dorpsraad Lieshout zou dan ook graag een meer actieve houding
zien om de knelpunten buiten Lieshout op te lossen én de infrastructuur
binnen het dorp verder te optimaliseren. Binnen het dorp zou dan overal
een maximum van 30 km./uur moeten gaan gelden (inclusief een bijpassende inrichting) en rondom het dorp 60 km./uur.
Toenemend sluipverkeer
Al jaren neemt het sluipverkeer toe
in en rondom Lieshout. ‘Even doorsteken’ via de Molenstraat-HeuvelRibbiustraat is een overbekende
sluiproute. Ook de route ten noorden van Lieshout via Broeksteeg en

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant,
op donderdag, in een oplage van 13.500
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Broek is een druk gebruikte sluiproute. Metingen tonen inmiddels
aan dat het sluipverkeer almaar verder toeneemt op dit soort routes.
Oorzaak van dit sluipverkeer is te
vinden in enkele grote en kleine
knelpunten die dit sluipverkeer probeert te ontlopen. Een van de bekendste is de -onveilig geblekenkruising bij Deense hoek met de
N615/Hoofakker. Maar ook de problemen bij de ‘Beekse brug’ veroorzaken sluipverkeer in Lieshout, dat
komt via de Herendijk en de Dorpsstraat.
Knelpunten moeten worden
opgelost
Navraag leert dat de uitwerking van
het plan voor de kruising N615/
Hoofakker en Deense hoek is vertraagd. Ook de plannen voor een oplossing van de dagelijkse files bij de
Beekse brug lijken niet van de grond
te komen. Uiteindelijk kan het sluipverkeer alleen opgelost worden als
de knelpunten buíten Lieshout opgelost worden. Als dáár een goede
doorstroming is, is het niet meer nodig om te ‘sluipen’. Binnen het dorp
kan de infrastructuur dan verder ingericht worden op een passend
maximum van 30 km./uur. Een veilige
snelheid die past bij het dorpse karakter van de wegenstructuur met
vele gelijkwaardige kruisingen.
Hartewens
De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid heeft de hartwens om te
komen tot een heel dorp waar maximaal 30 km./uur wordt gereden en
een periferie-met-veilige-aansluitingen, rondom het dorp, waar maximaal 60 km./uur wordt gereden. Op
die wijze denken zij het doorgaand
verkeer soepel om het dorp te kunnen laten gaan en daarnaast te kunnen zorgen voor een veilige verkeerssituatie in het dorp. Dorpsraad Lieshout ziet dan ook graag meer concrete actie komen om de grote en kleine
knelpunten allereerst in de periferie
op te lossen. Gezien de diverse vertragingen maakt zij zich nadrukkelijk
zorgen over de voortgang. Het toenemende sluipverkeer zorgt immers
voor een afnemende leefbaarheid en
de wens is juist te komen tot toenemende leefbaarheid.
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Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Mantelzorg inloop
in de Regenboog
Elke maand ontmoeten mantelzorgers elkaar. Als mantelzorger verleen
je zorg aan iemand in jouw omgeving. Het kan steun bieden om mensen te ontmoeten die zich in net zo'n
situatie bevinden als jij. Contact met
lotgenoten geeft herkenning en erkenning. Dit kan heel waardevol zijn
en kan veel steun geven.
Op donderdag 19 mei zullen we met
Joost ’t Hoen van GGzE praten over
mantelzorg voor iemand met een
psychische kwetsbaarheid. Tijdens
deze middag is er ook ruime gelegenheid om elkaar als mantelzorger
te ontmoeten.
LET OP - nieuwe locatie: de Regenboog
Datum: donderdag 19 mei
Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5,
5671 GR Nuenen.
Voor aanmelden en informatie:
Steunpunt Mantelzorg Nuenen: Email steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675.

Maandagavondwandeling
Mosbulten met
IVN Nuenen
De vogelwerkgroep van IVN Nuenen
wandelt op maandagavond 16 mei
met iedereen die mee wil door de
Mosbulten. Dit is de laatste in een serie van zes vogelwandelingen op
maandagavond. Ga je mee?
Om 19.00 uur vertrekken we met de
fiets bij Het Klooster in Nuenen, waarna de wandeling start bij parkeerplaats Haverven aan Olen. We lopen
om het ven heen en maken een ronde
door het omliggende bosgebied. In
het water zijn verschillende eenden
en ganzen te zien, zoals de slobeend,
wintertaling en grauwe gans. In het
bos kunnen we de grote bonte specht,
goudhaan en zanglijster tegenkomen. Het gebied kan erg nat zijn,
daarom raden we je aan om waterdichte schoenen of laarzen te dragen.
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). Op 23 mei start een reeks
van vijf plantenwandelingen op
maandagavond. Meer daarover in de
krant van volgende week.

VERGUNNINGEN PERIODE
03-05-2022 EN 09-05-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Hool 1
Voor het bouwen van een loods.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Stationsweg 4B
Voor het uitbreiden van een werkplaats/
hobbyruimte.
Boord 25
Voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten
behoeve van het evenement “Asperges aan het veld”.
Stad van Gerwen 5 Voor het verhogen van een deel van het dak van
een melkveestal.
De Tienden 21
Voor het plaatsen van een dakopbouw op een
bestaand kantoorgebouw.

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Kerkhoef 12
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van
het gebruik ten behoeve van het vestigen van
een restaurant in een voormalige agrarische
bedrijfswoning.
Parkstraat 12A
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van
een geldautomaat in een bestaand kozijn.

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Bosweg
Voor de Marathon Nuenen 2022.
Park in centrum
Voor het Pop in het Park & Picknick op 28 en 29
mei 2022.
De Polder 1 aan
Voor het houden van het Gerwens Gezelligheids
Sportpark R.K.G.S.V. Toernooi 2022 op 11 juni 2022 van 08.00 uur tot
01.00 uur incl. feestavond en 12 juni 2022 van
08.00 uur tot 18.00 uur.
Nuenen c.a.
Voor het houden van de Optocht van Akkers naar
Leeflandgoed.

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Koppeldreef
Wettes Dorpsfestijn van 24 tot en met 27 juni
2022.
Nuenen c.a.
Aanvraag vergunning voor de Avondwandelvierdaagse op 14 t/m 17 juni 2022.
Monument aan
Voor dodenherdenking op woensdag 4 mei 2022
de Europalaan
tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
3-5-2022 Nuenen c.a. Melding voor het houden van Blokje om
dichter in beeld:
- op 15 mei 2020 aan de Hoekstraat 50 52
- op 17 juli 2022 aan Opwettenseweg 203
- op 20 november 2022 aan Eeneind 1
- op 21 augustus 2022 aan Eikenlaan (kruising
met Lissevoort / Broek)
- op 18 december 2022 aan Park 53
- op 16 oktober 2022 aan Heuvel 1
- op 19 juni 2022 aan Kruising Boord en
Dubbestraat 9
- op 18 september 2022 aan Jonkheer Hugo
van Berckellaan 5
4-5-2022 Nuenen c.a. Melding voor Beelden in het Park in het Park.
5-5-2022 Nuenen c.a. Melding voor een Garagesale aan De Spijkert.

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
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Het paradijs terugvinden
met orgelmuziek?
Peter van Overbruggen
Muzikale poëzie of poëtische muziek? Het is maar wat je horen wilt. Afgelopen zondag waren beide kunstvormen te beleven in de H. Clemenskerk
van Nuenen.
Organiste Gonny van der Maten had
een in alle opzichten welluidend
programma samengesteld, onder
de titel ‘Utopia’. Want dat is volgens
haar waar wij met z’n allen een leven
lang naar op zoek zijn: ons verloren
paradijs. Zo’n vijftig liefhebbers van
‘orgel & poëzie’ lieten zich verrassen
door de keuze van Van der Maten.
Zelf gaf ze vooraf in een gesproken
toelichting aan wat de verbanden
waren tussen de gedichten en de orgelwerken.
Vanuit een duister klinkend openingsstuk werden we vervoerd naar
het nachtelijke labyrint van Paul van
Ostayen, de dichter van vroeg-experimentele poëzie. Zijn verzen moet
je eigenlijk met je ogen dicht beluisteren, zo expressief als Gonny die
voorleest, golvend als muziek. Je ziet
de dansende beelden die de dichter
beschrijft.
En dan klinkt Beethoven, de romantische dromer bij uitstek, die ons zingend laat verlangen naar ‘Alle Menschen werden Brüder’. Dat klinkt
vandaag de dag, met een oorlog in
onze achtertuin, echt als een utopie.
Niet gek dat er daarna een sprookje
voor volwassenen volgt, ‘verhaaltje
voor jullie’ van Rutger Kopland. Gonny raadt ons aan het thuis eens te lezen, en op zoek te gaan naar de dubbele bodem. Zeker doen dus!
www.dietgroothuis.nl/diet-blogt/
verhaaltje-voor-jullie/
Dan klinkt tot slot nog meer muziek:
paasklanken met een oude melodie
over opstaan, verder gaan in een
nieuwe wereld. Met de variaties van
Hendrik Andriessen voert de orga-

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Blokje Om Dichter in Beeld
rondom Nederwetten

Hier heur ik thuis

Een wandel- en inspiratiecyclus in woord en beeld in het kader van
200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Elke derde zondag van de maand
wordt er gewandeld. Op zondag 15
mei is restaurant De Kruik het start- en
eindpunt van de 3e wandeling van het
project Blokje Om Dichter in Beeld. De
poëziewandeling met de naam ‘Nederwetten’ gaat langs picknickplaatsen,
het ‘Verborgen Paradijs’ (check de openingstijden) en Grillbar Slinders. De
wandeling kan onder begeleiding van

niste ons op het grote orgel virtuoos
mee naar grote hoogten. We wanen
ons in het paradijs… slechts even…
want een stevig applaus brengt ons
terug naar onze aardse realiteit. Enthousiaste reacties bij de uitgang
volgen. En ook een nuttige tip: het
verband tussen de gedichten en de
orgelwerken -zoals vooraf toegelicht- zou onder het luisteren nog
beter zijn overgekomen met een uitleg in het programmablad.

IVN-gidsen gelopen worden of op eigen gelegenheid. De start van de begeleide wandeling is 13.00 uur.
Voor de route van zondag 15 mei geldt:
deze wandeling voert door buurtschap
Stad van Gerwen en de natuurgebieden Wettens Broek en Heerendonk van
Brabants Landschap. De wandelafstand is 9 km en de start is vanaf res-

©

taurant De Kruik aan Hoekstraat 52. De
Oude Toren, de Piet Rendersbrug, het
Wilhelminakanaal, en veel verschil in
wandelpaden. Kortom, de tocht rondom Nederwetten zit vol verrassingen.
Beeld en woord versterken de wandelervaring en leggen de nadruk op zowel
het landschap als op kunst en cultuurhistorische objecten. Ook tijdens deze
route worden gedichten van Dichters
collectief Nuenen voorgelezen en zijn
bij goed weer de vier voor de route door
kunstenares Marianne Schellekens gemaakte schilderijtjes te bewonderen.

Bij Jumbo en in Van Gogh-museum
Vincentre zijn gratis routekaarten te
verkrijgen. In Vincentre zijn de nieuwe
schilderijtjes die speciaal bij deze wandeling zijn gemaakt te bewonderen.
Het mapje met alle 10 vouwkaarten
met daarop de wandelroutes van Agnes Leijen, de titelfoto van een Nuenense fotograaf, de 40 seizoensgedichten en de 40 schilderijtjes, speciaal gemaakt voor 200 jaar Nuenen, Gerwen
en Nederwetten zijn ook als complete
set voor € 9,95 te koop. Verkoopadressen: Jumbo Ton Grimberg, Bruna,
Primera Risjamo en Vincentre.
Nog even belangrijk: bij begin- en eindpunt is horeca aanwezig. Er is niet veel
parkeergelegenheid dus er wordt gevraagd om op de fiets te komen! Veel
wandelplezier en mooie inspiratiemomenten gewenst!

Evert Tebak op BHV-cursus

Vast noteren: op zondag 2 oktober
2022 organiseert de orgelcommissie
H. Clemens een reeks van drie korte
middagconcerten (orgel & zang) in
het kader van Nuenen-Gerwen-Nederwetten-200.

Bij Keurslagerij Tebak vinden we het belangrijk dat er veilig gewinkeld kan
worden. Daarvoor moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Waaronder dat er bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Daarom hebben we met een groepje personeel een cursus gedaan bij PIM bhv/plus (http://
pim-bhvplus.nl/), een Nuenens bedrijf. We hebben leren blussen, verbinden en
reanimeren. En we zijn allemaal geslaagd! Dus tot ziens in onze ‘veilige’ winkel.
Team Keurslagerij Evert Tebak

De nieuwe single van Tip Jar, featuring Walt Wilkins & Bill Small

Love & Understanding

Vrijdag 6 mei kwam de nieuwe single van Tip Jar uit. Een goedmoedig
pleidooi om een beetje voor elkaar en onze planeet te zorgen in een
sprankelend muzikaal jasje gestoken. Een speciale gastrol is weggelegd
voor de Texanen Bill Small en Walt Wilkins, die de gloedvolle zang van
Bart de Win en Arianne Knegt van nét dat heerlijk gruizige randje voorzien. En dit alles overgoten met een warm seventies-sausje. Kortom, een
eerlijk en ambachtelijk liedje met ademende stemmen en instrumenten.
Love & understanding is de tweede
single op het aankomende zesde Tip
Jar-album, de vooralsnog titelloze
opvolger van ‘pandemie-plaat’ One
Lifetime. De vele lockdowns, waarin
niet kon worden opgetreden, boden
gelukkig veel ruimte voor het schrijven en opnemen van nieuw materiaal. Zo is het gekomen dat de opnamestudiostudio van Eric van de Lest
in Eindhoven zo’n beetje een tweede
huiskamer werd voor de band en hun
gasten.
Bart de Win is begeleider van Gerard
van Maasakkers en maakt deel uit
van het legendarische Matthews
Southern Comfort rond Engelsman
Iain Matthews. Samen met zijn partner Arianne Knegt, heeft hij sinds
2013 zijn eigen band Tip Jar (Engels
voor fooienpot). Zij bewegen zich in
een internationaal collectief van muzikale vrienden en omringen zich
met americanahelden als Walt Wilkins, een jazzvirtuoos als Gilad Atzmon (Ian Dury, Paul McCartney en
Robbie Williams), een opkomend talent als Baer Traa en de Nederlandse
snarenwonders Harry Hendriks, BJ
Baartmans en Joost van Es. Tip Jars
aanstekelijke americana bracht hen
al op legendarische podia als Gruene

Projectzangers voor Allerzielenconcerten 2022 gezocht!

Doe je mee?

Hall (Emmylou Harris, Johnny Cash)
en Luckenbach (Willie Nelson, Guy
Clark) en bezorgde hen een plekje in
de line up van diverse festivals in
Texas.
De single is te vinden op alle streaming- en downloadsites. De videoclip
is opgenomen in Café ’t Rozenknopje:
https://youtu.be/kUEAbhbt1XI
Arianne Knegt: zang, artwork
Bart de Win: Wurlitzer, vocal
Arianne Knegt: vocal
Harry Hendriks: guitar, banjo
Bill Small: bass, vocal
Walt Wilkins: vocal
Eric van de Lest: drums, tambourine
www.tipjar.nl

Het Allerzielenconcert is een niet
meer weg te denken ritueel geworden, ieder jaar vol passie georganiseerd door de Nuenense dirigent
Tom Suters in de eerste week van november. Een moment in de herfst
waarop we dierbare overledenen gedenken. Tom stelt daarvoor telkens
opnieuw een ’projectkoor’ samen:
‘Lux Aeterna’, eeuwig licht.
Op zaterdag 5 en zondag 6 november zal hij met een nieuw, nog samen te stellen projectkoor Lux Aeterna, het alom bekende Stabat Mater van Pergolesi en het het Requiem
van Cherubini uitvoeren in Nuenen
en Valkenswaard, begeleid door het
Valkenswaards Kamerorkest.
In alle stemgroepen zijn nog projectzangers en -zangeressen welkom. De
repetities vinden plaats op de zaterdagen in september en oktober in
Nuenen. Kijk voor meer informatie op
www.tomsuters.nl/allerzielen-2022
of scan de QR-code. Je kunt je aanmelden tot 1 juni en dan volgt nog
voor de zomervakantie een stemtest.
Tom dirigeert de Allerzielenconcerten
al sinds 2014 en zoekt daarvoor amateurzangers en -zangeressen in de regio Zuidoost-Brabant die het leuk vinden hun grenzen te verleggen en klassieke stukken professioneel uit te voeren. In de afgelopen jaren werden onder meer het Requiem van Mozart,
het Gloria van Rutter en Lux Aeterna
van Lauridsen uitgevoerd.

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.

Leuk initiatief (?)
Leuk, dat initiatief om maar één volle grijze container per jaar te vullen (bericht week
18). Graag zou ik daar ook aan mee doen. Of tenminste aan mee kunnen doen. Helaas
is het zo dat de gemeente Nuenen ervoor heeft gekozen om mensen die in een appartement of in een stadswoning zonder tuin wonen, geen mogelijkheid te geven om groenafval gescheiden in te leveren. Voor die mensen is er alleen papier, plastic en restafval.
Met hele hoge prijzen per zak restafval. Eigenlijk helemaal niet eerlijk.
Groenafval scheiden heeft voor mij en de mensen in mijn straat dus geen zin, tenzij je
vaak naar de milieustraat wilt/kunt gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meest
effectieve manier om mensen aan te zetten om afval te scheiden is: het dichtbij beschikbaar maken van ophaalpunten van gescheiden afval. Dat helpt zelfs beter dan
mensen aan te moedigen via de portemonnee! Maar, zo zei een Nuenense wethouder
mij eens, is het aanleggen van punten om 'nat' groenafval (zoals etensresten) onder de
grond, zoals nu bij papier en restafval het geval is voor mensen zonder tuin, heel erg
prijzig. Dat kan ik begrijpen. Maar waarom dan niet verder denken en voor andere, creatieve oplossingen zorgen?
Mijn voorstel: Mijn straat bestaat uit vijf stadswoningen zonder tuin, dus het groenafval
is sowieso niet extreem veel -- hoewel waarschijnlijk wel zeker zo'n 75% van het restafval
van ons huishouden beslaat. Met 1 groene bak voor onze straat zouden we al heel ver
komen. Wij kunnen ons best dusdanig organiseren dat die elke twee weken aan de
straat komt te staan, gereinigd wordt op zijn tijd, en we kunnen er samen voor betalen.
Misschien mogen we dan van de gemeente wel een stukje op het trottoir gebruiken om
die bak netjes neer te kunnen zetten? Want dat is de eis van Blink, dat de container na lediging op eigen grond gezet moet worden. Zonder tuin is dat onmogelijk.
Dat scheelt ons in de portemonnee, misschien zit die ondergrondse restafval-container
dan eindelijk niet steeds vol... maar bovendien, zoals in Rond de Linde al stond... "afval
goed scheiden helpt om materialen te kunnen recyclen of hergebruiken en daarmee
besparen we kostbare grondstoffen en energie."
Nicole des Bouvrie, Plankenhof, Nuenen
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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 14 mei 18.30 uur: viering,
orgelspel, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 15 mei 11.00 uur: viering,
Gregoriaans koor, voorganger pastoraal werker R. van Eck.
Misintenties:
Zaterdag 14 mei 18.30 uur: Drieka
van de Tillaart en familie.
Zondag 15 mei 11.00 uur: Nelli en Ronald Eichholtz - van Gils; overleden
ouders Jan en Miet Dijstelbloem Knoops; Noud van Rooij en Marie van
Rooij - van de Kam; Noor van der Linden - Beltz en Nelly van der Linden.
Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan
van de Sande, Herikhof 38, en Joke
van Aalst - van Schijndel, Toon Swinkelshof 3. Wij wensen de families en
vrienden veel troost en sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 15 mei om 11.00 uur: viering,
voorganger pastor J. Vossenaar.
Misintenties:
Truus Wolbert - Hogt.

lecteerd voor hulp aan vluchtelingen
uit Oekraïne. Na de dienst is er bij een
kop koffie of thee ruimte voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

www.parochienederwetten.nl

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

H. Lambertuskerk Nederwetten
Weekenddienst
Zondag 15 mei om 09.30 uur: viering,
orgel/pianospel, voorganger pastor
J. Vossenaar.
Misintenties:
Wim Joosten; Lena Joosten-van
Haandel; Fam. Migchels-Vlietstra.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 15 mei zal in de dienst bij
ons voorgaan ds. Margreet Spoelstra.
De dienst begint om 10.00 uur en zal
via livestream worden uitgezonden
(zie hiervoor de link op www.pgn-nuenen.nl/verbinding) Er wordt gecol-

Oud-wethouder
Hans Blekxtoon overleden
Oud-wethouder en raadslid Hans Blekxtoon is vorige week overleden op
91-jarige leeftijd.
Hans Blekxtoon kwam in 1970 in de
gemeenteraad van Nuenen, Gerwen
en Nederwetten voor de partij Nuenen 2000 (groep Poot). In 1974 stapte
hij over naar de VVD. Naast raadslid
werd hij toen ook wethouder. Tot
2002 konden alleen raadsleden door
en uit de gemeenteraad tot wethouder worden benoemd. Zijn portefeuilles waren onder meer financiën,
economische zaken, onderwijs en
sportzaken. Halverwege zijn tweede
wethoudersperiode nam hij in 1980
ontslag, ook als raadslid.
Tot voor enkele jaren woonde Hans
met zijn vrouw Anke aan de Lucas
van Hauthemlaan. Omdat hun kinderen en kleinkinderen inmiddels
op verdere afstand woonden, verhuisde het echtpaar Blekxtoon naar
Soesterberg.

In Nuenen c.a. bestaat een actieve katholieke kerkgemeenschap onder de
naam Parochie Heilig Kruis. Daaronder vallen de kerken Nederwetten, Gerwen en Nuenen. Misschien ben je daarmee vertrouwd, misschien ook niet.
Hoe dan ook, we nodigen je graag uit om met ons mee te denken. Waarom?
Paus Franciscus heeft een synode
(bisschoppenoverleg) gepland in
2023 in Rome. Het onderwerp is: ‘Samen op weg naar een synodale kerk,
waar iedereen welkom is’. ’Samen op
weg’ betekent dat iedereen, dus ook
de kerk, mee verandert met de wereld van vandaag. Hoe kunnen we dat
samen doen? Is de kerk voldoende
gericht op de mondiale problemen
van vandaag en morgen? Wat zijn
zorgen en aandachtspunten? Over dit
soort vragen zullen we als parochie
onze mening geven. Maar minstens
zo belangrijk vinden wij de mening
van nog veel meer mensen uit de gemeente Nuenen c.a.. Daarom stellen
we het op prijs om van velen, jong en
oud, een reactie te ontvangen op enkele vragen:
• Op welke manier voel je je verbonden met de Nuenense kerkgemeenschap?
• Wat verwacht je van zo’n kerkgemeenschap?
• Zijn er wensen voor verandering
en aanpassing?
• Wat vind je belangrijk voor jezelf of
je omgeving en welke rol kan de
kerk daarin spelen?
• Heb je behoefte aan meer informatie en ben je bereid als vrijwilliger
iets te betekenen?
We zijn heel benieuwd naar je reactie, ook als die kritisch is! Met jouw inbreng kunnen we onze gemeenschap sterker maken. Je opmerkin-

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 12 mei. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis, H. Wiro, bisschop en
belijder; gedachtenis van H. Nereus,
Achilles, Domitilla, maagd, en Pancratius, ijsheilige, martelaren.
Vrijdag 13 mei 07.15 uur H. Mis, H.
Servatius, bisschop en belijder, ijsheilige; gedachtenis van H. Robertus.
Zaterdag 14 mei 09.00 uur H. Mis,
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis H. Bonifatius, ijsheilige,
martelaar.
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 15 mei. Vierde zondag na Pasen; Eerste H. Communie. 10.30 uur
gezongen Hoogmis.
Maandag 16 mei. 18.30 uur H. Mis, H.
Ubaldus, bisschop en belijder.
Dinsdag 17 mei. 18.30 uur H. Mis, H.
Paschalis Baylon, belijder.
Woensdag 18 mei. 07.15 uur H. Mis,
H. Venantius, martelaar.
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').

3-4-5-6 juni

Wie denkt met ons mee?

gen willen we ook graag verwerken
in de boodschap die naar Rome gaat.
Reacties zijn welkom voor zondag 22
mei. Via e-mail (bij voorkeur) naar:
coordinator@parochienuenen.nl
Schriftelijke reacties kun je sturen
naar of afgeven bij:
Parochiecentrum, t.a.v. Coördinator.
Park 55, 5671 GC Nuenen
Als je dit proces persoonlijk wilt bespreken, ben je welkom voor een
bijeenkomst onder leiding van een
gespreksleider op 17 of 18 mei in het
parochiecentrum, Park 55 in Nuenen.
Aanvang: 19.30 uur. Wil je a.u.b. even
doorgeven op welke dag je aanwezig
zult zijn? Dit kan via e-mail: coordinator@parochienuenen.nl of telefonisch
op 040 - 283 12 10 tijdens werkdagen
tussen 09.00 uur en 12.00 uur.
Als je graag per e-mail een reactie
ontvangt over de resultaten van deze
peiling, kun je dat aangeven in jouw
mail of brief. Zo respecteren we jouw
privacy. We rekenen op de Nuenense
gemeenschap en hopen veel reacties
te ontvangen!
Parochie Heilig Kruis Nuenen

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

www.stpiusx.nl

Park Festival Nuenen

Op weg naar een synodale kerk in 2023 en daarna

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

Vier dagen diverse soorten live muziek met op 4 juni vanaf 13.30 uur
Hip in het Park. Met oa. meet en
greet met Anna & Elza en optreden
van De Hippe Gasten.
4 juni vanaf 20.00 uur 80’s & 90’s Live.
Met Castle (soul en Pop) en een reünie concert van Clear Out. De band
die 15 jaar terug volle zalen en kroegen trok. Met de originele bezetting
spelen ze nog één keer nummers
van Golden Earring, De Dijk, Anouk,
Tina Turner en vele anderen.
www.ngn200.nl

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

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

Gemeente Nuenen
We hebben kennis genomen van het overlijden
van oud-wethouder en oud-raadslid,

Hans Blekxtoon
Drager van de gouden erepenning van de gemeente Nuenen.
De heer Blekxtoon was van 1970 tot 1980 gedurende 10 jaar
raadslid en van 1974 tot 1980 gedurende 6 jaar wethouder.
Zijn inzet en verdiensten voor de Nuenense gemeenschap
laten een onuitwisbare indruk na.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
kinderen en kleinkinderen.
Het gemeentebestuur van de gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten,
M.J. Houben MBA, burgemeester
Drs. M. Arents, gemeentesecretaris
M.C.P. Laurenssen, raadsgriﬃer

Nuenen, 10 mei 2022

In memoriam - Anja Schoenmakers - Verbruggen

Een leven lang bij de brassband
Afgelopen zaterdag heeft Brass Band Nuenen definitief afscheid moeten
nemen van Anja Schoenmakers-Verbruggen. Voor ons was ze een voorbeeldig lid, niet alleen door haar aanwezigheid tijdens 43 lidmaatschapsjaren,
waarvan 22 als secretaris in het bestuur. Haar veelzijdigheid als muzikant,
organisator van evenementen en vooral haar karakter hebben gezorgd dat
Anja een onmisbare steunpilaar binnen de vereniging is geworden.
Anja, dochter van brassbandlid Jan
Verbruggen, wordt op negenjarige
leeftijd lid van - toen nog - Brassband
De Vooruitgang. Vanaf 1975 speelt ze
verdienstelijk bugel in de jeugdband
en maakt verschillende buitenlandse
reizen mee, onder andere naar het
Oostenrijkse Braz en het Engelse Meltham. Later stapt ze over op de althoorn. In 1990 trouwt Anja met Bert
Schoenmakers en krijgt drie kinderen, waarna ze de verenigingsactiviteiten tijdelijk op een lager pitje zet.
Vanaf 2000 zet Anja zich echter weer
volledig in voor de brassband. Ze
gaat in het bestuur en speelt later
ook weer op de alt-hoorn.

In die jaren ontpopt Anja zich meer en
meer als verenigingsmens. Met haar
overgave, inzet, gedrevenheid en duidelijkheid betekent ze enorm veel
voor iedereen binnen de vereniging
en de brede kring daaromheen. Heel
trots was Anja op Passion Nuenen. In
die omvangrijke organisatie blijkt ze
helemaal in haar kracht, regelt de
kaartverkoop en weet zakelijk Nuenen met haar grote netwerk te verbinden aan de brassband. Zelfs met een
ongeneeslijke ziekte blijft Anja zich inzetten voor de vereniging, de verbinding zoeken met anderen en genieten
van haar muzikale hobby.
Dankbaar en vereerd zijn we dat we
haar afscheid muzikaal mochten begeleiden. De muziek daarvoor heeft

Anja uitgezocht en zelf mee ingestudeerd. Afgelopen zaterdag was de
Clemenskerk overvol, maar bleef een
stoel leeg te midden van ons orkest.
Het valt niet voor te stellen: nooit
meer een vereniging met Anja. We
weten ook dat Anja’s waardevolle
werk niet voor niets is geweest. Dus
nooit meer een concert met Anja,
maar ook niet zonder Anja! Zij droeg
de vereniging. Wij dragen Anja voor
altijd met ons mee!
Wij wensen Bert, Jan, kinderen, familie en vrienden veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
Bestuur en leden
Brass Band Nuenen
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Dodenherdenking Nuenen
Vorige week woensdag 4 mei vond de Dodenherdenking plaats, bij het oorlogsmonument ‘Wederopstanding is bevrijding’ op de hoek van de Parkstraat.
De afgelopen jaren werd daar vanwege corona al eerder een kleine ceremonie gehouden die uitgezonden
werd door de LON. Nu werd dit voor
het eerst met publiek gedaan. Iets na

19.00 uur kwamen de eerste mensen
vanuit de wijken aanlopen. Uiteindelijk verzamelden zich ongeveer zeventig mensen rondom het monument. Mooi om te zien dat ook enkele

gezinnen met jonge kinderen aansloten, zo blijft de herdenking levend.
Anneke Gevers leidde de herdenking
in. Zij gaf aan dat het thema van de
herdenking ‘vrijheid in verbondenheid’ was; stilstaan bij de vrijheid met
een gevoel van saamhorigheid. Herdenken als vertrouwd ritueel, waarbij
de kracht zit in de herhaling. De huidige Russische invasie geeft aan dat oor-

log niet alleen tot het verleden behoort.
Een gedicht werd voorgedragen door
Lisa Strijbos, leerling van groep 8 van
de Dassenburcht. Daarna werden drie
kransen gelegd. De eerste krans werd
gelegd door burgemeester Maarten
Houben namens de Gemeente Nuenen, samen met de drager van het eerste jeugdlintje Jan Raaijmakers. Daarna werd door Sandra van Oorschot

een krans gelegd namens het Oranje
Comité Nuenen. De derde krans werd
gelegd door Lisa en haar twee opa’s
namens Basisschool De Dassenburcht.
Om 20.00 uur werd er twee minuten
stilte gehouden na het Taptoe Signaal op de cornet door Rob Vogels.
De herdenking werd afgesloten met
het Wilhelmus door enkele leden van
Brass Band Nuenen.

Lezing bij
Heemkundekring
Lieshout:
‘Landgoed Croy’

Er wordt te hard gereden
in Nuenen

Fotografie door o.a. Frank van Welie

Drijehornick-lezing

De kartering van
het hertogdom Brabant
In de Drijehornick-lezing van de maand mei staat de kartering van het hertogdom Brabant centraal. De lezing wordt gegeven door Mathieu Franssen.
In de tweede helft van de 15e eeuw
werden voor het eerst gedrukte kaarten uitgegeven. Ook het hertogdom
Brabant werd (langzaam) in kaart gebracht. De vorsten en de economische
expansie en algemene wetenschappelijke interesse waren allemaal impulsen voor de ontwikkeling van de kartografie. Vooral de universiteit van Leuven speelde daarbij een belangrijke rol
waarbij de studenten Jacob van Deventer en Gerard Mercator genoemd
moeten worden. Van Jacob van Deventer is een allereerste kaart van het hertogdom Brabant uit 1536 bekend.
Ontstaan van de kaarten
In de ruim 250 jaar tussen de vermelding van een eerste kaart van Brabant
van Jacob van Deventer in 1536 en
het verdwijnen van het hertogdom in
1795 is een groot aantal kaarten van
dit gebied gemaakt. In de lezing gaat
Mathieu Franssen in op het ontstaan
van de kaarten en de decoratieve
functie zoals de rijk gedecoreerde
kanten. Ook gaat hij in op de landmeettechnieken en productiemethoden en het wisselend verloop van de
grenzen. Gedurende twee decennia
heeft hij samen met een collega onderzoek naar de kaarten gedaan wat
resulteert in zijn boek Brabantia Ducatus dat in 2018 is verschenen.
Mathieu Franssen
Mathieu Franssen heeft een werkzaam leven in het middelbaar onderwijs achter de rug. Hij was als docent
tussen 1970 en 2014 in de vakken geschiedenis, staatsinrichting en maat-

Brabantia Ducatus van Mathieu Franssen komt ter sprake in de Drijehornicklezing over kaarten en prenten van het
hertogdom Brabant

schappijleer verbonden aan de Pedagogische Academie De Kempenhorst
in Oirschot en het Strabrecht College
in Geldrop. Momenteel is hij werkzaam als freelance onderzoeker bij
de Universiteit van Amsterdam in het
historisch-cartobibliografie
Explokart-project naar de kaarten van
het graafschap Vlaanderen.
De Drijehornick-lezing wordt georganiseerd door heemkundekring De
Drijehornick op donderdag 19 mei
vanaf 20.00 uur in basisschool De
Dassenburcht aan de Jacob Catsstraat. De toegang voor leden is gratis, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De Heemkundekring ‘t Hof van Liessent nodigt iedereen uit voor de lezing over Landgoed Croy. De lezing
wordt gehouden op woensdag 18
mei om 20.00 uur in Zaal De Koekoek
aan de Dorpsstraat in Lieshout en
wordt gegeven door Henk van Beek,
die samen met Wim Daniëls al eerder
een boek schreef over het kasteel.
Kasteel Croy, dat wordt omgeven
door een uniek landschap, kent een
rijke bewoningsgeschiedenis. Tijdens
deze lezing/presentatie wordt onder
meer een beeld geschetst van de opeenvolgende eigenaren van het kasteel en landgoed en de mensen die
er woonden. Wie waren het, waar
kwamen ze vandaan, wat deden ze
en welke invloed hadden ze op het
leven op en rond het kasteel. Uiteraard komt de naamgever Jacob
van Croy ruim aan bod, waarbij ook
‘beeldend’ verslag wordt gedaan
over de expeditie naar de roots van
de Van Croy’s in het Belgische Henegouwen en het Franse Picardië. Ook
wordt er natuurlijk de nodige aandacht geschonken aan onder andere
de adellijke familie Van der Brugghen
en aan de belevenissen van de zusters die - na de dood van freule Constance van der Brugghen - het kasteel
als bejaardenhuis runden.
Maar ook komen andere zaken aan
bod rondom het kasteel en zijn omgeving.
U bent allen van harte welkom. Ook
als u geen lid bent van de heemkundekring. De lezing begint om 20.00
uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

‘Actiegroep Opwettenseweg Veilig’ heeft onlangs op een viertal dagen
snelheidsmetingen met laserguns gedaan, in de bocht van de weg bij het
plantsoen dat ligt tussen de Bakertse Landweg en Den Doel.
Deze laserguns waren door VVN Afdeling Nuenen ter beschikking gesteld via Veilig Verkeer Nederland
(district zuid) om gezamenlijk actie te
voeren tegen de voortdurend te
hoge snelheden. Op woensdagochtend 4 mei van 07.30 tot 08.30 uur
heeft VVN Afdeling Nuenen hier
zichtbaar aan meegedaan en is er
ook actie gevoerd bij de voetgangersoversteekplaats.
Op vrijdag 29 april is door de politie
gecontroleerd, zoals ze op Instagram
schreven. Resultaat: tien bestuurders
zijn bekeurd voor overschrijding van
de maximum snelheid, vijf zijn gewaarschuwd en een bestuurder is
staande gehouden op verdenking
van rijden onder invloed.
Andere metingen
Op 13 april tussen 14.00 en 15.00 uur
zijn met de laserguns 150 auto’s gemeten met een gemiddelde snelheid
van 48 kilometer per uur en een top
van 69 km/uur. Slechts vijf auto’s reden de maximum snelheid van dertig
km/uur die geldt op de hele Opwettensweg. Op 14 april om 08.30 uur
zijn 100 auto’s gemeten met een top-

snelheid van 68 km/uur en een gemiddelde van 47 km/uur. Slechts drie
auto’s reden de toegestane 30 km/
uur. Zondagmiddag 24 april zijn negentig auto’s gecontroleerd: een top
van 58 km/uur en een gemiddelde
van 45 km/uur. Twee automobilisten
reden 30 km/uur. Op 4 mei van 07.30
tot 08.30 uur zijn 102 passerende auto’s gemeten met een top van 58 km/
uur en een gemiddelde van bijna 44
km/uur. Slechts vier auto’s reden niet
harder dan 30.
Er wordt te hard gereden. De ‘Actiegroep Opwettenseweg Veilig’, VVN en
Fietsersbond Afdeling Nuenen blijven er bij Gemeente Nuenen en de
politie op aandringen maatregelen
te nemen om de snelheid op de Opwettenseweg te verlagen, zodat de
weg veiliger wordt voor de vele honderden fietsende scholieren en forenzen, die dagelijks naar Eindhoven
gaan en terug. Maar vooral ook voor
de kinderen en ouders die de weg
veilig willen oversteken naar basisschool Het Mooiste Blauw in NuenenWest.
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SPORT

Een vliegende start
voor ACTIEFNUENEN
In de meivakantie zijn er verschillende activiteiten georganiseerd in en
rondom Nuenen om de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
kennis te laten maken met ACTIEFNUENEN.
Zo konden op maandag 25 april de 4
tot 6-jarige zich uitleven in sporthal de
Jacobushoek met de Peuter en Kleuter
gym. 15 enthousiastelingen stonden
te trappelen om te mogen beginnen.
Er werd volop gerend, geklommen en
geklauterd. Vooral de wiebelbaan was
erg in trek, niet alleen bij de peuter en
kleuters maar ook bij hun ouders.
Direct na de Peuter en Kleuter gym
stond het James Bond spel op het programma voor de wat oudere kinderen.
Na de warming up, waar de tikker de
andere spelers met een bal moest raken zijn ook zij enthousiast gestart
met het spel. Een super gaaf spel waarbij je vooral snel en flexibel moest zijn
en goed moest kunnen samenwerken.
Op dinsdag 26 april konden de kinderen zich inschrijven voor Archery Attack. De kinderen gingen gewapend
met een handboog met rubberen pijlen de strijd met elkaar aan. Archery Attack is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Ook werd er
nog een potje Kan Jam (frisbee) ge-

speeld. Deze beide activiteiten vonden
plaats in de speeltuin bij de Lissevoort.
En op woensdag 4 mei vertrok vanaf
het sportpark in Gerwen een groepje
mountainbikers voor een mountainbikeroute van 15 kilometer. De MTB-route die werd gefietst was de blauwe Papenvoortse Heide-route.
Al met al leuke activiteiten met veel
enthousiaste deelnemers!
Met ACTIEFNUENEN is er nu voor iedereen van 0-100 jaar een mogelijkheid om een nieuwe sportieve of culturele passie te ontdekken. Dat kan
heel flexibel en vrijblijvend: met één
druk op de knop meld je je aan en
doe je mee! Kijk voor meer informatie op www.actiefnuenen.nl
Voor vragen over ACTIEFNUENEN
kun je contact opnemen met
Stan Hendriks, Buurtsportcoach LEV
Nuenen. stan.hendriks@levgroep.nl /
06-40201556.
Claudia Sweegers, Combinatiefunctionaris LEV Nuenen. claudia.sweegers@
levgroep.nl / 06-11518194.

Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Donderdag 12 mei
Pusphaira 1 - RKGSV ........................19.15
RKGSV VR1 - FC Cranend. VR2 ...19.30
Zondag 15 mei
RKGSV 1 - Boskant 1 ........................14.30
RKGSV 2 - SV Unitas’59 7 ...............11.00
RKGSV 3 - Nederwetten 3 ............13.45
RKGSV 4 - EMK 5 ................................09.45
RKGSV 5 - Woenselse Boys 11 ...11.45
UNA 16 - RKGSV 6 .............................09.45
RKGSV VR1 ..................................................Vrij
RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 12 mei
Nederwetten 1 - Ollandia 1 ........19.15
Nieuw Woensel 8 - Nederw. 4....19.30
Vrijdag 13 mei
Ned. VR30+1 - Braakh. VR30+1 ..19.30
Zondag 15 mei
Nederwetten 1 - Casteren 1 .......14.30
RKGSV 3 - Nederwetten 3 ............13.45
UNA 13 - Nederwetten 4 .............09.45
Ned. VR1 - ST De Valk/Dom. VR112.30

Repair Café
Laarbeek
Woensdag 18 mei organiseert RCL
weer een middag waar men terecht
kan met defecte huishoudelijke materialen, kleding, kleine meubels en
fietsen. Dit vindt plaats in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout van
13.30 tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

Open training synchroonzwemmen
Hou je van dansen en van zwemmen? Dan is synchroonzwemmen misschien
iets voor jou. Op zondag 15 en 22 mei kun je met een proefles meedoen.
Op deze ochtend leren we je een
dansje aan dat je aan het einde van
de training kan laten zien aan je ouders. De training begint om 08.30 uur
met het aanleren van het dansje en
om 10.00 uur gaan we weer het bad
uit. Je leert de techniek die we gebruiken in de dansjes en als je bij de
vereniging komt dan kun je ook een
aantal diploma’s halen. Het wordt
dus een leuke, gezellige en leerzame
proefles zodat je echt proeft wat synchroonzwemmen inhoudt.

2 keer in de week, namelijk ook op
maandag van 18.15 tot 19.30 uur. Indien je niet 2 keer in de week kan trainen mag je ook 1 keer in de week
meezwemmen. Als je bij de vereniging komt en je traint standaard op
de zondag dan kun je ook nog meedoen met de show van dit jaar die
plaats zal vinden op zondag 17 juli. In
deze show laat je het dansje zien dat
je hebt geleerd en krijg je tot die tijd
nog een dansje aangeleerd samen
met iedereen.

Als je het heel leuk vindt, dan kun je
bij de vereniging komen. Wij trainen

Ben je geïnteresseerd, kun je al goed
zwemmen en heb je minimaal de diploma’s a en b, kom dan meezwemmen op zondag 15 of zondag 22 mei
van 08.30 uur tot 10.00 uur bij het
Feel Fit Centrum aan de Sportlaan in
Nuenen. Aanmelden kan via www.actiefnuenen.nl, als er vragen zijn kun je
deze stellen aan synchroonzwemmen@zpvnuenen.nl. We hopen jullie
zondag 15 en 22 mei te zien.

Cees
Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

‘Hof aan het Laar’ afgesloten…
Tien exclusieve woningen staan rondom een hoftuin. Aan het Laar in Gerwen, vlakbij de twee kerken aldaar. ‘Hof aan het Laar’ geheten, op de
voormalige locatie van Renault garage Janssen, later omgedoopt tot de
plaatselijke Peugeot.
Nu staan er tien levensloopbestendige villa’s. Het groen houdt niet op bij
de voordeur: de woningen beschikken ook over een privétuin aan de
achterzijde. Het kost een paar euri’s,
maar dan heb je ook wat. Rust, ruimte
en comfort. Gerwen: Het Buiten Wonen van Nuenen.
Ontwikkelaar Symphony Estates: ‘Het
ontwerp is geënt op een historisch
begijnhof, zoals we dat kennen uit
plaatsen als Brugge, maar anderzijds
wordt in de architectuur ook verwezen naar die van de nabijgelegen
eeuwenoude Clemenskerk in Gerwen.’ De naam ‘Hof aan het Laar’ prijkt
op de poort, die afgesloten kan worden. Want de ‘begijnen’ moeten zich
veilig kunnen voelen.
Over de opzet van het plan schrijft de
ontwikkelaar: ‘De naam van het plan
verwijst ook naar de traditionele architectuur. Witte gevels met schuine
kappen, een lage bouwhoogte, fraaie
detaillering en gemetselde dakkapellen zorgen voor een charmant en
afwisselend beeld.’
In Hof aan het Laar is het ideale alternatief voor een appartement gerealiseerd. Symphony Estates merkt dat
veel vitale senioren wel degelijk nadenken over een volgende stap in
hun wooncarrière. De oudere mens is
huiverig om de huidige ruime woning met tuin op te geven, zeker
wanneer het alternatief een appartement met balkon is in een vaak anoniem en groter gebouw. Maar goed
dat de geplande flat bij de eeuwenoude Clemenskerk in Nuenen niet is
doorgegaan….

De ontwikkelaar bedacht de volgende oplossing: “Het ideaal voor deze
doelgroep is dan ook een kleinschalig exclusief hof met fraaie woningen,
het aangelegde binnenhof voor én
een eigen achtertuin.” De woningen
zijn ontworpen met slaap- en badkamer op de begane grond. Die kamers
kunnen evengoed op de eerste verdieping worden gesitueerd, al dan
niet voorzien van privélift. “Hierdoor
ontstaat dan op de begane grond
nog meer ruimte voor een extra grote leefkeuken, living of bijvoorbeeld
study” zo schrijft Symphony Estates.
Het prijskaartje vermeldt een kleine
half miljoen euro.
Symphony Estates is een spreekwoordelijke verwijzing naar een muziekstuk, waarin een harmonisch samenspel van diverse instrumenten
een orkest vormt. Zonder solisten,
maar een totaal van verschillende
onderdelen en details, waarin elk
specialisme, elk ambacht en elke invalshoek samen leidt tot de perfecte
compositie: de ultieme woning in zijn
omgeving.
Hoe kijken de Gerwenaren in die omgeving tegen de nieuwe aanwinst
aan? Voorlopige reacties lopen uiteen van Center Parcs Cottages tot
‘Hof aan de Efteling’.

Informatiebijeenkomst over
Zonnepanelen en Warmtepompen
Op 25 mei houden de Energiecoaches van Nuenen een informatiebijeenkomst over zonnepanelen. Deze avond wordt gehouden in de Commissiekamer in het Gemeentehuis van Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Aanvangstijd is 20.00 uur, de entree is gratis. Er is een maximale capaciteit
van 40 personen. Aanmelden kan via: nuenen@energiehuisslimwonen.nl
Elke zaterdag van 11.00 tot 13.00
houden wij een inloopspreekuur in
de Bibliotheek van Nuenen. Daar
kun je met allerlei vragen over energiebesparing terecht. Wanneer de
bibliotheek gesloten is, houden we
ook geen inloopspreekuur.

wonen.nl, 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,-.

Ook is het mogelijk om via het emailadres nuenen@energiehuisslim-

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
ingang van het EMKterrein aan het Wettenseind.

Elke maandag
13.30-15.30 uur WLG Inloop
D’n Heuvel Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb
Nuenen. Bibliotheek Nuenen

Elke dinsdag
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick
10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.
Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute
Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen

Elke woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
ingang EMK-terrein Wettenseind.
19.30 uur Kienen
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke donderdag
14.00-16.15 uur Kienen
D’n Heuvel te Gerwen

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18
Energiehuisslimwonen.nl

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
Nationale Molendag

Zaterdag 14 mei
13.30 uur Symposium en feestmiddag
gouden jubileumviering Heemkundekring
de Drijehornick. Het Klooster Nuenen
Aanmelden via: info@drijehornick.nl

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

Zaterdag 14 mei t/m 12 juni
Open koren weken
Repetitie-avond NMK op maandagen van
20.15-22.15 uur in Het Klooster. Aanmelden
via nuenensmannekoor@onsnet.nu

Zondag 15 mei
13.00 uur Blokje Om Dichter in Beeld
rondom Nederwetten
200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
restaurant De Kruik het start- en eindpunt

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. Cafë Schafrath

Zondag 15 mei
14.30 uur Nieuwe show Showkorps O&V
tijdens opening jubileumreceptie RKSV
op Sportpark Oude landen

Maandag 16 mei
19.00 uur avondwandeling IVN Mosbulten
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster Nuenen
daarna Parkeerplaats Haverven Olen

Maandag 16 mei
20.00 uur Paulus Schäfer invites….
Antoine Boyer. Café De Stam in Gerwen
20.00 uur Openbare vergadering
Dorpsraad Gerwen. ‘Den Heuvel’ Gerwen

Woensdag 18 mei
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout
20.00 uur Lezing HKK; ‘landgoed Croy’.
Zaal de Koekoek. Dorpsstraat Lieshout

Donderdag 19 mei
13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop LEVGroep. De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen
20.00 uur lezing: De kartering v/h hertogdom Brabant. Jacob Catsstraat, Nuenen

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

LINDEBLAADJES

Print

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

boekjes | scripties
direct mail | bouwtekeningen

Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
schutting, poorten.
trale verwarming, plaatsen Aluminium
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
RG Lieshout, telefoon 0648273718.
F E E S T J E ? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-;
Verwarming, Drankkoelers,
tafels en stoelen etc. Bezorgen
mogelijk. Mulders Verhuur,
Bruhezerweg 49, Helmond,
0492-510855 of 06-27175412.
www.ikgeefeenfeestje.nl

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters
folders | brochures | stickers

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! Laat
je extra verwennen met
gelakte nagels / voetmassage. Cadeaubonnen te
verkrijgen! Tel: 06-50571183.
ICT-ER AAN HUIS helpt
graag met uw: KPN / Ziggo
(TV/Audio) instell.; installatie
en versnellen (nieuwe) computer en aankoop advies en
of levering. Tel. 040-2952567
/ 06-23854915.

ANDO ONTZORGT DOOR:
Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerkzaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloerbedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

banners | LED frames
borden en panelen

print

Na hem de sjerp te hebben omgehangen wenste de
hoofdman de jongste schutsbroeder hem een lang
schutsleven toe met de nodige tamboersactiviteiten.

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

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

Afgelopen vrijdag 6 mei was het weer zo ver. Er
moest weer geboond worden om een aspirant-lid
een volwaardig schutsbroeders te maken.
Bjorn Janssen had zich op zijn 18e verjaardag aangemeld als aspirant-lid, want hij wilde graag net zoals
zijn vader lid worden van de schut. Bjorn was als tamboer al eens ingevallen en dat was hem goed bevallen.
Na een jaar aspirant-lid te zijn geweest kon hij nu dus
worden ingeboond. En dat lukte grandioos. Hij kreeg
van 32 stemgerechtigde schutsbroeders 32 witte bonen en kon daardoor door hoofdman Dre Bemelmans
worden ingezworen als volwaardig schutsbroeder.

Reclame

040 - 209 72 41

De St. Antoniusschut
Eeneind-Opwetten heeft er
weer een schutsbroeder bij

en

druk

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

ERVAREN ARTS verricht
Huishoudelijke hulp rijbewijskeuring bij u
aangeboden in Nuenen. thuis! Tel. 040-2844993.
Tijden in overleg. Referenties
aanwezig. Voor inlichtingen
bel: 06-44492666.
CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
Hulp in de huishou- en (koi)vijver. Telefoon 040ding aangeboden. Tel: 2434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.
06-21702894.

Tijdelijke opslag?

VERSE ASPERGES

Lieshout

Rond de Linde iedere donderdag
digitaal op www.ronddelinde.nl

06-1880 8690

OOK AARDBEIEN

www.abonne.nl

Openingstijden:

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

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

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

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

dagvlinder
Week 19

PUZZELHOEK

Kruiswoord
1

2

3

4

5

6

7

12

8

16
21

20
26

27

17
22

18

38

24

34

40
45

35

41
47
51

55

54

59

42

46

50

49

56

57
61

60
63

9
7

64

5

3

5
9

4
3 1

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

Oplossingen wk 18

A
L
T
IJ
D

O S
L
S O
L K
IJ
K W
IJ
K N
N
A G
L A
M
O E

31

37

44

53

Verticaal: 1 oogaandoening 2 omslag voor papieren 3 ego 4 harde klap 5 mensenmassa
7 Engelse kostschool 8 plezier 9 doctor 10 etcetera 11 gewrichtsaandoening 12 proefperiode
14 bloem 17 fris 18 Mexicaanse munt 21 deel v.d. week 23 laatstleden 24 woelen 27 reputatie
28 persoonlijk 30 drinkbeker 31 herfstbloem 33 jaartelling 35 dopingmiddel 38 optater 40 schop
41 wegkant 42 steekwapen 44 dampig 46 en andere 48 elk 50 pl. in Duitsland 51 graanafval
54 bijbelse vrouw 55 van de 57 boerderijdieren 58 een bepaald persoon 60 zie aldaar 62 nikkel.

25

30

33

39

43

A
F
V
A
L

11

19

23

36

P
IJ
L
E
R

10

Horizontaal: 1 pl. in Drenthe 6 deel v.e. woning 12 werkweigeraar 13 wilde duif 15 kraan
16 pluk haar 18 graskluit 19 aanwijzing v.d. regisseur 20 ad acta 22 maalinrichting 25 milliliter
26 verkoudheid 29 priem 30 raafachtige vogel 32 tuinvogel 34 wild rund 36 bedelmonnik
37 fopperij 39 adrem 41 bekeuring 43 riv. in Frankrijk 45 klein hert 47 rij 49 water in Friesland
50 inheemse zoetwatervis 52 landbouwwerktuig 53 nachtvogel 55 sluitmiddel 56 muziekzender (afk.)
58 pl. in Gelderland 59 uiting van verkoudheid 61 hardlopen 63 graag 64 harde schop.

14

29

28

32

B
A
M
B
I

9

13

15

+ Gratis accutest
& montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie
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L
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S
P
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E
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E
G
A
T

C H E
L O T
K R
R
E
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T E N
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R E U
IJ M
N
V
K O
Z I E
A P T

T S
C
O O
U R
Z E
O

S
N
O
E
P

D
Z
R U W
O R E
P I E
N P
O E

9
6
1
8
4
5
3
7
2

8
3
4
1
7
2
9
6
5

7
2
5
6
3
9
4
1
8

3
4
2
5
8
6
1
9
7

5
7
9
4
2
1
6
8
3

1
8
6
3
9
7
5
2
4

6
5
7
2
1
4
8
3
9

4
9
8
7
6
3
2
5
1

2
1
3
9
5
8
7
4
6

ACACIA
ASBAK
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BANAAN
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep BARBIER
52
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BEVLOGEN
58
BEZIG
M E N I E J T U P N E D I U H BITTER
62
R S C H I L D E R E N W E C N BLOKKADE
BORDEAUX
L H E J T E M M O Z A E A M E DWERGEIK
M E D I B I M B F E C R E G G GATEN
GEBAK
B I T T E R L A S I Y G V I O GEINIG
Sudoku
B K R O T O M U T K R E N T L GELAG
GLORIE
D E E L K L E F A T R I B A V GODEN
K L K K B G V X T R E K A M E HEIKEL
F A A R A P N I U G J N R T B HUIDEN
IBIDEM
G D B T N I M K S A E N B S E JERRYCAN
E I E S A P K T C V E E I N Z KIEZEN
KROOT
L N G D A I A A R R R D E U I
KUNSTMATIG
A G N A N A C E E T O O R K G LADING
MAARN
G O N G F I V L I E T G U O A MATTEN
M U M A A R N E L E G G A W B MENIE
MONDAIN
MOTOR
OMMETJE
PARAAF
PROFSTATUS
WIN EEN WAARDEBON
PUTJE
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 SCHILDEREN
STAAF
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
TAFELKLEED
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TIMPAAN
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: VERRUKKING
VERVEN
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
VISVROUW
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
VLIET
Winnaar: week 17, Mw. R. van Dingenen, Nuenen.
WAGGELEN
KLAVERJASCLUB

Woordzoeker

48
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Afgelopen zaterdagmiddag 7 mei is het pand van Goudsmid LiJa officieel feestelijk geopend aan Berg 28.
Foto’s Marieke Tegenbosch

Mathias en Tuur: nieuwe
inwoners in onze gemeente
Mathias is geboren en dat is te zien in de voortuin van
Heilig Kruisgildelaan 6 in Gerwen. Daar staat een giraffe met de naam Mathias om zijn lange nek. Mathias
Joshua Sylvester van Helvoirt is geboren op 7 april, om
11.00 uur en hij woog 3440 gram. Zijn broertjes heten
Lucas en Jonathan. Danielle en Gus zijn de gelukkige
ouders. (fotoCeez)
Op 6 mei is Tuur Pieter Ernest geboren. Tuur is een nieuwe inwoner van ‘ons mooie’ Gerwen. In de voortuin van
de trotse ouders Milou en Jordi, is een creatieve juffrouw Ooievaar te aanschouwen. Deze ooievaar is gemaakt door Allemaal Tejater: www.allemaaltejater.nl
Mathias en Tuur: welkom in de gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten.
Staat er bij u ook een aankondiging in de voortuin of
prijkt er een ‘geboortekaartje’ op het raam, schiet dan een
plaatje en mail de foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl.

