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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

PromsFestival@
TheLake: 
alles komt 
samen!
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

Gouden 
erepenning 
voor 
voetbalclub 
RKSV Nuenen

‘Meet en Greet’ 
bij Kids Society 
Erica 
Kinderopvang

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

6.99

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die zich 
overdag openen. In grote 27cm-pot. 12.99

28 mei

PROGRAMMA
ZATERDAG 28 MEI, 
POP IN HET PARK 

(20.00 uur - 00.30 uur):
• DJ WESS
• Bart de Rooij uit Nuenen
• Eighty-Eight
De kern van feestband Eighty-Eight is 
gestart in 1994, aan de Eindhovense Flo-
ralaan Oost 88. Als studentenband werd 
in 1999 de 3e prijs gewonnen in Paradiso 
Amsterdam van de Heineken Student 
Music Awards. De formatie veranderde 
in de loop der jaren een aantal keer, 
maar de kern bleef bij elkaar. Zo zongen 
Karin Wartenbergh, Eva-Jane Smeenk 
(tegenwoordig backing bij Clouseau, K3 
en Nederlandse topartiesten), Nikki 
Kerkhof (Winnares Idols 2008) en aan-
stormend rock academie zangeres Lotte 
Nobelen bij de band. De band speelt een 
breed pallet aan nummers, stijlen en 
muzikale medleys die alle decennia 
vanaf de ’70-s tot heden raken.

ZONDAG 29 MEI, 
PICKNICK IN HET PARK 

(13.00 uur - 20.00 uur):
• DJ René
• Super Cindy (kinderact met veel 
 bekende liedjes en interactie)
• First Class
First Class bestaat uit vijf stijlvolle muzi-
kanten met Nuenenaar Andert Hoeijma-
kers op gitaar die zowel achtergrondmu-
ziek als uptempo nummers spelen. De 
bandleden hebben hun muzikale sporen 
ruimschoots verdiend en beheersen alle 
genres en muziekstijlen zoals pop, soul, 
blues en de muziek van nu.

• REPOP
REPOP is een 12-koppige coverband en 
komt uit de regio. De zangeressen, bla-
zers, gitaristen, toetsenist en drummer 
spelen bekende pop, rock en funk hits 
van toen in een moderne uitvoering of 
remix, gecombineerd met top 40-muziek 
van nu.

Pop én Picknick in het Park

‘Alleen een kleedje nodig’
Door Edwin Coolen

‘We stonden te popelen om de picknick weer te gaan organiseren’, zegt 
Perjan Kuijten van de organisatie. ‘Eigenlijk wilden we al van het eerste 
lustrum, in 2020, twee dagen maken. Maar, zoals bekend, gooide corona 
roet in het eten.’

Na twee jaar wachten nu dus de vijf-
de editie van Picknick in het Park. En 
voor het eerst twee dagen: zaterdag 
28 en zondag 29 mei. Zaterdagavond 
heet Pop in het Park, met vooral 
(feest)muziek. De zondag is de fami-
liedag met speciaal voor de kinderen 
een luchtkussen, schminken, snoep-
kraam en optredens. Op beide dagen 
is er voldoende aanbod van drankjes 
en hapjes vanuit verschillende food-
trucks waaronder Corrie’s Visstekje, 
een pizzabus, friet en wijnbar.

De zeven mannen achter de scher-
men van Picknick in het Park zijn Wiro 
Viergever, Robbert Godschalk, Nick 
Bongers, Geert van Stiphout, Perjan 
Kuijten, Bart de Rooij en de nieuwe 
man David Verburg. Robbert: ‘We be-
gonnen de afgelopen jaren toch ie-
dere keer weer met vergaderen en 
organiseren. Tevergeefs. In het najaar 
van 2021, toen het volgens de coro-
namaatregelen kon, wilden we nog 
een mini-picknick organiseren. Maar 
ook dat mocht niet zo zijn.’

Als het aan de organisatie ligt, blijft 
het een tweedaags festival. ‘Dan kun-
nen we het programma beter op 
twee doelgroepen afstemmen en 
meer inkomsten genereren’, aldus 
Wiro. ‘Al onze inkomsten van omzet 
en sponsoren vloeien terug naar de 
stichting en dus naar het festival. 
Want we gaan voor kwaliteit; kwali-
teit in aankleding, podium, licht, ge-
luid, optredens, eten en drinken. En 
alles met respect voor het Park.’

(vlnr) Wiro, Nick, David, Geert, Perjan en Robbert (niet op de foto: Bart)

‘Het is wel een uitdaging zo na coro-
na, er is tekort aan alles en iedereen. 
Maar we zijn blij dat we weer iets 
voor het dorp kunnen doen’, zeggen 
de mannen. ‘Picknick in het Park is 
voor en door de Nuenense gemeen-
schap. Het enige dat bezoekers nodig 
hebben is een picknickkleedje.’hebben is een picknickkleedje.’

29 mei

Eighty-Eight

First Class

REPOP

EHBO-diploma uitgereikt aan  
leerlingen van groep 7/8 in Nederwetten
Niet alleen volwassenen willen graag weten wat ze moeten doen als ie-
mand een ongeluk(je) krijgt, ook kinderen willen dat graag weten. EHBO-
vereniging Nuenen c.a. werkt al jaren samen met de Nuenense basisscho-
len om lessen aan groep 8 te verzorgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden 
voor jeugd-EHBO? Scholen kunnen 
overleggen met onze coördinator 
Jeugd, Yvonne Dankers via tel. 040-
2839533 of e-mail: dankersnuenen@
gmail.com.

EHBO-vereniging Nuenen c.a. biedt 
ook particulier lessen voor de jeugd. 
Deze lessen zijn erkend door het 
Oranje Kruis en speciaal ontwikkeld 
voor kinderen van 12 tot en met 15 
jaar. Ieder jaar verzorgen we een aan-
tal donderdagavonden waarop de 
deelnemers hun kennis kunnen op-
frissen en nieuwe dingen kunnen bij-
leren. Zodra iemand 16 wordt, kan hij 
of zij via onze vereniging examen 
doen voor het diploma Eerstehulp-
verlener.

Meer weten? Neem ook dan gerust 
contact op met onze coördinator 
Jeugd, Yvonne Dankers (zie boven-
staande gegevens).  Of kijk op www.
ehbonuenen.nl voor ons gehele cur-
susaanbod, voor jong en oud.

Zodra de omstandigheden het toelie-
ten, zijn we op Eenbes basisschool St. 
Jozef in Nederwetten met lessen aan 
groep 7/8 gestart. De jongens en meis-
jes zijn vol belangstelling aan de slag 
gegaan. Op 20 april hebben zes kinde-
ren deelgenomen aan het examen. 
Met succes! Door hun inzet zijn alle 
leerlingen geslaagd. De enthousiaste 
ondersteuning van meester Dirk heeft 
zeker meegeholpen om goed voorbe-
reid aan het examen te beginnen.

Enkele reacties van de kinderen waren: 
“Ik vond de lessen heel leerzaam en leuk. 
Ik zou er m’n hele leven van profiteren!”
“Ik vond de lessen superleuk, zeker ver-
band leggen en grepen oefenen. Super-
vet dat jullie dit vrijwillig doen.”
“Ik vond de lessen heel interessant. Ik heb 
veel geleerd en ik kan nu iemand redden.”

Afgelopen woensdag 11 mei werden 
de jeugddiploma’s uitgereikt. De kin-
deren konden foto’s van henzelf in 
actie bewonderen. Ook enkele ou-
ders en klasgenoten waren erbij.

EHBO-diploma uitgereikt aan leerlingen in Wetten. Vlnr: Vince, Rosa, Kyara, 
Timo, Sara en Floris. Goed gedaan! We zijn trots op jullie. Gefeliciteerd!
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

In verband met Hemelvaartsdag is er op 
donderdag 26 mei geen PMD inzameling. 
Dit is verplaatst naar zaterdag 28 mei.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Het CMD werkt voorlopig alleen op af-
spraak. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt 
in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur.

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN 
ASFALTONDERHOUD
De gemeente Nuenen voert maandag 6 juni t/m vrijdag 
17 juni asfaltonderhoud uit op diverse wegen. Er worden 
nieuwe slijtlagen aangebracht. 
De uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Bij regen kunnen werkzaamheden mogelijk langer duren 
of (tijdelijk) worden uitgesteld. 
Tijdens het aanbrengen is er kortdurend enige verkeers-
hinder. Ongeveer een uur na het aanbrengen is de weg 
weer begaanbaar. De aannemer zal aankondigingsborden 
plaatsen. 

Het betreft de volgende straten:
Heerendonk, Stad van Gerwen, Nieuwe Dijk, Rullen, Laar, 
Hool, Huikert, Olen, Broek, het Frankrijk, Hoevensestraat, 
Breeldere, Schoutse Vennen, Langhei, Baroniehei.

Vragen? 
Neem contact op met het KlantenContactCentrum via 
040-263 16 99

Meer weten over wegwerkzaamheden ? 
Check onze website https://bereikbaarheid.andes.nl/nuenen

WERKZAAMHEDEN 
OPWETTENSEWEG
Op maandag 16 mei starten in de Opwettenseweg werk-
zaamheden voor het vervangen/aanpassen van de riole-
ring en hemelwaterafvoer om in de toekomst de water-

overlast te beperken. Om zo min mogelijk hinder te ver-
oorzaken worden de werkzaamheden in drie fasen uitge-
voerd:

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. 
             
Gedurende de werkzaamheden blijven woningen en be-
drijven bereikbaar.

REGIONALE ACTIVITEITEN 
ENERGIEHUIS SLIM WONEN
Nuenen werkt samen met Het EnergieHuis 
Slim Wonen. Zij geven huiseigenaren en 
huurders gratis onafhankelijke voorlichting 
over slim energie besparen en opwekken. 
Zij bieden ook gratis thema-avonden aan. 

De komende tijd zijn er weer verschillende themabijeen-
komsten te volgen in het EnergieHuis in Helmond, Toren-
straat 3. 

➢ 23 mei om 19.30 uur: Slim isoleren en ventileren.
➢ 7 juni om 19.30 uur: Zonnepanelen waar moet ik 

     op letten?
➢ 20 juni om 19.30 uur: Warmtepomp iets voor mij?

Meld u gratis aan via de website van EnergieHuis Slim Wo-
nen: www.energiehuisslimwonen.nl

OUDERCAFÉ
Alle ouders hebben wel eens vragen over 
de opvoeding van hun kinderen. Daarom 
is de gemeente Nuenen gestart met een 
Oudercafé. Een oudercafé richt zich op 
ouders en opvoeders van kinderen en 
behandelt steeds een ander thema af-
hankelijk van de vragen en behoeften 
van ouders/opvoeders.

Boekgesprekjes met Christel en Manon is de volgende 
activiteit die gepland staat op 2 juni tussen 19:30 – 21:30 
uur in Nuenens College (Sportlaan 8). Zij laten zien hoe je 
prentenboeken inzet om bewustwording en ontwikkeling 
te creëren om welbevinden bij kinderen van 0-12 jaar te 
vergroten.

Aanmelden kan via de website van GGD Brabant-Zuidoost: 
https://www.ggdbzo.nl/cursus/workshop-boekgesprek-
jes/

NUENEN KRIJGT MEER 
LED-VERLICHTING
Na Gerwen, Nederwetten, een deel van Eeneind en een 

deel van Nuenen-Noord gaat de gemeente weer twee 
delen van Nuenen voorzien van Led-verlichting. Ten wes-
ten van de Smits van Oyenlaan: de straten tussen de Beek-
straat en de Vincent van Goghstraat. En ten oosten van de 
Smits van Oyenlaan: de straten tussen de Beekstraat en 
de Laan van Nuenhem/Kremerspad.

In de week van 23 mei start aannemer Gebr. Van der Steen 
uit Berlicum met het ombouwen van de openbare verlich-
ting. Dit betekent dat we de bestaande armaturen vervan-
gen door nieuwe Led-armaturen. Op enkele locaties (ver)
plaatsen we lichtmasten, om de lichtkwaliteit op straat te 
verbeteren. De nieuwe armaturen hebben ook een com-
municatie module, waarmee de verlichting op afstand 
bijgesteld kan worden. We kunnen zien of een armatuur 
defect is en kunnen ook het energieverbruik inzien.

We verwachten dat de werkzaamheden circa 5 weken 
duren. Hiervoor sluiten we de wegen niet af, er kan mini-
male overlast ontstaan doordat voertuigen van de aan-
nemer gebruik zullen maken van de rijbaan en de berm. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 
Klant Contactcentrum van de gemeente Nuenen via 040 
– 263 16 31.

NIEUWSBRIEVEN OPVANG 
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
De tweede wekelijkse nieuwsbrief over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in Nuenen is gepubliceerd. De 
nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website www.
nuenen.nl. 

NL - Wij willen u graag op de hoogte houden van de laat-
ste 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’. 

UA - Ми хотіли б тримати вас у курсі останніх подій 
щодо прийому українських біженців у Нюенені. Тому 
ми публікуємо щотижневий цифровий бюлетень 
голландською, українською та російською мовами. 
Бажаєте отримувати інформаційний бюлетень? Надішліть 
електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl і 
вкажіть у темі «підписатися на інформаційний бюлетень».

RU - Мы хотели бы держать вас в курсе последних 
событий, касающихся приема украинских беженцев в 
Нюэнене. Поэтому мы публикуем еженедельный цифровой 
информационный бюллетень на голландском, украинском 
и русском языках. Хотите получать информационный 
бюллетень? Отправьте электронное письмо по адресу 
oekrainers@nuenen.nl и упомяните в строке темы 
«подписаться на информационный бюллетень».

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste kwaliteit
en een goed advies!

Houthakkersteaks
..............................................................4 stuks 6,95
Beierse Fricadel
..............................................................4 stuks 6,50
Burger Caprese
.......................................................... 100 gram 2,50
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,95
Oerhammetje
............................................................per stuk 3,00
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

V.D. GRILL

SPECIAL

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

www.restaurant-elpida.nl

Elpida
Grieks Mediterraans Restaurant

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

En voor de kinderen is er speelgelegenheid!

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

vanaf

2149.-

Maximaal comfort met 
de Gazelle Paris C7 HMB

Met Bosch 
middenmotor, 
7 versnellingen, 
verende voorvork 
en vast display.

waardebon|RL

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS OF 
MAND NAAR 
KEUZE

Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 28 mei 2022

KORTING
MAND NAAR 

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Rond de Linde iedere 
woensdag digitaal op 
www.ronddelinde.nl 
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Diersporen-  
wandeling met 
IVN Nuenen
Ga zondag 22 mei met onze natuurgid-
sen Eric en Bert mee op zoek naar dier-
sporen in natuurgebied de Collse Bus.
Het is lastig om vooraf in te schatten 
hoeveel we kunnen ontdekken, maar 
een geoefend oog ziet veel. We ho-
pen een aantal slaapplaatsen van 
reeën, holletjes van muizen, vogel-
nestjes en andere sporen van dieren 
te zien.Jong, oud, iedereenis welkom 
om mee op pad te gaan. 
We verzamelen om 10.00 uur rechts 
van de Collse Hoeve aan de Collse 
Hoefdijk bij de IVN-vlag. De wande-
ling duurt een tot anderhalf uur. Vra-
gen? Mail naar ivnnenen@gmail.com.

Maandagavond-
wandeling Vaart-
broekse Beemden 
met IVN Nuenen
De komende weken organiseert IVN 
Nuenen op maandagavond een plan-
tenwandeling. Tijdens deze eerste 
wandeling op 23 mei verkennen we de 
Vaartbroekse Beemden in Eindhoven.
Het is een afwisselend gebied aan de 
westkant langs de Dommel met uit-
zichten op een gevarieerd landschap. 
Natte en droge gebieden wisselen el-
kaar af waardoor er een grote diversi-
teit aan planten is te vinden. Langs de 
route staan mooie oude bomen. On-
derweg bekijken we verschillende 
soorten bloemen. We kijken ook of 
we insecten en vogels kunnen ont-
dekken. Misschien zien we zelfs spo-
ren van de bever! Het is leuk om tij-
dens de wandeling een aantal plan-
ten te kunnen benoemen, maar het 
gaat vooral om de beleving van de 
natuur en het landschap.
Het is een afwisselende wandeling 
van ca. 1,5 uur. Stevig schoeisel is aan-
bevolen. We vertrekken op de fiets 
om 19.00 uur bij Het Klooster in Nue-
nen. De wandeling start daarna bij 
het bezinkstation aan de Kosmoslaan 
in Eindhoven.

Voorjaarsrit bromfietsclub
Oldtimer Bromfietsclub ‘De Bromvliegers’ organiseert op zondag 22 mei 
De voorjaarsrit. Deze toertocht start in samenwerking met restaurant De 3 
Gebroeders en Café de Stam in Gerwen. Iedereen met een goed verzeker-
de bromfiets of rijwiel met hulpmotor van tenminste twintig jaar oud, kan 
deelnemen aan deze toertocht. Samenkomst en inschrijving vanaf 09.30 
uur bij Gemeenschapshuis D’n Heuvel aan de Heuvel 11, in Gerwen.

bedraagt voor niet-leden €10,-, dit is 
inclusief een consumptie bij de start-
plaats, verzorging op de pauzeplaats 
en een leuke herinnering voor aan de 
bromfiets.

De Voorjaarsrit is onderdeel van de 
‘Brabantse Bromfiets Dagen’ waarbij 
later in het jaar ook ritten georgani-
seerd worden vanuit o.a. Zijtaart, 
Rosmalen en Mariaheide. Bij mooi 
weer worden ongeveer tweehon-
derd deelnemers verwacht. Publiek is 
van harte welkom om te komen ge-
nieten van de aanwezige oldtimers. 
Hiervoor zijn de volgende tijden inte-
ressant: vanaf 09.30 uur verzamelen 
de bromfietsliefhebbers zich bij D’n 
Heuvel. De start vindt plaats om 
10.30 uur. Tussen 14.00 en 15.30 uur 
worden de bromfietsen en Solexen 
weer terugverwacht in Gerwen. 
Kom dus gerust even een kijkje ne-
men en geniet van die Zündapps, 
Kreidlers, Puchs, Solexen enz. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
Mari Berkvens via 06-25444759 of 
kijk op www.bromvliegers.nl

Oldtimer Bromfietsclub De Bromvlie-
gers viert dit jaar haar twintigjarig 
bestaan. Na alle toertochten die geen 
doorgang mochten hebben door de 
covidpandemie kunnen ze dit jaar 
eindelijk weer van start met de Bra-
bantse Bromfiets Dagen. De leden 
komen uit alle windstreken en met 
name uit Zuidoost Brabant. Niet-le-
den zijn uiteraard ook van harte wel-
kom want hoe groter de opkomst, 
des te mooier het evenement. We 
hebben er alles aan gedaan om een 
mooie route te maken door het Bra-
bants landschap over een afstand 
van ongeveer tachtig kilometer met 
ongeveer halverwege een pauze-
plaats. 

Snelheid speelt bij deze toertocht 
geen enkele rol, samen genieten van 
de mooie omgeving is het brommer-
motto van De Bromvliegers. Mocht u 
tijdens deze rit met pech komen te 
staan dan kunt u gebruik maken van 
de bezemwagen die achter de deel-
nemers aan rijdt. De inschrijving is 
geopend van 09.30 tot 10.30 uur en 

Onderscheiding bij afscheid 
Nico van Vroonhoven
Vorige week woensdagavond ontving Nico van Vroonhoven (79), secreta-
ris van Volkstuinvereniging Nuenen, bij zijn afscheid de bronzen erepen-
ning van de gemeente Nuenen. Aan het begin van de algemene ledenver-
gadering op de locatie van De Wentelwiek reikte wethouder Ralf Stulti-
ens de gemeentelijke onderscheiding uit.

stuur, uit naam van alle inwoners in 
het algemeen en de leden van de 
Volkstuinvereniging in het bijzonder, 
zijn waardering en erkentelijkheid 
uitdrukken.

De heer Nico van Vroonhoven is vanaf 
de oprichting van de volkstuinvereni-
ging in 1982 gedurende veertig jaar 
secretaris geweest. Hij had een brede 
taakopvatting waarbij hij verant-
woordelijk was voor de ledenadmi-
nistratie, het sleutelbeheer, de tuin-
toewijzing, het machinebeheer, het 
verzorgen van de bestellingen van de 
zaden, de redactie van het vereni-
gingsblad en het ondersteunen en in-
werken van de andere bestuursleden.
De volkstuinvereniging Nuenen heeft 
200 volkstuinen op twee locaties: 123 
tuinen aan de Papenvoort en 77 tui-
nen aan het Wettenseind. Iedereen 
die in de gemeente Nuenen woont, 
kan lid worden. Wanneer er niet met-
een een tuin beschikbaar is, kom je op 
de wachtlijst. Aan tijdsbesteding 
moet je rekenen op jaarlijks minimaal 
200 werkuren per tuin.
Met deze bronzen gemeentelijke on-
derscheiding wil het gemeentebe-

Burg. Jhr. mr. J. Smits van Oyen schild
In 1984 hielden de Nuenense gilden een speciale tentoonstelling in galerie 
’t Weefhuis van hun rijk bezit aan eeuwenoude gildeattributen en -archief. 
De expositie vond plaats als hommage aan de te jong en onverwacht over-
leden Nuenense burgemeester Jhr. mr. J. Smits van Oyen.

Sleegers van het St. Annagilde Nue-
nen-dorp die bij het 68e schot het 
laatste stukje naar beneden haalde. 
Kapitein Gijs de Brouwer kon hem 
daarna het schildje uitreiken. Vol-
gend jaar wordt er door de vijf Nue-
nense gilden weer om dit wissel-
schild geschoten.

Als dank voor deze hommage schonk 
mevrouw Smits van Oyen aan de 
Nuenense gilden een herinnerings-
schild. Het was een wisselschild waar-
voor onder de Nuenense gilden jaar-
lijks zou worden gestreden. Afgelo-
pen zondag kon in de stralende zon 
weer om het schild gestreden wor-
den. Het was gildebroeder Louis 

schild geschoten.

Kapitein Gijs de Brouwer (links) reikt het schildje uit aan Louis Sleegers van het St.Annagilde

Vij� arig jubileum    
fysio- en ergotherapie Kwiek
Het was een succesvolle en gezellige beweegroute afgelopen 11 mei. 
Olga Commandeur (bekend van Nederland in Beweging) was door Fysio- 
en ergotherapie uitgenodigd om de wekelijkse Kwiek beweegroute te be-
geleiden vanwege hun vijfjarig bestaan.

De route is er om bewegen in de bui-
tenlucht te stimuleren. Door samen 
te wandelen en te oefenen wordt het 
makkelijker om het lichaam in bewe-
ging te brengen. Een keer meedoen? 
Dat kan gratis iedere woensdag om 
13.00 uur vanaf de praktijk aan de 
Vincent van Goghstraat 139.

Foto’s: Frank van Welie (LON)

ACTIVITEITENAGENDA

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

Donderdag 19 mei
13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop 

LEV Groep
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Donderdag 19 mei
19.30 uur Bijeenkomst ruilkring Lets Nuenen

Met lezing: Kiki van Luttervelt over 
Bijna Thuis Huis Latesteyn

Weverkeshof, Nuenen

Donderdag 19 mei
20.00 uur Drijehornicklezing: De kartering 

van het hertogdom Brabant
BS. De Dassenburcht, Jacob Catsstraat, 

Nuenen

Vrijdag 20 mei
19.30 uur Film Cultuur Avonduur

Het Klooster Nuenen
19.30 uur Kienavond Lieshout

Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout

Zaterdag 21 mei
12.00-17.00 uur Tentoonstelling van Quilts

De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen 
14.00 uur Archipel Muziekconcours halve 

fi nale. Akkers, Margot Begeman 9, Nuenen

Zondag 22 mei
09.30 uur Voorjaarsrit bromfi etsclub

Start bij D’n Heuvel, Heuvel 11, Gerwen
10.00-13.00 uur Garage sale 

in de woonwijk Eeneind 

Zondag 22 mei
10.00 uur Diersporenwandeling 

met IVN Nuenen
Verzamelen rechts van de Collse Hoeve aan 

Collse Hoefdijk bij de IVN-vlag

Zondag 22 mei
15.00-17.00 uur Khaled live on bass 

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
te Nuenen

Maandag 23 mei
Wandeling Vaartbroekse Beemden met IVN 
Nuenen. 19.00 uur Vertrek vanaf Het Kloos-

ter, Nuenen. Wandeling start bij 
bezinestation Kosmoslaan in Eindhoven

Woensdag 25 mei
20.00 uur informatieavond 

Thema Zonnepanelen
Commissiekamer Gemeentehuis Nuenen

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 
10.00-17.00 uur Beelden in het Park 

Park Nuenen

Zaterdag 28 mei 
12.00-17.00 uur Open Middag 
Seniorenvereniging Senergiek 

Het Klooster, Nuenen

Zilveren erepenning voor  
De Drijehornick
Op zaterdagmiddag 14 mei ontving heemkundekring De Drijehornick bij 
bevordering de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen. Wethou-
der Ralf Stultiëns reikte de erepenning en oorkonde uit tijdens de viering 
van het 50-jarig jubileum in Het Klooster te Nuenen.

viering van het 40-jarig jubileum ont-
ving de vereniging al de erepenning 
in brons.
Heemkunde, naar het woord heem, is 
onderzoek naar de eigen leefomge-
ving. Heemkunde valt onder het im-
materiële culturele erfgoed en omvat 
alle wetenschappen op lokaal of regi-
onaal niveau. Het onderzoek kan ge-
richt zijn op de geschiedenis, bijvoor-
beeld archeologie, geografie, demo-

Heemkundekring De Drijehornick is 
opgericht in 1971 en de naam Drije-
hornick is een schrijfwijze van het 
plaatselijke toponiem Driehurk, dat 
driehoek betekent. De naam symbo-
liseert de drie dorpen van de ge-
meente Nuenen. De cultuurhistori-
sche vereniging De Drijehornick zet 
zich in voor het behoud van het cul-
turele erfgoed in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Bij de 

grafie enzovoorts. Heemkundekring 
De Drijehornick onderneemt uiteen-
lopende activiteiten, zoals de organi-
satie van de jaarlijkse Open Monu-
mentendag, lezingen en er zijn diver-
se werkgroepen. Door middel van di-
verse activiteiten wil de heemkunde-
kring de kennis en belangstelling van 
de lokale geschiedenis en cultuur 
vergroten en verspreiden. Er is ook 
een verenigingsblad Drijehornickels 
met leerzame onderwerpen en arti-
kelen. Met de website is alle informa-
tie ook digitaal beschikbaar.
Met deze zilveren gemeentelijke on-
derscheiding wil het gemeentebe-
stuur, uit naam van alle inwoners in 
het algemeen en voor de leden van 
Heemkundekring De Drijehornick in 
het bijzonder, zijn waardering en er-
kentelijkheid uitdrukken.

Kienavond Lieshout
De kienavonden worden gehouden 
in de grote zaal van het Dorpshuis 
Grotenhof 2 in Lieshout. De prijzen 
die u kunt winnen bestaat uit goed-
gevulde boodschappentassen, kof-
fiepakketten en geldbedragen. Aan-
staande vrijdag 20 mei nodigen wij u 
van harte uit. Aanvang 19.30 uur en 
de zaal is open om 18.30 uur. Iedereen 
is welkom op onze kienavond.
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U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangeleverde 
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Mountainbike 
Challenge 
Nuenen
Op woensdagmiddag 1 juni organi-
seren we een Mountainbike Challen-
ge! Om 14.00 uur openen we de ATB 
Crossbaan aan de Pastoorsmast in 
Nuenen. Na de officiële opening kun 
je meedoen aan een echte ‘moun-
tainbike challenge’. De challenge is 
bedoeld voor kinderen in de leeftijd 
van 10 tot en met 17 jaar. 

Kun jij zo langzaam mogelijk fietsen 
zonder om te vallen of af te stappen? 
Lukt het jou om al fietsend flesjes van 
de grond te pakken? Durf jij het aan 
je fiets skills te laten zien? Doe mee 
en maak kans op een leuke prijs!

Meedoen met de MTB challenge? 
Meld je dan nu aan via www.actief-
nuenen.nl of via een mail naar clau-
dia.sweegers@levgroep.nl en kom op 
1 juni met je eigen fiets én helm naar 
de ATB-crossbaan. Ook als je niet 
meedoet aan de challenge ben je na-
tuurlijk welkom om te komen kijken 
en/of fietsen!

Zien we je dan?
Voor vragen of informatie kun je con-
tact opnemen met Claudia Sweegers, 
Combinatiefunctionaris LEVgroep Nue-
nen: claudia.sweegers@levgroep.nl / 06 
- 11 51 81 94

Een initiatief van enkele bewoners van het Eeneind

Garage sale op het Eeneind
Op zondag 22 mei van 10.00 tot 13.00 uur wordt er weer een garage sale in 
de woonwijk Eeneind georganiseerd. Ruim 25 enthousiaste bewoners 
doen mee en zullen hun koopwaar aanbieden vanuit hun garage of oprit.

Namens de organisatie wensen wij u 
alvast een gezellige en leuke och-
tend. Wij hopen op mooi weer en een 
groot aantal bezoekers, zodat dit 
voor iedereen weer een geslaagd 
evenement wordt.

Tijdens het evenement zullen bij de 
ingang van de woonwijk (vanaf de 
Geldropsedijk), plattegronden wor-
den uitgedeeld. Hierop staat de loca-
tie van de deelnemers en een loop-
route aangegeven. Mocht u nieuws-
gierig zijn, dan kunt u deze platte-
grond ook alvast downloaden (onge-
veer 1 week van tevoren) vanaf de 
site www.eeneind.nl.

Mocht u met de auto komen, dan 
kunt u parkeren achter het Enodege-
bouw (Eeneind 1) en op het grasveld 
aan de Refelingse Heide (P3 van het 
Laco strandbad). Komt u met de fiets, 
dan mag u uw fiets parkeren aan de 
voorzijde van het Enodegebouw.

Vergroot op website: www.eeneind.nl

‘Meet en Greet’ bij Kids   
Society Erica Kinderopvang
Weekend- avond- en nachtdiensten in Zorg en Welzijn beu? Kids Society 
Erica Kinderopvang in Nuenen maakt een overstap met salaris mogelijk.

Kids Society Erica kinderopvang kijkt 
graag met je naar jouw mogelijkhe-
den om over te stappen met oplei-
ding én salaris. Fulltime werken (36 
uur) of parttime werken past binnen 
de mogelijkheden. Het verkort oplei-
dingstraject dat naar een erkend di-
ploma en een baan leidt kan binnen 
vier maanden worden afgerond. Tij-
dens de opleiding werk je alvast mee. 
Daarmee ben je ook verlost van de in-
tensieve weekend-, avond- en nacht-
diensten. Deze kent Kids Society Erica 
Kinderopvang niet.

Ben je verhinderd op 23 mei of wil je 
meer weten? Kijk dan nu alvast op 
de website of neem contact op met 
onze collega Ine Dielissen via tele-
foonnummer 06 51747895. Werk je 
al in de kinderopvang? Ook dan ben 
je natuurlijk van harte welkom om 

Ben jij een beroepskracht in het werk-
veld Zorg en Welzijn met minimaal 
een MBO 3 of 4 niveau beroepskwali-
ficatie? Denk je wel eens aan een 
overstap naar de kinderopvang? Kom 
dan op maandag 23 mei naar de 
‘Meet en Greet’ avond bij Kids Society 
Erica Kinderopvang aan de Jacob 
Catsstraat 1 in Nuenen. Van 19.00 tot 
20.30 uur staat de koffie voor je klaar. 

Nieuw boek van Wim Daniëls

De Dikke Daniëls en tv-optredens

der op radio en tv. Hij is geboren en 
getogen in Aarle-Rixtel en woont 
met zijn vrouw Wies in Eindhoven in 
het gebied Eckart, dat vroeger bij de 
gemeente Nederwetten hoorde. 
Wim fietst wel en paar keer per week 
van zijn huidige woonplaats naar zijn 
geboortedorp Aarle-Rixtel en komt 
dan op die route door Nuenen en 
Gerwen. Geen vaste stamgast in Ger-
wen, wel is café De Stam een pleister-
plaats voor deze fietsfan.

Het dorp
Afgelopen week nog was hij in ge-
sprek met de terrasbezoekers in Ger-
wen. Hij liet weten dat vanaf zondag 
22 mei de tweede reeks van zes afle-
veringen van het programma ‘Het 
dorp’ van Omroep Max op NPO1 
wordt uitgezonden. Samen met ac-

De Dikke Daniëls is van de eerste tot 
en met de laatste pagina een ode aan 
zijn grote liefde: de Nederlandse taal.

Wondere wereld van de taal
Wim Daniëls heeft zich zijn hele leven 
al verwonderd over taal; over haar le-
nigheid, haar subtiliteit en haar com-
plexiteit. Met De Dikke Daniëls schrijft 
Wim hét grote overzichtswerk, waarin 
hij al die prachtige, onderbelichte en 
overgewaardeerde aspecten van de 
taal de revue laat passeren. Met een 
jeu waar het vertelplezier van afspat 
neemt hij de lezer mee in Wims won-
dere wereld van de taal.

Pleisterplaats in Gerwen…
Wim Daniëls is een bekende in onze 
gemeente en de bekendste Braban-

De Dikke Daniëls: ode aan de Nederland-
se taal…(fotoCeez)

een overstap te maken naar Kids 
Society Erica Kinderopvang.
www.werkenbijkidssociety.nl

Schrijver en taalkunstenaar Wim Daniëls heeft een nieuw boek geschre-
ven: De Dikke Daniëls. Het is met 350 pagina’s inderdaad een van zijn dik-
ste boeken. 

teur Huub Stapel rijdt deze dorpsjon-
gen dan weer rond in het Engelse zij-
span en doet diverse Nederlandse 
dorpen aan.

Nederland op Film
In juni en juli presenteert Wim Dani-
els - ook voor Omroep Max en dan op 
NPO2 - het tweede seizoen van de 
zesdelige tv-serie ‘Nederland op Film’, 
over amateurfilms en -filmers van 
vroeger, uit de tijd van de 8mm-film. 
Beide tv-series warm aanbevolen. 
Brabander Wim Daniëls voelt zich 
thuis op het Gooise matras…

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

 VERGUNNINGEN PERIODE 
 10-05-2022 EN 16-05-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vroente 53 Plaatsen van een dakopbouw 
Lies de Kruij� gaarde 14 Plaatsen van een balkon 
Berg 2 en 4 Vervangen van kozijnen 
Theo van Goghhof 91 Plaatsen van twee kozijnen 
Vrouwkensakker 17 Tijdelijk wijzigen van het gebruik voor een 
 opvanglocatie 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Dubbestraat 2B Nuenen Splitsen van woonboerderij 
Keizershof 124 Plaatsen van een erker aan de voorzijde
 van de woning 
Eeneind 61 Oprichten van een bedrijfsloods 
  
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Beekstraat 16 Vervangen van de bestaande woning 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Parkstraat 25A Uitoefening van horecabedrijf 
Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt 
achter Boord 25 Asperges aan het veld van 21 mei  t/m 6 juni
 dagelijks vanaf 12.00-23.30 uur op het  
 terrein 
Nuenen ca. Bedevaart van Valkenswaard naar Handel  
 en vice versa met rustpunt aan Park 
Landgoed Gulbergen 
aan Schoutse Vennen Openlucht tuinbeurs Bloem & Tuin 
Tunneltje Stremkespad 
onder Europalaan Gra�  ty kunst spuiten 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
achter Boord 25 Pop-up restaurant evenement Asperges 
Collseweg 22a Gebruik van een exploitatievergunning 
Sportpark Oude Landen Activiteiten in tent t.g.v. 
 Feestweek 100 jaar RKSV 
Collseweg 10 Gebruik van een exploitatievergunning  
Hoge Brake 12 Gebruik van een terrasvergunning 

Vincent van Goghstraat 90 Terrasvergun- 
 ning tot wederopzegging 

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

Duurzame   
Lions BBQ   
bij Weverkeshof
Op zondag 12 juni organiseren de le-
den van de Lionsclub Nuenen een 
gezellige duurzame BBQ op het ter-
rein van de Nuenense dorpsboerderij 
Weverkeshof. Zij doen dit, in samen-
werking met enkele Nuenense on-
dernemers, om geld in te zamelen 
voor een goed doel: de verduurza-
ming van Weverkeshof.
Daar kan men het geld goed gebrui-
ken voor onder meer de aanschaf van 
zonnepanelen.

Onlangs heeft Weverkeshof, als win-
naar van de actie waarmee de Rabo-
bank actief wil bijdragen aan een 
duurzamere leefomgeving, te horen 
gekregen dat ze kan rekenen op een 
subsidie voor het aanschaffen en in-
stalleren van zonnepanelen van 
maximaal € 10.500,-. Aan de samen-
stelling van het bedrag dat Wever-
keshof zelf nog zal moeten opbren-
gen om voor de subsidie in aanmer-
king te komen, hopen de Lions met 
hun duurzame BBQ een mooie bij-
drage te kunnen leveren.

U bent van harte uitgenodigd om aan 
deze bijzondere middag en avond 
deel te nemen. U wordt dan vanaf 
17.00 op Weverkeshof ontvangen om 
na een geanimeerde borrel vervol-
gens te kunnen genieten van een keur 
van duurzame producten; vlees, vis, 
groenten en fruit, afkomstig van be-
kende Nuenens leveranciers, dat vanaf 
18.00 uur op deskundige duurzame 
wijze op de BBQ wordt bereid; en dat 
alles onder het genot van een drankje 
en muzikaal ondersteund door het ge-
weldige Jazztrio The Mellowtones (htt-
ps://themellowtones.nl/).
Voor tickets à € 20,- per persoon kunt 
u zich aanmelden via de website: 
www.lionsnuenen.nl/actie
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PromsFestival@TheLake:   
alles komt samen!
Door Nannie van den Eijnden

De aula van openbare basisschool De Rietpluim barstte zondag 15 mei uit 
zijn voegen. Na maanden repeteren door combo, big band, strijkers, bla-
zers, solisten en backing vocals met dirigent Rob van Reijmersdal, kwam 
het voltallige promsorkest deze zomerse dag voor het eerst samen met 
álle zangers m/v in een grote ‘generale’ repetitie.

“Mijn zangcoach herinnerde 
mij zich en heeft me 
voorgedragen. Ik heb 
geauditeerd en ben 
aangenomen”

Marc, solist

Het wordt spectaculair!
Alleen al het repertoire: zeer veelzij-
dig. Bekende pop-, jazz-, rock-, swing- 
en meezingnummers, zowel Neder-
lands-, Engels- als Franstalig. Soliste 

Rob vroeg dan ook om het volume 
laag te houden en repeteerde deze 
keer het programma van achter naar 
voren. Met solo’s en duetten door 
acht solisten, ondersteund door een 
achtergrondkoor van maar liefst tien 
zangers en zangeressen. Diverse 
nummers van de ruim twintig staan al 
als een huis. Iedereen is zeer gemoti-
veerd en tot het uiterste geconcen-
treerd. Rob is enthousiast en positief. 
Hij geeft aan waar het goed gaat en 
waar nog accent mag worden gelegd. 
Iedereen wordt opgetild, Rob haalt 
alle talent naar boven en creëert bele-
ving. Ieder stuk wordt met een heel 
eigen sfeer neergezet, dat voel je bij 
de eerste noten al. Kippenvel!

Alles komt samen: voltallig orkest met combo, blazers, strijkers, solisten en backing vocals. 
Een kleurrijk palet. Fotografie: Alexander van der Dussen.

Daphne Kamerbeek begon een liedje 
in het Frans en schakelde vloeiend 
over op Nederlands, in de vertaling 
van Ramses Shaffy. Marc Schouten, 
solist uit Geldrop, zingt drie nummers 
in het Nederlands en Frans waaron-
der een duet. Hij vertelt hoe hij door 
zijn zangcoach is voorgedragen en na 
zijn auditie is aangenomen. Behalve 
de mooie overgangen in verschillen-
de talen en stijlen zijn er andere ver-
rassingselementen: het achtergrond-
koor heeft bij een arrangement van 
Rob ook een sologedeelte.

De ritmesectie, combo opnieuw 
uitgebreid
Toen de eerste editie van de @the-
Chapel concerten werd georgani-
seerd, moest een orkest samenge-
steld worden. Daar de organisatie 
van deze concerten in beginsel is 
ontstaan vanuit Blaasband ‘De Klip-
peleaters’ was het relatief eenvoudig 
om een degelijke blazersectie op de 
been te krijgen. Als je een bigband of 
swingorkest op wilt richten, heb je 
echter een combo nodig, dat is de 
‘backbone’ van het orkest en bestaat 
in de basis uit drums, bas en gitaar. 
Maar de organisatie wilde meer… 
een pianist, een extra gitarist en per-
cussie! Rock- en popnummers heb-
ben vaak synthesizers in zich en heel 
veel percussie, dus het combo wordt 
weer uitgebreid met een extra toet-
senist en een extra sologitarist. 

Allemaal mensen die hun sporen in de 
muziek ruimschoots hebben verdiend:
Sologitaar: Leo van der Linden 
(Nünenthaler Schurzenjager, Unit4)
Sologitaar: Andert Hoeijmakers (Draan, 
Millers inc, Fools on fuel, First Class)
Slaggitaar: Rene Hofhuis (The Ob-
vious, de Jongens van Plezier en Izzut)
Drums: Mart-Jan Verweij (BB Dynami-
te, Out of the Blues)
Bas: Rob Hofhuis (The Obvious, de 
Jongens van Plezier, Inflow en Izzut)
Piano: Albert Weijers (oh my Soul)
Toetsen: Paul van Acht (Triple B, Pro-
ject fear, Hydrophobia, Skalala)
Percussie: Jeroen Vulto (Symfonisch 
Harmonieorkest Amsterdam, Symfo-
nisch Blaasorkest Amsterdamse Tram-
harmonie, Harmonie Heer Vooruit 
Maastricht, Scratch-orkest Leidse Musi-
caldagen).

“De ‘backbone’ van een 
orkest zijn betekent iets. Al is 
het maar dat we als eerste 
begonnen met repeteren en 
bij heel veel verschillende 
repetities aanwezig moeten 
zijn. Dat we constant met 
enorme hoeveelheden 
apparatuur sjouwen…
maar er is bijna niks mooiers 
dan aan dit project mee te 
mogen werken!!”

Rob, bassist

En tot slot: het terrein
De voorbereidingen bij Strandbad 
Enode zijn begonnen. De trampoline 
is weggehaald en de grond is vlak ge-
maakt voor de inrichting van het ter-
rein en de bouw van het immense 
podium in verschillende hoogten!

PromsFestival@TheLake op 9 en 10 
september wordt een waanzinnig 
spektakel. Alleen al door dit grote 
Nuenens orkest met solisten, achter-
grondkoor en dansers. Topattractie 
van de avond is natuurlijk Waylon 
met band. En The Surphonics zijn 
met hun sixties muziek een heerlijke 
opwarmer aan het begin van de zo-
meravond. Bestel je kaarten alvast via 
de website, het is zo september!!
www.promsfestival.nl
Volg promsfestival op Facebook en 
Instagram.

Historische Filmcyclus Helmond 
terug in De Cacaofabriek!
Op maandag 23 mei aanstaande is het weer zo ver: een nieuwe film over 
(historisch) Helmond. Zuid-Oost Brabant in het algemeen en Helmond in 
het bijzonder hebben een rijke geschiedenis; een geschiedenis die het 
waard is om meer bekendheid te krijgen.

Open koren weken bij De Roostenzangers

Op zoek naar een koor?
Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ zet op donderdag 19 
mei, 2 juni en 9 juni van 19.30 uur tot 22.30 uur in Wijkcentrum Fab28, Fa-
britiuslaan 28 in Eindhoven de deuren open voor iedereen die (geheel 
vrijblijvend) met het koor wil kennismaken. Sopranen, alten, tenoren en 
bassen, iedereen is welkom. Koorervaring is een pré, maar geen vereiste.

ten. Meer informatie via contact met 
Mary Swijghuisen Reigersberg, tel. 
0499-39 61 53 of e-mail roostenzan-
gersehv@gmail.com of op de site 
www.roostenzangers.nl

De open repetities zijn onderdeel van 
de nationale open koren weken 
waarin alle Nederlandse koren de 
deuren openzetten en zichzelf en het 
weer samen zingen op de kaart zet- Muziek in    

de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 21 mei, 15.00 uur. Meesterlijke 
variaties: Pianorecital door Maurick 
Reuser.

Deze middag hoort u Maurick Reuser, 
internationaal prijswinnend pianist, 
componist en presentator met een 
passie voor het oosten. In zijn piano-
recital vormen variaties het centrale 
thema, met werken van Beethoven 
tot Mozart en Chopin die qua expres-
siviteit wonderbaarlijk veel gelijke-
nissen hebben.

Reusers eigen werk is geïnspireerd 
op Debussy, Messiaen en Takemitsu. 
Van deze laatste klinken vanmiddag 
subtiele variaties die qua muzikale 
sensitiviteit en focus op klankkleur 
een vervolg lijken op de traditie van 
de eerste twee. 

Het programma is dus een mix van 
oude én nieuwe klassieken.
Registratie en betaling voor dit con-
cert kunt u desgewenst vooraf rege-
len via www.muziekindecathrien.nl

Deze keer kunt u diverse filmbeelden 
verwachten van de Tweede Wereld-
oorlog, meer specifiek de bevrijding 
van Zuid Oost Brabant. Natuurlijk is 
Helmond-kenner Jan van Bussel van 
de partij om de beelden - samenge-
steld door Henk Wasser - van deskun-
dig commentaar te voorzien. 
De middag start om 14.00 uur, entree 
bedraagt 5 euro.

Gratis webinar studie� nanciering MBO
Jongeren die (bijna) 18 jaar zijn en na de zomer een mbo-opleiding gaan 
doen of al begonnen zijn kunnen studiefinanciering aanvragen. Maar 
hoe regel je dat? Om jongeren en hun ouders (of verzorgers) hier goed op 
voor te bereiden organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) don-
derdag 19 mei om 19.30 uur een gratis webinar. Het webinar is gewoon 
thuis te bekijken via de telefoon, tablet of computer. Aanmelden kan via 
duo.nl/webinar.

Garagesale/ko� erbakverkoop Lieshout 
De seniorengroep SMW organiseert weer een garagesale/kofferbakverkoop in de 
straten Sluiter, Melter en Wolwever in Lieshout op zondag 29 mei. 
Er is van alles te koop; huisraad antiek kleren gebruikspullen en zeer veel el-
pees. De sale begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. De kosten voor een 
plaats zijn € 7,-. Men mag geen afval achterlaten. De toegang is natuurlijk gratis. 
Opgeven kan via telefoonnummer 06-51256440 of via mail naar j.timmers@
chello.nl. Bezoekers kunnen bordjes volgen of via navigatie 5737 AE.

In een 45 minuten durende live-uit-
zending leggen experts van DUO aan 
de (aankomende) mbo-studenten 
(en hun ouders) uit hoe studiefinan-
ciering werkt, waar je recht op hebt 
en hoe je het studentenreisproduct 
aanvraagt. Er is ook ruimte om vra-
gen te stellen. Alle webinars kan men 
later terugkijken via duo.nl/webinar.

DUO voert voor het ministerie van 
OCW onder andere wetten en rege-
lingen uit op het gebied van bekosti-
gen van onderwijsinstellingen, ver-
strekken en innen van studiefinan-
ciering en tegemoetkoming school-
kosten en het verzorgen van het 
proces diploma-erkenning en -lega-
lisatie.
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Beelden   
in het Park
Donderdag 26 mei van 11.00 tot 
16.00 uur exposeren amateur beeld-
houwers, evenals voor de corona-
pandemie, hun beelden in het park in 
Nuenen. Er zijn tussen de 60 en 80 
beelden te bewonderen. Wij nodigen 
u uit om in gesprek te gaan met de 
beeldhouwers. Veel beelden worden 
ook te koop aangeboden. 
De toegang is gratis.

Khaled live on bass 
op Weverkeshof
Khaled komt op zondag 22 mei van 
15.00 tot 17.00 uur op Weverkeshof 
muziek maken.
Hij speelt al vanaf zijn 16e pop, funky 
jazz en blues met verschillende 
bands in Egypte, Jamaica, Engeland 
en Nederland en maakt nu ook zijn 
eigen muziek.
Tot ziens op Weverkeshof, Jonkheer 
Hugo van Berckellaan 5, te Nuenen 
en zoals altijd is de toegang gratis.

De psychosociale kant van ziek zijn
De afgelopen week zat ik op een terras. Ik raakte aan de praat met de 
vrouw aan het tafeltje naast me. Een opgewekte vrouw van 38 jaar. Ze 
vertelde dat ze met haar kinderen op vakantie was en dat ze nu even 
tijd had voor zichzelf. De kinderen waren met een vriendin naar een 
subtropisch zwemparadijs. Het was haar eerste vakantie na een inten-
sieve behandeling tegen borstkanker. Ze was nu twee jaar hersteld en 
vandaag kon ze voor het eerst sinds lange tijd weer op een terras zitten 
en genieten van de voorjaarszon. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse 
column verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen. 

derouwcoach.nl

De psychosociale kant van ziek zijn

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Stel je eens voor dat je zelf kanker 
krijgt of dat je lichaam op een andere 
manier hapert. Als gevolg van een 
ernstig ongeluk of chronische ziekte. 
Denk aan een beroerte waardoor je 
spraak blijvend is verstoord of chroni-
sche darmproblemen waardoor je al-
tijd in de buurt van het toilet moet 
blijven. Dat heeft enorme impact op 
je dagelijks leven in zowel lichame-
lijk, psychisch als sociaal opzicht.

De mevrouw op het terras vertelde 
dat ze veel onbegrip tegenkomt. Ze 
was blij dat ze er weer goed uit ziet na 
haar ziekte. Maar juist daardoor gaat 
de omgeving er van uit dat ze alles 
ook weer kan. Dat is helaas niet zo. Ze 
was ontzettend blij dat haar vriendin 
met haar kinderen naar het zwem-
bad ging, omdat dat voor haar te ver-
moeiend was. 

Als rouwcoach begeleid ik regelma-
tig mensen in zo’n situatie. Blijvend of 
langdurig verlies van gezondheid 
leidt tot rouw. Als het je overkomt, 
beland je in een positie waarin je niet 
wilt zijn en die je soms ook maar 
moeilijk kunt bevatten. Je staat voor 
de taak om je leven op een zodanige 

manier opnieuw vorm te geven dat 
de beperkingen waarmee je wordt 
geconfronteerd daar in passen. Ei-
genlijk ben je bezig jezelf opnieuw 
uit te vinden. Zoeken naar een nieu-
we manier om je te verhouden tot de 
wereld. Dat is de psychische en so-
ciale kant van chronisch ziek zijn.
Omgaan met de psychosociale kant 
van ziek zijn doe je niet zomaar. Je 
moet de realiteit van de nieuwe wer-
kelijkheid onder ogen zien in al zijn 
facetten, de emotionele pijn toelaten 
en op zoek gaan naar een nieuw 
evenwicht. Dat kan een lastige zoek-
tocht zijn. Gelukkig is er ondersteu-
ning mogelijk. 

Pinksterweekend wordt bomvol muziekweekend

Park Festival Nuenen 3 - 4 - 5 - 6  juni
Het gehele Pinksterweekend (live)muziek in het Park van Nuenen. Vier 
dagen gezellig feesten en genieten van een gevarieerd en gratis toegan-
kelijk muzikaal spektakel. Voor iedereen, van jong tot ouder.

80’s & 90’s LIVE 
Zaterdagavond 4 juni
Tijd voor een ouderwets feestje. De 
band Clear Out keert terug voor een 
eenmalig reünieoptreden! Geniet 
van lekkere live-muziek uit de jaren 
80 en 90 van o.a.: Golden Earring, De 
Dijk, Anouk, Tina Turner en vele ande-
ren. Vanaf 22.00 uur.
Daarvoor al speelt CASTLE. Met hun 
POP- en SOULklassiekers staat de 
band garant voor een vet feest. Aan-
vang 20.30 uur.

BLUES’M Festival
Zondag 5 juni
Deze dag staan tussen 14.00 en 19.00 
uur vier top Blues bands op het po-
dium die ieder een uur spelen. Zie 
voor info www.sunnybluesnuenen.nl 

De Vrienden van Nuenen live
Maandag 6 juni
Naar het idee van ‘De Vrienden van 
Amstel Live’ treden van 14.30 tot 
18.00 uur tal van Nuenense toparties-
ten en supertalenten op met een ge-
weldige live band. Een middag ge-
nieten van een gevarieerd muziek-
programma. 

PROGRAMMA

SILENT DISCO  (voor JONGEREN)
Vrijdagavond 3 juni
Van 20.00 tot 24.00 gaan de jongeren 
los op de SILENT DISCO.  Een DJ draait 
via koptelefoons de lekkerste hits. 
Lekker swingen in de buitenlucht!

HIP IN HET PARK  (voor KIDS)
Zaterdagmiddag 4 juni
Van 13.30 – 17.00 uur. Tijdens de su-
perleuke kindermiddag is er een mini 
disco, een MEET & GREET met Anna 
en Elsa (Frozen) en gratis frietjes en 
ranja. En, als klap op de vuurpijl, is er 
om 16.00 uur een live optreden van 
DE HIPPE GASTEN. 

Blokje Om Dichter in Beeld 
rondom Nederwetten

Elke derde zondag van de maand wordt er gewandeld, in 
het kader van 200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
een wandel- en inspiratiecyclus in woord en beeld. Zo 
ook afgelopen zondag met een wandeling rondom 
Nederwetten.

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

Deze derde wandeling vond plaats onder leiding van twee en-
thousiaste gidsen van het IVN. Een twintigtal mensen verza-
melde zich om 13.00 uur bij restaurant de Kruik. Enkele gedich-
ten werden voorgedragen waarna de gidsen de groep leidden 
door natuurgebieden Wettens Broek, Heerendonk en Stad van 
Gerwen. Het was een flinke wandelafstand van negen kilometer 
maar goed te doen, dankzij de stralende zon en lichte bries. Tijdens de 
route werden nog enkele gedichten van Dichters collectief Nuenen voorgelezen over on-
der andere de Oude Toren en de Piet Renderbrug. Verder werd volop genoten van de jon-
ge kalfjes en veulens langs de paden. 

Elke derde zondag van de maand wordt er gewandeld, in 
het kader van 200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
een wandel- en inspiratiecyclus in woord en beeld. Zo 
ook afgelopen zondag met een wandeling rondom 

ten werden voorgedragen waarna de gidsen de groep leidden 
door natuurgebieden Wettens Broek, Heerendonk en Stad van 
Gerwen. Het was een flinke wandelafstand van negen kilometer 

Street art   
in residence
Groot Graffiti-evenement voor Nue-
nense jongeren in het kader van de 
feestelijkheden rondom Nuenen 
Gerwen en Nederwetten 200 jaar één 
gemeente.

ALS VAN GOGH NU IN NUENEN GE-
LEEFD HAD, DAN HAD HIJ VAST 
GRAFFITI GEMAAKT.

In zijn schilderijen en tekeningen liet 
Vincent zien dat hij geraakt was door 
de armoede van de boerenbevolking 
en de wevers in Nuenen.
Door zijn schilderijen en tekeningen 
wilde hij die armoede onder de aan-
dacht brengen. Eigenlijk hetzelfde als 
tegenwoordig veel graffiti artists 
doen!

Voor het graffiti-event zoeken we 
jonge talenten die in staat zijn hun in-
gediende ontwerp van een PIECE in 
het groot uit te voeren in het tunnel-
tje onder de Europalaan, vlakbij het 
Nuenens College.

Zie je het voor je?
JOUW GRAFFITI metershoog op de 
wand van het tunneltje! Hier komen 
iedere dag honderden mensen langs!
En zij zien stuk voor stuk J O U W P I E C E!! 
Sick!

Op NGN200.nl/street-art/ vind je alle 
informatie. Doe mee en meld je aan 
vóór 25 mei

Eerste pinguïnkuiken    
in Dierenrijk
Het eerste pinguïnkuiken in Dierenrijk is geboren. Eind vorige maand kroop 
het kuiken van deze in de natuur bedreigde diersoort uit het ei. Het ge-
slacht van het jonge dier is momenteel nog niet bekend. De Humboldt pin-
guïns kwamen in 2020 naar het dierenpark in Mierlo. Met de komst van het 
kuiken, heeft Dierenrijk momenteel zesentwintig pinguïns. Stephan Rij-
nen, hoofd dierverzorger Dierenrijk, laat weten: “Het gaat erg goed met het 
kuiken, zijn ouders zijn erg beschermend over hem en hij groeit als kool.” 

te: “Voor deze pinguïnsoort is er een 
Europees managementprogramma. 
We zijn blij en trots dat we met de ge-
boorte van dit kuiken kunnen bijdra-
gen aan de gezonde populatie van 
deze soort in dierentuinen.”

Bedreiging
In het water zijn de natuurlijke vijan-
den van deze dieren zeeluipaarden, 
zeeberen, zeeleeuwen, haaien en or-
ka’s. Ook op het land zijn er natuurlij-
ke vijanden te vinden, namelijk vos-
sen, slangen, honden en katten. Deze 
dieren hebben het voorzien op de ei-
eren en de jongen. Ook de mens 
vormt een grote bedreiging voor de 
pinguïns, mede door olievervuiling 
en overbevissing. Daarnaast wordt 
ook de broedplaats van deze dieren 
verstoord door de mens. Het nest be-
staat namelijk uit een uitgegraven 
kuil met een dikke laag opgedroogde 
vogelpoep. Deze vogelpoep is zeer 
vruchtbaar, waardoor deze laag door 
mensen wordt afgeschraapt. Rijnen 
is dan ook erg blij met deze geboor-

Eerste pinguïnkuiken    

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

Gas erop om van het gas af te gaan
Het is fijn leven, wonen en werken in Nuenen. En dat willen Tom, Er-
win en David zo houden! Daarom zijn ze aan de slag gegaan met 
hun eigen wijk Boschhoeve.

maat gaan isoleren en ventileren 
hand in hand.

Bij bewoners Tom en Lieke van 
Beek is een blowertest gedaan. In 
hun woning is windkracht 5 na-
gebootst; dan kun je op zoek naar 
kieren en tocht. Hun enthou-
siasme groeide naarmate er meer 
verbeterpunten op tafel kwamen. 
Met deze inzichten kunnen be-
woners aan de slag en omzetten 
in acties om de huizen optimaal 
te krijgen.

Inmiddels worden er bijeenkom-
sten voor de buurt gepland en 
wat het buurtteam betreft kan 
het gas erop om Boschhoeve van 
het gas te krijgen. 

Ben of ken jij een inwoner die 
zorgt voor een fijn Nuenen, nu of 
later? Geef het door via de e-mail 
Stroomversnelling@nuenen.nl

Half maart namen Tom van Beek, 
Erwin van den Berg en David van 
Tricht het initiatief om te onder-
zoeken of de huizen in de Bosch-
hoeve gasloos verwarmd kunnen 
worden. Al snel is duidelijk dat de 
vele mogelijkheden een juiste 
keuze er niet gemakkelijker op 
maken. Het Buurtteam stelde de 
gemeente Nuenen de vraag: wat 
is er mogelijk aan begeleiding? 
Na de eerste kennismaking is er 
een route uitgezet waar het team 
de komende maanden mee aan 
de slag gaat. 

De initiatiefnemers krijgen on-
dersteuning van Cis van Beers van 
Buurkracht die het proces bege-
leidt. Het doel is om alle buurtbe-
woners juist te informeren over 
de huidige situatie, welke stap-
pen zij kunnen zetten om uitein-
delijk hun huis duurzaam, com-
fortabel en gezond te verwar-
men. Voor een gezond binnenkli-
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Meer nervositeit op de markt
De hypotheekrente stijgt razendsnel, zo berichten veel kranten en woning-
markt-watchers. En dat is ook zo. Tegelijkertijd is die hypotheekrente nog 
steeds laag. Omdat het percentage van een historisch laag niveau komt, ogen 
de stijgingspercentages natuurlijk enorm. Vorige week kwam een hypotheek 
met een rentevaste periode van 20 jaar uit op 3,7% gemiddeld, waar dat in ok-
tober vorig jaar nog 1,8% was, aldus Van Bruggen Adviesgroep. Dat is een dik-
ke verdubbeling en dat is dan al gauw de ‘grootste rentestijging van deze 
eeuw’. Maar laten we dan niet vergeten dat we grote delen van deze eeuw te 
maken hadden met veel hogere percentages en dat we enkele jaren geleden 
ook een percentage van 3% nog ‘historisch laag’ noemden.
Dat het de markt enigszins nerveus maakt, is natuurlijk logisch. Hoe dan ook 
betekent het voor potentiële kopers dat ze minder kunnen lenen. Zeker voor 
starters is dat problematisch. Anders dan veel doorstromers kunnen ze immers 
niet profiteren van flinke overwaarde op een eigen huis. De keuze voor een 
kortere rentevaste periode met lagere tarieven, kan soms nog wel enig soelaas 
bieden. De flinke prijsstijgingen, sterk oplopende inflatie en de voortdurende 
oorlog in Oekraïne dragen eveneens bij aan nervositeit op de woningmarkt. 
Uiteraard wordt flink gespeculeerd op de gevolgen van dit alles voor de hui-
zenprijzen.
Mensen die hun huis willen verkopen, halen die beslissing nu naar voren uit 
vrees voor toekomstige prijsdalingen. Het aanbod neemt daardoor de laatste 
tijd iets toe, al blijft de markt krap. Experts verwachten dat pas bij een hypo-
theekrente van boven 4 à 5% sprake zal zijn van mogelijke prijsdalingen. Tege-
lijkertijd is de woningbehoefte nog altijd zo enorm dat ik de verkoopprijzen 
nog niet 1-2-3 zie dalen. Natuurlijk gaan we een afvlakking zien van de stij-
gingspercentages van tussen 15 en 20% waaraan we bijna gewend begonnen 
te raken. Maar voor dit jaar verwacht ik toch nog een gemiddelde prijsstijging 
van zo’n 8%. Helaas lopen de kosten van nieuwbouw verder op wegens de 

schaarste aan bouwmaterialen en arbeidskracht. De ambi-
tieuze plannen van minister De Jonge (minimaal 30% so-

ciale huurwoningen in nieuwbouwplannen) zullen - 
als hij dat waar gaat maken - de financiële haalbaar-
heid van projecten ook niet doen stijgen. 
Daarmee is de situatie op de woningmarkt niet alleen 
als nerveus, maar ook als onoverzichtelijk te kenmer-
ken. Positief punt is wel de ontwikkeling van de werk-

gelegenheid: meer mensen dan ooit hebben een baan 
en de arbeidsmarkt schreeuwt om extra handen en hoof-
den. Dat betekent dat de inkomens van huishoudens 

gaan stijgen: mensen kunnen meer gaan werken te-
gen hogere lonen. Dat kan de woningmarkt dan 
toch gaande houden. 

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht 
voor Laarbeekse kerkenvisie
In 2022 wordt er een visie ontwikkeld op ‘de kerken in Laarbeek’. In Laar-
beek staan immers zes kerkgebouwen: in iedere kern minimaal één en 
soms wel meer. Vanwege de ontwikkelingen wordt voor deze gebouwen nu 
een visie ontwikkeld voor de toekomst. Om die visie te toetsen en de me-
ning van de inwoners mee te nemen worden nu bewonersavonden georga-
niseerd. Dorpsraad Lieshout wil deze graag onder de aandacht brengen, 
zodat inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun visie te delen: 
op 21 juni zal de bewonersavond in Lieshout worden gehouden.

wikkeld worden. Om die visie te ont-
wikkelen worden meningen bij ex-
perts opgehaald die eerder dit soort 
gebouwen hebben beoordeeld en 
wordt er een klankbordgroep samen-
gesteld. Daarnaast wil de werkgroep 
nadrukkelijk ook de meningen van 
gebruikers, belangengroepen en in-
woners meenemen.

Bewonersavond
De meningen van gebruikers en in-
woners zullen opgehaald worden tij-
dens bewonersavonden en op 21 juni 
is Lieshout aan de beurt. Om 19.30 
uur zal deze bewonersavond gehou-
den worden in het Dorpshuis. Dorps-
raad Lieshout wil dit graag onder de 
aandacht brengen en roept iedere 
geïnteresseerde op om daar naar toe 
te komen en ideeën en meningen te 
geven over de Lieshoutse kerk. Nú 
kan er immers meegedacht worden 
en nú kan er een mening gegeven 
worden. Maak daar gebruik van zodat 
de uiteindelijke visie op de kerk en 
het kerkgebouw naadloos gaat aan-
sluiten bij de mening van de inwo-
ners van Lieshout. 

Kerkenvisie
Het bestuur van de Parochie Zalige 
pater Eustachius en de gemeente 
Laarbeek zijn samen aan het werk ge-
gaan om nog dit jaar een ‘kerkenvisie’ 
op te zetten. Deze visie moet dus aan 
het einde van het jaar klaar zijn. Om 
deze visie op te stellen is een extern 
bureau ingehuurd die een concreet 
plan van aanpak heeft gemaakt. Dat 
bureau is dus een visie aan het opstel-
len voor de toekomst van de kerken: 
zij maken daarvoor een ‘paspoort met 
toekomstvisie’. In dat ‘paspoort’ ko-
men niet alleen de gebruikelijke ken-
merken van het gebouw te staan (ma-
ten, ouderdom, bruikbaarheid, etc.) 
maar óók de meningen en ideeën van 
betrokken inwoners.

Aanleiding en aanpak
In Laarbeek staan zes kerken die 
(vaak) niet meer vol zitten en behoor-
lijk kostbaar zijn om te onderhouden. 
Om die reden vindt de gemeente het 
noodzakelijk om naar de toekomst 
van deze gebouwen te kijken. Inmid-
dels heeft één van de zes Laarbeekse 
kerkgebouwen al een andere be-
stemming gekregen: voor de andere 
vijf kerken zal dus nu een visie ont-

Wat wordt de toekomst van de Lieshoutse St. Servatiuskerk?

BCL verdiept zich in dorpshistorie
Zondag 15 mei was het weer zo ver. De zesde activiteit van Badminton Club 
Lieshout werd gehouden in het kader van hun 50-jarig bestaan. Deze keer 
was gekozen om het eigen dorp Lieshout wat beter te leren kennen mid-
dels een heemkundige wandeling en een bezoek aan molen ‘de Leest’. De 
goed bezochte wandeling werd afgesloten met een-gezellig-samenzijn 
waar nog volop werd nagepraat over de historische waarde in het dorp.

1899 te stammen en niet uit 1900 
zoals op de molen vermeld staat. 
Sterker nog: de molen is een her-
bouw van een veel oudere molen, die 
uit Schiedam is overgezet. In de mo-
len werden de diverse aanwezige 
hefboommechanismes toegelicht en 
ook werd uitgelegd hoe de maalste-
nen regelmatig bijgewerkt moeten 
worden om de slijtage weg te ne-
men. De deelnemers waren zonder 
uitzondering onder de indruk van 
alle vernuftige oplossingen die in de 
molen verwerkt zitten.

Afsluiting
Na afloop van de rondleiding in de 
molen en de heemkundige wandel-
tocht door Lieshout zijn de badmin-
tonners naar de gastvrije Jos en Vivi-
an Kluijtmans gewandeld om daar 
onder het genot van een versnape-
ring nog even na te praten. Door de 
goede zorgen van Joop van den Baar, 
molenaar Jan Tielemans en Jos en Vi-
vian Kluijtmans in combinatie met 
het geweldige zomerweer kan de 
zesde jubileumactiviteit betiteld 
worden als ‘érg goed geslaagd’.

Boffen
De badmintonners van BCL boften 
met hun planning. De heemkundige 
wandeling door het dorp viel samen 
met de eerste échte zomerdag van 
het jaar. Om 13.30 uur verzamelden 
de deelnemers zich bij de kiosk op de 
Heuvel waar gids Joop van den Baar 
het woord nam en de deelnemers 
met speels gemak langs de Lieshout-
se panden met heemkundige waar-
de leidde. Dat blijken er veel meer te 
zijn, dan vooraf was ingeschat. Alleen 
al rond de Heuvel staan tal van pan-
den met een noemenswaardige ge-
schiedenis.

Leerzaam
Vanaf de Heuvel ging het langs de 
kerk, waar de Binderse poort uitge-
breid werd toegelicht. Ook de pasto-
rie verderop en het patronaatsge-
bouw dat daar gestaan heeft werden 
toegelicht. Even verderop werd de 
route van de Havenweg verder toe-
gelicht en stilgestaan bij het oudste 
huis van Lieshout, alwaar de bewo-
ner de groep geïnteresseerden vroeg 
verder het terrein op te komen: “er 
zou toch niets te halen zijn”. Na een 
leerzame wandeling werd de tocht 
afgesloten bij molen ‘de Leest’, waar 
gids Joop van den Baar van harte be-
dankt werd.

Oude molen
In de Lieshoutse molen was mole-
naar Jan Tielemans al volop in de 
weer: 15 mei was het immers óók de 
landelijke molendag. Toch nam Jan 
volop de tijd om veel wetenswaar-
digheden van ‘zijn’ molen toe te lich-
ten. Zo blijkt de molen toch écht uit 

Een deel van de deelnemers bekijkt de 
Binderse poort die vanwege een verloren 
kaartspel ooit overgezet is van Helmond 
naar Lieshout

Cultuur Overdag
Vrijdagavondfilm: 
over een Italiaans modehuis
De film die door Cultuur Avonduur 
op vrijdagavond 20 mei (aanvang: 
19.30 uur) in de Theaterzaal van Het 
Klooster wordt vertoond is een Ame-
rikaanse film uit 2021, geïnspireerd 
op de schokkende ware gebeurtenis-
sen rond het familie-imperium achter 
een Italiaans modehuis. 

Alle informatie over de films van Cul-
tuur Overdag en Cultuur Avonduur 
wordt wel vermeld in de digitale 
nieuwsbrief. Abonneer via de web-
site www.cultuuroverdag.nl

Cultuur Overdag: 
een filmklassieker in de middag
Zet het alvast in de agenda: op dins-
dagmiddag 31 mei (aanvang: 14.30 
uur) wordt een echte klassieker ver-
toond. Er kan dan gekeken worden 
naar een Nederlandse komische 
speelfilm uit 1958, geregisseerd door 
Bert Haanstra, waarin twee orkesten 
deelnemen aan een muziekconcours.  
De film kan vertoond worden dankzij 
de samenwerking met Savant van 
Lenthof. 

De Andersons: sprankelend thea-
terduo op weg naar een mooiere 
wereld! 
Op zondagmiddag 15 mei bracht het 
Zweeds-Nederlandse duo ’De Ander-
sons’ - Anna Ågren en Roel Dullaart - 
hun sprankelende voorstelling ‘Een 
mooiere wereld’ ten gehore in de 
Raadzaal van Het Klooster, met prach-
tige zangnummers van zowel Anna 
als Roel. Met virtuoze muzikaliteit 
nam Roel de begeleiding op piano en 
gitaar voor zijn rekening. De num-
mers werden afgewisseld met humo-
ristische en soms zelfs bijna filosofi-
sche teksten waarin beide artiesten 
naadloos op elkaar aansloten.

Ondanks de verlokkingen van het 
mooie weer wisten toch vele bezoe-
kers de weg naar deze voorstelling in 
Het Klooster te vinden. Ze hebben ge-
noten van prachtig vakmanschap en 
stof tot nadenken in een voorstelling 
die ondanks de grote opgaven die het 
creëren van een mooiere wereld met 
zich meebrengt, in toon en perfor-
mance uitstraalt dat we dat kunnen.

Internationale Dag van de Bio-diversiteit  
bij Tuincentrum Soontiëns
Aanstaande zondag 22 mei is het Internationale Dag van de Biodiversi-
teit. Deze dag is in 2000 door de VN uitgeroepen om mensen bewust te 
maken van het belang van biodiversiteit. Een goede aanleiding om stil te 
staan bij wat je kunt doen in je eigen tuin om de natuur een handje te hel-
pen. Bij Tuincentrum Soontiëns zijn er daarom zondag verschillende ex-
perts uitgenodigd die bezoekers wegwijs kunnen maken in een natuurlij-
ke omgeving dicht bij huis.

OLAT voorjaars-
tocht vanuit  
Berghem 
Op zondag 22 mei wandelen we van-
uit Zaalcentrum De Merx, Burg. Van 
Erpstraat 25, 5351 AR Berghem. De 
route wordt uitgepijld en je krijgt een 
routebeschrijving mee. Je kunt 10, 15, 
20, 30 of 40 km wandelen. Onderweg 
zijn er wagen- en caférusten inge-
pland. Je kunt voor de wandeltocht 
voor-inschrijven op www.olat.nl en 
anders op de dag zelf op het startbu-
reau. Het startbureau is geopend 
vanaf 07.30 uur. OLAT leden en leden 
van een wandelbond krijgen korting.

De kortere afstanden komen in na-
tuurgebied Herperduin. In het ge-
bied zijn nog stuifzand-restanten 
aanwezig en ook zijn er enkele plas-
sen, namelijk het Klompven en het 
Groot Ganzenven. De langere afstan-
den bezoeken ook De Maashorst, 
een heel gevarieerd natuurgebied 
met verschillende landschapstypen: 
naaldbos, stuifzand, heidevelden, 
enkele vennetjes en ouderwets boe-
renland met akkers, natte grasland-
jes en houtwallen. Op de OLAT web-
site staat een uitgebreide voorbe-
schouwing van deze voorjaarstocht.

OMA activiteit OR de Wentelwiek
Vanwege corona konden er de afgelopen twee jaar geen activiteiten met 
kinderen, ouders en leerkrachten worden georganiseerd. Dus wat waren 
ze blij dat er op vrijdagmiddag 13 mei eindelijk weer een gezamenlijke 
activiteit vanuit de ouderraad van basisschool de Wentelwiek georgani-
seerd kon worden: de Ouderraad Mysterieuze Activiteit. En wat was het 
een geweldig geslaagde middag! 

Met zo’n 130 kinderen, begeleiders 
en vossen is er in een heuse ‘vossen-
jacht’ rondom de school gezocht naar 
het best passende beroep voor B. Oef 
en Z. Oef… Deze bandieten hadden 
eerder al eens de directrice van de 
Wentelwiek ontvoerd maar ze wilden 
nu toch echt hun leven beteren en 
een echt beroep vinden. Groepjes 
kinderen zijn onder begeleiding van 
ouders onder andere een fotograaf, 
glazenwasser, pizzabezorger, postbe-
zorger en nog vele andere beroepen 
tegengekomen. Maar het ultieme be-
roep wat de kinderen voor de boeven 
hadden ontdekt was: Uitvinder! 

Gezamenlijk is er op school gekeken 
hoe B. Oef en Z. Oef proefjes deden 
onder begeleiding van Mad Science. 
Uiteindelijk ging er iets heel erg mis, 
waardoor B. Oef plotseling naar een 

zonnig oord verdween met al het 
geld wat de kinderen bij de ‘vossen-
jacht’ verdiend hadden! Via een live 
stream verbinding vertelde B. Oef dat 
hij met dit verdiende geld gaat rente-
nieren; zijn ultieme beroep! Gelukkig 
voor alle aanwezigen vertelde hij dat 
er friet als beloning buiten op hen 
wachtte. Dat had iedereen wel ver-
diend, na deze gezellige, zonnige 
zoektocht!

Basisschool de Wentelwiek en de ou-
derraad willen alle vossen en begelei-
ders heel hartelijk bedanken voor alle 
hulp! Er zijn alleen maar blije gezich-
ten gezien. 
Daarnaast bedanken zij Jumbo Kern-
kwartier Nuenen en Cafetaria Van 
Gogh voor de sponsoring. Mede 
dankzij jullie is het een topmiddag 
geworden! 

In een korte lezing verzorgd door Pe-
ter Bleijs van IVN, wordt uitgelegd 
hoe de mooie natuur in onze omge-
ving wordt bedreigd en wat je in je ei-
gen tuin kunt doen om deze natuur 
een handje te helpen. Verder hebben 

we een Natuurspreekuur waarin een 
tuinconsulent al jouw prangende 
vragen kan beantwoorden.
Daarnaast wordt er een rondleiding 
georganiseerd over het terrein van 
het tuincentrum. Zo wordt er een 
kijkje genomen bij een bosuilenkast, 
bijenklos en groendaken met bloei-
ende vaste planten. Als je goed kijkt 
is er van alles te zien en te beleven! 
Kinderen kunnen aan de slag om een 
eigen insectenhotel te maken. Volop 
inspiratie voor een groene tuin dus! 
Bezoekers zijn welkom van 12.00 tot 
17.00 uur. Meer info op de website: 
www.tuincentrum-soontiens.nl
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 mei 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger: pastoraal wer-
ker R. van Eck.
Zondag 22 mei 11.00 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker R. van Eck.
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 
10.00 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 21 mei 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 22 mei 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege priesterwijding); 
Pastoor Carel Swinkels (vanwege 
priesterwijding); overleden ouders Jan 
en Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Josien Vinke - Hassing; Annie van 
Doorn - van Loon; Hélène de Rooij - 
Reesink.

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 
10.00 uur: Riek Sanders en Miet San-
ders en overleden ouders Sanders - 
de Greef. 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Anja 
Schoenmakers - Verbruggen, Dalkruid-
dreef 2 en Betsy Roijakkers, Margot Be-
gemannstraat 209. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 22 mei om 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.

Misintenties:
Truus Wolbert - Hogt; Crist van Cuijck 
en Lia van Cuijck-van Rooij; Pieter van 
Rooij en Marietje van Rooij - van Lith; 
Piet en Corrie Martens - Geven; Piet 
en Dinie van Rooij - Roijakkers, van-
wege sterfdag moeder; overleden 
fam. Raaijmakers - van Eck.

Mededeling
De opbrengst van de verkoop van de 
Mayaboxen van 7 mei bedroeg € 1.770,- 
van de gehele parochie. Hartelijke dank. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 22 mei om 09.30 uur: viering, 
orgel/pianospel met cantor, voor-
ganger pastoraal werker P. Peters.

Misintenties:
Helen Messemaeckers-Faul.

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

Op zondag 22 mei zal in de dienst bij 
ons voorgaan kerkelijk werker Pieter 
Flach. De dienst begint om 10.00 uur 
en zal via livestream worden uitge-
zonden (zie hiervoor de link op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding) Er wordt 
gecollecteerd voor het missionaire 
werk in Nederland. Na de dienst is er 
bij een kop koffie of thee ruimte voor 
ontmoeting en gesprek. Van harte 
welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 19 mei. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Petrus Celestinus, 
paus en belijder; gedachtenis van H. 
Pudentiana, maagd.
Vrijdag 20 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Bernardinus van Siena, belijder.
Zaterdag 21 mei. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.30 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 22 mei. Vijfde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 23 mei. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, votiefmis van de Kruisda-
gen, voor de Mis de Litanie van alle 
Heiligen en processie.
Dinsdag 24 mei. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, votiefmis van de Kruisdagen, 
voor de Mis de Litanie van alle Heili-
gen en processie.
Woensdag 25 mei. 07.15 uur gezon-
gen H. Mis, votiefmis van de Kruisda-
gen; gedachtenis van de Vigilie van 
Hemelvaart; voor de Mis de Litanie 
van alle Heiligen en processie.

Onvoorstelbare vele, sympathieke en troostvolle reacties 
hebben wij mogen ontvangen na het overlijden van 

onze lieve echtgenote, moeder en oma

Hélène de Rooij-Reesink
Het doet zo ontzettend goed te ervaren dat zovelen met ons meeleven.
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, heel hartelijk bedankt.

Toon de Rooij

Op 10 mei 2022 heeft Alma vredig en vol liefde het leven verlaten. 

Het verlies was er al voor het einde, 
De rouw voordat het afscheid kwam. 

Ineens was daar die verwachte dag, 
De dag dat de stilte kwam. 

echtgenote van 

Cor Janssen 

Wij hebben op maandag 16 mei afscheid van Alma genomen. 

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar. 

Sparrenlaan 14, 5671 BR Nuenen 

Cor 

Pieter en Petra 
Dion 
Samantha 

Marco a 

Alma Janssen-van den Broek 

Lezing door   
Kiki van Luttervelt 
over Bijna Thuis 
Huis Latesteyn
Op donderdagavond 19 mei houdt 
Kiki van Luttervelt op de maandelijk-
se LETS-bijeenkomst in Weverkeshof 
een lezing over het Bijna Thuis Huis 
Latesteyn. Vrijwilligers zorgen daar 
voor een warme en veilige omge-
ving, waar kwaliteit van leven aan 
ernstige zieken in hun laatste levens-
fase wordt geboden, waar de laatste 
dingen worden gedaan en de laatste 
woorden worden gezegd.
Naast Lets-leden zijn andere geïnte-
resseerden ook van harte welkom.

Deze maandelijkse Lets-bijeenkomst 
begint om 19.30 uur. Gestart wordt 
met gratis koffie/thee met iets lek-
kers. De toegang is gratis.

In memoriam

Beeldend kunstenaar    
Ellen Selder-Berens overleden
Oprichtster Kunst na Kanker is zaterdag 14 mei overleden op 62-jarige 
leeftijd. Na een leven vol kleur en expressie is Ellen heengegaan in het bij-
zijn van haar dierbaren. Volkomen onverwachts, ondanks haar lange 
strijd die ook haar leven tekende. Deze strijd tegen kanker, die ze al zo 
lang voerde, wist ze om te zetten in positieve inspiratie voor anderen. 
Haar schilderskwasten werden de uitlaatklep voor haar verdriet, angst en 
boosheid. Naast vele exposities van haar werk in Nuenen en omstreken 
en diverse publicaties, droeg ze haar vakmanschap vol passie over aan 
lot- en deelgenoten onder de naam ‘Kunst na Kanker’. 

In haar huisatelier ontving ze mensen 
die op de een of andere manier ge-
raakt waren door kanker. Hier leerde 
ze hen hun pijn en verdriet te verta-
len naar expressieve persoonlijke 
kunstwerken. Ellen beschreef dit zelf 
mooi: “Het is levenskunst als je na een 
diagnose iedere dag de kracht vindt 
om door te gaan. En het wordt beel-
dende kunst als je maakt met je 
hoofd en je handen wat er leeft in je 
hart.” Haar kennis op het gebied van 
verlieskunde en creatieve therapie 
maakte ‘Kunst na Kanker’ tot een vei-
lige haven. Zo gaf ze haar cursisten 
een uitweg vol inzicht, hoop en 
perspectief. 
Woensdag 18 mei tussen 19.00 en 
21.00 uur vindt een laatste expositie 
in haar aanwezigheid plaats bij haar 
thuis aan de Johan Frisostraat. Hier is 
ruimte voor persoonlijk afscheid van 
Ellen. De uitvaart vindt vrijdag 20 mei 
in besloten kring plaats.

Ellen Selder-Berens in haar huisatelier in 
Nuenen

Tentoonstelling van quilts 
Quilts maken voor tehuizen in Oost-Europa gebeurt al vanaf het jaar 2000 
door een groep dames in Nuenen. Het is voor deze groep vrijwilligerswerk 
en het is de bedoeling om de gemaakte quilts weg te geven aan goede doe-
len, vooral in Oost-Europa. Na twee jaar van corona kan er weer wat getoond 
worden. Er is in de afgelopen tijd veel gemaakt en dat mag gezien worden op 
de tentoonstelling van quilts in de Regenboog, op zaterdag 21 mei.

pen, tassen, speelgoed, wandquilts 
en andere kleine artikelen te koop. 
Graag contant want pinnen kan niet. 

Interesse om mee te doen met het 
project? Kom dan naar de tentoon-
stelling of neem contact op met Geke 
Weerman, 040-283 7169, geke.weer-
man@gmail.com.

Om samen quilts te maken komt de 
groep ca. 8 keer per jaar op een zater-
dag bij elkaar in de Regenboog in Nue-
nen. Deze Regenbooggroep wordt ge-
coördineerd door Geke Weerman. Per 
zaterdag werkt ze met een groep van 
ca. 25 naaisters en quiltsters. De groep 
vindt het leuk om quilts te maken en 
ook om elkaar te ontmoeten. De sa-
menstelling van de groep dames wis-
selt maar iedereen is welkom om voor 
kortere of langere tijd mee te doen. 
Het resultaat van afgelopen seizoe-
nen mag er zijn: ca. 80 quilts. 

De tentoonstelling van de quilts vindt 
plaats op zaterdag 21 mei in de Regen-
boog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen 
van 12.00 tot 17.00 uur, toegang € 1,-. 

De getoonde quilts zijn ook te koop. 
Er zijn daarnaast kussens, pannenlap-

Lezing: ‘De kartering van het hertogdom Brabant’   
door Mathieu Franssen donderdag 19 mei

Drijehornick lezing
In de 15e en 16e eeuw veranderde het venster van de Europese mens in-
grijpend. Bij deze veranderingen speelde de ontdekking van de boek-
drukkunst een belangrijke rol. Bestaande en nieuwe kennis en opvattin-
gen werden daardoor voor veel meer mensen bereikbaar. 

decoreerde kanten. Ook gaat hij in op 
de landmeettechnieken en produc-
tiemethoden en het wisselend ver-
loop van de grenzen.

Gedurende twee decennia heeft hij 
samen met een collega onderzoek 
naar de kaarten gedaan wat resul-
teert in zijn boek ‘Brabantia Ducatus’ 
dat medio 2018 uitkwam. Mathieu 
Franssen heeft een werkzaam leven 
in het middelbaar onderwijs achter 
de rug en was als docent van 1970 tot 
2014 in de vakken geschiedenis, 
staatsinrichting en maatschappijleer 
verbonden aan de Pedagogische 
Academie de Kempenhorst te Oir-
schot en het Strabrecht College te 
Geldrop. Momenteel werkzaam als 
freelance onderzoeker bij de Univer-
siteit van Amsterdam in het histo-
risch-cartobibliografie Explokart pro-
ject naar de kaarten van het graaf-
schap Vlaanderen.

In de tweede helft van de 15e eeuw 
werden voor het eerst gedrukte kaar-
ten uitgegeven. Ook het hertogdom 
Brabant werd (langzaam) in kaart ge-
bracht. De vorsten en de economi-
sche expansie en algemene weten-
schappelijke interesse waren alle-
maal impulsen voor de ontwikkeling 
van de cartografie. Vooral de univer-
siteit van Leuven speelde daarbij een 
belangrijke rol waarbij de studenten 
Jacob van Deventer en Gerard Merca-
tor genoemd moeten worden. Van 
Jacob van Deventer is een allereerste 
kaart van het Hertogdom Brabant uit 
1536 bekend. In de ruim 250 jaar tus-
sen de vermelding van een eerste 
kaart van Brabant van Jacob van De-
venter in 1536 en het verdwijnen van 
het hertogdom in 1795 zijn een groot 
aantal kaarten van dit gebied ge-
maakt. In de lezing gaat Mathieu in 
op het ontstaan van de kaarten en de 
decoratieve functie zoals de rijk ge-
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Kwartetten met Lenny en Harry…
Mag ik van jou Gerard van Maasakkers van Bekende Inwoners? En ook 
Jan Smits van Oyen van Burgemeesters? Mooi, dan heb ik twee kwartet-
ten… Dit leuke en leerzame kwartet is uitgebracht ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van heemkundekring De Drijehornick. Zaterdag 14 
mei kwamen de eerste exemplaren ter tafel bij de feestelijke bijeenkomst 
in Het Klooster. Van Harte Proficiat en DankjeWel voor het KwartetSpel. 

voor rikken, jokeren en toepen. Aan 
alles is gedacht door de Drijehornick. 
Kwartetten is geliefd bij vooral jong, 
vandaar dat de Nuenense heemkun-
dekring ook met het kwartetspel op 
bezoek gaat bij de brede basisscho-
len. Scholieren zullen blij zijn om 
thuis met ouders en grootouders te 
kwartetten, gezellig en leerzaam. 
Beeldjes, bekende inwoners, bodem-
schatten, buurtschappen, bijzondere 
boerderijen, bedrijven, gilden en su-
permarkten. In totaal 13 verschillen-
de rubrieken. Het spel bevat vier 
maal 13 kaarten, dat maakt het kaart-
spel van 52 kaarten compleet. 
Ik kijk al uit naar een middagje of 
avond kwartetten met de Drijehor-
nick-gastvrouwen Joke en Nelly en 
wellicht dat Maarten Houben als vier-
de hand wil aanschuiven. Hij is bij 
deze van harte uitgenodigd!
Mag ik van jou ‘Lenny Kuhr’ van Be-
kende Inwoners? Dat vraagt Joke aan 
mij. Helaas, pindakaas, Lenny heb ik 
niet. Dan vraag ik aan Maarten: Mag ik 
van jou ‘Harry Terwisse’ van Burge-
meesters? Mooi, Maarten staat hem 
graag af en ik heb een kwartet. En zo 
kan het o zo gezellig worden, tot in de 
kleine uurtjes….

Het Gouden jubileum werd op gepas-
te wijze gevierd en de plaatselijke car-
navaleske cabaretkunstenaar Fonske, 
alias hofmeester Fons Linders, hield 
een feestrede. Soms op het randje en 
een paar keer over het randje…La-
chen, gieren, brullen, terwijl zijn 93-ja-
rige moeder goedkeurend luisterde. 
Bij het kaartspel ontbreekt bij de bur-
gemeesters de huidige eerste burger 
Maarten Houben. Die burgemeester 
schitterde ook al door afwezigheid 
bij het Gouden feest in Het Klooster. 
Drijehornick-bestuurslid Jan Velle-
koop - in Leiden vervulde hij de func-
tie van hoofd Monumenten en ar-
cheologie - had eerder al zijn teleur-
stelling laten blijken. Voor zo iets be-
langrijks als ons 50-jarig jubileum zou 
vroeger de burgemeester zelf zijn ge-
komen, nu komt de wethouder, zo 
liet Vellekoop (ook jubileumcommis-
sielid) weten. 
Een kleurrijk kwartetspel dat niet 
minder dan 13 kwartetten bevat. Een 
kwartet is een verzameling van vier 
bij elkaar horende kaarten. Omdat op 
de kaarten ook harten, schoppen, kla-
veren en ruiten zijn afgedrukt en wel 
van de twee tot en met de aas, kan 
het kaartspel ook gebruikt worden 

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees

Donderdag 19 mei 2022

Kwartetten met Lenny en Harry…

Fotografi e: Ceez

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 20

Oplossingen wk 19

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.

Kruiswoord

S M I L D E K E L D E R

S T A K E R T O R T E L

T A P L O K P O L C U E

A A W M O L E N W M L

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

E M E R E L O E R O S E

F A K I R P O E T S

D G E V A T B O E T E D

R H O N E R E E S E R I E

E E D B A A R S N E G

U I L D O P M T V E D E

N I E Z E N R E N N E N

G A A R N E P O E I E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 1 5
4 2 3 9 7

6 4
3 6

2 6
8 7

2 6
6 5 7 8 2

4 5 1

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

Horizontaal: 1 roeiwedstrijd 6 tegel 11 bladgroente 12 oude lap 14 snijwerktuig 15 schapengeluid 
17 leiden 20 hoc est 21 lidwoord 23 soort krokodil 24 kippenziekte 25 ver in de tijd 27 spil 
28 geluid v.e. ezel 29 drugs 30 lekkernij 32 graveren 34 regeringsreglement 35 meer dan wenselijk 
37 muze v.h. minnedicht 40 houding 44 deel v.e. open haard 46 daar 47 riv. in Italië 48 reinigingszout 
50 glanzende verf 51 valse verklaring 54 moerasvogel 55 paardenslee 56 mispunt 58 natrium 
59 tuinhaag 60 zandheuvel 61 voorzetsel 63 afgodisch 64 plaats in de VS.

Verticaal: 1 dwars 2 Gedeputeerde Staten 3 op de wijze van 4 opgedragen werk 5 voorlopig 
6 bijzondere beloning 7 slotwoord 8 ondiep meertje 9 United States 10 meetrekken 
13 vrouwtjesschaap 16 één en ander 18 in de richting van 19 honingcel 20 bij de tijd 22 regenachtig 
24 nachthemd 26 gewichtsaftrek 29 Europese taal 31 grote papegaai 33 commando 36 vleesgerecht 
37 eenieder 38 zeurkous 39 het oosten 40 dartel 41 kunststukje 42 onvruchtbaar 43 voorgerecht 
45 kwelgeest 49 judograad 51 miljoenvoud 52 noordnoordoost 53 gevierd zangeres 56 brillantine 
57 huisdier 59 hoger onderwijs 62 Nieuwe Testament.

ALKEN
BIELS
BROEI
CENTREREN
CONGA
CORGI
CRANK
CURVE
DEMON
EGYPTISCH
EXTENSIE
FINSE
FRIET
GLUREN
GRAATMAGER
GRIME
INKTVIS
IRRELEVANT
KENIA
KLEURVAST
KLINKNAGEL
KOREN
KRAAG
LAAGLANDEN
LAMSVACHT
LAPPEN
LASHELM
MAAND
MARGE
MATRAS
MUTILATIE
NADERING
NOODLOTTIG
OUWEL
TOORN
VERGISSING
VERSTROOID
VORST
VUURWERK
WATERIG
WOORD
ZWEVEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

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

M E N I E J T U P N E D I U H

R S C H I L D E R E N W E C N

L H E J T E M M O Z A E A M E

M E D I B I M B F E C R E G G

B I T T E R L A S I Y G V I O

B K R O T O M U T K R E N T L

D E E L K L E F A T R I B A V

K L K K B G V X T R E K A M E

F A A R A P N I U G J N R T B

G D B T N I M K S A E N B S E

E I E S A P K T C V E E I N Z

L N G D A I A A R R R D E U I

A G N A N A C E E T O O R K G

G O N G F I V L I E T G U O A

M U M A A R N E L E G G A W B

R E C L A M E B U R E A U
Winnaar: week 18, Mw. M. Hanenberg, Nuenen.

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

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

Zilveren erepenning   
voor Gouden Drijehornick
Een zilveren erepenning is door wethouder Ralf Stultiëns uitgereikt aan 
de Gouden heemkundekring De Drijehornick. De gemeentelijke penning 
en een oorkonde werden zaterdagmiddag 14 mei in Het Klooster over-
handigd aan het bestuur tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van 
de Nuenense heemkundekring.

Lid worden…
De plaatselijke heemkundekring telt 
285 leden. Lid worden kan altijd. Op 
de vernieuwde website (www.drije-
hornick.nl) is de informatie van de 
vereniging ook digitaal beschikbaar. 
De vereniging beschikt over een 
prachtig onderdak: het Heemhuis dat 
gevestigd is in het oude linnenfa-
briekje op het plein voor het gemeen-
tehuis aan de Papenvoort in Nuenen. 

Ter gelegenheid van het Gouden ju-
bileum is een kleurrijk en leerzaam 
kwartetspel uitgebracht (zie ook de 
Column van Cees in deze editie). Het 
cultuurhistorisch tijdschrift Drijehor-
nickels is als themanummer versche-
nen met speciale aandacht voor het 
jaar 1972.

Drie dorpen…
De Drijehornick is opgericht in 1971. 
De naam symboliseert de drie dor-
pen van de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Heemkunde-
kring De Drijehornick zet zich in voor 
het behoud van het culturele erf-
goed in de gemeente. Heemkunde is 
de kennis en het bestuderen van de 
eigen woonomgeving vanuit diverse 
gezichtspunten: cultuurhistorie, ar-
cheologie, genealogie, monumenten 
en dialect. Eerder al ontving de 
vereniging een gemeentelijke ere-
penning. Dat was de erepenning in 
brons bij de viering van het 40-jarig 
jubileum, tien jaar geleden.

Bekende Nuenenaar Fons Linders hield 
een feestelijke voordracht en was blij met 
het kwartetspel en het themanummer 
Drijehornickels…..(fotoCeez)

Geen nieuwe   
aanmelding meer 
mogelijk voor pro-
ject rookmelders
Vele vrijwilligers van Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats hebben in de af-
gelopen jaren rookmelders geplaatst 
in huurwoningen en particuliere wo-
ningen binnen onze gemeente. Om-
dat het hebben van een rookmelder 
op elke verdieping per 1 juli een wet-
telijke verplichting is zijn er de laatste 
maanden extreem veel aanvragen 
voor plaatsing binnengekomen. Het 
aantal aanvragen is zo groot dat de 
vrijwilligers niet alle rookmelders tij-
dig kunnen plaatsen. 

Het bestuur van het hobbycentrum 
heeft daarom moeten besluiten om 
met ingang van 18 mei geen nieuwe 
aanmeldingen voor het plaatsen van 
rookmelders meer te accepteren.

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

De enige echte 
vlooienmarkt  
verhuisd naar juni
De enige echte Gerwense Vlooien-
markt gaat verhuizen. Niet naar een 
andere locatie maar wel naar een an-
dere datum. Al decennia lang is de 
Gerwense Vlooienmarkt, een initia-
tief van Drumfanfare Jong Leven, op 
de laatste zondag van augustus. Dit 
gaat dit jaar veranderen. 

Deze gezellige markt wordt nu en in 
de toekomst georganiseerd op de 
laatste zondag van juni. Voor dit jaar 
betekent dit: 
Vlooienmarkt in Gerwen op zondag 
26 juni van 10.00 tot 14.00 uur. Loca-
tie blijft het Heuvelplein in Gerwen. 
Wij zien u graag op zondag 26 juni. 
Toegang is natuurlijk gratis. 

Vaarverbod   
voor deel van de 
Dommel door lage 
waterstand
Er geldt vanaf dinsdag 17 mei een 
vaarverbod voor de beek de Dom-
mel, op het traject vanaf de Belgische 
grens tot aan de Venbergse water-
molen. Waterschap De Dommel is 
hiertoe genoodzaakt vanwege wa-
tertekort in de beek.

Het vaarverbod geldt voor de rivier 
de Dommel op het traject vanaf de 
Belgische grens tot aan de Venbergse 
watermolen bij Valkenswaard.
www.dommel.nl

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

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

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

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

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 22 mei
Acht 1 - RKGSV 1 ................................14.30
RKGSV 2 - EMK 4  ................................11.00
RKSV Nuenen 9 - RKGSV 3  ...........12.00
Puspharia 11 - RKGSV 4  .................10.00
RKSV Heeze 5 - RKGSV 5 ................13.00
RKGSV 6 - Pusphaira 5  ....................13.15
Spoord. Boys VR1 - RKGSV VR1  .11.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 19 mei
Nederwetten 3 - SV Tongere 6  .19.30 
Zondag 22 mei
De Bocht 1 - Nederwetten 1  ......14.30 
SBC 7 - Nederwetten 2  ..................12.00 
Nederw. 3 - SV UNITAS’59 11  .....10.00 
Nederw. 4 - Braakhuizen 8  ..........11.00 

NKV KORFBAL
Zaterdag 21 mei
Zwaluwen 1 - NKV 1 .........................16.00
Zwaluwen 2 - NKV 2 .........................13.00

ZomerChallenge TPV De Lissevoort
Deze zomer nog geen sportieve activiteiten gepland? Gebruik dan de ko-
mende zomermaanden om vrijblijvend (opnieuw) kennis te maken met 
tennis en/of padel!!

Ben je eind september helemaal 
verk(n)ocht geraakt aan tennis en/of 
padel, dan kun je regulier lid worden. 
Dan krijg je drie maanden lidmaat-
schap cadeau. Je betaalt een jaar con-
tributie en bent lid vanaf 1 oktober 
2022 tot en met 31 december 2023. Je 
moet dit voor 1 oktober melden aan 
ledenadministratie@tvdelissevoort.nl 

Over TV de Lissevoort
TVL is met meer dan1100 leden, een 
schitterend groen park met 14 kunst-
gras tennisbanen, 6 padelbanen en 2 
overdekte tennisbanen in de ballon-
hal, alsmede een mooi en gezellig pa-
viljoen, een van de gezelligste tennis- 
padelverenigingen in de regio. Meer 
info kun je vinden op onze website.

Aanmelden ZomerChallenge
Zie de website www.tvdelissevoort.nl.
Vergeet de pasfoto niet, want anders 
krijg je geen toegangspasje voor het 
park.

Contactgegevens
Voor meer info kan je ook contact 
opnemen met de secretaris van TV 
de Lissevoort, e-mail info@tvdelisse-
voort.nl. www.tvdelissevoort.nl

Tennis- en Padelvereniging De Lisse-
voort biedt in de zomer aan Senioren 
en Junioren een tijdelijk lidmaat-
schap voor de maanden juni, juli, au-
gustus en september aan. Je kunt dan 
gedurende vier maanden vrij tennis-
sen en padellen wanneer het jou uit-
komt. Beter nog, je krijgt naar wens 
een tennis- en/of padelclinic onder 
begeleiding van een van onze erva-
ren trainers. Meer informatie en de 
mogelijkheid tot inschrijving vind je 
op onze website. Je kunt ook deelne-
men aan de wekelijkse tennis/padel 
toss-avonden, waarvoor je geen af-
spraak hoeft te maken. Een whatsapp 
groep wordt voor alle deelnemers op-
gezet om de introductie in onze 
vereniging optimaal te begeleiden.
De kosten voor de ZomerChallenge 
(inclusief 1 clinic) zijn € 50,- voor Se-
nioren en € 30,- voor Junioren.

Wil Marquenie winnaar   
jubileumtoernooi
In het kader van het 100-jarig bestaan van de RKSV Nuenen werd een ju-
bileumwedstrijd rikken en jokeren georganiseerd door de supporters-
club RKSV Nuenen. Dit alles in de sfeervol versierde tent op sportpark 
‘Oude Landen’ en mogelijk gemaakt door 100 jaar RKSV Nuenen.

Bij het jokeren was er een minimale 
opkomst en An Arts werd hier win-
naar met 315 punten.

Uitslag rikken 
1 Wil Marquenie 144 punten
2 Mia Marquenie 119 punten
3 Geert van Leenders 115 punten
4 Hennie v.d.Velden 99 punten
5 Toine Raaijmakers 88 punten
6 Ad Damen   86 punten
7 Jan Bertelink 84 punten
8 Ger Peters  77 punten
9 Harrie de Haas 66 punten
10 Cor Reniers 60 punten

De organisatie wil iedereen die het 
mogelijk heeft gemaakt om deze 
zeer geslaagde avond plaats te laten 
vinden hartelijk dank zeggen en in 
het bijzonder Hub en Ted die alles in 
goede banen hebben geleid.

Na het bekend maken voor de tafel-
indeling werd om klokslag acht uur 
gestart met de eerste ronde voor de 
pauze, Mia Marquenie nam de lei-
ding met een score van 100 punten. 
Na een korte pauze en nieuwe tafel-
indeling werd er volop gestreden 
voor de overwinning. Het was vooral 
de familie Marquenie die stap voor 
stap, punt voor punt, streden voor de 
eerste prijs met uiteindelijk Wil Mar-
quenie die met een score van 144 
punten de grote winnaar werd.

Sterk eerste weekend   
Brabantse Kampioenschappen 
voor Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt

Bij de eerste Brabantse Zomer kampioenschappen in 3 jaar zijn de zwem-
mers van Z&PV Nuenen zeer sterk begonnen. In twee dagen haalden ze 
16 medailles binnen, waarvan 9 maal goud.

de 200vlinder en voegde Bram een 
gouden plak toe aan zijn collectie op 
de 200vrij.
En op de slot afstand, de 4x100ws he-
ren stonden er zelfs 8 zwemmers uit 
Nuenen op het podium. Op plek 1 
waren dat Milan Meurs, Bram, Alexan-
der en Max en brons was er voor 
Frans Slaats, Ruud van Heerbeek, Lars 
Diesch en Wouter Sijmons.

Andere podiumplekken waren er 
voor Merel Phaff met zilver op de 
50rug en als onderdeel van de 
4x100vrij estafette samen met Nikita, 
Robin en Anneloes Peulen. Daarnaast 
greep Arlyn Schouten brons op de 
50vrij, net als Max op de 50rug.

Komend weekend wordt het toer-
nooi op zaterdag en zondag voortge-
zet in de Tongeleep in Eindhoven. 
Heeft u zin om te komen kijken? 
Vanaf 12.00 uur is de tribune geo-
pend

Grootverdieners waren Nikita van 
den Ouden en Robin Goossens met 
ieder 2 maal een titel.

Gouden races
In het allereerste programma, de 
4x50m vrijeslag mix dames en heren, 
wist de ploeg uit Nuenen direct de ti-
tel te pakken. Max Peters, Alexander 
Nijst, Tessa Loos en Nikita van den Ou-
den hielden daarbij PSV uit Eindho-
ven bijna 1,5 seconden achter zich. 
Dit bleek de opmaat naar een mooie 
dag, want even later was er op de 
200schoolslag goud voor Robin 
Goossens, kort daarop gevolgd door 
eveneens goud voor Nikita op de 
400wissel en voor Bram Zwetsloot op 
de 200wissel.
Op de tweede dag gaf Robin dit een 
vervolg met goud op de 200wissel, 
op het podium geflankeerd door Ni-
kita met brons, greep Max goud op 
de 50school met Bram op plek 2, te-
kende Nikita voor nogmaals goud op 

Goud en brons voor de heren van Z&PV Nuenen

Ondanks vele blessures mooie zege op Casteren

Nederwetten - Casteren 2-0
Door Louis Staals

Onder zomerse omstandigheden en een flink aantal supporters, heeft 
Nederwetten een mooie zege behaald op Casteren. Een sportieve wed-
strijd van beide kanten, was in de eerste helft gelijk opgaand met over en 
weer wat kleine kansen, maar de beide keepers hoefde niet echt in actie 
te komen. Een ruststand van 0-0 was hiervan de afspiegeling.

gen ging weer als vanouds met hoge 
snelheid van achter naar voren. In de 
81e minuut moest keeper Jordy van 
den Boogaard met een katachtige 
redding een tegendoelpunt voorko-
men en kon dit keer wel de nul vast-
houden. In de slot minuut van de 
wedstrijd kreeg Nederwetten nog 
een penalty van de goed leidende 
scheidsrechter die onberispelijk werd 
binnen geschoten door Ben van der 
Bruggen. Een verdiende overwinning 
dankzij de juiste vechtlust van het 
hele team.

Na de pauze werd Nederwetten 
gaandeweg beter. Vlot lopende com-
binaties van achteruit en via de bal-
vaste Tola Taylor en de opstormende 
Bram de Jonghe werd Christiaan Ba-
ten bediend en die passeerde behen-
dig de Casteren goalie 1-0. Dit was 
het sein voor Trainer Henri Maas om 
de boel om te zetten. En zo kwamen 
de gebroeders Robert en Dennis van 
Es gebroederlijk naast elkaar in de 
verdediging terecht. Niek Evers en 
Stein Theunisse waren de wissels in 
de voorhoede en Ben van der Brug-

Gouden erepenning voor 
voetbalclub RKSV Nuenen
Op zondagmiddag 15 mei ontving RKSV Nuenen bij bevordering de gou-
den erepenning van de gemeente Nuenen. Burgemeester Maarten Hou-
ben reikte de erepenning en oorkonde uit tijdens de viering van het hon-
derdjarig jubileum in de feesttent op het terrein aan de Pastoorsmast 14, 
te Nuenen. 

maatschappelijke betrokkenheid in 
Nuenen. De club ontving in 1997 de 
zilveren erepenning bij de viering 
van het 75-jarig bestaan. Met deze 
gouden gemeentelijke onderschei-
ding wil het gemeentebestuur, uit 
naam van alle inwoners in het alge-
meen en voor de leden van RKSV 
Nuenen in het bijzonder, zijn waarde-
ring en erkentelijkheid uitdrukken. 
RKSV Nuenen is de vijfde vereniging 
die de gouden erepenning ontvangt.

RKSV Nuenen is opgericht op 15 mei 
1922, dus vandaag precies honderd 
jaar geleden. De club is in die jaren 
uitgegroeid tot één van de grootste 
Nuenense verenigingen en telt op dit 
moment ruim 1200 leden. De club 
kent veel jeugdleden. Het vaandel-
team speelt in de Hoofdklasse. Maar 
ook is er plaats voor sportieve activi-
teiten voor senioren. Voetbalclub 
RKSV Nuenen levert een belangrijke 
bijdrage aan de leefbaarheid en 

Foto: Noud Rooijackers

Bril gevonden
Op woensdag 11 mei vond ik een 
zwarte bril in een zwarte brillendoos 
op het trottoir aan de Boordseweg in 
Nuenen, (ter hoogte van huisnr. 51).
De eigenaar kan contact opnemen 
met Ine Dielissen tel.nr. 06-51747895.

Wandeltocht   
van Runnersclub 
Lieshout    
gaat van start
Op 10 juli na 2 jaar van afwezigheid 
gaat Runnersclub Lieshout weer van 
start met hun jaarlijkse wandeltocht. 
Deze is onder andere geschikt voor 
een prachtige (laatste) training voor 
de Nijmeegse 4daagse. De wande-
laars van de vereniging hebben een 
prachtige gevarieerde route uitgezet 
die veelal door bosrijk gebied zal 
gaan. De routes worden voorzien van 
pijlen en de deelnemers ontvangen 
een routebeschrijving. Deelname 
kost € 4,- per deelnemer, leden van 
de NWB en KWbN ontvangen € 1,- 
korting op de inschrijving. Kinderen 
tot 12 jaar betalen € 1,- voor hun 
deelname. Inschrijving en betaling 
geschiedt op de dag zelf bij het club-
gebouw (provinciale weg Lieshout, 
ter hoogte van tennisvereniging ‘de 
Raam’). Er kan contant en per pin 
(contactloos) worden betaald.

De routes hebben een afstand van 
10, 20, 30 of 40 km. De tocht van 10 
kilometer start tussen 9.00 uur en 
12.00 uur. De tocht van 20 kilometer 
start tussen 8.00 en 11.00 uur. De 
tocht van 30 en 40 kilometer start 
tussen 7.00 en 9.00 uur. Onderweg 
wordt er gezorgd voor 2 rustpunten 
waar tegen een kleine vergoeding 
een lekkernij, een drankje of soep 
kan worden gekocht. Op de rustpun-
ten is tevens EHBO aanwezig. Dit jaar 
wordt het de 12e editie van onze 
wandeltocht. Voorgaande 11 edities 
waren een groot succes en Runners-
club Lieshout hoopt dan ook dat 
deze editie weer goed bezocht gaat 
worden. Voor meer informatie verwij-
zen we naar de website van de Run-
nersclub, ga hiervoor naar:
www.runnersclublieshout.nl

Nederwetten - Casteren 2-0
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

040 - 209 72 41

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het 
selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. Door 
uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u ontspannen en 
ervaart u minder keuzestress. De professional van Profita gaat 
samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei

geopend 11.00 - 17.00 uur

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 040-2952567 / 06-
23854915.

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! 
Laat je extra verwennen 
met gelakte nagels / 
voet-massage. Cadeau-
bonnen te verkrijgen! Tel: 
06-50571183.

Zondag 22 mei vlooien-
markt Marktplein Tongelre 
Eindhoven, Tongelresestr. 
/ Gen. Bothastraat. Gratis 
entree. 9.00-16.00 uur. In-
fo: 06-20299824.www.tim-
mermansevenementen.nl      

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

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

Ben jij enthousiast en degene die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatiebrief met cv en pasfoto op naar: 
admin@drukkerijmesserschmidt.nl t.a.v. L. Messerschmidt
of bel 040-2831200.

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

BERKENBOS 6  NUENEN. WWW.DRUKKERIJMESSERSCHMIDT.NL

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

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

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

IN DEZOMER-VAKANTIE
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