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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

Fietsen voor 
onderzoek 
naar Multiple 
Sclerose
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Themanummer 
Drijehornickels 
over 50 jaar 
heemkundekring 
De Drijehornick

Nieuwe 
Dorpsraad 
Gerwen 
geïnstalleerd
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Hemelvaart open
Nuenen Kapperdoesweg 8

0.99

Lavendel
Heeft een prachtige 
blauwe bloei in de 
zomer, is geurend 
en winterhard. 
In 13cm-pot. 
2.49

WoensXL

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

koopzondag
29 mei 

2de Pinksterdag
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Diverse straatacts en 
GRATIS PARKEREN!

WOENSXL

Koninklijke onderscheiding 
voor Jan van Schagen
Burgemeester Houben heeft een Koninklijke onderscheiding uitge-
reikt in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heer Jan van 
Schagen. Dit gebeurde afgelopen zaterdag 21 mei tijdens een bijeen-
komst bij Le Souris op de Berg in Nuenen.

De heer J.H.M.E. (Jan) van Schagen 
(82 jaar) 
Lid in de orde van Oranje-Nassau
Decorandus werkte tot zijn pensione-
ring 1996 als persvoorlichter/woord-
voerder bij Philips. Hij was van 1977 tot 
1982 voorzitter van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, afd. Kem-
pen- en Peelland. Hij leverde een grote 
bijdrage aan de verdieping van de ken-
nis over de streek en de regio Eindho-
ven wat betreft stamboomonderzoek.

Gemeente Nuenen 

Vanaf 2004 is de heer van Schagen 
de geschiedschrijver over Eindho-
ven. Hij heeft minstens twaalf boe-
ken geschreven over de historie van 
de stad, o.a. ‘Arm, arm Eindhoven‘ 
over de armoede (bestrijding), dat ja-
renlang door de gemeente als rela-
tiegeschenk werd aangeboden bin-
nen het sociaal domein. Ander titels 
zijn onder meer ‘En de bouwers, zij 
bouwden voort’, ‘De Geur van Hout’, 
‘Chaos in het Paradijs’, ‘Als de Eindho-
vense erfgoedwaakhond blaft’, ‘Eind-
hoven in de jaren zestig’ en ‘Eindho-
ven in de jaren zeventig’. Zijn meest 
indrukwekkende boek is ‘Acht eeu-
wen Eindhoven’ (2019), een journa-
listiek naslagwerk van 800 pagina’s 
waarin voor het eerst de volledige 
geschiedenis van de stad wordt be-
schreven. Het manuscript van het 
boek leidde al tot een succesvolle 
tentoonstelling in 2017 en een her-
haling daarvan in 2020.

De heer van Schagen was ruim tien 
jaar (2008-2018) bestuurslid van de 
Henri van Abbe Stichting te Eindho-
ven, de ‘erfgoedwaakhond’. Hij zette 

MKB-Nederland en Ongehinderd aan de slag om de 
winkels en restaurants toegankelijk te maken in Nuenen!

Ongehinderd zet zich in om Neder-
land toegankelijker te maken. Meer 
dan 200.000 mensen maken al ge-
bruik van de app waar te vinden is 
hoe toegankelijk ondernemingen 
zijn. Al bijna 100 gemeenten zijn 
aangesloten bij app en maken ge-
bruik van de diensten van de sociaal 
gedreven onderneming. Ongehin-
derd Bouwen is betrokken bij de re-
novatie en nieuwbouw van bouw-
projecten.

Vanuit het programma MKB Toegan-
kelijk van VNO-NCW en MKB-Neder-
land is de ‘MKB Toegankelijke Route’ 
gestart. Er worden winkelgebieden 
door heel Nederland bezocht door 
toegankelijkheidsspecialisten van 

Mede mogelijk gemaakt door: 

C) ongehinderd =:1110 MKBToegankeh1k

Toegankelijk
op pad in 
Nuenen?
30, 31 mei en 1 juni 

krijgt Nuenen een 
toegankelijke 

route 

MKB Toegankelijke Route
aanmelden@ongehinderd.nl

Meld je winkel of restaurant snel aan!

Wist je dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland een beperking hebben? 
Door de vergrijzing neemt dit aantal alleen maar toe. De toegankelijk-
heid van winkels en horecagelegenheden is voor deze groep erg belang-
rijk. Rolstoelers, maar ook mensen die slecht ter been, slechtziend of 
blind, slechthorend of doof zijn, willen net als ieder ander zo zelfstandig 
mogelijk op pad.

Ongehinderd. De toegankelijkheid 
van ondernemingen wordt in kaart 
gebracht voor de gebruikers van de 
Ongehinderd app. Ondernemers 
worden bewust gemaakt van toe-
gankelijkheid en ze worden gehol-
pen naar een erkend basisniveau van 
toegankelijkheid. Dit is vaak al mo-
gelijk met een minimale investering.

Maandag 30 en dinsdag 31 mei zijn 
de toegankelijkheidsspecialisten van 
Ongehinderd te vinden op Park 1, 
voor Het Klooster. Op maandag van 
12.00 tot 16.30 uur en op dinsdag de 
hele dag. U herkent ze aan hun opval-
lende bus. Ze dagen alle onderne-
mers uit te ervaren welke obstakels je 
tegenkomt als je visueel beperkt 
bent of met een rolstoel ‘gewoon’ een 
boodschap wil doen of een kopje 
koffie wil drinken in het café.

De specialisten van Ongehinderd 
bezoeken zoveel mogelijk winkels, 
cafés en restaurants om een gratis 
quickscan af te nemen. Zij kunnen 
direct aangeven of een locatie in 
aanmerking komt voor een keur-
merk zodat ondernemers weten 
waar ze aan toe zijn. Voor het keur-
merk, twee jaar geldig, vermelding 
op de app en een adviesrapport 
wordt een vergoeding gevraagd. 
Mede door MKB-Nederland wordt 
dit bedrag zo laag mogelijk ge-
maakt. Het is zelfs mogelijk om een 
locatie binnen één week te voorzien 

van de nodige basisaanpassingen 
zodat iedereen uw winkel kan be-
zoeken.

Wat houdt ‘de MKB Toegankelijke 
Route’ in?
•  Winkels en ondernemingen wor-

den door een gespecialiseerde in-
specteur getoetst op toegankelijk-
heid. Let op, het aantal deelnemers 
is gelimiteerd.

•  Je onderneming wordt op een de-
tailpagina in de app en op de web-
site van Ongehinderd gepresen-
teerd, inclusief promotekst en (360 
graden-) foto’s. Appgebruikers kun-
nen je zo snel en makkelijk vinden.

•  Je ontvangt een persoonlijk toe-
gankelijkheidsadvies op maat én je 
wordt begeleid zodat je zelf met de 
toegankelijkheid van je onderne-
ming aan de slag kunt gaan. Met 
vaak kleine aanpassingen kunnen 
grote stappen worden gezet.

• Zodra jouw onderneming aan het 
basisniveau toegankelijkheid vol-
doet, ontvang je het Nederlands 
Keurmerk voor toegankelijkheid. 
Meer informatie op de website: 

 www.keurmerktoegankelijkheid.nl
• Alle MKB Toegankelijke Routes ko-

men in één landelijk overzicht te 
staan. Je locatie is dan zichtbaar 
voor een grote groep mensen met 
een beperking. Want iedereen 
moet kunnen meedoen!

Aanmelden
We zetten graag samen met collega-
ondernemers een mooie stap naar 
een toegankelijk Nuenen voor ie-

dereen. Doe je met ons mee? Meld je 
snel aan voor een gratis quickscan via
aanmelden@ongehinderd.nl.
Heb je vragen? Deze kun je direct 
stellen aan Paul de Betüe, Manager 
Beleid en Toegankelijkheid via 06-
82057473 / paul@ongehinderd.nl. Of 
via het kantoor van Ongehinderd 
040-7803333 / info@ongehinderd.nl. 
Ook voor redactionele vragen kunt u 
bij Paul terecht.

Met vriendelijke groet,
Team Ongehinderd 

& MKB Nederland

Boekenmarkt Weverkeshof
Op zondag 29 mei, van 10.30 tot 16.30 uur, organiseert Weverkeshof weer de 
zogenaamde voorjaarsboekenmarkt. De boeken zijn te vinden in de ruimte 
aangrenzend aan de huiskamer (volg de bewegwijzering ter plaatse), maar 
ook in de boekenhoek en in de kast in de huiskamer. In de boekenhoek vindt 
u romans, literatuur, thrillers, kinder- en kookboeken. 

zich in voor het behoud van de histo-
rische bouwwerken.

Ruim 4 jaar (2010-2014) was hij ook 
bestuurslid van de Stichting Vrien-
den van Museum Kempenland. Hij 
zette zich in voor het behoud van het 
museum en de collectie, helaas te-
vergeefs.

Vanaf 2020 tot heden is hij bestuurs-
lid van de Stichting Vrienden van het
Muziekgebouw Frits Philips. Hij 
draagt bij aan het bereiken van een 
groot publiek.

Ruime keuze
Het gaat alweer aardig op weg naar 
de zomer, wie wil er geen boeken le-
zen in de vakantie?! Voor de reis-en 
landenboeken, sciencefiction, na-
tuur- en tuinboeken en de wat meer 
bijzondere boeken (waaronder oude 
en/of kunstboeken) kunt u in de 
ruimte naast de huiskamer terecht. 
Dit geldt ook voor niet-Nederlands-
talige boeken. Zoekt u iets in een ca-
tegorie die hier niet genoemd is, 
vraag er gerust om. Wij hebben nog 

diverse andere categorieën en note-
ren speciale wensen om in de gaten 
te houden!
Natuurlijk kunt u voor of na de inkopen 
in onze huiskamer of misschien wel op 
het terras, nog een lekker drankje nut-
tigen of een wandeling langs onze die-
ren en gewassen maken.

Op 15 en 27 juni hebben we nog een 
workshop duurzame leefstijl. Meer 
informatie hierover vindt u op de site
www.weverkeshof.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

AFVALWEETJE:

Op dinsdag 7 juni is er 
huis-aan-huis inzameling van textiel 
door kringloopwinkel Het Goed. 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.

WEEK ZONDER AFVAL
Milieu Centraal organiseert van maandag 30 mei t/m zon-
dag 5 juni 2022 de Week zonder Afval. Tijdens deze week 
gaan we met z’n allen de uitdaging aan om zo min moge-
lijk afval weg te gooien. Wilt u ook (weer) meedoen? Houd 
dan de website in de gaten voor o.a. tips om afval te ver-
minderen tijdens de #weekzonderafval via: www.duur-
zaamheid.nl/agenda/week-zonder-afval

NUENEN KRIJGT MEER 
LED-VERLICHTING
In tegenstelling tot ons eer-
dere bericht start de aanne-
mer een week later, namelijk 
in de week van 30 mei. 

Na Gerwen, Nederwetten, 
een deel van Eeneind en een 
deel van Nuenen-Noord gaat 
de gemeente weer twee de-
len van Nuenen voorzien van 
LED-verlichting. Ten westen van de Smits van Oyenlaan 
de straten tussen de Beekstraat 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 30 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 du-
ren. Hiervoor sluiten we de wegen niet af, er kan minimale 
overlast ontstaan doordat voertuigen van de aannemer 
gebruik zullen maken van de rijbaan en de berm. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met het klantcontact-
centrum van de gemeente Nuenen via 040 – 263 16 31

STICHTING ROZE
Stichting ROZE (Regionale Opvang Zwerfdieren Eindho-
ven) verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren en 
wilde dieren in nood voor 14 regiogemeenten, waaronder 
Nuenen. De stichting beschikt over opvangfaciliteiten voor 
honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels, hobbydie-
ren en reptielen/amfibieën. In het wild levende dieren uit 
de regio worden 24 uur opgevangen en verzorgd en gaan 
vervolgens naar Vogelasiel Someren. U kunt bijvoorbeeld 
bij deze stichting terecht als u een huisdier kwijt bent, 
gevonden hebt of een dier wilt adopteren.
Voor meer informatie over de stichting kunt u contact 
opnemen via 040-7470147, info@rozeindhoven.nl of ver-
der lezen op deze website.

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

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».

INTERESSEPEILING 
ELEKTRISCHE DEELAUTO’S 
IN PARK LUISTRUIK EN 
NUENEN-WEST
De gemeente Nuenen, VOF Park Luistruik, ontwikkelaar 
BPD en deelauto-aanbieder OnzeAuto onderzoeken de 
belangstelling voor elektrische deelauto’s in de wijken Park 
Luistruik en Nuenen-West. Hiertoe vindt tot 5 juni een 
interessepeiling plaats onder (toekomstige) bewoners van 
deze nieuwe wijken en omwonenden. Bij voldoende vraag 
kunnen de elektrische deelauto’s deze zomer al beschik-
baar zijn. Vul de interessepeiling in via https://www.onze-
auto.com/samenslimrijden/nuenen. Dit kost slechts en-
kele minuten.

Door het gebruik van elektrische deelauto’s maken we ef-
ficiënter gebruik van de beschikbare ruimte op straat. De 
deelauto’s zijn allemaal elektrisch (met een actieradius van 
400 km) en zijn daarmee ook een schonere optie. De elek-
trische deelauto’s worden aan-
geboden in een besloten groep 
waar u lid van kunt worden. 
Een auto reserveren gaat via 
een handige app en u krijgt 
voor de gebruikskosten ach-
teraf automatisch een reke-
ning. Het aantal deelauto’s zal 
in de pas lopen met de vraag. 
Daarom zijn we benieuwd naar 
de interesse onder de (toe-
komstige) bewoners.

WOENSDAG 1 JUNI: 
MOUNTAINBIKE CHALLENGE 
NUENEN
Op woensdagmiddag 1 juni openen we om 14.00 uur de 
ATB Crossbaan aan de Pastoorsmast in Nuenen (naast de 
skatebaan). Na de o«ciële opening is er een echte ‘moun-
tainbike challenge’. De challenge is bedoeld voor jongeren 
in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar. Jongeren die meedoen, 
maken kans op een leuke prijs! 

Meedoen? 
Aanmelden kan via www.actiefnuenen.nl of via een mail 
naar claudia.sweegers@levgroep.nl. 
Kom op 1 juni met eigen fiets én helm naar de ATB-cross-
baan. Iedereen is welkom! 

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

1

           

RAADSINFORMATIE
Op donderdag 2 juni is er om 19.30 uur 
een raadsvergadering.
Bekijk de onderwerpen die op de agenda 
staan via nuenen.raadsinformatie.nl
Volg de vergaderingen live via: https://nuenen.raadsinfor-
matie.nl/live - of LON TV
Wilt u een seintje krijgen als er nieuwe raadsstukken zijn 
geplaatst op de website?
Meld u aan met de attenderingsfunctie via www.nuenen.
nl/nieuw-attenderingsfunctie-raadsstukken
. 

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 werk-
zaamheden mogelijk langer duren of (tijdelijk) worden 
uitgesteld. Tijdens het aanbrengen is er kortdurend enige 
verkeershinder. Ongeveer een uur na het aanbrengen is 
de weg weer begaanbaar. De aannemer zal aankondi-
gingsborden 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 klantcontactcentrum via 040-
263 16 99. Meer weten over wegwerkzaamheden?: 
https://bereikbaarheid.andes.nl/nuenen. 2

.
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3
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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

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

Kijk voor een complete barbecue op:
www.tebak.keurslager.nl

Shoarma Pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus ................... 8,75
Kip Rucola Rolletje
.......................................................... 100 gram 2,95
100 gram Grillworst +
100 gram Zeeuws Spek ....................... 3,20
Gemarineerde
Karbonade .......................2 stuks 3,95
Bami met
Babi Pangang .........per portie 6,50
Half om Half Gehakt
“Dagelijks vers gemaakt”  .................. 500 gram 4,00

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

GRILL

OF PAN

MAALTIJD

Parkstraat 7  .  5671 GD Nuenen  .  040 283 6441 www.josecuypers.nl

040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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

Een bevlogen ondernemer verdient 
een betrokken adviseur. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.
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Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 21 en 22 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien: 

• Voetbalclub RKSV Nuenen 100 
jaar

• Parochie H. Kruis nodigt uit tot 
overleg op uitnodiging van 
paus Franciscus

• De nieuwe eigenaren van café 
Schafrath

• Stripboek ‘Daantje en Dom-
mel’ in kader NGN 200

• Halve finale Muziekconcours 
voor jongeren in de Akkers

• Sloop van voormalige basis-
school De Mijlpaal

• In de serie ‘Lokale Midden-
stand’: ijssalon Italia

• Hoe te handelen bij acute 
zorgvraag

• Beeldende kunstenaar Peter 
Nagelkerke

• Fietsmaatjes op de Oranjemarkt
• Rijschool Kriegenbergh 50 jaar

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur. 
De vergadering van de gemeen-
teraad op donderdag 2 juni wordt 
rechtstreeks uitgezonden door 
LON TV.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36) ; 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
Ook te zien op de website:
www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Cultuur Overdag: 

‘Must see’ voor  
iedereen die in 
een orkest speelt
Oude tijden herleven in deze tijdloze 
zeer humoristische en muzikale film 
over twee orkesten die tegen elkaar 
strijden in een muziekconcours. 

Deze film uit 1958 is geregisseerd 
door Bert Haanstra. De film werd op-
genomen in het dorp Giethoorn en is 
een mijlpaal in de Nederlandse film-
geschiedenis. Destijds waren er ruim 
2,6 miljoen bioscoopbezoekers! 
Bekende acteurs uit de film zijn o.a. 
Hans Kaart, Albert Mol, Riek Schagen, 
Andrea Domburg, Ton Lutz. De film-
muziek is van Jan Mul. 
Kortom: een film die zeer de moeite 
waard is om (nog eens terug) te zien!

De film wordt vertoond op dinsdag-
middag 31 mei. Aanvang: 14.30 uur. 
Toegangskaarten à € 6,50 zijn te koop 
aan de balie van Het Klooster, op 
werkdagen tijdens kantooruren aan 
de balie van Het Klooster.

Seizoensprogramma 2022-2023
Het programma voor het volgende 
culturele seizoen is bijna klaar. Naast 
de maandelijkse films in Het Klooster, 
overdag via Cultuur Overdag en op 
vrijdagavond via Cultuur Avonduur, 
zijn ook 10 concerten in het Van 
Goghkerkje gepland. Kijk regelmatig 
op de site voor een overzicht van alle 
activiteiten en/of abonneer u op de 
periodieke digitale nieuwsbrief. 
www.cultuuroverdag.nl

Finale ‘Son of a pitch’
De afgelopen maanden was Nuenens College in de ban van de mini-
onderneming. Op dinsdag 17 mei was de grote finale ‘Son of a pitch’ 
bij John Geven Studio’s in Nuenen.

laatste kwamen Joeri, Koen, Don, Se-
lena en Ilse het podium op om hun ‘Jo 
Food Jar’ (glazen pot met ingrediën-
ten om koekjes te bakken) te presen-
teren.

Na alle pitches ging de jury in beraad 
en mocht het publiek onder het ge-
not van een muzikaal intermezzo 
door DJ Arca stemmen welke pitch zij 
het beste vonden. Hoewel de groe-
pen dicht bij elkaar zaten was het uit-
eindelijk de groep van de ‘Jo Food Jar’ 
die er zowel bij de jury als bij het pu-
bliek toch een stukje bovenuit stak. 
Zij wonnen hiermee de finale van 
‘Son of a pitch’ met de daarbij beho-
rende cheque van € 100,- die ze in 
hun eigen bedrijf kunnen steken.
Het was een geweldige ochtend 
waarin de leerlingen uit de 2e klas 
goed hebben kunnen zien wat er bij 
economie en ondernemen zoal ge-
beurt.

Nadat de finalisten (en hun ouders), 
de complete tweede klas, de docen-
ten/schoolleiding en natuurlijk de 
jury waren gearriveerd startte het 
programma onder leiding van pre-
sentatrice Leonie met een korte col-
legetour met 1 van de ondernemers 
uit de jury. Tijdens dit onderdeel van 
het programma mocht het publiek 
hun vragen via een ‘catch box’ (dob-
belsteen met ingebouwde micro-
foon) stellen aan de ondernemers. Na 
iedere pitch kwam een andere on-
dernemer aan bod

Daarna waren de finalisten aan de 
beurt. De eerste groep, bestaande uit 
Ivar, Nees, Emmy, Bibi en Sophie, 
pitchte hun idee de ‘Crispy Potato’ 
(nieuw soort chips). Als tweede wa-
ren Ruud, Stan, Merwan, Tayi en Roan 
aan zet. Zij legden uit hoe ze het door 
hen bedachte mondwater ‘Schone 
Mond’ wilden gaan promoten. Als 

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Pinkster Braderie 
(2e Pinksterdag) Lieshout 6

MA

JUN

Feest Bibliotheek Dommeldal 
voor de jongste bezoekers

7
t/m
11

JUN

Pinksterweekend = 
Muziek Weekend = Park Festival   

Voor info: NGN200.nl
Park Nuenen

3
t/m

6
JUN

Cultuur Overdag: fi lm
10.30 uur. Het Klooster Nuenen 7

DI

JUN

Nationale Buitenspeeldag
13.30-17.00 uur

Gratis entree
Speeltuin de kievit

8
WO

JUN

Wegwijs advies middag 
14.00-16.30 uur

Vincent van Goghstraat 139 8
WO

JUN

 Woensdag 8 juni 
19.00-21.00 uur Inloopmarkt 

Dorpshuis in Lieshout 8
WO

JUN

Muziek op schoot Workshop
15.00 uur. Bibliotheek Nuenen 9

DO

JUN

Informatieavond thema 
Warmtepompen 20.00 uur

Commissiekamer Gemeentehuis 
Nuenen

9
DO

JUN

‘Een Muzikaal Palet’: concert van 
de Nuenense harpiste Inge Louisa 

20.00 uur. 
Van Goghkerkje, Nuenen

11
ZA

JUN

IVN Dauwtrappen 05.00 uur. 
Verzamelen bij Het Klooster, Nuenen 
Beelden in het Park 
10.00-17.00 uur. Park Nuenen

26
DO

MEI

Open Middag 
Seniorenvereniging Senergiek 
12.00-17.00 uur
Het Klooster, Nuenen

28
ZA

MEI

IVN Kids: boswandeling
10.00-12.00 uur
Verzamelen parkeerplaats aan de 
Gerwenseweg/5e Bosweg

29
ZO

MEI

Garagesale/kofferbakverkoop
10.00-14.00 uur
Straten Sluiter, Melter en Wolwever te 
Lieshout

29
ZO

MEI

Boekenmarkt 
10.30-16.30 uur
Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5, te Nuenen

29
ZO

MEI

65e Lieshoutse KNWU-wielerronde
Lieshout 29

ZO

MEI

IVN-wandeling Nieuwe Erven en 
Ruweeuwsels. Vertrek per fi ets om 
19.00 uur bij Het Klooster in Nuenen. 
Start daarna bij Lisvensedijk/Rullen 4a.

30
MA

MEI

Film Cultuur Overdag 
14.30 uur. Het Klooster31

DI

MEI

Opening ATB Crossbaan
14.00 uur. Pastoorsmast Nuenen1

WO

JUN

Pop in het Park 28 mei 
20.00 - 00.30 uur
Picknick in het Park 29 mei
13.00 - 20.00 uur

28
t/m
29
MEI

Antoon v.d. Berg Kampioen 
bij biljartclub Ons Genoegen 
Afgelopen zondag werd de competitie van de biljartclub Ons Genoegen van 
de St. Antoniusschut afgesloten met een tweekamp tussen Antoon v.d. Berg 
en Henk Dekkers. Zij waren met evenveel punten bovenaan geëindigd.

die zelf 3e werd, mochten de prijs-
winnaars op de foto. Daarna kon on-
der het genot van een drankje het 
hele gezelschap van biljarters en hun 
partners het seizoen afsluiten met 
aan het eind nog een Chinees buffet. 

Na een zinderende wedstrijd won 
Antoon v.d. Berg en werd daardoor 
kampioen van het seizoen 21/22. Hij 
werd door iedereen met zijn winst 
gefeliciteerd.  Na de prijsuitreiking 
door wedstrijdleider Paul Kemper, 

Vlnr: Paul Kemper, Antoon v.d. Berg en Henk Dekkers

Ode aan de Roosdonckse molen
De naam ‘De Roosdonck’ prijkt met mooie letters op de baard van de mo-
len. Marga en Hennie Merks en hun viervoeter Besch zijn woonachtig op 
Gerwenseweg 2 in Gerwen en zijn maar wat trots op de windkorenmolen 
uit 1884. Mario Collombon en Rick Buitenhuis, twee vrijwillige molenaars 
uit Eindhoven, houden de molen draaiende, maar nu even niet….

lijk van het weer, aldus eigenaar Hen-
nie Merks. Een stilstaande molen rot 
in zo’n tien jaar weg. Een draaiende 
molen heeft eens in de zoveel jaren 
ingrijpend onderhoud nodig. Dat on-
derhoud vergt een aantal weken in-
zet van vaklieden.

Omdat één foto meer zegt dan dui-
zend woorden deze keer een speciale 
column, met meer foto’s en minder 
tekst dan gebruikelijk. Een ode aan 
de Roosdonckse molen!

De Roosdonck wordt grondig opge-
knapt door handige handen. Twee 
ambachtslieden leveren met passie 
vakwerk af, arbeid met een ziel. Zij 
zijn terecht trots op wat ze met hun 
handen maken. Evert Jan Schuur uit 
Nuenen loopt werkloos rond bij 
bergmolen. Hij probeert straks weer 
als leerling-molenaar het ambacht 
onder de knie te krijgen.
‘Wanneer gaan de wieken weer draai-
en?’, zo vraagt een geïnteresseerde 
kijker zich hardop af. Dat is afhanke-

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees

Donderdag 26 mei 2022

Ode aan de Roosdonckse molen

Fotografi e: Ceez
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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:

Dorpsraad Lieshout    
attendeert op inloopmarkt
In Lieshout wonen ook mensen met een kleine beurs. Mensen die maar 
nauwelijks rond kunnen komen en iedere uitgave zorgvuldig moeten 
overwegen. Voor deze mensen organiseert de dorpsondersteuning op 8 
juni een inloopmarkt onder de titel ‘Kun jij nog rond komen?’. Tijdens 
deze markt zijn er verschillende instanties en organisaties aanwezig die 
kunnen helpen als er wat minder te besteden is. Een behulpzaam sociaal 
initiatief waar de Dorpsraad Lieshout graag op attendeert.

Ondersteuning
Niet alleen overheden ondersteunen 
de minder bedeelden. Ook vanuit vrij-
willigers en vrijwilligersorganisaties 
worden ‘mensen met een kleine beurs’ 
geholpen. Dat hoeft niet altijd met 
geldelijke ondersteuning te zijn, maar 
kan ook met psychische, fysieke of ma-
terialistische ondersteuning (denk aan 
de sociale supermarkt of voedsel-
bank). Gewoon hulp van een mede-
mens voor mensen die het moeilijk 
hebben. Ook deze vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties zullen paraat 
staan tijdens de inloopmarkt en in een 
persoonlijk gesprek kunnen aangeven 
wat zij voor jou kunnen betekenen.

Kom gerust informeren
Ondersteuning in wat voor vorm dan 
ook is belangrijk voor de saamhorig-
heid en dus de leefbaarheid in Lies-
hout. Om die reden roept Dorpsraad 
Lieshout dan ook iedereen met een 
kleine beurs op om naar de inloop-
markt te komen op woensdag 8 juni 
in het Dorpshuis in Lieshout. Tussen 
19.00 en 21.00 uur zijn alle mogelijke 
organisaties en hulpinstanties aan-
wezig in de mooi, sfeervolle, nieuwe 
huiskamer in het Dorpshuis. Schroom 
niet om te komen: wellicht kan be-
langrijke informatie heel wat verlich-
ting geven! En, als je dan toch komt 
profiteer dan ook meteen: iedere be-
zoeker aan de inloopmarkt ontvangt 
een mooie goodie-bag met een ver-
rassende inhoud. 

Tot 8 juni!

Kun jij nog rondkomen?
Minder te besteden hebben is iets 
van alle tijden. Ook anno 2022 zijn er 
nog (veel) te veel medemensen die 
‘ieder dubbeltje moeten omdraaien’ 
omdat ze rond moeten komen van 
een minimaal inkomen en soms zelfs 
niet eens een inkomen hebben. In 
Nederland wordt (gelukkig) veel aan-
dacht gegeven aan deze minder 
koopkrachtige medeburgers. Vanuit 
de rijksoverheid wordt er onder-
steund met verschillende subsidies 
en steunpakketten. Er zijn dan ook di-
verse ondersteuningen en subsidies 
aan te vragen; meer dan wellicht be-
kend is. Ook lokaal bestaan deze mo-
gelijkheden. De inloopmarkt kan je 
verder wegwijs maken in welke alter-
natieven er zijn.

Dorpsondersteuner Nathalie Ansems is 
de organisator van de inloopmarkt

Nieuwe Dorpsraad Gerwen 
geïnstalleerd
Maandag 16 mei was tijdens een openbare vergadering de nieuwe dorps-
raad van Gerwen geïnstalleerd. Burgemeester dhr. M. Houben was aan-
wezig om van ieder de Eed of Belofte af te nemen. Alvorens hij dit deed, 
gaf hij het belang van een dorpsraad aan, deze behartigt immers de col-
lectieve belangen van de inwoners. De dorpsraad bestaat nu uit Maria 
Polman, Karin Hurkens, Britt van Hoof, Ruurd van Heist, Brian de Bart en 
Harry de Vries.

uit. Het streven is te kunnen starten 
met de verbouwing in het voorjaar 
2023. Matty Verkuijlen en Robin Bre-
kelmans presenteerden wat er staat 
te gebeuren in het kader van Spelen 
& Bewegen. Locaties De Tip, Goud-
hoeksland en het speelveld achter de 
Huikert zijn de aangewezen plekken 
die worden opgewaardeerd tot een 
ontmoetingsplek voor alle leeftijden. 
Er is hard gewerkt om ook alles te 
kunnen realiseren, zoals bedacht; 
subsidies zijn aangeboord en spon-
soring voor werkzaamheden maar er 
moeten nog wat gaatjes opgevuld 
worden. Er werd dan ook even rond-
gekeken in de zaal of er mensen wa-
ren die nog ergens een klein potje 
over hadden staan, je weet tenslotte 
nooit.
Gerwen verduurzamen. 16 juni vindt 
de eerste bijeenkomst voor verduur-
zaming plaats in Gerwen. Alle inwo-
ners zijn hiervoor uitgenodigd om uit-
leg te krijgen over de mogelijkheden 
om hun huis te verduurzamen en te 
ontdekken hoe de gemeente daarbij 
kan ondersteunen. Aankondiging 
hiervoor zal ook nog volgen in de 

Ook de oude raad werd door de bur-
gemeester uitgebreid bedankt voor 
hun inzet en kreeg complimenten 
voor wat zij hebben bereikt in de af-
gelopen termijn. Hij benoemde dat 
de raad zeer kritisch was en dat deze 
de burgermeester ook durfde tegen 
te spreken. Bij een blik naar de oude 
raad wisten beide heel goed waar het 
over ging. De uittredende leden zijn 
Anja van Berlo, Reinoud Landman, 
Ad Donkers en Matty Verkuijlen.
Na het overdragen van de voorzit-
tershamer door Ruurd van Heist aan 
Maria Polman kon de nieuwe raad 
plaatsnemen achter de tafel. De ver-
gadering kreeg vervolg met agenda-
punten die in het teken stonden van 
de projecten waar de aftredende 
dorpsraad zich de afgelopen vier jaar 
hard voor heeft ingezet. Te weten; 
verbouwing van MFA. (Multi Functio-
nele Accommodatie) D’n Heuvel, pro-
ject Spelen & Bewegen en Gerwen 
verduurzamen.
Frans van Maasakkers gaf een pre-
sentatie ondersteund met een 3D im-
pressie van de verbouwing van de 
MFA. Dat zag er allemaal heel gelikt 

plaatselijke kranten. Na dit alles was er 
nog tijd voor de rondvraag, hier kwa-
men wel vragen uit waar de raad niet 
meteen antwoord op had vooral om-
dat er nog wat dossiers goed doorge-
nomen moesten worden. De vergade-
ring werd gesloten en eenieder die 
dat wilde kon nog even napraten met 
elkaar. De notulen en presentaties van 
de openbare vergadering worden op 
later moment geplaatst op de site: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Onze leefbaarheid meten
Voor een groot deel is luchtvervuiling een deken die zich de over de we-
reld beweegt en beïnvloed wordt door natuurfenomenen (Saharazand, 
vulkanen, zeezout, pollen) en door menselijke activiteiten (industrie, ver-
voer, agrarische activiteiten, verbranding, enzovoort). Luchtvervuiling 
bestaat ook uit de lokale bijdrage, die in Nuenen c.a. zelf ontstaat. Dit 
laatste is interessant om te bestuderen, omdat inwoners en gemeente dat 
enigszins kunnen beïnvloeden. In Nuenen geeft de komst van TNO-sen-
soren en palmes-buisjes momenteel een extra impuls aan het meten. De 
inzet van inwoners kan helpen de inzichten te vergroten. 

met die van het RIVM. Dankzij de pal-
mes-buisjes valt de absolute data 
goed te vergelijken. Vandaar dat op 
de Geldropsedijk, nabij de A270, 
deze technieken zijn samengevoegd. 

Inwoners, doe mee!
De komende maanden zal een gede-
tailleerder beeld ontstaan dat we als 
nulmeting kunnen delen met de ge-
meente Nuenen c.a.. U kunt dit nu al 
‘live’ via het dashboard volgen. Wilt u 
verder gaan en ook zelf meten? Er zijn 
tegenwoordig goede, voordelige sen-
soren op de markt. Samen genereren 
we data, maken inzichtelijk wat we 
waar meten met verschillende appa-
ratuur en gaan we vergelijkingen mo-
gelijk maken. Graag nemen we de ge-
meten data mee in de analyse. 

Voor meer informatie: Jean-Paul 
Close, AiREAS, jpclose@aireas.com
www.aireas.com

Meten luchtkwaliteit
Berekeningen kunnen we er niet mee 
vervangen, voor de inschattingen van 
de toekomst (met of zonder maatre-
gelen) blijven modellen nodig. Maar 
metingen geven interessante inzich-
ten. We kunnen luchtkwaliteit van de 
huidige situatie beoordelen. Met me-
tingen kunnen we ook op termijn de 
ontwikkelingen volgen en de bere-
kende waarden controleren. Met de 
installatie van de eerste van twee tij-
delijke TNO meetkasten van het regio-
nale meetnetwerk van AiREAS is een 
wens in vervulling gegaan. Deze sen-
soren meten fijnstof en stikstof. Daar-
naast staan er binnen de gemeente 
sensoren van Intemo. Deze meten al 
maanden fijnstof en geluid. Het ver-
loop in de tijd is ‘live’ te volgen via dit 
dashboard: https://nuenen.stactics.nl/

Stikstof
Een van de lokale parameters is stik-
stofdioxide (NO2) dat vooral vrijkomt 
uit de industriële en agrarische sec-
tor, maar ook uit de verbrandingspro-
cessen zoals voorbijrijdende voertui-
gen. De meest effectieve manier om 
dit gas te meten is middels zogehe-
ten palmes-buisjes. Deze worden aan 
een lantarenpaal bevestigd en meten 
een gemiddeld resultaat over de hele 
maand, geen pieken. De elektroni-
sche meetapparatuur is wel in staat 
de fluctuaties inzichtelijk te maken. 
Dit werd lange tijd gezien als minder 
betrouwbaar. De meettechnieken 
van TNO en van het Helmondse be-
drijf Intemo komen echter overeen 

      

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

VERGUNNINGEN 
PERIODE 17-05-2022 EN 23-05-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Opwettenseweg 71 Aanbouw
Papenvoortse Heide 4 Realiseren van 5 schuilstallen
Veld E+F, Laan door de Bouwen van 47 woningen in Nuenen-west 
Panakkers ong., perceel D

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Putterlaan 24 Plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Kiosk in het park Organisatie van 24 uurs pizza bakken
Park 35 Het gebruik van een exploitatievergunning,

alcoholwetvergunning en terrasvergunning
Opwettenseweg 115 Melding artikel 30a Alcoholwet tot wijzi-

ging van het aanhangsel Alcoholwetver-
gunning

Wegdeel Vonderrijt Buurtfeest Vonderrijt op 19 juni 
tussen 12.00 - 23.00 uur

Dit zijn kennisgevingen en geen o�ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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Team De Koekoek Lieshout  
is klaar voor de start
Iedereen heeft wel een wens of iets wat je nog heel graag wilt doen. Zo 
vertelde Ineke Spijkers in een gezellig groepje dat ze als wens de Alpe 
d’HuZes heel graag wilde lopen. Waarop Ger Sanders uit Nuenen zei, dan 
doen we dat toch! En het idee is geboren. Karel Huijgens(jr) en Gerrit van 
Kaathoven zagen dit avontuur ook wel zitten dus sloten die zich ook aan 
bij Ineke en Ger. Het Team was compleet. Maar dan moeten er wel even 
wat dingen worden geregeld.

Ook belangrijk en vooral niet te ver-
geten is trainen voor deze dag want 
het is 15 km een klimmende berg op. 
En Nederland is zo vlak als een pan-
nenkoek dus die paar bergjes die we 
hier rijk zijn moeten we wel gaan be-
klimmen. Zo zijn we samen naar Val-
kenburg en Berg en Dal geweest en 
waren redelijk vaak op de golfbaan in 
Nuenen te vinden. Kleding regelt de 
stichting, die hebben we zondag op 
Papendal opgehaald. 
Blijven trainen en zorgen dat er veel 
kilometers in de benen zitten, dan 
moet het goed komen. Op 28 mei rei-
zen we naar Frankrijk, 2 juni gaan we 
de berg op met duizenden andere lo-
pers en fietsers uit Nederland waar 
Team de Koekoek Lieshout in ieder 
geval klaar voor is…

Inschrijven bij de stichting Alpe 
d’HuZes, slaapplaats regelen bij of op 
de berg in Frankrijk. Je moet als 
groep ook geld ophalen want alles 
staat in het teken van KWF waar die 
dag geld voor op wordt gehaald, 
voor onze groep was dat streefbe-
drag € 2500,-. Over de groepsnaam 
hoefden we niet lang na te denken, 
team De koekoek Lieshout, lag het 
meest voor de hand.
We hadden meteen een facebook pa-
gina aangemaakt om de sponsoring 
in gang te zetten. Reacties hierop wa-
ren geweldig, zo veel mensen die ons 
steunen, echt uit alle hoeken met 
grote en kleine bedragen. Dit heeft er 
voor gezorgd dat er nu al € 4137,- is 
opgehaald, wat wij echt super vinden 
en heel erg dankbaar voor zijn.

Komt u ook   
naar Senergiek  
in beweging?
Op zaterdag 28 mei houdt Senioren-
vereniging Senergiek een open mid-
dag in Het Klooster waar inwoners van 
Nuenen kennis kunnen maken met 
deze energieke Seniorenvereniging, 
dit alles in het kader van NGN 200 jaar. 

De volgende activiteiten staan 
speciaal op het programma:
• Line Dance
• Volksdansen
• Biljarten
• Darten
• Dynamic tennis
• Jeu de boules
• Sjoelen
• Tafeltennis 

U kunt onze mensen in beweging 
zien, maar u wordt ook uitgenodigd 
om mee te doen. Gooi eens een pijltje 
bij het darten, probeer het biljarten 
eens uit, u kunt een partijtje sjoelen 
of tafeltennissen en ga zo maar door. 
U bent allen, jong en oud, welkom in 
Het Klooster, Park 1 in Nuenen op za-
terdag 28 mei van 12.00-17.00 uur.
Komt u ook naar deze bruisende 
dag? De toegang is gratis.

Meer informatie? 
Bel 040-283 84 87 op maandag en 
donderdag tussen 09.00-11.00 uur. 
E-mail: info@senergiek-nuenen.nl
www.senergiek-nuenen.nl

Fietsen voor onderzoek  
naar Multiple Sclerose
Nuenen Fietst met Hart en Wiel gaat Klimmen tegen MS: ter nagedachte-
nis aan Vivianne van den Akker-Hendriks.

in hand gaan. Ze staan op hun net-
vlies en in hun hart gegrift! 

Waarom ze het doen
MS is een ziekte aan het centraal ze-
nuwstelsel, veroorzaakt door ontste-
kingen in je hersenen. Signalen vanaf 
de hersenen worden steeds moeilij-
ker - ‘kortsluiting’ - en komen niet 
meer aan op de plek waar ze naartoe 
moeten. Voor iedereen verloopt de 
ziekte anders, blijkt uit het afscheid 
dat de fietsmaten deze week moes-
ten nemen. Hun motivatie is groot!

Hoe kun jij Hart en Wiel steunen?
Aan het gezamenlijk doel van min-
stens 1 miljoen voor Klimmen tegen 
MS wil Nuenen fietst met Hart en Wiel 
een flinke ‘steen’ bijdragen. Dat kun je 
door de fietsmaten te steunen. Do-
neer via https://www.klimmentegen-
ms.nl/team/37233-nuenen-klimt-
met-hart-en-wiel of scan bijgaande 
QR-code. Alle bedragen zijn welkom, 
hoe klein of groot ook. Mogen zij re-
kenen op jou? Alvast bedankt.

Aandacht voor Multiple Sclerose (MS) 
blijft onverminderd hard nodig. In Ne-
derland krijgt 1 op de 1000 mensen 
deze ziekte, wereldwijd lijden zo’n 2,5 
miljoen mensen eraan. Er is heel veel 
geld nodig, voor verder onderzoek 
naar deze ziekte en mogelijke medicij-
nen. Daarom nemen op 2e Pinkster-
dag bijna achthonderd sportievelin-
gen voor de 10e keer deel aan Klim-
men tegen MS op de Mont Ventoux. 
Ook Nuenen fietst met Hart en Wiel is 
weer van de partij, met hart en ziel. 
Deze week overleed de echtgenote 
van fietsmaat Christ aan de gevolgen 
van MS de dag na haar 53e verjaardag: 
Vivianne van den Akker-Hendriks.

In hun hart gegrift
Tijdens eerdere edities op de Mont 
Ventoux waren de mannen diep on-
der de indruk van het doorzettings-
vermogen van fietsers en wandelaars 
mét de ziekte, die desondanks met 
hen mee de berg op gingen. Magi-
sche mijlpalen bovenop de ‘Waai-
berg’, waar de lach en de traan hand 

Foto: LAVfotografie & Video, Bart Verkuijlen

Opbrengst Mayabox   
geeft steun in de rug   
aan jongeren in Guatemala 
Leden van de werkgroepen ontwikkelingssamenwerking van de Nue-
nense katholieke en protestantse kerken (MOV en ZWO) hebben een dag 
lang hard gewerkt om de 165 bestelde Mayaboxen te vullen met zoete en 
hartige lekkernijen. Ze werden hierbij geholpen door een grote groep vrij-
willigers. In verschillende keukens werden de gevulde tortilla’s, maiscake 
en aardappelkoekjes en de heerlijk zoete suikersticks met enthousiasme 
bereid en de kartonnen doosjes gevuld. Die kleurrijke doosjes konden 
een dag later op het kerkplein bij de Clemenskerk worden opgehaald door 
degenen die een of meerdere boxen hadden besteld. Daar stond ook een 
verkoopkraam van de Stichting Nuenen-Guatemala waar mensen hand-
werk en kleurig weefwerk konden kopen. 

meenschappelijk fonds opgericht, 
waar een gedeelte van de winst in 
wordt gestort. Daaruit kunnen geza-
menlijke kosten worden betaald. En 
wat zeker zo belangrijk is, de jonge-
ren leren hierdoor om samen te wer-
ken en zich te organiseren”, voegt 
Dora eraan toe. 

De verkoop van de Mayaboxen lever-
de, samen met de opbrengst uit de 
verkoop van Guatemala-spulletjes, 
het mooie bedrag van € 1.845,- op. 
Hartelijk dank aan iedereen die hier-
aan heeft bijgedragen. 

Wilt u het project ook steunen dan 
kan dit door een gift over te maken op 
bankrekening NL64 RABO 0101 7384 
20 t.n.v. Stichting Nuenen-Guatemala. 

Duurzaam landbouwproject in 
Guatemala
De opbrengst is bestemd voor een 
duurzaam landbouwproject voor 
jongeren in Guatemala. Zij hebben 
weinig perspectief op een mens-
waardige toekomst in hun eigen ge-
meenschappen. Dit project biedt hen 
en hun families die mogelijkheid wel: 
ze kunnen nu gevarieerd voedsel ver-
bouwen en inkomsten verkrijgen uit 
de verkoop van extra oogsten. 

Bezoek aan Nuenen
Afgelopen week was Dora Mirón in 
Nuenen. Zij is coördinator van de or-
ganisatie Verdad y Vida die het pro-
ject begeleidt. Ze vertelde hoe en-
thousiast de jongeren en hun fami-
lies over dit project zijn. “Afgelopen 
december hebben ze een heel goede 
oogst gehad”, vertelde Dora. “Daar-
door konden er best veel producten 
worden verkocht op de regionale 
markten. Ze hebben ook een ge-

Het was gezellig druk op het kerkplein bij de verkoop van de Mayabox

De kleurige Mayabox

Golfers van De Gulbergen   
steunen Stichting Old Grand Dad
Woensdag 18 mei werd op de golfbaan van De Gulbergen de jaarlijkse 
Old Grand Dadwedstrijd gespeeld door opa’s (de Grand Dads). De Stich-
ting Old Grand Dad is een landelijke stichting met als doel om jeugdige 
gehandicapten te ondersteunen bij hun sport of spel. Het motto van de 
Old Grand Dad Golfclub van Nederland is ‘grootvaders op de golfbaan 
een prettige dag laten beleven en iets ‘doen’ voor de gehandicapte jeug-
dige medemens’.

club Merwedelanden als gastheer zal 
optreden.
De winnaar van die wedstrijd mag 
zich ‘Best golfende opa van het jaar 
2022’ noemen!

De wedstrijd
Zo’n 40 grootvaders van de Golfclub 
speelden deze woensdag mee. Zij 
genoten van een stralende zonnige 
dag met een temperatuur van boven 
de 25 graden. Het was een gezellige 
en sportieve wedstrijd, waarbij het in 
eerste instantie niet ging om het win-
nen, maar om een bijdrage aan het 
goede doel. Na afloop van de wed-
strijd konden de consuls van de Old 
Grand Dad bij De Gulbergen, Marcel 
van Bree en André Dams, een bedrag 
van ruim € 1.200,- aan de stichting 
overmaken.

De winnaar
Winnaar en best golfende grootvader 
2022 bij De Gulbergen is Piet Heijl ge-
worden. De 2e plaats ging naar Ben 
van Kuik, gevolgd door Hans Gielis-
sen, Guus Henckens en André Dams. 

Deze 5 spelers mogen woensdag 13 
juli naar de regiofinale op de golf-
baan van het Golfclub Geijsteren in 
het Limburgse Geijsteren. Daar kun-
nen zij de strijd opnemen tegen an-
dere winnende grootvaders uit de re-
gio Zuid-Oost Nederland.
Indien daar goed gepresteerd wordt 
dan wacht voor de winnaar de lande-
lijke finale op 9 augustus bij Golfbaan 
Crayensteijn in Dordrecht, waar golf-

De winnaar Piet Heijl (r) die de prijs uitge-
reikt kreeg van de clubconsul André Dams

Schrijf je club  
nu in voor   
Rabo ClubSupport 
Iedereen verdient een club! Een plek 
waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker 
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. 
Daarom ondersteunt de coöperatieve 
Rabobank al 20 jaar verenigingen 
door heel Nederland. Clubs kunnen 
zich op dit moment weer inschrijven 
om mee te doen aan de stemcampag-
ne. Dit kan tot en met 14 juni.

Rabobank wil een bijdrage leveren 
aan een duurzaam en leefbaar Ne-
derland. Een gezond verenigingsle-
ven is hier een belangrijk onderdeel 
van. Daarom ondersteunt Rabobank 
clubs met kennis, netwerk en geld. 
Dit doen we in samenwerking met 
NOC*NSF, LKCA en verschillende 
bonden. De bank investeert een deel 
van het coöperatief dividend, een 
fonds om de regio te versterken, in de 
maatschappelijke doelen van vereni-
gingen. Bijvoorbeeld investeren in 
vervoer om kinderen te kunnen ha-
len en brengen enz. Zo helpen we om 
het verenigingsleven van Nederland 
gezond en toegankelijk te houden.

Club aanmelden
Verenigingen kunnen zich tot en met 
14 juni aanmelden via de uitnodi-
gingsmail die ze op 16 mei ontvan-
gen hebben, of via www.rabobank.
nl/clubsupport. Vanaf 5 september 
kunnen Rabobank leden stemmen 
op hun favoriete clubs. 
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Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

IAN: nieuwe   
inwoner in    
onze gemeente
Ian is geboren en dat is te zien in de 
voortuin van Goudhoeksland 55 in 
Gerwen. Ian Kiran Puranad is gebo-
ren op 12 mei, om 20.40 uur, gewicht 
3345 gram en lengte 49 centimeter. 
Hamsa en Kiran Puranad zijn de ge-
lukkige ouders. Zijn zusje heet Anika, 
is een beetje groter, maar hoopt voor 
altijd elkaars beste vrienden te zijn.
Ian: welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 

Staat er bij u ook een aankondiging 
in de voortuin of prijkt er een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 
dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar redactie@ronddelin-
de.nl. (fotoCeez). 

Daantje en Dommel 
met succes en trots gelanceerd

Op donderdag 19 mei beleefde het schoolproject Daantje en Dommel 
de lancering op basisschool De Nieuwe Linde. Alle leerlingen en hun 
meesters en juffen maakten de onthulling mee van de twee grote Pop-
Up figuren van meisje Daantje en haar hond Dommel. De onthulling 
werd verricht door burgemeester Maarten Houben en de directrice van 
de school Friedeke Wisse. Na afloop was er voor iedereen een Daantje 
en Dommel gebakje om de onthulling nog feestelijker te maken.

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

Daantje en Dommel zijn bedacht en 
getekend door Carolien Tibboel. Sa-
men met de stichting NGN200, twee 
basisscholen en Peter van Kemenade 
van 4PR zijn een stripboek, werkboek, 
kleurplaten en voorleesverhalen ont-
wikkeld. De stichting is trots op het 
eindresultaat en vindt dat Carolien 
Tibboel nog veel trotser mag zijn. 

en Dommel gebakje om de onthulling nog feestelijker te maken.

Tibboel nog veel trotser mag zijn. 

Wegwijs adviesmiddag
Vrijheid, ook als u niet meer zo goed ter been bent. Met de scootmobiel of 
een aangepaste fiets kunt u eropuit! Overweegt u gebruik te gaan maken 
van een scootmobiel of bijvoorbeeld een driewielfiets? Kom dan naar de 
gratis adviesmiddag ‘Wegwijs’.

Fysio- en ergotherapie Kwiek organi-
seert samen met Scoot2be en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) afdeling 
Nuenen ‘Wegwijs’. Wellicht heeft u al 
jarenlange verkeerservaring, maar het 
rijden op een scootmobiel of een aan-
gepaste fiets is toch anders en kan 
even wennen zijn. Niemand is te oud 
om te leren. Om veilig met uw scoot-
mobiel of (aangepaste) fiets het ver-
keer in te gaan, is kennis van de actue-
le regels onmisbaar. VVN geeft uitleg 
over de basisregels in het verkeer en 

de ergotherapeut over de aanvraag 
van een geschikte scootmobiel of aan-
gepaste fiets. Het is mogelijk om ver-
schillende vervoersmiddelen te pro-
beren om te bekijken wat bij u past.
De Wegwijs adviesmiddag is op 
woensdag 8 juni van 14.00 tot 16.30 
uur aan de Vincent van Goghstraat 
139. Uiteraard zijn ervaren bestuur-
ders en fietsers ook welkom om hun 
ervaringen en tips uit te wisselen met 
nieuwe gebruikers. Meer informatie: 
06 331 831 14.

Foto VVN

Themanummer Drijehornickels over     
50 jaar heemkundekring De Drijehornick 

2000 exemplaren    
gratis beschikbaar 
Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels van heemkundekring De 
Drijehornick staat deze keer in het teken van het 50-jarig bestaan van 
heemkundekring De Drijehornick. In het themanummer staan niet alleen 
verhalen over 50 jaar heemkundekring maar ook wordt gekeken naar de 
toekomst van een erfgoedvereniging in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

berg, Jumbo Kernkwartier, Albert He-
ijn, Jan Linders, ALDI en Lidl. Verder 
bij het gemeentehuis, de bibliotheek, 
Primera-Risjamo Kernkwartier, Bruna 
Parkstraat en Vincentre. Ook zijn 
exemplaren afgeleverd bij de verzor-
gingshuizen Archipel De Akkers, Sa-
vant Van Lenthof en Jo van Dijkhof. 

Verder zijn er interessante artikelen 
over gebeurtenissen uit 1972, het 
eerste jaar van het bestaan van de 
heemkundekring. Zo is er aandacht 
voor de bouw van het winkelcentrum 
Parkhof, de bouw van het zwembad 
aan de Sportlaan, organiste Dorthy 
de Rooij ontvangt de Prix d’Excellence 
en de afbraak van het station Nuenen 
op het Eeneind. Ruud Bartlema be-
schrijft waarom hij indertijd voor 
Nuenen koos om er dominee te wor-
den. In 1972 start Jo Klomp een win-
kel in stoffen en fournituren en Ne-
derwetten viert feest in het kader van 
het 750-jarig bestaan. De Heilige-Cle-
menskerk in Nuenen wordt gerestau-
reerd en er worden nieuwe wegen als 
de vierbaans Europalaan en de 
Geldropsedijk aangelegd, 

Gratis
Het themanummer van de Drijehor-
nickels is inmiddels bij de leden en 
begunstigers van heemkundekring 
De Drijehornick bezorgd. Het full-co-
lour magazine is gedrukt bij drukkerij 
Messerschmidt in een oplage van 
2000 exemplaren. Vanwege het 50-ja-
rig bestaan van heemkundekring De 
Drijehornick is het themanummer 
GRATIS ter beschikking voor elke ge-
interesseerde inwoner van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en bewoner 
van het Eeneind. De speciale uitgave 
van de Drijehornickels is te verkrijgen 
bij de supermarkten Jumbo Ton Grim-

Themanummer Drijehornickels over     

2000 exemplaren    

Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels van heemkundekring De 

De oprichting van heemkundekring De 
Drijehornick in 1972 komt net te laat om 
alles in het werk te kunnen stellen om af-
braak van het station Nuenen op het Een-
eind te voorkomen 

foto: Roland van Pareren

Asperges aan het Veld
Van de redactie

Een deel van onze redactie mocht afgelopen zondag plaatsnemen aan de 
aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve. Het was druk, de ober ging 
steeds harder lopen, maar hij bleef vriendelijk, net als de sommelier. We 
hebben op sterrenniveau gegeten, in een ongedwongen sfeer. Het was 
een feestelijk aangekleed geheel, met mooi gedekte tafels en geurende 
kaarsen.

smaak, geuren en kleuren. De ge-
rechten werden aangevuld met bij-
passende wijnen van Baremans 
Wynkopery uit Helmond.

De mooie locatie in combinatie met 
de heerlijke gerechten en lekker 
weer, zorgden voor een bijzonder 
geslaagde avond.

Ryan Bahadoer en zijn keukenbriga-
de kookten de sterren van de hemel. 
Hun creaties met de verse asperges 
waren verrassende kunstwerken. In 
de amuse en vier gerechten werden 
asperges wisselend gecombineerd 
met aardappelsalade, vis, vlees, fruit 
en ijs. Prachtig gepresenteerd, was 
het een bijzondere beleving van 

Boxsprings gemaakt van alleen  
plantaardige natuurlijke materialen!
Inmiddels zijn we allemaal wel bekend met de boxspring in al zijn vor-
men, kleuren, kwaliteiten en prijsklassen. Het fenomeen ‘natuurlijk’ komt 
geregeld voorbij. Echter zijn veruit de meeste hiervan ook voorzien van 
dierlijke materialen. Niet de Ecolife bedden uit Zweden; die zijn alleen 
voorzien van plantaardige materialen. 

met grote zorg geselecteerd om bed-
den van de hoogste kwaliteit te leve-
ren en elk bed wordt tot in het klein-
ste detail gecontroleerd. 
Het doel van Ecolife is om bedden 
van de hoogste kwaliteit aan te bie-
den, gemaakt van de beste natuurlij-
ke materialen met een tijdloos en 
klassiek design. Maar het allerbelang-
rijkste is dat Ecolife ernaar streeft om 
de klanten echt een goede nachtrust 
te bezorgen. De handgemaakte box-
springs van Ecolife uit Zweden zijn 
een rijkdom van de natuur. Je zou 
dan ook kunnen stellen dat de waar-
de die Ecolife biedt meer is dan je 
hiervoor betaalt. Je hebt al een twee-
persoons boxspring voor minder dan 
€ 5.000,-. Elektrisch verstelbaar is Eco-
life al leverbaar vanaf € 6.000,-. Deze 
prijzen kunnen uiteraard verder op-
lopen door upgrades in boxsprings, 
matrassen, toppers en hoofdborden. 
Qua ligcomfort, materialen en duur-
zaamheid zijn deze boxsprings te 
vergelijken met bijvoorbeeld Hästens 
en V-spring echter voor veel realisti-
schere prijzen. Laat je verrassen door 
de samenstellingen, stoffen, ligcom-
fort en uitstraling en ervaar hoe na-
tuurlijk comfort ligt.

Alle Ecolife bedden zijn met de hand-
gemaakt in Zweden door vakmensen 
uit Valskog en zijn een rijkdom van de 
natuur. Deze Zweedse fabrikant heeft 
respect voor onze planeet, mens, dier 
en het milieu. De bedden zijn ge-
maakt van 100% natuurlijke en her-
nieuwbare materialen. Ecolife ge-
bruikt geen dierlijke materialen zoals 
wol en paardenhaar. Ook gebruiken 
zij geen plastic, chemische en syn-
thetische toevoegingen. De natuur-
lijke materialen die Ecolife gebruikt 
voor hun bedden zijn biologische 
bamboe, biologische katoen en sisal 
van de agave plant. Deze materialen 
zijn gekozen om een   comfortabele, 
koele slaap te bieden met een zacht, 
comfortabel gevoel op de huid. Aga-
ve staat bekend als een sterke en 
goed geventileerde vezel. Bamboe is 
antibacterieel en hypoallergeen. Dit 
verkleint de kans op huisstofmijt en 
zorgt voor een aangename tempera-
tuur tijdens uw slaap.
Door de samenstelling en de natuur-
lijke materialen wordt vocht goed af-
gevoerd en kun je heerlijk rustig sla-
pen. Deze beddenmakers hebben 
kennis van de branche die ze van ge-
neratie op generatie hebben geërfd. 
De geheimen van de oude traditie 
gecombineerd met de technologie-
en van de nieuwe tijd en een enorme 
passie voor het vak maakt Ecolife 
trots om te zeggen: we weten hoe we 
een bed moeten maken!
De Scandinaviërs gebruiken Zweeds 
grenen voor de frames, zodat het ro-
buust is en je een lange garantie op 
het frame hebt. Alle materialen zijn 

Lezing: omgaan 
met  chronische pijn
Bent of kent u iemand die altijd pijn 
heeft en zich afvraagt of er misschien 
manieren zijn die u kunnen helpen 
hiermee beter te leren omgaan? Kom 
dan naar onze lezing over integrale 
revalidatie en nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van chronische pijn. 

Omgaan met chronische pijn
woensdag 22 juni 19.30 - 21.30 uur 

Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, 
revalidatiearts CIR Eindhoven en 
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
aan de universiteit Maastricht De le-
zing is openbaar en gratis toeganke-
lijk. Ook niet leden zijn van harte wel-
kom.
Aanmelden: bel vóór 15 juni met 
onze gastvrouw Greet: 06-83407850.
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 21

Oplossingen wk 20

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

R E G A T T A P L A V U I S

E S L A L O R M E S L

B E A A N V O E R E N H E

E E N K A A I M A N P I P

L A A T A S I A D O P E

S T A A R T E T S E N N

R R T E

S E R A T O S T A N D S

A S L A E R P O S O D A

L A K M E I N E E D R A L

A R G E M E N E R I K N A

M H E G N O L V A N D

I D O L A A T S E A T T L E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 6
5 6 4 8 7

3 9
8 5 6 1

1 4
2 6 8 5

5 6
3 5 7 9 8

3 6

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

Horizontaal: 1 soort koek 6 onoverwinnelijke vloot 12 Europese munt 13 echtgenote 15 binnenkort 
18 niettegenstaande 20 enzovoort 21 mountainbike 23 koud en vochtig 24 geruisloos 26 houtsoort 
28 Griekse letter 29 leesteken 31 schatten 33 niet wild 34 onbeschaamd 36 radio-ontvanger 
38 sporthemd 41 oorlogsgod 43 machinemens 45 gekruide saus 47 kloosterzuster 49 hemellichaam 
51 heftig 52 rangtelwoord 55 toezegging 58 profeet 59 verlegenheid 60 lange reeks 61 staartster.

Verticaal: 2 eetbare vrucht 3 los 4 land in het Midden-Oosten 5 vat 7 kippenhok 8 ook 
9 Turks bevelhebber 10 erkentelijk zijn 11 viering 14 godsdienst v.d. moslims 16 stek 17 deftig feest 
18 restaurantbediende 19 plakmiddel 22 ter zake 25 waterplant 26 hengselvat 27 deel v.e. etmaal 
28 geldbuidel 30 vent 32 scantechniek 35 hemelbrood 36 dunne lat 37 zalmkleur 38 liedje 
39 kleverig snoepje 40 piekeren 42 strafwerktuig 44 Buitengewoon Onderwijs 46 straalvliegtuig 
48 vereniging 50 in de knel 53 Bijbelse priester 54 mannetjesbij 56 persoonlijkheid 
57 Engels telwoord.

ADIEU
ALPEN
AMPEX
ASCEET
BELEEFD
BEMESTEN
BESTUURDER
BETUIGEN
BISAM
DENIM
DOORSTOTEN
EMMEN
FEESTMENU
FOUTJES
GALOP
HELPER
HIPPEN
IDOLEN
INKTVISJE
JAGER
KERKAMBT
KLARE
KOKER
KOPDUEL
KORNET
LAAGTEPUNT
LASSO
LOSER
MAGNEET
MEDIA
METSELAAR
MIXED
OFFICIAL
OPGROEIEN
PLATEEL
RADIODEBAT
RAVEN
ROMIG
ROOMSOES
SABEL
STOOMFLUIT
TWEED

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

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

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

K O O P M A N S G E E S T
Winnaar: week 19, Mw. B. Paulussen, Nuenen.

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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

DON. 26 MEI VLOOIEN-
MARKT Rondom het Hei-
dehonk, Noordzeelaan 
Eindhoven. Gratis entree. 
9.00-16.00 uur. Info: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.nl      

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

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

ZON. 29 MEI VLOOIEN-
MARKT Speeltuin Philips-
dorp, Eindhoven - bomvol 
kramen. Gratis entree, 9.00-
16.00 uur. Info: 06-20299824. 
www.timmermansevene-
menten.nl

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)

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

HEMELVAARTSDAG 
GEOPEND

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

COLLECTEWEEK 
RODE KRUIS
12 t/m 18 juni 2022

Scan de QR-code en doneer 
direct of gebruik IBAN: 

NL05RABO 0142 9095 80

Geef en maak onze 
lokale hulp mogelijk!

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

Wie kan mij, in de avond-
uren, leren elektroden las-
sen? Ik woon in Nuenen en 
in het bezit van een een-
voudig lasapparaat. Tel: 
06-43231540.
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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
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 
10.00 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker J. Deckers.
Zaterdag 28 mei 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 29 mei 11.00 uur: viering, orgel-
spel, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 
10.00 uur: Stephan Nagelkerke; Riek 
Sanders en Miet Sanders en overle-
den ouders Sanders - de Greef. 

Zaterdag 28 mei 18.30 uur: Greet Bol-
len - van den Berk.
Zondag 29 mei 11.00 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Bertha Saris - de Louw; Marian Wet-
zels - Webers; Jan Billekens; Johan en 
Oda van Kemenade - Pepers.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 29 mei om 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pasto-
raal werker R. van Eck.

Misintenties:
Piet en Lena Raaijmakers - v.d. Sande 
en zoon Antoon; Petra v.d. Sande. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 29 mei om 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers-Aalders.

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

Donderdag 26 mei is het Hemel-
vaartsdag. Er is dan een kerkdienst in 
het Van Goghkerkje. Aanvang 10.00 
uur. Er is geen livestream van deze 
dienst. De voorganger is daar ds. 
Marlies Schulz. Zondag 29 mei om 
10.00 uur is er een dienst in De Re-
genboog, die wordt geleid door pas-
tor Huub Schumacher. Vanuit De Re-
genboog is livestream weer mogelijk, 
dus u kunt ook thuis de dienst vol-
gen. Gaat u hier voor naar de link op 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding. Na 
de dienst is er bij een kop koffie of 
thee ruimte voor ontmoeting en ge-
sprek. 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 26 mei. Hemelvaart van de 
Heer. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Vrijdag 27 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Beda de Eerbiedwaardige, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Johan-
nes I, paus en martelaar; begin van de 
Pinksternoveen.
Zaterdag 28 mei 09.00 uur. H. Mis, H, Au-
gustinus van Kantelberg, bisschop en 
belijder. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 29 mei. Zondag na Hemel-
vaart. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 30 mei. 18.30 uur H. Mis; 
gedachtenis van H. Felix I, paus en 
martelaar.
Dinsdag 31 mei. Feest van de H. 
Maagd Maria Koningin. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van de H. Petronilla, 
maagd.
Woensdag 1 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Angela de Merici, maagd. 

Meld je aan voor 10 juni

Mantelzorg-  
activiteit op   
Weverkeshof
De maandelijkse mantelzorg inloop 
organiseert op donderdagmiddag 16 
juni een leuke activiteit voor mantel-
zorgers. Er is een excursie geregeld 
op Weverkeshof. We beginnen met 
koffie/thee en iets lekkers en daarna 
horen en zien we meer van de bijen-
kasten. Ook gaan we naar de scha-
pen van Weverkeshof. We sluiten af 
met een kopje koffie of thee.

Tijdens deze middag is er ruime gele-
genheid om elkaar als mantelzorger 
te ontmoeten en het terras van We-
verkeshof is open. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze middag.
Als mantelzorger verleen je zorg aan 
iemand in jouw omgeving. Het kan 
steun bieden om mensen te ontmoe-
ten die zich in net zo'n situatie bevin-
den als jij. En even een middag eruit 
kan weer nieuwe energie geven.

Datum: donderdag 16 juni. Tijd: van 
13.30 tot 15.30 uur. Locatie: Wever-
keshof, Jonkheer Hugo van Berckel-
laan 5, 5671 CH Nuenen.

Aanmelden is verplicht - meld je aan 
vóór 10 juni bij Steunpunt Mantel-
zorg Nuenen: e-mail steunpuntman-
telzorg.nuenen@levgroep.nl of tel: 
CMD 040-2831675.

Op weg naar een synodale 
kerk in 2023 en daarna….
Na de oproep ‘Wie denkt met ons mee?’ vonden twee bijeenkomsten 
plaats in het parochiecentrum aan het Park in Nuenen. De bijeenkomsten 
werden matig bezocht (successievelijk 5 en 6 deelnemers), maar resul-
teerden wel in een boeiende discussie tussen de deelnemers met vele 
ideeën voor nieuwe initiatieven. 

Waar staat de kerk voor?
Op deze vraag was het meest centrale 
in de antwoorden: de kerk is er om el-
kaar te ontmoeten en tot steun te zijn 
in goede en kwade momenten vanuit 
een Christelijke inspiratie. Treffend 
voorbeeld daarvan was het verhaal 
van een deelnemer die recent zijn 
echtgenote verloor. Kinderen en 
kleinkinderen hadden weinig op met 
de kerk van vandaag. Maar in de voor-
bereiding van de uitvaart, mede be-
geleid door Hans Vossenaar, veran-
derde dat beeld volkomen. Opeens 
besefte iedereen hoe belangrijk het is 
elkaar tot steun te zijn in een dergelijk 
zwaar moment en ervoer de beteke-
nis van christen zijn. Ook veranderde 
het vooroordeel dat een pastor ver 
verheven is boven het ‘gewone volk’ 
in een beeld dat een pastor een mee-
levend iemand is die samen op weg 
gaat met de rouwenden. 
Bijna unaniem onderschreven alle 
deelnemers aan de discussie dat men 
op zichzelf tevreden is met de huidi-
ge erediensten en dan met name de 
themavieringen. Daarnaast zijn er 
veel mogelijkheden om andersoorti-
ge bijeenkomsten te houden met 
een bepaald thema. Genoemd zijn 
onder andere angst en hoe daarmee 
om te gaan, polarisatie en conflictbe-
heersing, verscheidenheid van kerk, 
overeenkomsten en verschillen tus-
sen de verschillende wereldreligies, 

vluchtelingenbijeenkomsten en films 
die tot nadenken stemmen zoals Dra-
mayama over de zoektocht naar een 
identiteit in Maya- en Vedische cul-
tuur. Een en ander zou samen kun-
nen gaan met de Protestantse Ge-
meenschap Nuenen en bij voorkeur 
niet in de traditionele Clemenskerk 
gehouden moeten worden, maar in 
de kerk van Gerwen of in de Regen-
boog. Een andere samenwerkings-
partner kan Senergiek zijn of Cultuur 
Overdag. 
Tot slot waardeert men het open en 
toegankelijke karakter van de paro-
chie Heilig Kruis waarin de atmosfeer 
is dat iedereen welkom is ongeacht 
herkomst, stand, geslacht, geloof, et-
cetera. Geen particularisme en angst-
vallig vasthouden aan het verleden, 
maar open naar de toekomst en ac-
tief betrokken bij wat er speelt in de 
maatschappij. Belangrijk is dat te 
koesteren en verder uit te bouwen. 
Dat is ook de betekenis van synodale 
kerk: een voortgaand proces dat niet 
stopt na een synode in 2023 of ande-
re gebeurtenis….

Parochie Heilig Kruis Nuenen

Ontspanningsmiddag voor de 
gasten van de Zonnebloem
De gasten van de Zonnebloem hadden dit keer een uitnodiging ontvan-
gen voor een muziekmiddag bij Jo van Dijkhof op 18 mei. Het duo Eme-
nEm zou optreden met alleen Nederlandstalige liedjes van o.a. Gerard 
van Maasakkers, Boudewijn de Groot, Connie v.d. Bos en vele anderen.

van Gerard v Maasakkers. Er waren 
ook verschillende luisterliedjes en 
dan was het stil in de zaal, maar bij de 
bekende nummers werd er uit volle 
borst meegezongen. Tijdens de pau-
ze zorgden de vrijwilligers voor een 
drankje etc. en vond men het gezellig 
om even met elkaar bij te praten. Na 
de pauze ging de muzikale trein weer 
verder en men zag hoe de gasten van 
alles genoten.
Om 16.00 uur eindigde de middag en 
iedereen ging zeer tevreden naar 
huis.

De aanvang was om 14.00 uur en ie-
dereen was op tijd aanwezig. Het duo 
stelde zich voor en zei meteen dat ie-
dereen gerust mee mocht zingen. Zij 
begonnen met een bekend nummer 

Elektrische deelauto’s in Nuenen-West en Park Luistruik? 

Vul de interessepeiling in!
Gemeente Nuenen, VOF Park Luistruik, ontwikkelaar BPD en OnzeAuto 
onderzoeken de belangstelling voor elektrische deelauto’s in Nuenen-
West en Park Luistruik. Om te inventariseren hoeveel belangstelling er is 
wordt er tot 5 juni een interessepeiling uitgezet onder de (toekomstige) 
bewoners van deze nieuwe wijken en de omwonenden. Bij voldoende 
vraag kunnen de elektrische deelauto’s deze zomer al beschikbaar zijn! 

auto’s zal in de pas lopen met de 
vraag. Daarom zijn we benieuwd 
naar de interesse onder de (toekom-
stige) bewoners. Het invullen van de 
interessepeiling duurt slechts enkele 
minuten!

Meer informatie over deelmobiliteit 
kun je vinden op de website: https://
www.onzeauto.com/samenslimrij-
den/nuenen
Contactpersoon: Bram Veldhuis, 
bramveldhuis@onzeauto.com.

Vul de interessepeiling in via https://
www.onzeauto.com/samenslimrij-
den/nuenen.

Door gebruik te maken van elektri-
sche deelauto’s ontstaat er meer 
ruimte op straat. Omdat de deelau-
to’s allemaal elektrisch zijn (met een 
actieradius van 400 km) is het ook 
een schonere optie. En voor gebrui-
kers is het lekker voordelig, zeker als 
je met je eigen auto minder dan 
12.000 km per jaar rijdt. Het is een pri-
ma alternatief voor de 2e of zelfs de 
1e auto! 
De deelauto’s worden aangeboden 
in een besloten groep waar je lid van 
kunt worden. Er zijn rijbundels be-
schikbaar vanaf 25 euro per maand. 
Bewoners kunnen via een handige 
app een elektrische auto reserveren 
en krijgen de gebruikskosten achter-
af automatisch verrekend. Ze bespa-
ren aantoonbaar op hun kosten in 
vergelijking met het gebruik van een 
eigen auto. Het gebruik van de deel-
auto’s is daarmee duurzaam, comfor-
tabel én besparend. Het aantal deel-

Honderden oldtimerbromfietsen in Gerwen

Vliegensvlug in de tijd terug…
De vette ketting. Op ons gemekske. Vliegensvlug in de tijd terug! Oldti-
merbromfietsen van minstens 20 jaar of ouder, bereden door ‘brom-
mer’liefhebbers die nog veel ouder zijn. Een blik in de tijd terug op zon-
dagmorgen 22 mei in de Gerwense dorpskom.

de voorjaarsrit van ‘De Bromvliegers’, 
een actieve oldtimerbromfietsclub 
uit deze regio. Een tochtje van 83 ki-
lometers door Geldrop, Lierop, Asten, 
Deurne, Zeilberg, Bakel, Beek en 
Donk, Croy/Stiphout en weer terug 
naar startplaats Gerwen. 
De ‘bromvliegers’ trokken heel wat 
bekijks en genoten van het mooie 
weer en van de prachtige tocht. 

Een paar honderd bromfietsen luiste-
rend naar namen, zoals Aprila, Bata-
vus, Berini, Florett, Mobylette, Puch, 
Solex, Tomos en Zündapp vertrokken 
vanaf het kerkplein in Gerwen voor 

De oldtimerbrommers vertrokken vanuit Gerwen voor een voorjaarsrit…(fotoCeez)



ROND DE LINDE week 21 Donderdag 26 mei 2022

Succesvol vervolg Brabantse Kam-
pioenschappen voor Z&PV Nuenen
Ook afgelopen weekend was weer zeer succesvol voor de zwemmers van 
Z&PV Nuenen. Met 15 medailles werd het aantal van het eerste weekend bij-
na verdubbeld. Daarbij mocht 6 maal een zwemmer uit Nuenen op het hoog-
ste podium plaats nemen en zich een jaar lang Brabants Kampioen noemen.

eerste Brabantse Kampioenschap. Sa-
men met Koen van den Wildenberg, 
Julie van Nispen en Arlyn Schouten 
hoefde hij alleen de ploeg van Zegen-
werp voor zich te dulden.
Uitzondering op het bovenstaande 
waren de zilveren medailles voor Ni-
kita van den Ouden op de 800 en 
voor Julie op de 400m vrijeslag

Schoolslag brons
En de drie bronzen medailles dit 
weekend werden allen behaald op de 
schoolslag. Bij de heren was het Max 
Peters die Bram vergezelde naar het 
podium op de 100m, iets wat Lars 
Diesch de dag erna op de 200m wist 
te herhalen. Voor Robin Goossens was 
brons op de 100school bij de dames.
En met deze medailles werd het toer-
nooi afgesloten op de 2e plaats van 
het Brabants medaille klassement, de 
hoogste notering ooit voor het team 
uit Nuenen.

Gouden trio
In het tweede weekend werden de ti-
tels binnengehaald door een gouden 
trio. Alexander Nijst wist bij de heren 
op zowel de 50 als 100m vlinderslag 
de overwinning binnen te halen, iets 
wat Bram Zwetsloot bij de heren op de 
100 en 200m schoolslag wist te doen.
Bij de junioren 3/4 meiden was er 
dubbel goud voor Julie van Nispen, 
op de 200 en 800m vrijeslag.

Zilveren estafettes
Voor wat betreft de zilveren medailles 
waren het vrijwel alleen de estafette 
teams die deze medailles behaalden. 
Zowel op de 4x100vrij bij de heren, 
als de 4x100wissel bij de dames en de 
4x50m wisselslag mix estafettes bij de 
junioren en senioren stond er een 
team uit Nuenen op het een-na hoog-
ste podium. Bij de junioren beteken-
de dit een eerste Brabantse medaille 
voor Tristan van der Wel op zijn aller-

Goud voor Alexander Nijst op 50m vlinderslag

MD1 kampioen
Met een 4-0 overwinning op Eersel MD1 vierden de meiden van MD1 Nuenen 
afgelopen zaterdag het Lentekampioenschap in de tweede klasse F. Een week 
eerder was, na de 8-1 winst in en tegen Geldrop MD2 en het gelijkspel van Eer-
sel later die dag, dat kampioenschap al binnen. Daarmee kwamen de Nue-
nense meiden na zeven wedstrijden op een voorsprong van maar liefst 21 
punten op de achtervolgers, een voorsprong die niet meer te achterhalen was.

De meiden van MD1: Elke, Isis, Fleur, Annemijn, Madelief, Kim, Willemijn, Evi, Yara, Lisa, 
Fiene, Florine, Sophie, Amélie, Rosa en de coaches Tom van Beek en Hermiene Bakker 
(trainer Gerald Dewamme ontbreekt op de foto).

Zondag 12 juni is iedereen welkom bij Van Gogh-fietstochten 

Fietstochten vanaf 50 kilometer
Zondag 12 juni worden de Van Gogh-fietstoertochten verreden vanuit 
Nuenen met als startplaats café Schafrath, Park 35. Er is keuze uit de vol-
gende afstanden: 50 km, 85 km, 115 km en 150 km. De fietstocht over 50 
kilometer is op papier uitgeschreven (en ook beschikbaar op gps) en gaat 
richting Vlierden. Deze 50 km-tocht is met name voor gezinnen en fami-
lies een prima afstand om rustig fietsend af te leggen. 

Individueel en in groepjes
Deelnemers die niet over gps be-
schikken kunnen zich op genoemde 
starttijden aansluiten bij toerfietsers 
van de organiserende vereniging. Er 
wordt gereden met gemiddelde snel-
heden van 26 tot 30+ km/per uur. Zo 
starten de TCN-ers voor de tocht over 
150 km om 08.15 uur, voor de afstand 
115 km om 08.30 uur en voor de 85 
km om 08.45 uur. 
Deelnemers met gps kunnen natuur-
lijk ook individueel en in eigen groep-
jes de tochten fietsen. Wielerclubs 
die afkomstig zijn uit woonplaatsen 
in de buurt van de route kunnen van-
uit ‘thuis’ vertrekken en zich tot 12.00 
uur inschrijven bij café Schafrath. 

Inschrijven
Deelnemers dienen zich voor vertrek 
in te schrijven bij café Schafrath in 
Nuenen. Dat kan tussen 08.00 uur en 
09.30 uur. Deelname kost € 4,- en 
voor leden van de Nederlandse Toer-
fietsunie (NTFU) € 3,- (beide incl. con-
sumptiebon). Bij terugkomst kunnen 
de deelnemers nagenieten op het 
gezellige terras bij Schafrath. 

De tochten over 85, 115 en 150 kilo-
meter zijn alleen digitaal beschikbaar 
(gps) en doen de Loonse en Drunen-
se duinen aan. Halverwege elke tocht 
is een pauzeplaats waar koffie/thee 
met gebak kan worden genuttigd. 

Inschrijven kan van acht tot half tien 
bij café Schafrath. Iedereen is wel-
kom als deelnemer, per toerfiets, 
stadsfiets, E-bike of racefiets. De or-
ganisatie is bij de kleurrijke ToerClub 
Nuenen in prima handen. Deze actie-
ve Toerclub viert dit jaar het 25-jarig 
jubileum en beschikt over flink wat 
ervaring als organisator van fietstoer-
tochten. 

Fietsvriendelijk Brabant
De fietstochten voeren door fiets-
vriendelijke gebieden in onze provin-
cie, door het mooie Brabantse land-
schap. Alle routes zijn digitaal be-
schikbaar (gps). Downloaden kan via 
de site van ToerClub Nuenen (www.
tcnuenen.nl/vangoghtocht) vanaf 5 
juni. Voor de tocht van 50 kilometer is 
bij de start ook een routebeschrijving 
op papier beschikbaar. 

Deelnemers aan de Van Goghfietstoertochten hebben de keuze uit vier afstanden: 50, 
85, 115 en 150 kilometer…. (fotoCeez)

Nieuwe    
behandelmethode:  
dezelfde dag naar 
huis na heup-  
of knieprothese 
Na een knie- of heupprothese dezelf-
de dag nog thuis starten met revali-
deren is prettig en vermindert de 
kans op infecties en andere compli-
caties. Daarom hebben patiënten 
van het Anna Orthopedisch Centrum 
de mogelijkheid om voortaan al op 
de dag van de operatie veilig naar 
huis te gaan om te starten aan hun 
herstel.

In het Anna Orthopedisch Centrum is 
al ruim ervaring opgedaan met deze 
nieuwe behandelmethode. Dirk Das, 
orthopedisch chirurg bij het Anna 
Ziekenhuis: “Wij optimaliseren de 
zorg voor onze patiënten continu, 
waardoor het meest gunstige zorg-
traject ontstaat. Omdat patiënten be-
ter herstellen in hun eigen woonom-
geving en hiermee de kans op infec-
ties en andere complicaties daalt, 
hebben we het zorgproces nu zo in-
gericht dat patiënten na het plaatsen 
van een heup- of knieprothese de-
zelfde dag het ziekenhuis kunnen 
verlaten om thuis verder te herstel-
len. Uiteraard met begeleiding via e-
health applicaties, zodat wij ook op 
afstand dichtbij zijn”. 

Autoriteit op beweegzorg
Het Anna Orthopedisch Centrum van 
het Anna Ziekenhuis is een groeien-
de autoriteit op het gebied van be-
weegzorg in de regio en daarbuiten. 
Het centrum biedt een breed scala 
aan behandelopties operatief en 
niet-operatief aan mensen met ge-
wrichtsproblemen. Dit doen zij in 
nauwe samenwerking met huisart-
sen en fysiotherapeuten. 
www.st-anna.nl

BoekStart  
Week voor   
de allerkleinste 
bezoekers
In aanloop naar de landelijke Boek-
Startdag op 11 juni, vieren we van 
dinsdag 7 t/m zaterdag 11 juni de 
hele week feest in Bibliotheek Dom-
meldal, samen met de allerjongste 
bezoekers van de bieb en hun (groot)
ouders.

Er is deze week van alles te beleven. 
Doe met je baby, peuter of dreumes 
mee aan de Muziek op Schoot work-
shop, laat je kleintje deelnemen aan 
een speurtocht in de bieb en kom ge-
zellig luisteren naar een mooi voor-
leesverhaal. Sluit een gratis bieblid-
maatschap af voor jouw baby, peuter 
of dreumes én neem gratis het Boek-
Start koffertje mee, met daarin mooie 
cadeautjes voor heel veel voorlees-
plezier.

Muziek op Schoot workshops - alle 
vestigingen
Kom in de BoekStart Week gezellig 
met je baby, peuter of dreumes naar 
de Muziek op Schoot workshop in de 
bibliotheek bij jou in de buurt!
Het boek dat centraal zal staan is Vos 
gaat een stukje rijden van Susanne 
Strasser. De workshop wordt ver-
zorgd door Muziek op Schoot docent 
Elja Smeets-Schaaf van Muziek Fan-
tastique. Het boek zal eerst worden 
voorgelezen en daarna wordt er ge-
zongen, gedanst en muziek gemaakt! 
Deelname is gratis, maar wel na aan-
melding, van zowel kind als begelei-
der.
Gratis aanmelden via: www.biblio-
theekdommeldal.nl/activiteiten.

Donderdag 9 juni. Locatie: Biblio-
theek in Nuenen. Tijd: 15.00 uur. 

Lazy Sonnie Afternoon
Op zondag 5 juni zullen Björn van der Doelen en de Huursoldaten en 
Phemian optreden op het buitenpodium. Mochten de weergoden het la-
ten afweten dan vindt het concert plaats in de Kapelzaal. 

vloeden en combineren we jazz, soul, 
pop en klassieke muziek in ons eigen 
genre. We zingen graag close harmo-
ny en gebruiken ons instrument op 
verschillende niet-conventionele ma-
nieren, maar hebben vooral veel ple-
zier met het samen spelen!”

Tickets voor Lazy Sonnie Afternoon à 
€ 10,- per persoon kunnen online 
worden besteld via de QR-code of op 
de site www.lazysonieafternoon.nl 
Ook kan een kaartje voor aanvang wor-
den gekocht in La Sonnerie. Vol is vol! 

Zondag 5 juni 15.30 uur open air edi-
tie kapeltuin La Sonnerie
Tuin open vanaf 15.00 uur

Björn van der Doelen, voormalig 
profvoetballer (PSV, Standaard Luik, 
FC Twente en NEC Nijmegen) stopte 
nog voor z’n 30ste met voetballen 
om onder andere muziek te gaan ma-
ken. Inmiddels is hij gepokt en gema-
zeld en na het uitkomen van z’n laat-
ste album ‘Na ons de Zondvloed’ al-
weer zes albums verder. Een paar 
honderd optredens (sinds 2007) in 
grote en verrekt kleine zaaltjes, thea-
ters, huiskamers en op festivals heb-
ben ervoor gezorgd dat Van der Doe-
len inmiddels uiterst comfortabel op 
het podium staat. Een karakter waar-
bij de glimlach nooit ver weg is. Dat 
een verhaal kan vertellen. Geen poë-
tisch gelul maar ware woorden. Van 
der Doelen noemt zichzelf met een 
knipoog de parel van Brabant.

Phemian (‘Three Different Angels’) 
spelen jazzy, esthetische folk-pop, ge-
inspireerd door de natuur. Met soul-
volle zang, cello, viool & ukelele. “Phe-
mian is voor ons begonnen als een 
schoolproject voor onze studie aan 
het conservatorium in Utrecht. Maar 
we werden veel te enthousiast; nu 
hebben we een EP, veel meer eigen 
nummers en we spelen regelmatig 
live. We hebben alledrie een heel an-
dere muzikale achtergrond, maar in 
Phemian vinden we een perfecte 
match tussen die verschillende in- Björn van der Doelen

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.

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 ge-
start in 1994, aan de Eindhovense Flora-
laan Oost 88. Als studentenband werd in 
1999 de 3e prijs gewonnen in Paradiso Am-
sterdam 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 Warten-
bergh, Eva-Jane Smeenk (tegenwoordig 
backing bij Clouseau, K3 en Nederlandse 
topartiesten), Nikki Kerkhof (Winnares 
Idols 2008) en aanstormend rock acade-
mie zangeres Lotte Nobelen bij de band. De 
band speelt een breed pallet aan num-
mers, stijlen en muzikale medleys die alle 
decennia vanaf de ’70-s tot heden raken.decennia vanaf de ’70-s tot heden raken.

28 mei

ZONDAG 29 MEI, 

Björn van der Doelen

29 mei
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Binnenkort weer roefelen bij BCL 
Na twee coronajaren is het weer zo ver. De jeugd van Lieshout kan weer 
écht, fysiek kennis komen maken met bedrijven, hobbyisten en vereni-
gingen. Ook dit jaar doet Badminton Club Lieshout natuurlijk weer mee 
met de Laarbeekse Roefeldag. Op zaterdag 11 juni is de jeugd van Laar-
beek dan ook weer van harte welkom om kennis te maken met de ‘snelste 
zaalsport ter wereld’.

Niet kunnen roefelen?
Indien je geen kans hebt om deel te 
nemen aan ‘de Roefeldag’ en tóch 
kennis wil maken met BCL kan dat 
natuurlijk toch. Kom dan langs op 
een van de komende speeldagen 
(steeds op woensdag, tussen 18.30 
en 20.00 uur) bij de thuishaven van 
BCL: sporthal ‘de Klumper’ aan de Pa-
penhoef in Lieshout. Als je je sport-
kleding én je sportschoenen mee-
brengt, kun je meteen een keer uit 
proberen en meedoen: een racket 
kun je immers altijd van BCL lenen. 

Roefelen
Op 11 juni kan de jeugd van Lieshout 
weer eens kennis maken met allerlei 
bezigheden die er in het dorp te vin-
den zijn. Kinderen, vanaf groep 3, 
kunnen zich inschrijven en een inge-
vuld formulier in de daarvoor be-
stemde Roefeldag-brievenbus depo-
neren. Op basis van de aanmeldin-
gen maakt de organisatie groepjes 
van vier kinderen, samen met één be-
geleider. Die groepjes bezoeken op 
11 juni vijf adressen waar ze een half 
uur te gast zullen zijn. Bij de samen-
stelling van de vijf adressen wordt 
geprobeerd om deze zo afwisselend 
mogelijk te maken: iets informatiefs, 
iets creatiefs, iets educatiefs en na-
tuurlijk iets sportiefs.

Kennis maken met BCL
Die sportieve invulling verzorgt BCL 
natuurlijk graag en met veel plezier. 
Badminton is immers een sport voor 
jong en oud en ook uitermate ge-
schikt voor de jeugd. De afgelopen 
twee jaar is er vanwege de corona-
pandemie geen mogelijkheid ge-
weest om ‘het leuke badminton’ te 
kunnen laten zien, maar dit jaar kan 
het gelukkig weer. Tijdens de Roefel-
dag kan de jeugd dan ook kennis ma-
ken met de badmintonsport in het al-
gemeen en BCL in het bijzonder. In 
sporthal ‘de Klumper’ zullen de groep-
jes ontvangen worden. Daar zal hen 
wat informatie gegeven worden over 
de sport en zal de jeugd ook zelf kun-
nen badmintonnen. De vereniging 
heeft hiervoor speciale leenrackets 
zodat ze meteen kunnen spelen. Badminton is de snelste zaalsport ter wereld!

Grote Leo van Berlo-Ronde eer- 
betoon voor Lieshoutse wielerman 
Na een onderbreking van twee jaar als gevolg van de coronapandemie 
wordt op zondag 29 mei voor de 65e keer de Lieshoutse KNWU-wieler-
ronde verreden. Als eerbetoon aan de begin vorig jaar overleden organi-
sator heeft de wedstrijd de benaming ‘Grote Leo van Berlo-ronde’ gekre-
gen. Ondanks het beperkte kader binnen supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ (de oudste wielersupportersclub van ons land) heeft men de 
schouders onder de organisatie gezet. Aan het vertrek komen de catego-
rieën waarvoor wijlen Leo van Berlo ook gekozen zou hebben. 

te en beloften aan de start in de Dorps-
straat dan op de laatste zondag van 
mei. Meer dan 120 renners hebben 
voor de 80 kilometer lange wedstrijd 
ingeschreven. Klassementsaanvoer-
der Raymond Kreder heeft onder meer 
gezelschap van klassiekerwinnaar 
Coen Vermeltfoort, zijn ploeggenoten 
Nick van der Meer en Jord Baak, de 
Kempencoureurs Jasper de Laat en 
Koos Jeroen Kers, Jeroen Meijers uit 
Bakel en de Fries Björn Bakker. De re-
gio wordt vertegenwoordigd door 
Marijn van Vlerken uit Aarle-Rixtel. Het 
startsein wordt om 16.30 uur gegeven. 
Omdat de organiserende vereniging 
na de wielerronde zoals eerder aange-
kondigd geen bestuur meer heeft ziet 
het er naar uit dat de 65e editie van de 
hoog aangeschreven wielerronde ook 
de laatste zal zijn. En daarmee komt er 
een voortijdig einde aan de rijke wie-
lerhistorie van de plaatselijke wie-
lersupportersclub. 

Te beginnen met het uitgebreide KN-
WU-jeugdprogramma waarvoor vanaf 
10.00 uur zeven categorieën startgele-
genheid wordt geboden. Voor eigen 
publiek komen Nina en Nick van Eck 
en Giel en Loek Hovers aan de start. Uit 
Beek en Donk hebben Luca Sponselee 
en TimBenjamin Beniers zich aange-
meld. Om 15.00 uur is het vervolgens 
de beurt aan honderd nieuwelingen 
die voor de wielerronde hebben inge-
schreven. Daarbij Lars van de Weijer 
uit Aarle-Rixtel, Sven Joosten en Sil Ja-
kobs die in de voetsporen van hun va-
ders treden en de leider in het Belisol 
Eindhoven Kempenklassement de 
Westlander Anco Ballif. In het kader 
van het 25-jarig jubileum van dit re-
gelmatigheidsklassement wordt er in 
Lieshout voor het eerst in alle catego-
rieën gestreden om de blauwe leiders-
trui. De deelnemers krijgen een af-
stand van 40 kilometer voorgescho-
teld. Nooit eerder stonden er meer eli-

De huldiging na afloop van de wielerronde in 2018 met links Leo van Berlo en rechts 
burgemeester Frank van der Meijden. Foto: Martien van de Vossenberg.

Sponsortoernooi 2022   
zeer geslaagd
Wij zijn super trots dat na twee jaar afgelasting ons sponsortoernooi dit 
jaar weer doorging. Aan het record aantal teams (25) en de recorddrukte 
(>300) op Sportpark De Koppel was af te zien dat de mensen wel weer 
eens zin hadden in het toernooi en de bijbehorende feestavond in het 
Piet Renderspaviljoen.

park. Vele vrijwilligers onder leiding 
van de sponsorcommissie waren ver-
antwoordelijk voor deze fantastische 
avond. Waar een kleine club groot in 
kan zijn!

Bedankt sponsoren, deelnemers, sup-
porters en natuurlijk onze trouwe vrij-
willigers.

De winnaar van de Sportiviteitsprijs 
ging dit jaar naar Mark Sanders inte-
rieurprojecten. Wat een geweldige 
sponsor en supergezellig team was 
dat weer zeg! Ban Bouw wist in de fi-
nale meervoudig winnaar Café René 
te verslaan.
Geen enkele wanklank was te horen 
op het schitterend verzorgde sport-

Sponsortoernooi 2022   

Wij zijn super trots dat na twee jaar afgelasting ons sponsortoernooi dit 

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 29 mei
Nederwetten 1 - EDN’56 1  ..........14.30 

NKV KORFBAL
Zaterdag 28 mei
NKV 1 - PSV 1 ........................................14.30
NKV 2 - PSV 2 ........................................12.45

EMK MO13 girls rule
Op zaterdag 21 mei kon het gebeuren. Voor het eerst kon een EMK mei-
denteam kampioen worden. Er moest nog wel even gewonnen worden bij 
HVCH in Heesch, en dan zou het team van Elise van Leeuwarden, Roland 
van Bergen en Emiel van der Putten officieus kampioen zijn. 

het gebeuren. In de stromende regen 
moest er gewonnen worden van ST 
DOSL/Heeze MO13-1. Ondanks de re-
gen en het tijdstip was het sportpark 
goed gevuld met supporters. Aan het 
begin van de wedstrijd was het spel 
nog wat aarzelend door de spanning, 
maar toch kwam EMK op voorsprong 
en werd het kort voor rust nog 2-0. 
Na de rust kwam een sterke periode, 
waarbij EMK nog driemaal wist te 
scoren. Daarna speelde EMK de wed-
strijd solide uit. Eindstand 5-0, en een 
verdiend kampioenschap na een uit-
stekende wedstrijd. Daarna werd het 
kampioenschap nog even flink ge-
vierd in de kantine.

De meiden wisten wat ze moesten 
doen, en kwamen met drie punten op 
zak naar huis: 0-4. Theoretisch was er 
nog één concurrent: ASV Brandevoort 
MO13-1. In punten konden die nog 
gelijk komen, maar het doelsaldo van 
EMK is er één waar ze in Amsterdam 
jaloers op zijn. Bovendien liet 
Brandevoort twee punten liggen bij 
Eindhoven, waardoor het kampioen-
schap deze zaterdag al officieel was. 
Aanstaande zaterdag spelen de kam-
pioenen nog een erewedstrijd tegen 
Avanti ’31, waarna de meiden gehul-
digd zullen worden.
Ook EMK MO13-1 lag op kampioens-
koers. Op maandagavond 23 mei kon 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand juni de in-
gang van de tennisvelden op sport-
park De Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur 
vertrekken 2 groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wan-
deling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere info kunt u mailen naar 
het secretariaat, secretariaat-wsv@
outlook.com. www.wsvnuenen.nl

Drie keer op pad   
met IVN Nuenen!
Komende week heeft IVN maar liefst 
drie activiteiten op de planning 
staan: voor vroege vogels, voor kin-
deren en voor avondwandelaars. 
Sluit gerust aan: vooraf aanmelden is 
niet nodig en deelname is gratis. 
Onze gidsen nemen je graag mee de 
natuur in rondom Nuenen.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
IVN Nuenen nodigt je uit om op He-
melvaartsdag donderdag 26 mei 
vroeg uit de veren te gaan voor een 
prachtige ochtendwandeling: het 
traditionele dauwtrappen. We verza-
melen om 05.00 uur bij Het Klooster 
aan het Park in Nuenen en gaan dan 
in stilte genieten van de ontwakende 
natuur. De wandeling is ca. 12 kilo-
meter lang. We verwachten rond 
08.00 uur terug te zijn. Graag tot 
ziens op de vroege ochtend van He-
melvaartsdag!

IVN Kids: boswandeling
Op zondag 29 mei organiseren we 
weer een IVN Kids-activiteit voor kin-
deren en hun (groot)ouders. Dit keer 
een fijne boswandeling in de Stip-
houtse bossen. Lekker zelf ontdek-
ken en zo nu en dan vertellen de gid-
sen natuurweetjes. Ook doen we een 
spel dat niet alleen leuk is, maar ook 
leerzaam. Zien we jullie om 10.00 uur 
op de parkeerplaats aan de Gerwen-
seweg/5e Bosweg? De wandeling 
duurt uiterlijk tot 12.00 uur.

Maandagavondwandeling Nieuwe 
Erven en Ruweeuwsels
Op maandagavond 30 mei is er weer 
een plantenwandeling. Dit keer door 
het gebied de Nieuwe Erven en langs 
de Ruweeuwsels. We wandelen over 
eeuwenoude zandpaden met een in-
teressante bermbegroeiing richting 
het Wilhelminakanaal. Waar planten 
bloeien zijn vaak ook insecten te vin-
den en ook daar letten we op. Wie 
weet horen we in dit gebied de geel-
gors zingen. Tijdens de wandeling 
hebben de planten onze aandacht, 
maar het gaat vooral ook om de bele-
ving van de natuur met gevarieerde 
uitzichten op de mooie landschap-
pen. Het wordt een interessante wan-
deling van ca. 1,5 uur. Stevig schoeisel 
is aanbevolen. We vertrekken op de 
fiets om 19.00 uur bij Het Klooster in 
Nuenen. De wandeling start daarna 
bij de kruising Lisvensedijk/Rullen 4a.

Voor meer info: www.ivn.nl/nuenen
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Toegankelijk
op pad in 
Nuenen?
30, 31 mei en 1 juni 
krijgt Nuenen een 

toegankelijke 
route 

MKB Toegankelijke Route
aanmelden@ongehinderd.nlMeld je winkel of restaurant snel aan!
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