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“Bij ons is iedereen welkom”
Door Edwin Coolen
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“Laatst sprak ik een oud-leerling op het terras. Hij zei: “Ik denk dat half
Nuenen bij jullie het rijbewijs heeft gehaald. Toen keken we eens rond,
gingen aan het tellen en inderdaad. Zelfs vier generaties uit een familie”,
vertelt Vinnie von Kriegenbergh uit Nuenen.
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Blues’m festival
Nuenen
Sugar Queen, een Amerikaanse zangeres op het Blues’m podium op 5 juni,
eerste pinksterdag. Blues, raakt natuurlijk ook de Soul, Funk, Swing en
rock & roll. Dus genieten voor iedereen! Het openlucht festival is gratis toegankelijk en vindt plaats in het
centrum (het Park) van Nuenen. Vier
topbands treden na elkaar op vanaf
14.00 uur. Aftrap met de JPK Band
met heerlijke shuffles van oa. SRV.
Dan de funky en soulvolle blues van
Fat Harry & The Fuzzy Licks. Gevolgd
door Mojo Hand met een mix van
vele bluesstijlen. Afsluiting met Sugar Queen & The straight Blues Band.
Een USA/NL band en een stem die je
niet mag missen. Alle bands behoren
tot de Blues top in Nederland.

aB nden & Velgen

1977 kwam ik erbij en mijn zus en waren we met z’n vijven. Vanaf 1991
ging ik zonder broers maar samen
met mijn vrouw Corrie verder als vof
Verkeersopleiding Kriegenbergh. Zij
deed de administratie en planning, ik
het lessen met twee auto’s, een motor en twee parttime instructeurs”,
vertelt Vinnie.
“De ene keer stond de hele vriendengroep te juichen bij iemand die zijn
eerste rijles kreeg, de andere keer
stond ik als verrassing aan de deur en
was diegene zo ontdaan dat ik de rijles maar verplaatste. En nog steeds
weet ik van iedereen waar ze woonden met ophalen. We hebben er veel
vrienden en bekenden aan overgehouden. Op het feest ter gelegen-

heid van ons 50-jarig bestaan is door
de genodigden € 1580,- geschonken
voor het KWF.”
Op de vraag naar verschillen met de
beginjaren, antwoordt Vinnie: “Vroeger wílden ze hun rijbewijs halen en
betaalden ze meestal zelf, nu moeten ze het halen en betalen vaak de
ouders.”
“En door de drukke agenda’s van de
jeugd is het soms lastig plannen”, vult
dochter Nicole aan. De tweede generatie Kriegenbergh zit inmiddels ook
achter het stuur. Figuurlijk dan. “Ik
ben er natuurlijk mee opgegroeid,
vroeger ging de hele dag de telefoon
bij ons thuis. Mijn moeder heeft mij
ingewerkt, vanaf 2015 ben ik er langzaam ingegroeid toen ze ziek werd.
Haar rol in de zaak heb ik nu overgenomen. Twee andere vennoten, William en Erwin, zijn altijd instructeur
geweest bij ons en nog steeds. Ze
hebben hun rijbewijs nog bij mijn vader gehaald, net als ik. Alleen mijn
man Berry niet, die hier ook vennoot
en instructeur is”, zegt Nicole lachend.

aanhangwagen en bromfietsen en
actief in de hele regio.
Daarnaast worden speciale cursussen aangeboden voor mensen met
bijvoorbeeld ADHD of faalangst. Vinnie: “Ook hebben we altijd veel leerlingen van buitenlandse, niet-Westerse komaf gehad zoals Syriërs,
Tsjetsjenen of Chinezen. Dat komt
denk ik omdat ik me goed in hun situatie kan verplaatsen. Mijn ouders
zijn namelijk in 1953 vanuit Indonesië in Nuenen komen wonen. Iedereen is bij ons welkom.”

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 1

29-01-2021 15:13

Sundaville
op rek
Deze kuipplant is
verkrijgbaar in de
kleuren wit, roze en
rood. In 19cm-pot.
16.99

Sinds 2018 is de rijschool gevestigd
aan de Spegelt in Nuenen, voorheen
stonden de kenmerkende rode auto’s
bij de Keizershof en daarna in de Weverstraat. Het wagenpark is in die jaren gegroeid van twee naar acht auto’s, twee motors, bestelwagen met
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2e Pinksterdag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

De allereerste auto
van de rijschool in 1972
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Ruitschade
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5 juni, Park Nuenen, 14.00 - 19.00 uur.
Voor info: www.sunnybluesnuenen.nl

BUNGALOWS
GEZOCHT

Aanbieding geldig van 1 t/m 7 juni 2022 en zolang de voorraad strekt.

Verkeersopleiding Kriegenbergh 50 jaar

WOON
SHOPPEN
2e Pinksterdag
open van 12 - 17u

meubelpleinekkersrijt.nl
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De vier vennoten: Erwin, Nicole, Berry en William

VAN DEN
WILDENBERG
WILDENBERG
VANVAN
DENDEN
WILDENBERG

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

OPENSTELLING IN NUENEN:

Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
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APK keuring
APK keuring
Banden & Velgen
Banden & Velgen
Banden
& Velgen
Banden
Opslag
incl. Wissel 45 Euro
Banden Opslag incl. Wissel 45 Euro
Schadeherstel,
Auto Camper
Caravan
Banden Opslag
incl. Wissel
45 Euro
Schadeherstel, Auto Camper Caravan
Ruitschade
Schadeherstel, Auto Camper Caravan
Ruitschade
50 Occasions op voorraad
Ruitschade
50 Occasions
op voorraad
Gratis vervangend vervoer
50 Occasions
op voorraad
Gratis vervangend
vervoer
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Gratis vervangend vervoer
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
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pEuro ala n 2 | 5674 CA Nu

Onderhoud & APK
(ook lease)
en occasions
van alle merken
Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

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

DEZE WEEK:

WEEKDIENSTEN

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
KLANTEN BEOORDELEN ONSU bent
bent
bij ons
o.a.juiste
aan adres
het juiste
ons o.a.
aan het
voor: adres voor:
KLANTEN
BEOORDELEN
KLANTEN
BEOORDELEN
ONSONS UbijOnderhoud
& Reparatie
BEDRIJF MET EEN:
Onderhoud
& Reparatie
Onderhoud
& Reparatie
BEDRIJF
EEN:
BEDRIJFMET
MET
EEN:
APK keuring

Zilveren
erepenning
voor scouting
Rudyard
Kipling

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

“Vier dagen
muziek voor
jong en ouder”

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Afscheid
Jeroen
Vermaas
bij RKGSV
Gerwen
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Gemeente
Nuenen

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

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

MILIEUSTRAAT

Donderdag 2 juni 2022

GEMEENTEBERICHTEN
In totaal is er in deze opvanglocatie plaats voor circa 70
personen. We hebben er bewust voor gekozen om niet
meteen de maximale capaciteit van de locatie te benutten
omdat we de vluchtelingen goed willen kunnen begeleiden bij aankomst. Na hun vlucht vanuit een verschrikkelijke situatie in hun thuisland hopen we dat ze in Nuenen
tot rust komen en zich gedurende hun verblijf hier thuis
gaan voelen. We verwachten overigens wel dat de opvanglocatie snel volledig gevuld zal worden.

NUENEN KRIJGT MEER
LED-VERLICHTING
In tegenstelling tot ons eerdere bericht start de aannemer
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
delen van Nuenen voorzien van LED-verlichting. Ten westen van de Smits van Oyenlaan de straten tussen de BeekOm de Oekraïense vluchtelingen te begeleiden en wegwijs straat en de Vincent van Goghstraat. En ten oosten van de
maken in Nuenen, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Smits van Oyenlaan de straten tussen de Beekstraat en de
Wil je helpen, meld je dan aan bij het Steunpunt Vrijwilli- Laan van Nuenhem/Kremerspad.
gers van de LEV-groep via telefoonnummer 040-283 16
In de week van 30 mei start aannemer Gebr. Van der Steen
75.
uit Berlicum met het ombouwen van de openbare verlichting. Dit betekent dat we de bestaande armaturen vervangen door nieuwe LED-armaturen. Op enkele locaties (ver)
plaatsen we lichtmasten, om de lichtkwaliteit op straat te
verbeteren. De nieuwe armaturen hebben ook een comDe wekelijkse nieuwsbrief over de opvang van Oekraïense municatie module, waarmee de verlichting op afstand
vluchtelingen in Nuenen is gepubliceerd. De nieuwsbrieven bijgesteld kan worden. We kunnen zien of een armatuur
defect is en kunnen ook het energieverbruik inzien.
zijn ook te lezen op onze website www.nuenen.nl
We verwachten dat de werkzaamheden circa 5 weken duWilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje ren. Hiervoor sluiten we de wegen niet af, er kan minimale
naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwer- overlast ontstaan doordat voertuigen van de aannemer
gebruik zullen maken van de rijbaan en de berm. Voor meer
pregel ‘aanmelding nieuwsbrief’.
informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via 040 - 263 16 31.

NIEUWSBRIEVEN OPVANG
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

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. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de
openingsuren kan altijd!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo
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,

MILIEUSTRAAT
TIJDELIJK GESLOTEN

RAADSINFORMATIE
Op donderdag 2 en 9 juni zijn er raadsvergaderingen:
➢ Donderdag 2 juni
is de raadsvergadering om 19.30 uur.
➢ Donderdag 9 juni
is de raadsvergadering om 16.00 uur.
Let op: Gewijzigde aanvangstijd.
Bekijk de onderwerpen die op de agenda staan via
nuenen.raadsinformatie.nl
Volg de vergaderingen live via:
https://nuenen.raadsinformatie.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

KORTING OP ENTREE
HUIS & ENERGIE

Woensdagavond 15 juni, donderdag 16 juni en vrijdag 17
juni vindt er groot onderhoud plaats aan de vloeistofGemeente Nuenen vindt het belangrijk om mee te helpen
dichte vloer. De Milieustraat en de gratis brenghoek zijn
met verduurzamen. Daarom maken wij het mogelijk om
dan gesloten. Zaterdag 18 juni bent u vanaf 10.00 uur weer
Huis & Energie tegen gereduceerd tarief te bezoeken. Ga
van harte welkom.
naar www.huisenenergie.nl en gebruik de code: Nuenen
voor € 7,50 korting op entreetickets!

EERSTE OEKRAÏENSE
VLUCHTELINGEN NEMEN
INTREK IN VROUWKENSAKKER

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Boord ong. ter hoogte van Oprichten van een schuilnummer 61, perceel D 3961 gelegenheid
Draviklaan 34
Plaatsen van een aanbouw
aan de voorzijde van de woning
Vrouwkensakker 17
Brandveilig gebruiken van een
opvanglocatie
Oranjestraat 9
Plaatsen van een dakopbouw

Verduurzamen… maar hoe?
Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni vindt u alle antwoorden op Huis & Energie in de Brabanthallen in Den
Bosch. Op de grootste beurs voor duurzame energie en
duurzaam wonen ervaart u alle mogelijke oplossingen,
van warmtepompen tot zonnepanelen.
Mis vooral niet het Duurzaam Droomhuis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, isolatie en voor de deur een
elektrische auto. Op het adviesplein zitten onafhankelijke
experts van Milieu Centraal klaar om alles te demonstreren
en uit te leggen.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Dubbestraat 1 en percelen Plaatsen van 3 vleermuiskasten
D 4329 en D 4338
Plaatsen van dakkapel aan de
Achterste Akker 25
voorzijde van de woning
Theo van Goghhof 91
Plaatsen van twee kozijnen

Huis & Energie richt zich op de volgende 8 sectoren:
• Zonne-energie
• Duurzaam verwarmen
• Slimme verlichting
• Woningisolatie
• Ventileren & koelen
• Elektrisch vervoer
• Financiën & subsidies
• Duurzaam wonen

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park in centrum
Evenementvergunning Park
Festival op 3, 4, 5 en 6 juni
Terrein aan
Evenementvergunning Show
schoutse Vennen 15
Internationale Stationaire
Motoren Show op 4, 5 en 6 juni
Papenvoortse heide 5B
Toestemming voor overnachtingen in het bosgebied
Park in centrum
‘Pop in het Park & Picknick’
op 28 en 29 mei

We verwachten op donderdag 2 juni de eerste groep van
20 tot 25 Oekraïense vluchtelingen te ontvangen in de
gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker.
Medewerkers van de gemeente Nuenen en vrijwilligers
.van onder andere de Lions Club hebben de afgelopen
weken de 12 woonruimtes ingericht voor hun komst.
Openingstijden
Vrijdag
10 juni
Zaterdag
11 juni
Zondag
12 juni
AFVALWEETJE:

Op dinsdag 7 juni is er huis-aan-huis
inzameling van textiel
door Kringloopwinkel Het goed

VERGUNNINGEN PERIODE
24-05-2022 EN 30-05-2022

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 17.00

Locatie
Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK ‘s-Hertogenbosch
Meer informatie: www.huisenenergie.nl

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Opwettenseweg 71
Ingetrokken voor het
realiseren van een aanbouw

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties.
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice
of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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Voor al uw
autoschades
Tennis en Padel

q
q
q
q

Junior
€30
Senior
€50

ZomerChallenge
TPV De Lissevoort
Lidmaatschap voor juni, juli, augustus en

september om tennis en padel te kunnen spelen.
Kosten: Senior € 50, Junior € 30.
Speciale introductie voor padel, en wekelijkse
tennis/padel toss avonden
Na de ZomerChallenge de mogelijkheid om lid te
worden van TPV De Lissevoort
tegen gereduceerd tarief
(3 maanden gratis)

ALLE MERKEN

ALLE NGSKERI
N
Z
R
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Gepaneerde Schnitzels

“Diverse soorten” .................................4 stuks

GARANTIEBEDRIJF

Gegrilde Fricandeau
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003
www.wildenbergautoschade.nl

“Naturel of Gemarineerd” ............... 100 gram

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

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

Nuenen naar Eindhoven Airport
vanaf € 38,00*
* reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

Italiaans
Pinkster Haasje ... 100 gram
Saté Pakket
500 gram Satévlees van Kipfilet + bakje Satésaus

TOT ZIENS BIJ

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/
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KOOP

2,95
2,95
2,45
8,95
TOP

L

SPECIA

L

SPECIA

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.
WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

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

Kip Rucola Rolletje

Taxi naar
Eindhoven Airport

nu,
Kin deropv ang van
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her inn erin gen voo
l
ty.n
ww w.k idss ocie

7,95

Met gratis Tonnato saus!

Aanmelden: tvdelissevoort.nl

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

Voor de beste Kwaliteit en Service!

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

ONTWERPEN

DRUKKEN

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

XL PRINTEN

Bart van Moorsel

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

MULTI
PRINTEN

Kip knoflook speciaal
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Indisch rundvlees
Chun kun loempia 6 st.
Kroepoek
Bami, Nasi of Rijst

20,95

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

NABEWERKEN

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

r

40 Jaa

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

www.kdv-kiddies.nl
TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

Opwe

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

Wij zoeken collega’s






Kraanmachinist
Loadermachinist
Brekermachinist
Containermachinist
Betonpompmachinist

Wie ben jij?
Je bent enthousiast, sociaal vaardig en je hebt een flexibele instelling. Daarnaast
beheers je de Nederlandse taal en beschik je over kennis van motorvoertuigen en
techniek. Het hebben van een rijbewijs B en een VCA-certificaat is een pré.

Wat bieden wij?
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede een prettige werksfeer
in een gezond en groeiend bedrijf.
A. Jansen B.V. biedt al meer dan 50 jaar duurzame en innovatieve oplossingen op het
gebied van infra, recycling en beton. Check onze vacatures op www.ajansenbv.com/
werken-bij of scan de QR code. Je kunt ook bellen naar 088 877 87 78.

Scan!

ww
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Zilveren erepenning voor
scouting Rudyard Kipling
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei ontving scouting Rudyard Kipling
bij bevordering de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen. Wethouder Ralf Stultiëns reikte de erepenning en oorkonde uit tijdens de viering van het 55-jarig jubileum tijdens het driedaagse kamp bij de blokhut
aan de Papenvoortse Heide.
Scouting Rudyard Kipling is opgericht in januari 1967. Tijdens de viering van het 40-jarig jubileum in 2007
ontvingen ze al de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen. Nu
heeft de scouting meer dan 140 leden en een prachtige blokhut in de
bossen.
Scouting is voor alle leeftijden! De
jongsten zijn tussen de 5-7 jaar. Er
zijn verschillende groepen en speltakken. Veel Stamleden worden leiding bij een van de speltakken. Veel

leiding en oud-leiding van 23 jaar en
ouder blijft eenmaal per maand bij
elkaar komen. De scouting staat in de
regio ook bekend om de jaarlijks georganiseerde Neuzelmarkt op Tweede Paasdag.
Met deze zilveren gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in
het algemeen en voor de leden van
scouting Rudyard Kipling in het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.

Laatste film
CultuurNuenen
Overdag
Gemeente
‘Here we are’
Op dinsdagochtend 7 juni (aanvang:
10.30 uur) wordt de laatste film van
Cultuur Overdag vertoond (op vrijdagavond 17 juni volgt nog een film
van Cultuur Avonduur). Het nieuwe
filmseizoen start in september.
In de Israëlische roadmovie en hartverwarmende tragikomedie uit 2021
maken we kennis met de gescheiden vijftiger Aharon. Hij is gestopt
met werken om zich volledig te wijden aan de zorg voor zijn autistische
zoon Uri. Samen leiden ze een harmonisch leven, ver van de boze buitenwereld. Uri is echter bijna volwassen en zijn moeder vindt dat het tijd
is dat hij begeleid gaat wonen om
onafhankelijker te leren leven. Aharon gelooft echter niet dat een ander zijn zoon beter zal begrijpen en
wil zelf zijn fulltime voogd blijven.
Onder toenemende druk van zijn exvrouw en een maatschappelijk werker stemt hij uiteindelijk in. Op weg
naar het instituut krijgt Uri echter
een driftbui, waardoor Aharon besluit er samen met Uri vandoor te
gaan. Uri is immers duidelijk nog
niet klaar voor een scheiding. Of is
het Aharon die zijn zoon niet kan
loslaten? Toegangskaarten à € 6,50
zijn te koop aan de balie van Het
Klooster, op werkdagen tijdens kantooruren.

Vlooienmarkt
Mariahout

Opening Beleeftuin Akkers
Archipel Akkers opent op vrijdag 3 juni de deuren van een heuse beleeftuin. De aanleiding voor het creëren van deze tuin was het signaal van de
bewoners, zij gaven aan het beleven van de natuur en de daarbij horende
geuren en kleuren te missen. Met dat gegeven zijn de medewerkers van
Akkers aan de slag gegaan en werd er een beleeftuin gecreëerd. In de
nieuw ingerichte tuin kunnen bewoners gaan genieten van planten, bloemen, kruiden, vogels, insecten en alles wat de zintuigen kan prikkelen.
Om 14.30 uur wordt de tuin officieel
geopend en worden bezoekers welkom geheten door bewonerskoor
‘Dat vergeet je Nooit’. De Creatief
Club bestaande uit bewoners en dagbestedingmedewerkers verzorgt de
aankleding van tuin met zelfgemaakte materialen, zoals vogelhuisjes,
bloemen, paddenstoelen. Als er materialen vervangen moeten worden,
zorgen zij voor nieuwe aankleding.
Zo is er steeds iets nieuws te beleven
in de tuin.
Verder kunnen de ouderen met een
beleefwand met ‘muziekinstrumenten’ van oude herkenbare materialen
aan de slag. Ook zijn er Oudhollandse
spelen te doen. Er is een pluktuin
waar bloemen geplukt kunnen wor-

den voor de huiskamers of eigen kamer. De Natuurclub van Akkers heeft
groenten, aardappels en kruiden gekweekt voor de moestuin en de kruidenbakken. Bewoners kunnen tussen de gewassen rondlopen, etenswaren oogsten om ze daarna voor
het eten te gebruiken in de woongroepen. Om nog meer in de buitenlucht actief bezig te zijn, gaan de fysio- en ergotherapeuten van Akkers
ook behandelingen in de beleeftuin
aanbieden.
Geïnteresseerden zijn vrijdag 3 juni
om 14.30 uur van harte welkom om
de opening van de Akkers beleeftuin
bij te wonen. De opening vindt plaats
op Margot Begemannstraat 9 in Nuenen.

Door het Covid-virus was er 2 jaar
geen vlooienmarkt in Mariahout! Nu
het weer kan, gaat de Bernadettebuurt deze gezellige markt in het rustieke openluchttheater voor de 30ste
keer organiseren.
Zoals ook in andere jaren gaan de
buurtleden de nog bruikbare spullen
in Mariahout en omstreken ophalen.
Dit vindt plaats op vrijdagmiddag 3
en zaterdagmorgen 4 juni tot 12.00
uur. Omdat er 2 jaar geen markt is geweest, verwachten we dat de bewoners veel spullen hebben verzameld.
Deze spullen worden op zondag 5
juni van 09.30 tot 13.00 uur uit gesorteerd te koop aangeboden.
Ook dit jaar worden de beste spullen
op de platte kar met opbod verkocht.
Dit vindt plaats bij het gezellige terras waar je ook terecht kunt voor een
kopje koffie en een drankje.
Wij hopen u 1ste pinksterdag weer
te verwelkomen op onze mooie
vlooienmarkt.

Vogelparadijsje in Gerwen
Koolmeesjes, roodborstjes, mussen, vinken en merels. Deze vogels hebben het
vogelparadijsje ontdekt in de achtertuin van Willy van Lierop aan de Akkerstraat
in het groene Gerwen. Gerwenaar Willy heeft zijn achtertuin omgetoverd tot
een waar paradijs voor vogels en andere dieren. Met name koolmezen en merels zijn daar kind aan huis. Een merelpaar verwent hun jong…. (fotoCeez)

Pinsterbraderie
in Lieshout
Op pinkstermaandag 6 juni organiseren de Gardistenbond en de Commissie Boerenbruiloft Raopersgat in
samenwerking met organisatieburo
EERI uit Sevenum, de jaarlijkse braderie in Lieshout.
Naast de vele kramen waar marktkooplieden hun producten aanbieden en verenigingen, hobbyisten en
verzamelaars informatie verschaffen
over hun activiteiten, worden enkele
kinderattracties geplaatst en is er gevarieerde popmuziek van blaasband
SmesH uit Lieshout. Plaatselijke toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ zal
het publiek op ludieke manier vermaken. Op het Floreffeveld houdt
Countryclub The Black Longhorn
haar Openlucht Dance Party met dj
Henk. (Bij ongunstige weersomstandigheden is deze party in de grote
zaal van het nabijgelegen Dorpshuis
aan de Grotenhof ). Voor een hapje,
drankje of ijsje kunt u ook terecht op
de aangelegen terrassen van de
plaatselijke horeca.

15 tot en met 18 juni

Flessenactie
Jongerenkoor Jocanto
Hij is er weer, de flessenactie van Jongerenkoor Jocanto! COVID heeft er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat we de flessenactie niet hebben kunnen
organiseren. Gelukkig kan dat dit jaar weer wel. Tussen 15 en 18 juni lopen de
leden van het jongerenkoor weer door alle straten van Nuenen op jacht naar
zoveel mogelijk statiegeldflessen. De flessenactie is altijd onze grootste inkomstenbron geweest, dus wij van Jocanto zijn heel blij dat het dit jaar weer
kan. Door de opbrengst van de flessenactie kan de contributie laag blijven en
kunnen we er onze activiteiten en apparatuur mee bekostigen.
Op woensdag 15, donderdag 16 en
vrijdag 17 juni bellen de leden van
het jongerenkoor tussen 18.00 uur en
22.00 uur aan bij de voordeuren in
Nuenen. Op zaterdag 18 juni loopt
het jongerenkoor de hele dag door
de wijken. Alle Nuenense huishoudens ontvangen een flyertje over de
actie in de brievenbus. Als u de flessen en/of kratten samen met dit flyertje bij de voordeur plaatst, hoeft
het jongerenkoor niet aan te bellen.
Wanneer inwoners van Nuenen niet
thuis zijn in de actieperiode, maar
ons wel financieel willen steunen,
dan kunnen giften overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer NL87
RABO 0528 2177 12 t.n.v. Jongerenkoor Jocanto.

pen, dan kunnen ze tijdens de actieperiode bellen naar 06 18 96 95 30.
Een van de leden komt dan alsnog
langs om de donatie op te halen.
De leden van het jongerenkoor lopen
tijdens de flessenactie met een licht
groene of fel blauwe polo met het
logo van het koor erop door de straten. Zo kunnen de inwoners van Nuenen ze gemakkelijk herkennen.
Jongerenkoor Jocanto bedankt
iedereen hartelijk voor de giften!

Op www.jocanto.nl vindt u tijdens de
actie een kaartje van Nuenen waarop
per dag van de actie te zien is in welke straten het jongerenkoor al is geweest en waar zij verwachten die dag
langs te komen. Mochten Nuenenaren hier nou uit constateren dat ze
het jongerenkoor hebben misgelo-

Vacaturebank vrijwilligers 22
Archipel - De Akkers
archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren
____________________________________________________________________________
Stg. Walburg tuinen
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.
diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen
____________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof
www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep)
• gastvrouw/gastheer voor de ontvangstruimte, werktijden i.o.: van 9.30-13.15 u. en/of van 13.15-17.30 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg
____________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen
www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.
____________________________________________________________________________
Stg. Meedoen Nuenen
Meer info: www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd.
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.
____________________________________________________________________________
Savant van Lenthof
www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.
____________________________________________________________________________
Wereldwinkel Nuenen
Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• enthousiaste vrijwilligers voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o.
____________________________________________________________________________
LEVgroep - Steunouder
info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o.
____________________________________________________________________________
LEVgroep - VIA-vrijwilligers
info: sandy.kruijzen@levgroep.nl T: 06-41042267
• om cliënten van het maatschappelijk werk te ondersteunen en persoonlijke aandacht te geven
____________________________________________________________________________
AutoMaatje
Info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto, onkostenvergoeding
____________________________________________________________________________
Stg. Fietsmaatjes
Info: www.fietsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fietsen op een duo-fiets.
____________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep
Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl
• taalcoaches: om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)
• maatschappelijke begeleiders: ter ondersteuning van vluchtelingen bij het inburgeren, tijden in overleg
____________________________________________________________________________
Voedselbank Nuenen
Meer info: http://www.voedselbanknuenen.nl/
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk
____________________________________________________________________________
Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg
Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• een kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking.
____________________________________________________________________________
Het Goed Nuenen
Info: bp.vankoll@hetgoed.nl of T: 040-3035107
• vrijwilliger voor de kringloopwinkel. Tijden in overleg
____________________________________________________________________________
Voetbalvereniging RKSV
Info: joepjanssen1958@gmail.com T: 06-41666085
• beheerder die namens onze vereniging alles rondom de kleedlokalen en velden in de gaten houdt en regelt.
____________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak.
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Nuenen Veilig en het Politie
keurmerk werkt dat nou echt?
Juist nu u weer meer van huis bent en als straks de schoolvakanties weer
beginnen, is het zaak extra alert te zijn op uw eigendommen. Immers een
inbreker gaat nu juist niet op vakantie en zal weer, zoals altijd in deze tijd
van het jaar, door onze Nuenense wijken struinen.
Maar wist u dat wij samen (KBS, Politiekeurmerk en u) dit voor 98% kunnen stoppen? Door het Politiekeurmerk veilig dat in Nuenen en omstreken (Helmond en Eindhoven) wordt
uitgevoerd door KBS Slotenmaker &
inbraakpreventie, zijn er al een aantal
wijken veilig gemaakt. Hiervoor is het
initiatief nuenenveilig.nl in het leven
geroepen, dat een samenwerking is
tussen het Politiekeurmerk, de KBS
groep, lokale buurtpreventieteams
en enkele toeleveringsbedrijven.
Het doel van dit initiatief is het doen
dalen van de misdaadcijfers en in het
bijzonder u als inwoner veilig te laten
wonen. Hoe? Nou heel praktisch: er
komt een preventie-adviseur van het
Politiekeurmerk bij u thuis en laat u
verschillende inbraaktechnieken zien.
Hierna schrijft hij een gedetailleerd
rapport met aanbevelingen voor uw
specifieke woonomgeving. Als u deze
aanbevelingen opvolgt dan, blijkt uit
de statistieken, wordt de kans op een
geslaagde inbraak gereduceerd met
98%. Het bezoek van onze preventieadviseur is gratis en uiteraard vrijblijvend. Het kost u een kopje koffie en
een uur van uw tijd.

Wij zouden bijna zeggen wat let u?
Als betrokken Nuenense ondernemer, biedt de KBS groep de eerste
1000 nieuwe aanmeldingen voor dit
initiatief gratis een SKG goedgekeurde kierstandhouder aan ter waarde
van € 75,-.
Uw inboedelverzekeraar zal u daarnaast belonen in de vorm van korting
op uw inboedelverzekering.
Voor u bezoek krijgt van onze preventie-adviseur, nodigen wij u graag uit
onze informatieve website te bezoeken. Hierop vindt u veel informatie
over het Politiekeurmerk, uitgebreide
video’s van inbraaktechnieken en tevens recensies van mensen die al eerder van de actie NUENEN VEILIG gebruik hebben gemaakt. Wij zijn daarin
open en transparant en hopen zo ons
gezamenlijk doel - een veilige woonomgeving - te bereiken.

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

&

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Initiatiefnemer KBS bestaat al 12 jaar
en staat in deze regio bekend als betrouwbaar en maatschappelijk betrokken. KBS bestaat uit meerdere
units die gezamenlijk de KBS groep
vormen. Daaronder vallen een installatie- en onderhoudsbedrijf, een beveiligingsbedrijf voor o.a. kluizen, camera’s en alarminstallaties, een slotenmaker en natuurlijk inbraakpreventie-specialisten.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Ode aan Snelle Ellen….
Tweede paasdag was het genieten voor Gerwense wielerliefhebbers en
voor wielerfans uit deze regio. Lorena Wiebes en Ellen van Dijk, twee topvrouwen in de wielerwereld, kwamen naar wielerdorp Gerwen om de
strijd aan te binden met een groot peloton vrouwen in de klassieker onder de criteriums: de Grote Ronde van Gerwen. Met name Ellen van Dijk
trok op die maandag 18 april de aandacht, want zij kondigde aan om vier
weken later het werelduurrecord op de baan aan te vallen.
Gerwen paste mooi in haar voorbereidingen op die aanval op de snelle
wielerbaan in het Zwitserse Grenchen. Ellen reed op het Gerwense
parcours op kop van het peloton, zij
knapte het vuile werk op en sleepte
in haar kielzog een groepje naar de
koplopers. Zij beklom trots als tweede het podium van Theo Leenders.
Prima training voor de 23ste mei. Een
droom die werkelijkheid wordt.
Wielerdorp Gerwen feliciteert snelle
Ellen van Dijk met het wereldrecord
van 49 kilometer en 254 meters in een

uur tijd. De snelste vrouw ter wereld
op de baan verpulverde het oude record met bijna een kilometer meer…
Ellen draaide haar machtige benen al
warm in Gerwen. De Gerwense fans
Peer en Henk koesteren de foto’s met
een lachende Ellen in beeld. Ellen,
van harte proficiat met dit prachtige
wereldrecord!
Dit is een speciale column, omdat
één foto meer zegt dan duizend
woorden. Meer foto’s en minder
tekst dan gebruikelijk. Een ode aan
Snelle Ellen!

Ons kantoor is onlangs verhuisd
naar Oirschot om nu tezamen met
ondersteuningspunt in Nuenen een
groter werkgebied te kunnen garanderen.
Wilt u een woninginspectie aanvragen? Bel dan de enige echte slotenmaker van Nuenen, Johan van Grootel,
bereikbaar op tel. 040 - 843 853 0.
www.nuenenveilig.nl
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl
BEZORGING:

Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel 040 - 283 1200
of mail admin@ronddelinde.nl
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Verkoop brandhout
Gulbergen aan particulieren
Landgoed Gulbergen, dat gelegen is tussen Nuenen en Helmond, bestaat
voor een groot deel uit natuur. Eigenaar Metropoolregio Eindhoven zet zich
samen met beheerder Bosgroep Zuid Nederland in voor een zorgvuldig beheer van de bos- en natuurterreinen in dit unieke gebied. Bij sommige beheerwerkzaamheden komt er hout vrij dat deels in het gebied blijft liggen
en deels wordt afgevoerd. Ook particulieren hebben hierbij interesse in het
kopen van hout. Daarom krijgen zij de mogelijkheid om een kavel hout te
kopen als de aankomende beheerwerkzaamheden in het najaar klaar zijn.
Werkzaamheden die zorgen dat
het bos gezond blijft
De boswerkzaamheden waarbij het
hout vrijkomt zijn nodig om het bos
gezond te houden. Soms gaat het om
een dunning, waarbij men zieke en
dode bomen weghaalt met het oog
op de veiligheid. Of er gaan een aantal
bomen weg om blijvende bomen
meer ruimte te geven of de variatie in
boomsoorten te behouden en meer
structuur in de bossen te ontwikkelen.
Najaar 2022 komt er weer hout vrij
In het najaar van 2022 staan er onderhoudswerkzaamheden op de planning in een aantal bospercelen. Het
hout dat hierbij vrijkomt is dit keer
beschikbaar voor de verkoop aan
particulieren. Dat gebeurt per kavel.
Er zijn een aantal kavels beschikbaar.
Elke kavel bestaat uit circa 1 tot 2 vaste kubieke meter (m3) hout. De verkoopprijs per m3 hout bedraagt
€ 49,05 (inclusief 9% BTW; € 45,00 exclusief BTW). Iedere kavel krijgt een
vooraf gestelde vaste totale verkoopprijs, welke afhankelijk is van het aantal vaste kuub hout in het betreffende kavel. Deze verkoopprijs staat vast
en blijft gelijk, ook wanneer blijkt dat
er bij het betreffende kavel iets meer
of minder hout is vrijgekomen.
Ophalen kan op een zaterdag
De kopers kunnen het hout op een
later te bepalen zaterdag uit het bos
halen, tussen 08.00 en 13.00 uur. Naar
alle waarschijnlijkheid zal dit medio
september 2022 zijn. De kopers worden hierover geïnformeerd. Op andere dagen is het de kopers niet toegestaan om hout uit het bos te halen.

Op de ophaaldag liggen de stammen
klaar in de bosvakken in hanteerbare
lengtes van ongeveer 2 meter lang.
Het hout bestaat uit dunnere bomen
(voornamelijk essenhout) met een
diameter van voornamelijk 6 tot 10
centimeter. De koper haalt de stammen zelf handmatig uit het bos.
Deze bosvakken zijn gelegen langs
een openbare verharde weg waarlangs de kopers hun auto en aanhanger kunnen parkeren. Het is niet toegestaan om het gebied met motorisch materieel te betreden. Een hand
aangedreven kruiwagen mag wel.
Ook het gebruik van motorisch gereedschap, zoals een motorkettingzaag (op benzine of elektrisch), is niet
toegestaan. Als men de stammetjes
nog verder wil verkleinen, is het advies daarvoor een handzaag mee te
nemen. De voorwaarden voor de
koop en het ophalen van het hout
legt Bosgroep Zuid Nederland vast in
een contract met de kopers, waarna
de koper deze ondertekent.
Ook interesse in een kavel hout?
Diegenen die interesse hebben om
één van de beschikbare kavels hout
te kopen, of die graag meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met Martijn Griek van Bosgroep
Zuid Nederland. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer 040-3034941 en via
e-mail op m.griek@bosgroepen.nl.

Nicole de Groot-Bastiaans
winnares prijsvraag
Zoals elk jaar hebben we bij molen de Roosdonck op Nationale Molendag
een prijsvraag uitgezet. Omdat molen de Roosdonck momenteel in restauratie is, was de vraag dit jaar: ‘Wat weegt één metalen roede van de
Roosdonck?’
Nicole de Groot- Bastiaans uit Nuenen is met 1.666 kg degene die het
dichts bij het werkelijke gewicht van
1.835 kg zat en is winnares van het
molenpakket. Dit werd op 25 mei
door Marga uitgereikt aan Nicole, in
het bijzijn van zoon Jens.
Over enkele weken zal de molen
weer optimaal in gebruik zijn, zodat
er weer gemalen kan worden door

molenaar Mario Collombon en molenaars in spé Rick en Evert-Jan. De
Roosdonck is dan weer een plaatje in
het landschap en toegankelijk voor
iedereen.
De molenwinkel is elke zaterdag, ook
tijdens de werkzaamheden, geopend
van 10.00-15.00 uur.
Nicole en Jens bedankt en veel plezier met het molenpakket.
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Onderdeel van de twaalftuinentocht

Open dag in de tuin
van Dini en Matt Baten
Door Nannie van den Eijnden
Op 26 en 27 juni 2021 deden Dini en Matt Baten mee aan het weekend van
de twaalftuinentocht, een initiatief van Jacqueline Bekkers in het kader
van het 200-jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Ze stelden hun tuin open voor publiek en er kwamen zoveel bezoekers dat ze
hun tuin opnieuw openstellen.
“Wij hebben een open tuin die bij de
Nederlandse Tuinenstichting is aangesloten”, zegt Dini. “Dat er zoveel
mensen kwamen, betekent toch wel
dat dit heel erg leeft. De omschrijving
van de tuin was heel uitnodigend:

“Onze tuin bestaat uit meerdere tuinkamers. Alles is met elkaar verbonden via paadjes en laantjes. Er is een
mediterrane tuin, een formele tuin,
een prieel met rozen en een groenteen fruittuin. De topper is de Japanse
tuin met drie vijvers. Dan is er nog
een leuke siergrassentuin en voor de
laatste, pas aangelegde tuin wordt
nog een naam gezocht.”

Aandelenmarkt op Documentaire Jermain de Rozario
Nuenens College
De Michelinsterren zijn maandag 30 mei wederom uitgereikt en voor JerDe leerlingen van klas 3 zijn de afgelopen maanden bij het vak economie
en ondernemen druk bezig geweest
met het project minionderneming.
Ze staan nu op het punt hun onderneming officieel op te gaan starten.
Om dit te kunnen doen hebben ze
startkapitaal nodig dat zij gaan vergaren door aandelen te verkopen.
Wij nodigen iedereen van harte uit
op dinsdag 7 juni van 15.30-16.30 uur
op onze school aan de Sportlaan 8. In
onze aula zullen de leerlingen hun
bedrijfsidee presenteren. Aandelen
zijn te koop voor € 5,-. Per persoon
kunnen maximaal 5 aandelen per onderneming gekocht worden. We hopen u te mogen ontvangen.

main de Rozario betekende het dat hij zijn ster heeft behouden. Het verhaal van deze Helmondse kok is bijzonder, vroeger stond hij op de vrachtwagen en nu is hij sterrenchef. De flamboyante chef stond ook bekend als
drugsgebruiker met schulden en is nu een bekende in de restaurantwereld. Hij heeft jarenlang in Nuenen gewerkt bij tweesterrenrestaurant De
Lindehof.
Regisseur Rosie Zopfi uit Eindhoven
volgde de Helmondse kok de afgelopen twee jaar voor een documentaire van 42 minuten. Dit levert een intiem inkijkje in de hectische wereld
van Jermain op waarin hij tijdens het
koken zijn rust vindt. De producent
van de film is Daan Willekens uit Nuenen, die heeft gewerkt voor BNNVA-

RA, NTR, Omroep Brabant en internationale omroepen zoals ARTE.
De documentaire is geproduceerd
door D2D Media en is op 6 juni te zien
bij Omroep Brabant en op 8 juni bij
RTLZ.
Fotografie: Duncan de Fey

Iedereen is welkom op de open dag
11 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Deze
keer geldt een entreeprijs van € 7,-.
Dini en Matt Baten
Boord 47, 5674 NB Nuenen
www.tuinaanhetboord.nl

Week Zonder Afval - Doe mee!
Jaarlijks gooien we per persoon ongeveer 490 kilo afval weg. Ook al leveren we daarvan een groot deel gescheiden in zodat het gerecycled wordt,
het is nog veel beter om de berg afval te verkleinen.
Met een paar simpele tips heb je met
gemak een legere vuilniszak! Koop
bijvoorbeeld vaker tweedehands,
neem je eigen waterflesje mee onderweg en deel en leen spullen. In de
landelijke Week Zonder Afval, van 30
mei t/m 5 juni, proberen we samen
deze tips uit om zo minder weg te
gooien.

tip te ontvangen én vind je tijdens de
campagneweek verschillende interessante podcasts.

Op maandagavond 6 juni (tweede
pinksterdag) organiseert IVN Nuenen
een plantenwandeling door natuurgebied het Nuenens Broek. Loop je
mee?

Als afvalbedrijf helpt Blink graag om
minder afval over te houden voor
een schone stad / dorp / omgeving te
zorgen. Doe jij ook mee?
Kijk voor meer tips en inspiratie op
weekzonderafval.nl. Daar kun je je nu
alvast aanmelden om elke dag een

Lezing ‘De zeven vinkjes’
door Joris Luyendijk
Op zondag 12 juni houdt Joris Luyendijk in Nuenen een lezing over zijn
nieuwste boek. Luyendijk is bekend van de bestsellers ‘Het zijn net mensen’ (over het Midden-Oosten) en ‘Dit kan niet waar zijn’ (over de bankencrisis). En nu is er dan zijn nieuwe spraakmakende boek ‘De zeven vinkjes’.
In kranten en op TV heeft het al veel los gemaakt en dat zal ook zeker het
geval zijn als hij zijn boek bespreekt in de Regenboogkerk.
reiken. In de media wordt er veelvuldig gesproken over de welhaast onoverbrugbare kloof tussen verschillende mensen in onze samenleving.
Kunnen we streven naar een maatschappij van gelijke kansen? Wat doe
je als je alles mee hebt en hoe kijk je
naar de mensen om je heen die minder vinkjes achter hun naam hebben? Kortom, ……. nu al genoeg stof
tot nadenken.

Fotograaf: Jelmer de Haas.

Joris Luyendijk beschrijft zichzelf in
dit boek als iemand die weinig moeite hoeft te doen om het in het leven
te maken, want hij heeft toch alles
mee en daarbij vinkt hij af. Hij is immers een witte man [√], met een goede opleiding [√], hetero [√] en hij
komt uit een goed Nederlands nest
[√]. Hij voelt zich niet gediscrimineerd, want hij is toch de norm?!
Ons land wordt geregeerd door mannen zoals hij en ook in de top van het
bedrijfsleven zie je veelvuldig mannen zoals de schrijver. Of valt hier
nog wel wat op af te dingen? Zijn er
ook nog andere vinkjes die een mens
maken tot wat hij is en wat hij kan be-

Plantenwandeling
Nuenens Broek
met IVN Nuenen

Joris houdt zijn lezing tijdens een
kerkdienst in de Regenboogkerk. De
dienst wordt een ‘Anders dan Anders
dienst’ genoemd, want deze is zeker
niet traditioneel, en een spreker die
van zichzelf zegt dat hij niet gelooft,
maakt het op zijn minst anders. Of
misschien ook juist niet, want open
staan voor andere geluiden en vraagstukken uit de samenleving is iets
waar men in de Protestantse Regenboogkerk veel mee bezig is.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee
te discussiëren, na te denken wat uw
eigen vinkjes zijn en de lijst met vinkjes van de schrijver aan te vullen of
misschien wel omver te schoppen.
Het begint om 10.00 uur en de toegang is gratis. Er wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten van deze lezing te dekken. Het
boek ‘De zeven vinkjes’ is dan te koop
en Joris Luyendijk zal na de dienst
signeren.
Zondag 12 juni. Aanvang 10.00 uur.
De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

Het Nuenens Broek is een laaggelegen gebied waar vroeger alleen een
moeras was. Later werden op rabatten (verhogingen) populieren geplant. Het beheer van het gebied is er
tegenwoordig op gericht om het in
een meer natuurlijke staat van broekbos terug te brengen. Er zijn natte en
drogere delen en dat zorgt voor een
grote diversiteit aan planten. Insecten zijn regelmatig te vinden op de
bloemen. De planten krijgen tijdens
deze wandeling zeker onze aandacht, maar het gaat vooral ook om
de beleving van de natuur en het
landschap.
In het gebied is het vaak nat, daarom
wordt stevig, waterdicht schoeisel
aanbevolen. Loop mee met deze
boeiende wandeling van ca. 1,5 uur.
We vertrekken om 19.00 uur op de
fiets bij Het Klooster in Nuenen. De
wandeling start daarna vanaf de
hoek Lissevoort-Eikenlaan. Vooraf
aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN

22 juli t/m 31 jui

Landgoed Gulbergen | Nuenen

bloementuin.nl

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

Zorgen voor morgen
Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van
naam en faam hebben daarover een ‘inspiratiebundel’ van evenzoveel artikelen gepubliceerd. ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ is de nogal lastige
titel. Je zou het wat simpeler kunnen zeggen: veel jongeren hebben zorgen
over morgen en daar moeten we samen wat aan doen! Want ze ervaren steeds
meer druk en krijgen daardoor vaker psychische problemen, terwijl de jeugdzorg tekortschiet. Lang niet alle kinderen en jongeren krijgen de kans om te
sporten of te bewegen. De kansenongelijkheid in het onderwijs groeit. De
maatschappij wordt steeds ingewikkelder. En de vooruitzichten op een betaalbare woning zijn zeer gering. Dit is allemaal heel kort samengevat, ik geef het
toe. En natuurlijk is het generaliseren, want er zijn ook jongeren die wel veel
kansen krijgen en profiteren van de toegenomen welvaart en/of van de positie
van hun ouders. Maar die dure adviesraden hebben er wel erg veel woorden
voor nodig om het probleem te schetsen. En mogelijke oplossingen komen op
het eerste gezicht niet overduidelijk bovendrijven. Terwijl we toch praten over
o.a. de Sociaal-Economische Raad, de Raad van Cultuur, de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur tot de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Jongeren zijn in dat soort raden niet of nauwelijks vertegenwoordigd en er is weliswaar met jongeren gesproken, maar tot het zoeken van een
betere verbinding met het jongere deel van de samenleving is het kennelijk
nog niet gekomen. Misschien is dat een mooie opdracht voor de nieuw gekozen gemeenteraden en de colleges van B. en W. die in de regio worden gevormd. Want zeker op het gebied van bouwen en wonen is
nauwelijks sprake van (zelf )organisatie van jongeren. Er
zijn wel scholieren- en studentenbonden, maar als het
op wonen aankomt is het kennelijk veel moeilijker om
jongeren te verenigen. Als je kijkt naar de leeftijd van
de bezoekers van inspraak- en bewonersavonden
rond bouwplannen, dan zien we altijd veel tinten
grijs. Natuurlijk kunnen jongeren dat voor een deel
zichzelf verwijten, aan de andere kant is het logisch
dat ze vaak met andere dingen bezig zijn. Daarom zou
het toch mooi zijn als regionale politici, maar ook marktpartijen zich wat meer zouden inspannen om de stem
van de jongeren ook op dit terrein tot klinken te
krijgen. Al was het maar om hun zorgen voor morgen wat kleiner te krijgen.
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
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Dagbesteding ROBA-ZORG

Een pinksterweekend vol muziek: een interview met Rinus Sanders

“Vier dagen muziek
voor jong en ouder”

Door Janneke Mes
Op de rand van Nuenen aan de Hoevensestraat, mooi gelegen tegen de
bossen, bevindt zich ROBA-ZORG van Iris Coolen-Markus. Deze dagbesteding is zij een paar jaar geleden begonnen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen (zoals ADHD, autisme,
NAH). Ook mensen die tijdelijk uit de running zijn door een burn-out of
depressie, zijn welkom om op eigen tempo weer tot zichzelf te komen.

“We hebben al 9 jaar het Blues Festival op eerste pinksterdag”, zegt Frank.
“Maar na overleg met Rinus Sanders (voorzitter Parkevenementen), besloten we om te kijken of we een heel weekend live muziek voor diverse
doelgroepen konden organiseren”. Een werkgroep, bestaande uit Hans de
Louw, Leo van de Linden, Hans Leijgraaf, Bram van den Bos, Frank Reemers
en Rinus ging aan de slag met als resultaat het vierdaags muziekevenement Park Festival Nuenen (3 - 4 - 5 - 6 juni). Voor uitgebreide informatie
zie www.ngn200.nl.
“Het doel om verschillende leeftijdsgroepen te bereiken is zeker gelukt”,
Zegt Rinus. “Jongeren, kinderen,
Blues en Rock & Roll liefhebbers,
40-plussers en maandagmiddag is
er zelfs muziek voor het hele gezin”.
“En dat met overwegend live muziek
op alle dagen”, vult Frank aan. Gelukkig werkten de gemeente en stichting NGN200 mee om het gerealiseerd te krijgen. In het Park van Nuenen wordt een prachtig podium geplaatst en ook aan eten en drinken
zal het niet ontbreken. “We konden
dit alleen georganiseerd krijgen
door de belangeloze medewerking
van vele mensen, zoals alle vocalisten die op maandag optreden en de
speciaal samengestelde Vrienden
van Nuenen Live superband”.

40-plusser?”, lacht Rinus. De geweldige pop-soul band Castle trapt de
avond af. Daarna een eenmalig reünie optreden van de destijds zeer populaire band Clear Out met klassieke
pop-rock songs. Frank: “Ik ben blij dat
ik die gasten weer voor één keer bij
elkaar heb kunnen krijgen. Destijds
trokken ze volle zalen”.
Blues, Soul en Funk zijn op de zondagmiddag te horen tijdens het
Blues’m festival. Niet alleen voor de
bluesliefhebber, maar zeker ook de
niet specifieke bluesfan zal hier kunnen genieten van swingende muziek
die ook de Rock & Roll zal raken.
Maandag is het tijd voor een 12-tal
Nuenense topartiesten en supertalenten die samen met een geweldige
live band een aantal songs ten geho-

re brengen. Solo, maar ook in verrassende samenstellingen. Een beetje
naar het idee van ‘De Vrienden van
Amstel Live’.

Vrijdagavond starten we voor de jongeren met een Silent Disco waarbij
DJ Dolleboel de ‘live’ muziek verzorgt.
Met de koptelefoons kan men een
keuze maken uit 3 kanalen met verschillende muziek. Tevens is er ook
voor omstanders zonder koptelefoon
muziek te horen.
Zaterdagmiddag is voor de kinderen.
Een meet & greet met Anna en Elza
van Frozen, een Mini Disco, schminken, gratis friet en ranja voor de kids
en als klap op de vuurpijl de immens
populaire band De Hippe gasten kleden die middag aan. Ook wordt er
een dansje ingestudeerd!
De zaterdagavond is het tijd voor jaren 80 en 90 live muziek. “Doelgroep

Zangers ‘vrienden van Nuenen live’ vlnr:
Novi Dijk, Paula Snoeren, Jill Verhallen,
Anouk Scheepens, Bart de Rooij, Marion
Melvis
Niet op foto: Chanty de Louw, Wouter van
Aert, Bart de win, Bas Brokken

Verschillende activiteiten
Deelnemers die van paarden houden kunnen hier hun hart ophalen.
Berijden, voeren, borstelen, stallen
schoonmaken, het kan allemaal.
Maar ook zijn er honden, katten (en
kittens), kippen en cavia’s. Voor mensen die (tijdelijk) moeite hebben met
sociaal contact kan de omgang met
een dier heel ontspannend zijn. En
als je niet veel met dieren hebt kun je
toch een fijne dagbesteding hebben
bij ROBA-ZORG, want er is veel meer
te doen, dat kan individueel of samen. Zo is er een kantine en zijn er algemene activiteiten op het erf. Ook
is er administratief werk en worden
er boodschappen gedaan. Daarnaast
is er tijd voor een wandeling, spelletjes, bakken, creativiteit en wordt regelmatig een uitje geregeld.
De deelnemers komen zelfstandig
naar de boerderij of worden door Iris
opgehaald en weggebracht. Iris vertelt met veel passie over het werk,
niets is haar teveel en ze steekt zelf
ook graag de handen uit de mouwen,
samen met klusjesvrouw Lieke.
Persoonlijke aandacht
Iris heeft ruim twintig jaar gewerkt in
een instelling voor mensen met een
verstandelijke en lichamelijke beperking en is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme. Ze
wil graag op maat werken en vindt
het belangrijk dat mensen respectvol
zijn naar elkaar, de dieren, de natuur
en materialen.
“Iedereen is gelijk en je mag zijn wie
je bent’’, is het motto van ROBAZORG. Elke deelnemer krijgt de aandacht; wat wil je leren? Wat wil je ontwikkelen en bereiken? Dit kunnen
grote maar ook kleine doelen zijn. Iris
beschrijft hoe ze deelnemers ziet
groeien in bijvoorbeeld het nemen
van initiatieven of samenwerken.

Vereniging Het Klooster:

kijken naar wat
wél kan!

Wegwijs; Mag u hier rijden?
Tijdens ‘Wegwijs’ op woensdag 8 juni van 14.00 - 16.30 uur willen wij u
graag kennis laten maken met diverse aspecten die met de scootmobiel
of aangepaste fiets te maken hebben. Fysio- en ergotherapie Kwiek organiseert samen met Scoot2be en Veilig Verkeer Nuenen deze gratis adviesmiddag aan de Vincent van Goghstraat 139.
Klaar om te toeren?
Ken de verkeersregels!
VVN heeft samen met Ergotherapie
Nederland een scootmobielcursus
ontwikkeld. Het veilig besturen van
een scootmobiel of aangepaste fiets
blijft uw eigen verantwoordelijkheid
en vraagt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, een stukje maatwerk. Antwoord op de vraag ‘Mag u
hier rijden?’ is: Ja, u mag altijd voor de
voetgangersrol kiezen en dus oversteken bij het zebrapad. Als u voor deze
rol kiest, gelden de regels voor voetgangers. Online zijn er mogelijkheden

om de verkeersregels op te frissen
voor fietsers en scootmobielgebruikers. Ga naar: opfriscursus.vvn.nl
Ergotherapeut Sofia Rodrigues Corralero kan individuele begeleiding
geven rondom de aanschaf en vaardigheidstraining met bijvoorbeeld
een driewielfiets in uw eigen omgeving. Wat komt er zoal kijken bij een
aanvraag en wat zijn haar tips? Welke
scootmobiel of aangepaste fiets past
bij u? De juiste begeleiding, adviezen
en tips vormen daarbij een goed begin. Graag tot 8 juni!

Op donderdag 19 mei jl. hield Vereniging Het Klooster, de vereniging
voor gebruikers van Het Klooster,
haar eerste algemene ledenvergadering. De Vereniging is opgericht
om na renovatie van Het Klooster
het beheer van Het Klooster op zich
te nemen, en met elkaar vorm en inhoud te geven aan een bruisend
dorpshart voor Nuenen. De Gemeente is en blijft eigenaar van het
gebouw, maar de leden gaan samen
aan een sociaal-cultureel centrum
werken waarin iedere inwoner van
Nuenen c.a. zich welkom voelt en er
tal van activiteiten van zijn gading
aantreft.
De Gemeenteraad stelde in 2020
een budget voor de renovatie van
Het Klooster beschikbaar, met de
bedoeling om in het najaar van 2022
met de verbouwing te beginnen.
Inmiddels is gebleken dat dit niet
haalbaar is. Het gevolg is helaas vertraging van de uitvoering van de
plannen. En niemand weet vooralsnog voor hoe lang.
De Vereniging, met inmiddels 16 leden (organisaties), kiest ervoor om
niet achterover te leunen en te
wachten op betere tijden, maar wil
samen met de leden én de gemeente zoeken naar een invulling van wat
wél kan.
Ieder weet en ziet dat, na vele jaren
van achterstallig onderhoud, het gebouw en de installaties verbetering
behoeven: zaken die niet nog jaren
kunnen wachten. De leden zijn van
mening dat het met elkaar mogelijk
moet zijn om binnen afzienbare tijd
toch een aanzet tot een zo belangrijke voorziening voor ons dorp te realiseren.

Er wordt individueel afgestemd met
de deelnemers over wat ze willen
doen op een dag. Eigen keuzemomenten zijn er dagelijks en worden
ook juist gestimuleerd, omdat er al
zoveel voor de deelnemers bepaald
wordt, thuis en op de woningen.
Ook de samenwerking en de sfeer in
de groep is belangrijk. Iris; “Er gaat
hier niemand met buikpijn naar huis.”
Ze weet hoe belangrijk het is als mensen gezien worden, zich gehoord
voelen en er waardering is.
Uitbreiding
Iris runt de ROBA-hoeve niet alleen,
ze heeft hulp van lieve vrijwilligers
waardoor er voldoende begeleiding
is voor de deelnemers. ROBA-ZORG
heeft ruimte voor meer deelnemers
en vrijwilligers. Men kan zich aanmelden om op maandag, dinsdag, donderdag of zaterdag voor een halve of
hele dag, of op woensdag- en vrijdagochtend. De bekostiging loopt
via PGB of zorg in natura.
ROBA-ZORG is ook een erkend leerbedrijf voor stagiaires van alle niveaus. Denk hierbij aan leerlingen
van de praktijkschool en het voortgezet onderwijs, of leerlingen die niet
hele schooldagen mee kunnen draaien, zoals bijv. project Boris van het
Nuenens College. Ook kunnen middelbare scholieren hier hun maatschappelijke stage doen.
Voor meer informatie kunt u Iris bellen (06-10906423) of mailen (robazorg@gmail.com). Zie ook de facebookpagina van ROBA-ZORG voor
een impressie.

Campina Open Boerderijdag
De eerste Campina Open Boerderijdag van 2022 is door 50.000 bezoekers
bezocht. 28 boerenfamilies door heel Nederland openden hun staldeuren voor publiek om te laten zien hoe melk van de koe naar het glas thuis
op tafel komt.
Op de Open Boerderijdagen zijn leuke en leerzame activiteiten voor jong
en oud te beleven, van een rondleiding op het boerenerf tot skippykoeien, melkpakvissen en levensgroot memoryen. Bezoekers kunnen
daarnaast Campina-producten proeven en meer te weten komen over
zuivel als onderdeel van gezonde
voeding in combinatie met een actieve levensstijl.
Op maandag 6 juni vindt de volgende
Campina Open Boerderijdag plaats.
Nog eens 48 boerderijen door heel

Nederland openen dan hun staldeuren van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is
gratis. Kijk voor een boerderij in de
buurt op Campina.nl/boerderijdagen.
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Zestigjarig huwelijk in Gerwen

Etta en Toon Bouw - van Issum
diamanten paar
Het echtpaar Etta en Toon Bouw-van Issum uit Gerwen is 60 jaar getrouwd. Het wettelijk huwelijk werd voltrokken op 7 juni 1962. Etta was
toen 24 jaar en Toon 25. Zij kregen vier kinderen: Harold, Carlo, Monique
en Ton. Het aantal familieleden komt met 13 kleinkinderen en achterkleinkind Sven nu op 26 leden, inclusief de aangetrouwden.
Etta van Issum werd geboren in het
Limburgse Horst op 17 september
1937. Toen zij 14 jaar was verhuisde
het gezin naar Gerwen. De wieg van
Toon Bouw stond in Erp, waar hij op
18 november 1936 geboren is. Hij
groeide op in Elsendorp en in mei
1953 kwam Toon in Gerwen wonen.
Liefde op het eerste gezicht
Toon en Etta woonden beiden een
paar jaar in Gerwen toen Cupido zijn
pijlen afschoot. Want op Lieshout
Kermis, het was september 1953,
kreeg de 16-jarige Etta een oogje op
de 17-jarige Toon. “Noem het gerust
liefde op het eerste gezicht”, zegt Etta
en Toon knikt instemmend. Snel
kreeg het tweetal verkering. In juli
1960 kregen Toon en Etta een ernstig
motorongeluk. Etta, die achterop de
motor zat, kwam er met enkele flinke
schrammen nog het beste van af.
Toon is ruim anderhalf jaar verpleegd
geweest in het ziekenhuis en moest
een deel van zijn been missen.

Van Alvershool naar Steenbroeken
In juni 1962 trouwden Etta en Toon
en zij betrokken een tweekamerwoning aan de Roeklaan in Lieshout.
Een jaar later verhuisde het jonge
echtpaar naar het Alvershool in Gerwen. Zij wonen nu in een gelijkvloerse woning aan de Steenbroeken aan
de andere kant van Gerwen.
Etta werkte in gezinnen als hulp in de
huishouding en na haar huwelijk ook
bij café Van Roosmalen in Gerwen.
Toon was als machinebankwerker
werkzaam bij garage en landbouw-

machinefabriek De Rooij in Nuenen,
in Eindhoven bij Nolte en DAF en later op kantoor bij Campina.
Uitwisseling Delhi/Canada
Etta en Toon zijn actief op diverse terreinen. Zo volksdanst Etta in Nuenen
en staat Toon in deze regio bekend
als de grote animator van de Grote
Ronde van Gerwen. Hij is oprichter
en voorzitter vanaf 1967 van deze
wielerronde. Toon en Etta zijn ook betrokken bij de uitwisseling van de
Gerwense voetbalclub RKGSV met de
Koninklijke voetbalclub uit Delhi in
Canada. Cees, een broer van Toon,
emigreerde in 1955 naar Canada en
richtte daar de Delhi Royal Soccer
Club op. De broers kwamen op het
idee om een uitwisseling Delhi/Canada - Gerwen/Nederland op touw te
zetten. Dat lukte en in 1974 kwamen
de Canadezen naar Gerwen. RKGSV
bracht in 1977 een tegenbezoek en
deze uitwisseling loopt nog steeds.
Vijftig jaar geleden, in 1972, is bij de
plaatselijke voetbalclub RKGSV de
veteranenafdeling opgericht met als
eerste voorzitter Toon Bouw.
Diamanten feest
Etta en Toon gaan met hun 13 kleinkinderen en achterkleinkind Sven op
tweede pinksterdag het diamanten
jubileum vieren met een feestelijke
lunch. Dit najaar wordt voor de tweede keer het 60-jarig huwelijk gevierd,
dan tijdens een lang weekeinde in de
Belgische Ardennen.
Etta en Toon, van harte gefeliciteerd
met het diamanten jubileum en geniet van de feestelijke bijeenkomsten
met de familieleden.

Etta van Issum en Toon Bouw traden in
1962 in het huwelijk, nu dus een diamanten echtpaar…
(familie-archief en fotoCeez)

Bril gevonden
Op Hemelvaartsdag is een bril gevonden bij het pinapparaat van ABNAMRO op de Berg. De eigenaar kan
contact opnemen middels het telefoonnummer: 06-465 929 81.

Dialectenfestival
Lieshout
We zijn blij dat er na vier jaar in Lieshout in het tweede weekend van juni
weer een Dialectenfestival georganiseerd kan worden.

Internationaal Sinti Jazz Guitar Camp

Openluchtconcert gypsy jazz in Gerwen
In Gerwen wordt van 14 tot en met 17 juni de vierdaagse Masterclass
‘Sinti Jazz Guitar Camp’ gehouden. Deze masterclass voor gitaristen
wordt vrijdagavond 17 juni afgesloten met een openluchtconcert van
alle deelnemers aan de masterclass en drie toppers onder de gypsy jazzmuzikanten: Paulus Schäfer, Fapy Lafertin en Romino Grünholz. Deze
drie muzikanten zijn de leermeesters van de masterclass.
De 28 deelnemers aan dit guitar
camp zijn afkomstig uit Amerika, Canada, Israël en Europa. Zij treden ook
voor publiek op in Gerwen. Op vrijdagavond beklimmen alle gitaristen
in groepjes van vier of vijf het podium bij Het Huysven in Gerwen.
Paulus Schäfer speelt thuiswedstrijd
Voor de jaarlijkse masterclass is veel
belangstelling; de vorige masterclass
was in 2019. Nu staat de zesde editie
op het programma en hiervoor heeft
een internationaal gezelschap van 28
gevorderde en minder gevorderde
gitaristen ingeschreven. De muzikanten gaan workshops volgen om de
techniek van ritme- en solowerk te
verbeteren onder leiding van de drie
genoemde gypsygitaristen. Dit zijn
de leermeesters van de masterclass.
Voor sologitarist Paulus Schäfer is het
Camp in Gerwen een thuiswedstrijd.
Samen met Fapy Lafertin, de nestor
van de gypsy jazz, en ritmegitarist
Romino Grünholz verzorgt Gerwenaar Paulus Schäfer de masterclass.
Gypsy Jazz City Gerwen
Het Sinti Jazz Guitar Camp is een
masterclass voor gitaristen die zich
willen verdiepen in gypsy jazz. De
deelnemers aan de masterclass vertegenwoordigen tien nationaliteiten:
van Amerika tot Israël, van Canada
tot Portugal en natuurlijk ook gitaristen uit ons land. Gerwen wordt in de
wereld voor dit genre muziek wel de

bakermat van de gypsy jazz genoemd. Vandaar de benaming Gypsy
Jazz City Gerwen.
Kaarten voor openluchtconcert
Vrijdagavond 17 juni vanaf 20.00 uur
treden de deelnemende cursisten en
ook hun leermeesters op. Bij dit
openluchtconcert is een beperkte
groep toeschouwers van harte welkom. De entree bedraagt vijftien euro
met aanmelding vooraf bij de stichting Sinti Music in Gerwen: christien@sintimusic.nl.
Het Huysven Gerwen
De poort van Het Huysven wordt vrijdagavond 17 juni om 19.30 uur geopend. Het concert begint om 20.00
uur. Auto’s parkeren kan op het Kerkplein in de dorpskern Gerwen, op 7
minuten lopen ligt Het Huysven. Per
fiets of te voet komen kan natuurlijk
ook. Locatie: Het Huysven, Huikert
35, 5674 RG Gerwen.

Optreden in de open lucht bij Het Huysven in Gerwen……..(fotoCeez)

Zoals gebruikelijk beginnen we op vrijdag 10 juni met de jeugdmiddag voor
de leerlingen van groep 7 en 8 van de
basisscholen van Lieshout en Mariahout. Zij hebben zich op school voorbereid op deze middag en presenteren
zich in het Dorpshuis die vrijdagmiddag. Ze doen mee aan een digitale dialectquiz en er wordt voor en met hen
gezongen door MarieChristien.
Schrijfwedstrijd
Op zaterdag 11 juni is om 19.30 uur in
het Dorpshuis de avond van de
schrijfwedstrijd. Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan de ingezonden verhalen, gedichten en
liedjes wordt deze avond georganiseerd. De genomineerden presenteren hun inzendingen, de jury maakt
bekend wie er waarom gewonnen
heeft, de dialectpenningen worden
uitgereikt, er is toneel en een optreden van Lya de Haas. De avond is
voor iedereen gratis toegankelijk. De
avond wordt gepresenteerd door
Mario van Dinther.
Dialectenfestival
Op zondag 12 juni is er dan het festival. Om 12.30 uur wordt het op de
Kiosk geopend door de Commissaris
van de Koning met medewerking
van Harmonie en Gilde. Vervolgens
zijn er van 13.00 - 17.30 uur op diverse podia, binnen en buiten optredens van ruim 25 artiesten (groepen)
uit verschillende delen van Brabant,
die allemaal laten horen hoe mooi
het Brabants dialect is.
Het festival is gratis toegankelijk. Ook
voor een (Brabants) hapje en een
drankje wordt gezorgd.
Bij slecht weer zijn er binnenlocaties
geregeld zodat het allemaal toch
door kan gaan. In dat geval is de opening om 12.30 uur in het Dorpshuis.
In het festivalboekje (op die dag te
koop voor € 2,-) staat wie er waar optreedt.
Voor meer info kunt u ook terecht op:
www.brabantsdialectenfestival.nl

Marcando zingt in Concertzaal Tilburg

Concert van dirigentcomponist Amin Ebrahimi
Sinds oktober 2021 heeft het Nuenens-Helmondse Vocaal Ensemble Marcando een nieuwe dirigent, en wat voor een! De in Iran geboren dirigentcomponist Amin Ebrahimi bruist van muzikale energie. Zo trad hij op in
een uitzending van de klassieke zender Radio4. Dirigeerde uitvoeringen
van een eigen compositie met Philharmonie Zuid en het Brabant Koor in
Muziekgebouw Eindhoven en Concertzaal Tilburg.
Amin is dirigent van het door hem opgerichte Brabants Kamerorkest, Vocaal Ensemble Marcando en het Nuenense parochiekoor. Met Marcando,
aangevuld met professionele zangers, leden van het Brabant Koor en
van het parochiekoor Nuenen, gaat
hij nu zijn eigen composities uitvoeren in zijn examenconcert (graduate)
compositie-directie aan het conservatorium Tilburg. Dat gebeurt onder
toeziend oog en met beoordelend
oor van zijn opleider Louis Buskens.

zart, dubbelconcert voor piano en accordeon van Amin Ebrahimi & Azadi
voor koor (Marcando) en orkest (beide wereldpremière) en de Hebriden
van Mendelssohn.
Dit concert van deze getalenteerde en
veelzijdige musicus, met koor, orkest
en solisten vindt plaats op vrijdag 3
juni om 20.00 uur in Concertzaal Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1. De
toegang is gratis. Het belooft een
spectaculaire uitvoering te worden.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Op het programma staan verder onder andere de Coriolan Ouverture
van Beethoven, symfonie 35 van Mo-

www.marcando.nl
www.amin-ebrahimi.com
www.brabantkoor.nl

Dirigent-componist
Amin Ebrahimi.
Foto: Rens Bressers.
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Opening Beleeftuin Akkers
14.30 uur
Margot Begemannstraat 9, Nuenen

Feest Bibliotheek Dommeldal
voor de jongste bezoekers

VR

Wandelen met GroenLinks-PvdA
19.30 uur
Start bij gemeenschapshuis Enode,
Eeuw Driessestraat, Eeneind

Nationale Buitenspeeldag
13.30-17.00 uur
Gratis entree
Speeltuin de kievit

WO

Wegwijs advies middag. 14.0016.30 uur V. van Goghstraat 139
Inloopmarkt. 19.00-21.00 uur
Dorpshuis in Lieshout

WO

JUN

3

JUN

VR

3

JUN

Gratis concert
Vocaal Ensemble Marcando
20.00 uur
Concertzaal Tilburg

JUN

8

JUN

8

JUN

3
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Pinksterweekend =
Muziek Weekend = Park Festival
(voor info: NGN200.nl )
Park Nuenen

Muziek op schoot Workshop
15.00 uur
Bibliotheek Nuenen

ZO

Taizé Vesper, 19.30 uur
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen
Vlooienmarkt, Mariahout
09.30-13.00 uur

Informatieavond 20.00 uur
thema Warmtepompen
Commissiekamer
Gemeentehuis Nuenen

JUN

Pinkster Braderie
(2e Pinksterdag)
Lieshout

Brabants Dialectenfestival
Dorpshuis/kiosk Lieshout
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JUN

5

JUN

MA

6

JUN

MA

6

Maandag 6 juni (2e pinksterdag)
Campina open boerderijdag
Meerdere boerderijen in Brabant

MA

Plantenwandeling Nuenens Broek
met IVN Nuenen. 19.00 uur per fiets
vanaf Het Klooster. Start daarna vanaf
hoek Lissevoort-Eikenlaan.

JUN

6

JUN

6
t/m
13
JUN

DI

Prokkelweek
van stichting Meedoen Nuenen
Diverse locaties in Nuenen

7

10.30 uur Cultuur Overdag: film
Het Klooster Nuenen

DI

Aandelenmarkt op Nuenens
College van 15.30-16.30 uur
Nuenens College aan de Sportlaan 8
Nuenen

JUN

7

JUN

Gerwens Gezelligheids Toernooi
Sportvelden RKGSV

DO

9

JUN

DO

9

JUN

ZA

11

JUN

ZA

Open tuin dag Dini en Matt Baten.
10.00 - 17.00 uur
Boord 47, Nuenen

11

20.00 uur
‘Een Muzikaal Palet’: concert van
de Nuenense harpiste Inge Louisa.
Van Goghkerkje, Nuenen

ZA

11

Van Gogh-fietstoertochten
startplaats café Schafrath, Nuenen

ZO

Lions BBQ. 17.00 uur Weverkeshof
Lezing ‘de zeven vinkjes’
door Joris Luyendijk.
Aanvang 10.00 uur
De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

JUN

JUN

12

JUN

ZO

12

JUN

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.
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Donderdag 2 juni 2022

Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

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

www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Pinksterzaterdag 4 juni 18.30 uur: viering, voorganger pastor J. Vossenaar.
Pinksteren, zondag 5 juni 11.00 uur:
viering, Gregoriaans koor, voorgangers
pastores J. Vossenaar en R. van Eck.
Misintenties:
Zaterdag 4 juni 18.30 uur: Pastor
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; Pastor Jan van Oosterhout.
Zondag 5 juni 11.00 uur: Pastor Freek
Groot; Pastor Henk Gerrits; Pastor Jan
van Oosterhout; Riek Sanders en Miet
Sanders en overleden ouders Sanders
- de Greef; Piet van Heeswijk; Martien
Habraken; Willy Sluijter - de Leeuw;
Sjaan Smits - Fransen; Ria Vossen Bronts; Jo Jegerings; Cees IJzermans;
overleden familie IJzermans - van de
Eijnden; Wies van Grinsven - Raaijmakers; Bertha Saris - de Louw.
Mededelingen
Tijdens de vieringen is er extra collecte voor de Week van de Nederlandse
Missionarissen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Pinksteren zondag 5 juni om 11.00

uur: viering, parochiekoor, voorganger pastor J. Deckers.
Misintenties:
Pastor Jan van Dooren; Pastor Freek
Groot; Henk Leenen; Anna, Wim en
Toon van Erp.
Mededeling
Tijdens de viering is er een extra collecte voor de Week van de Nederlandse Missionarissen.

H. Lambertuskerk Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Pinksteren zondag 5 juni om 09.30
uur: viering, orgelspel met cantor,
voorganger pastor J. Deckers.
Misintenties:
Pastoor Freek Groot; Pastoor Jan van
Dooren; Petra Verhagen-Roijakkers;
Jan van Heugten; Piet Renders; Ilse
Renders; Jan Migchels.
Mededelingen
Tijdens de viering is er een extra collecte voor de Week van de Nederlandse Missionarissen.

In 2021 meer burenoverlast
door corona
Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast stroomden vorig jaar
binnen bij organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen blijft daarmee op een hoog niveau. De coronamaatregelen zoals
de maandenlange lockdown zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
Afgelopen jaar stegen de aanmeldingen bij buurtbemiddeling met
3%. “Dat lijkt een kleine toename,”
zegt adviseur buurtbemiddeling bij
het CCV Frannie Herder, “maar dat is
bovenop de grote stijging van
2020. Toen steeg het aantal overlastmeldingen met maar liefst 13%.
Dat kwam door corona. Veel meer
mensen brachten hun tijd thuis
door. En dat zorgde voor meer
overlast.”
Spanningen en overlast
Ook in 2021 ervaarden bewoners
meer spanningen en overlast van elkaar. De meeste meldingen gingen
over geluidsoverlast, maar ook over
pesterijen en de tuinafscheiding.
Contact in coronatijd
De buurtbemiddelaars bemiddelden
in coronatijd vaker online of telefonisch. Ze konden namelijk niet altijd
op huisbezoek. “Dat is niet ideaal,”
vertelt Herder. “Toch zijn 7 van de 10
zaken met goed gevolg afgerond.
Dat is even hoog als andere jaren. En
een hele goede prestatie!”

Prettig wonen
Buurtbemiddeling is effectief. “Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het
belangrijk om er snel wat aan te doen.
Heb je last van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd
de hulp van buurtbemiddeling in. Dat
zorgt er meestal voor dat je weer prettig kunt wonen”, zegt Herder.
Buurtbemiddeling is al 25 jaar een
succes. 85% van de gemeenten bieden deze gratis dienstverlening aan.
Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige, goed getrainde bemiddelaars
die buren weer met elkaar in gesprek
brengen. Zo wordt overlast of burenruzies doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeente of woningbouwcorporaties opgelost.
Buurtbemiddeling
in Geldrop-Mierlo en Nuenen
Mocht u een beroep willen doen op
buurtbemiddeling in Geldrop-Mierlo en Nuenen, dan kunt u zich aanmelden bij Hilde Hess per mail via
BBdommelvallei@levgroep.nl of telefonisch via 06-41042264.

Op zoek naar een koor?

Open koren weken bij De Roostenzangers
Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ zet op donderdag 2
juni en 9 juni van 19.30 uur tot 22.30 uur in Wijkcentrum Fab28, Fabritiuslaan 28 in Eindhoven de deuren open voor iedereen die (geheel vrijblijvend) met het koor wil kennismaken. Sopranen, alten, tenoren en bassen,
iedereen is welkom. Koorervaring is een pre, maar geen vereiste.
De open repetities zijn onderdeel van
de nationale open koren weken waarin alle Nederlandse koren de deuren
openzetten en zichzelf en het weer
samen zingen op de kaart zetten.
Meer informatie is te vinden op de
website van het koor: https://roostenzangers.nl of neem contact op
met Mary Swijghuisen Reigersberg,

tel. 0499-39 61 53 of e-mail roostenzangersehv@gmail.com.
Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De
Roostenzangers’ is een bovenplaatselijke vereniging met leden niet alleen uit Eindhoven, maar ook uit Best,
Geldrop, Mierlo, Nuenen, Son en
Breugel, Valkenswaard en Veldhoven.

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

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 5 juni vieren we het pinksterfeest. Dit wordt ook weleens de geboorte van de Christelijke kerk genoemd. In de dienst (aanvang 10.00
uur) zal voorgaan ds. Marlies Schulz. De
collecte zal worden gehouden voor de
pinksterzending. Via livestream kunt u
thuis de dienst volgen. 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 gesprek. Van harte welkom!
Om 19.30 uur is er in het Van Goghkerkje de maandelijkse Taizé-vesper.
Ook hier bent u van harte welkom.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 2 juni. Eerste donderdag
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30
uur Votiefmis van Onze Heer Jezus
Christus, Hogepriester; gedachtenis
van H. Marcellinus, Petrus en Erasmus, martelaren.
Vrijdag 3 juni. Eerste vrijdag van de
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur, votiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 4 juni. Eerste zaterdag van
de maand. 09.00 H. Mis, Vigilie van
Pinksteren, daarna uitstelling tot
12.30 uur.
Zondag 5 juni. Hoogfeest van Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoogmis;
voor de H. Mis Veni Creator; kinderzegen.
Maandag 6 juni. Tweede pinksterdag.
10.30 uur gezongen Hoogmis.
Dinsdag 7 juni. 18.30 uur H. Mis van
de pinksterweek.
Woensdag 8 juni. 07.15 H. Mis, Quatertemperwoensdag in de pinksterweek.
De geschiedenis van het kerkgebouw en de toren vanaf begin 15de
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op
Facebook ('Kerken in Peelland') en op
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').

Taizé Vesper
in het
Van Goghkerkje
Zondag 5 juni is er weer een Taizé
Vesper in het van Goghkerkje waarbij
we elkaar kunnen ontmoeten in een
liefdevolle sfeer van een Taizé Vesper.
Het thema is ‘U bent liefde’.
De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’
zijn, het uiten van vreugde, maar de
vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning.
We zingen uit het liedboek ‘Adem in
ons’. Nu kunnen de liederen gezongen worden zowel in de originele taal
als in het Nederlands. We zoeken dan
samen naar momenten van rust, we
lezen mooie teksten en luisteren naar
mooie piano-improvisatie en verstillende muziek. Rust, nadenken en
even tot jezelf komen. Het zoeken
van een rustpunt in het leven van alledag ….
Een Vesper zoals we gewend zijn. Om
samen te zijn in deze tijd.
De collecte is voor een klein project
van de Wilde Ganzen, dit keer voor
een basisschool in Cambodja.
Verdere informatie over de vesper
kan bij Alice Steenbergen: alice.
steenbergen@hotmail.com.
De Vesper begint zondagavond om
19.30 uur. Voorafgaand aan de vesper
is er pianomuziek.
U bent van harte welkom.
Namens de werkgroep: Taize Vesper
Nuenen.

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

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

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

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was

Omringd door allen die haar lief waren,
is na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Ine Smits-van Spreuwel
à

3 november 1956

† 18 mei 2022

Martien
Linda en Mark
Stan en Thijs
Jenny en Rein
Luuk, Zoë en Maud
Correspondentieadres:
Kerkakkers 1
5674 RP Nuenen
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de lieve berichten, kaarten, bloemen, bezoekjes en
alle vormen van medeleven welke wij de afgelopen dagen
hebben mogen ontvangen. Zij gaven ons steun en troost.

Fotowedstrijd rondom NGN200
De fotowedstrijd van NGN200, IVN Nuenen en Drijehornick loopt al enkele weken. Er zijn al foto’s ingestuurd, maar meedoen kan nog steeds!
Stuur je foto’s in via fotowedstrijdngn200@hotmail.com.
Hieronder nog even de informatie
op een rijtje:
Categorieën
Als amateurfotograaf kun je tot en
met 31 juli 2022 eigen foto’s inzenden in drie verschillende categorieën
(maximaal twee foto’s per categorie):
1. Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
2. Historische monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
3. Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Deze foto’s moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2022.

Schiphol
Met welke vlucht
Boek ik gebakken lucht?
Met deze cryptische vraag voor het volk
Baant de piloot zich een weg door de wolk
Zichtbaar voor degene die er oog voor heeft
Vult de wolk het firmament
Wie met zijn hoofd naar boven leeft
Raakt er aan gewend
Wie wel door het luchtruim zweeft
Weet met Dick Benschop
Raken we verder in het slop
Joke van Overbruggen©

Expositie genomineerde foto’s en
prijzenpakket
Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury die bestaat
uit John Geven, Marie Louise Nijsing
en Robert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineren in elke categorie 15 foto’s die in
het derde en vierde weekend van
september geëxposeerd worden in
het Weefhuis in Nuenen.
Op 16 september wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn in elke categorie. Zij ontvangen naast een juryrapport een Centrum-cadeaubon van
€ 100,-/ (1e prijs), € 50,-/ (2e prijs) of
€ 25,-/ (3e prijs). Er zijn dus drie prijzen per categorie. Alle 45 genomineerden ontvangen na de expositie
de afdruk van hun eigen foto op aluminium.
Doe mee!
Op www.ngn200.nl vind je het wedstrijdreglement en alles wat je verder
moet weten over de fotowedstrijd.
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Wie prokkelt er met ons mee?
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een (verstandelijke) beperking én iemand zonder. Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het bij Prokkelen om gaat.
Om te laten zien hoe belangrijk en
waardevol deze ontmoetingen zijn,
zijn er verschillende initiatieven. Zo is
er elk jaar een Prokkelweek. Eén week
als voorbeeld en inspiratie voor de
rest van het jaar, waarin aandacht gevraagd wordt voor integratie en participatie van mensen met een (verstandelijke) beperking. Prokkels zijn
vaak hele kleine gebeurtenissen met
heel veel effect. Ze leiden tot nieuwe
inzichten en zorgen voor nieuwe
contacten.
Prokkelstages
De Prokkelweek vindt in 2022 plaats
van maandag 6 tot en met maandag
13 juni. In deze week organiseert
stichting Meedoen Nuenen een aantal prikkelende ontmoetingen tijdens zogenaamde Prokkelstages onder begeleiding van onze Meedoen
vrijwilligers. De Meedoen deelnemers helpen dan op de volgende locaties mee, herkenbaar in hun donkerblauwe Prokkel shirt:

Meld je aan voor 10 juni

Mantelzorgactiviteit 16 juni
op Weverkeshof
De maandelijkse mantelzorg inloop
organiseert op donderdagmiddag 16
juni een leuke activiteit voor mantelzorgers. Er is een excursie geregeld
op Weverkeshof. We beginnen met
koffie/thee en iets lekkers en daarna
horen en zien we meer van de bijenkasten. Ook gaan we naar de schapen van Weverkeshof. We sluiten af
met een kopje koffie of thee.
Tijdens deze middag is er ruime gelegenheid om elkaar als mantelzorger
te ontmoeten en het terras van Weverkeshof is open. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze middag.

8 juni, 16.00 - 17.45 uur:
Jumbo Ton Grimbergen
9 juni 14.15 - 16.00 uur:
Bibliotheek Dommeldal
10 juni 16.00 - 17.45 uur:
Jumbo Ton Grimbergen
11 juni 13.00 - 15.30 uur:
Dorpsboerderij Weverkeshof
13 juni 10.15 - 12.45 uur:
Weekmarkt Parkstraat
Na afloop van hun stage, ontvangen
de deelnemers een uniek Prokkelstage certificaat.
Mocht je mee willen prokkelen, kom
dan naar de activiteiten op bovengenoemde locaties en knoop een gesprekje aan met onze deelnemers. Je
bent van harte welkom!
Zie ook www.prokkel.nl

Als mantelzorger verleen je zorg aan
iemand in jouw omgeving. Het kan
steun bieden om mensen te ontmoeten die zich in net zo'n situatie bevinden als jij. En even een middag eruit
kan weer nieuwe energie geven.
Datum: donderdag 16 juni. Tijd: van
13.30 tot 15.30 uur. Locatie: Weverkeshof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH Nuenen.
Aanmelden is verplicht - meld je aan
vóór 10 juni bij Steunpunt Mantelzorg Nuenen via e-mail: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl of
tel: CMD 040-2831675.

Ontwikkelingen benutten
Graag wil de initiatiefgroep de impulsen die er in het dorp zijn omzetten
naar ‘economische waarde’ en ‘verbeterde leefbaarheid’. In het dorp is immers van alles actueel: diverse nieuwbouwlocaties zorgen voor een instroom van buiten-dorpse mensen.
Daarnaast zijn er plannen voor het
verplaatsen van de horeca, het mogelijk herbestemmen van de kerk, het
her-ontwikkelen/revitaliseren van de
Heuvel en verplaatsen van de supermarkt. Volop impulsen die de komende jaren het dorp gaan veranderen.
Eén Lieshout wil dat deze veranderingen zijn gericht op en zullen leiden
tot meer leefbaarheid en economische voorspoed.
Lieshout als merk
De initiatiefgroep heeft Lieshout daarom goed beschouwd en is tot de conclusie gekomen dat de huidige welvaart is ontstaan vanuit de ambachten in het dorp. Ambachten variërend
van hoefsmederij tot bierbrouwerij en
van molenaar tot meubelmaker. Al
deze ambachten zijn nog steeds terug
te vinden in het dorp en vormen de
basis om Lieshout als merk neer te
gaan zetten.

Met deze boodschap heeft de initiatiefgroep de lokale ondernemersvereniging LIMO gemotiveerd om mee
te werken aan het wegzetten en uitdragen van deze ambachten. Vijf lokale ondernemers hebben zich al
aangemeld om hun ambacht verder
te ontwikkelen en neer te zetten. Samen gaan zij hun krachten bundelen
en middels de werkgroep ‘Eén Lieshout’ werken aan deze oplossing.
Eigen logo
Als eerste teken van deze gezamenlijke bundeling heeft de groep een eigen logo ontwikkeld. In dat logo
komt het karakter van het dorp én de
daarbij behorende ambachten duidelijk naar voren. De twee molens zitten er natuurlijk in en ook het typerende gebouw van meubelmaker
Merkelbach. Dorpsraad Lieshout is
blij met dit nieuwe initiatief en ondersteunt volop; ook zij hebben de
optimalisatie van de leefbaarheid immers hoog in het vaandel staan.

In september van dit jaar doet Toine
van Gog uit Nuenen voor de tweede
keer een 70.3Ironman KiKa Extreme:
1,9km zwemmen, 90km fietsen en
21km lopen. Met zijn actie Toine4KiKa wil hij zoveel mogelijk geld ophalen voor KiKa Kinderenkankervrij. Vorig jaar haalde hij maar liefst
€ 40.000,- op, dit jaar wil hij daaroverheen. Inspiratiebron is zijn achterneefje Sid, die overleed 8 november
2018 aan kinderkanker en werd
slechts 17 jaar.
Toine zet zijn prachtige zilvergrijze
DAF XG480 FT in voor KiKa Kinderenkankervrij. Het betreft de nieuwste
generatie DAF, voorzien van alle
nieuwste snufjes en luxe. En deze
beauty is extra mooi gemaakt, met
een zeer speciale bestickering met de
logo’s van Ironman en KiKa.
Maak met jouw donatie van € 50,kans op een week rijden in deze geweldige blikvanger!
Wat moet je doen? Scan bijgaande
QR-code, scrol naar de speciale demo-actie, doneer € 50,- en laat bij het
persoonlijke bericht jouw mailadres
achter. Let op! Wil jij kans maken?
Doe de donatie dan niet anoniem. Zo
is zichtbaar wie jij bent en dat je meedoet met deze te gekke actie. Bij veel
aanmeldingen, maak je zelfs een
tweede kans. Bovendien geldt: hoe
vaker je doneert, hoe groter de kans
is dat je wint!

Jouw € 50,- voor DAF-actie en/of andere donatie via www.kikaextreme.
nl/toine-van-gog-emilia-2022.
Lees meer over Toine en het verhaal
van Sid op www.toine4kika.nl. Voor
meer informatie mail naar toine4kika@gmail.com. Volg Toine4KiKa op
Facebook en Instagram.

Stichting EnergieHuis Slim Wonen; slim besparen en gratis voorlichting.
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en
door bewoners van acht gemeenten in de regio. Bekijk alle lokale initiatieven via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’ of In mijn buurt.
Themabijeenkomsten in de regio,
aanmelden via website en kies
‘Agenda’ of lokaal email adres
• Helmond 7 juni 19.30 uur: Zonnepanelen waar moet ik op letten?
(EnergieHuis Torenstaat 3)
• Nuenen 9 juni 20.00 uur: Warmtepomp (Gemeentehuis) Aanmelden
via nuenen@energiehuisslimwonen.nl
• Helmond 20 juni 19.30 uur: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis
Torenstaat 3)

Als vrijwilliger voor het Centra Management Laarbeek heeft Karin Huijgens een aantal partijen bijeengebracht die ‘leefbaarheid’ op hun agenda
hebben staan. Dorpsraad Lieshout past daar natuurlijk naadloos in. Samen met die partijen heeft zij de werkgroep ‘Eén Lieshout’ gevormd waarmee ze nadrukkelijk eigenwaarde willen toevoegen aan de kern Lieshout.
Die eigenwaarde hebben ze gevonden in ‘het ambacht’.

Twan van Bommel van de initiatiefgroep
licht het doel van Eén Lieshout aan de ondernemersvereniging LIMO toe: met vijf bedrijven zal een eerste aanzet gemaakt worden.

Speciale actie met DAF XG480 FT: DAF met een missie voor kika kinderenkankervrij. Doneer € 50,- voor KiKa en maak kans op een hele week DAF rijden.

Regiokalender activiteiten juni
EnergieHuis Slim Wonen

Dorpsraad in initiatiefgroep
voor ambachtelijk Lieshout

Doorpakken
Karin Huijgens weet van doorpakken.
Als eerste actie heeft ze een paar belangrijke partijen samengebracht om
aan Lieshout te werken. Frank van Elderen uit de Dorpsraad Lieshout is
aangesloten. Ook Erik Caelen en Twan
van Bommel uit Plan Lieshout zijn
aangesloten en ook Peter Verstappen
van LIMO is ingestapt. Samen zijn ze
aan de slag gegaan om de kern Lieshout meer eigenwaarde te geven.
Sinds de samenvoeging van de gemeente Lieshout (en Mariahout) met
Beek en Donk en Aarle-Rixtel in de
gemeente Laarbeek is de eigenwaarde van de kern Lieshout immers op
de achtergrond geraakt.

Toine van Gog uit Nuenen doet weer
mee aan 70.3Ironman KiKa Extreme

Wie wandelt er
vrijdag 3 juni mee
met GroenLinksPvdA door
het buurtschap
Eeneind?
Aanstaande vrijdag is het de eerste
vrijdag van de maand, tijd voor onze
maandelijkse wandeling door een
deel van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Deze keer nodigen we u van
harte uit om met GroenLinks-PvdA
mee te wandelen door het buurtschap het Eeneind. De afgelopen periode was het Eeneind verschillende
keren in de publiciteit. Met name de
bouwplannen voor een grootschalig
logistiek centrum op bedrijventerrein Eeneind-West, dat niemand wil
behalve de ontwikkelaars, houden
de gemoederen bezig. Maar er zijn
nog meer plannen en kwesties die
onze aandacht hebben. Wij gaan ter
plekke eens kijken wat er speelt en
waar het speelt.
Wij nodigen u van harte uit met ons
mee te wandelen. Uw plannen, ideeen, opmerkingen of vragen, we horen ze graag. We starten om 19.30 uur
bij het gemeenschapshuis Enode,
aan de Eeuw Driessestraat in het centrum van Eeneind. Graag tot vrijdag 3
juni.

Bezoek de lokale Inloopspreekuren in mei en juni 2022
• Geldrop: zaterdag 11 en 25 juni
11.00-13.00 uur in de bibliotheek
(Heuvel 94)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00
uur in de bibliotheek (J.H. Hugo
van Berckellaan 18)
• Helmond/Laarbeek: elke di-wo-dovr 13.00- 17.00 uur en za 10.00-13.00
uur EnergieHuis (Torenstraat 3)
Voor een korte vraag bel of email
• Telefonisch Energiespreekuur 0850410041: dinsdag en donderdag
13.00-17.00 uur
• E-mail Serviceloket: voor een korte
vraag via info@energiehuisslimwonen.nl
Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu en kies
‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00-

17.00 uur en za 10.00-13.00 uur in
het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3).
• Laarbeek thuisafspraak door Energiecoach via email naar info@duurzaamwonenlaarbeek.nl
• Nuenen thuisafspraak door Energiecoach via email naar nuenen@
energiehuisslimwonen.nl
Nieuwe diensten op de website en
in de regio
• Zelf de warmtelekken ontdekken
in jouw woning, doe de isolatie(lek)
zelfscan
• Meer inloopspreekuren en (thuis)
afspraken met Energiecoach in de
regio
• Goed isoleren van je woning is ook
bewust ventileren, doe de Ventilatietest
• Meer weten over je eigen leefomgeving? Hoe woon jij? Check je
plek
• 15 Tips om slim en eenvoudig energie (Gas&Electra) te besparen!
Meer informatie: e-mail info@energiehuisslimwonen.nl of website:
www.energiehuisslimwonen.nl
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Afscheid Jeroen Vermaas
bij RKGSV Gerwen
Het bestuur van RKGSV organiseert op vrijdagavond 3 juni een afscheidswedstrijd als dankbetoon aan Jeroen Vermaas (alias Witte Haai) voor zeven mooie jaren als hoofdtrainer bij onze club.
Om 19.30 uur neemt het vaandelteam
van RKGSV het op tegen een combinatie team van oud spelers en begeleiders van Unitas ‘59, FC Eindhoven
en RKGSV waarmee Jeroen in het verleden heeft samengewerkt. De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark De
Polder in Gerwen, jarenlang de thuishaven van Jeroen. Aansluitend volgt
een feestavond waarbij eenieder die
Jeroen kent van harte welkom is.
Jeroen is sinds het seizoen 2015/2016
hoofdtrainer van ons vaandelteam
geweest en schaart zich daarmee in
het rijtje van langstzittende coaches
uit de regio Zuid. Daarnaast speelt hij
zelf momenteel nog in ons 5e team
en heeft hij ook zeker belangstelling
voor de rest van onze club.
Met name zijn passie, omgang, eerlijkheid en gedrevenheid maakte
hem tot een visitekaartje voor onze
club, eerst als speler en daarna zeven
jaar als hoofdtrainer.
In deze periode haalde hij tot nu toe
twee periodetitels binnen en natuurlijk niet te vergeten de promotie naar
de 4e klasse met een klinkende 4-1
overwinning in juni 2018. Dit was
voor zowel RKGSV als Jeroen een kers
op de taart.

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Maandag 6 juni
EMK 1 - RKGSV 1 ................................14.30

Afgelopen weekend was er iets te vieren bij TV Wettenseind: ons Juniorenteam 11 t/m 14 jaar, 2e klasse is met 36 punten uit 7 wedstrijden kampioen
geworden. Op de foto zijn de trotse winnaars te zien, vlnr: Mees Kors, Floris
Pino, Ties van Ojen, Mylan Voorzaat, Sil Sloots en Matthijs Tijmstra.

Bekerfinale
dameskorfbal
bij NKV
Donderdag 2 juni zal er na 2 jaar,
vanwege corona, weer een bekerfinale dameskorfbal plaatsvinden. Dit
keer op het NKV terrein Wettenseind
te Nuenen. Na het voorstellen van
de teams zal om 20.00 uur het beginsignaal van de wedstrijd klinken.
Wij willen graag op vrijdag 3 juni met
eenieder nog een keer terugblikken
en samen met Jeroen proosten als afsluiting van zeven mooie jaren bij
RKGSV Gerwen.

Dit jaar zullen DDW en de Peelkorf
elkaar treffen in deze finale en onderling bepalen wie de beker mee
naar huis mag nemen. Als winnaar
van de laatste editie heeft DDW de
kans om haar titel te prolongeren.

Namens het bestuur van RKGSV
Peer Kamsma, voorzitter

Wil je een wedstrijd dameskorfbal op
niveau zien, kom dan kijken!

Nederwetten - EDN 0-2
Door Louis Staals

Herfstachtig was het op sportpark de Koppel. Paraplu’s open dan weer
dicht maar toch een gezellige sfeer langs de lijn van het bijveld omdat het
hoofdveld gerenoveerd wordt. Supporters van beide clubs stonden gemoedelijk bij elkaar en zagen in de eerste helft een eenzijdige strijd.
ten keeper te passeren. In de 72e minuut kreeg EDN ook nog een penalty
van de niet duidelijk leidende
scheidsrechter, maar Jorg van de Wiel
zag zijn schot gekeerd worden door
de Nederwetten goalie. Weer 10 minuten later een aanval over links en
de als voorzet bedoelde bal van Jorg
van de Wiel, werd door de Wetten
keeper in eigen doel geslagen 0-2.
Volgende week de laatste wedstrijd
van dit seizoen en als Nederwetten
dan alle geblesseerde en afwezige
mensen terug heeft kan het zomaar
de laatste 3 punten in de wacht slepen. Ondanks het verlies was het na
afloop toch nog gezellig in het Piet
Renders Paviljoen.

Jeugd BCL dankt
Frans van Waardenburg
Met een smoes was Frans van Waardenburg nog éénmaal naar de speelavond van de jeugd gelokt. De jeugd heeft immers geen échte kans gehad hem te bedanken voor zijn inzet en te danken voor het feit dat hij de
jeugdgroep van Badminton Club Lieshout jarenlang heeft getraind. Hij
was dan ook blij verrast!
Onvoldoende hersteld
BCL heeft onlangs in de begeleiding
van de jeugd een verandering aangebracht. Trainer Frans van Waardenburg bleek onvoldoende hersteld te

Programma

Juniorenteam
TV Wettenseind kampioen

RKVV NEDERWETTEN
Maandag 6 juni
DEES 1 - Nederwetten 1 ...............14.30

Nederwetten houdt lang stand tegen kampioen EDN

Als alle kansen voor EDN benut waren zouden we een ruststand hebben
van 26-1 in het voordeel van EDN.
Het duurde echter tot 3 minuten voor
het rustsignaal toen EDN een vrije
trap op ruim 20 meter mocht nemen.
Of de muur stond niet goed of de
keeper zag de bal niet komen maar
Robin Reilink schoot de bal laag en
hard langs keeper Jordy van den
Boogaard. 0-1 ruststand.
In de 2e helft eenzelfde spelbeeld.
Een fantasie opstelling met de gebroeders van ES in de verdediging,
Roy Sleegers als laatste man was het
vooral tegenhouden van het veel te
sterke team van EDN. Toch was het
moeilijk voor EDN om de Nederwet-

SPORT

zijn om wekelijks de jeugd goed te
kunnen begeleiden. Om die reden
heeft hij toen het trainersstokje overgedragen aan Ainara Vandegard. Ainara is voortgekomen uit de eigen

Tennis- en padeltoernooi
T.P.V. De Lissevoort

Afgelopen zondag zijn de tennissers van team De Lissevoort 1 junioren 11 tot
en met 14 jaar kampioen geworden in hun competitie. In wisselende samenstellingen hebben Stijn Goossens, Floris Teune, Nienke Spierings, Steef Hermans, Cassidy Coumans, Julie Jacobs en Wouter Markus alle wedstrijddagen
op hun naam geschreven. Ze speelden deze beslissende dag tegen het team
uit Heeze, dat ook meedeed in de race om het kampioenschap. Maar toen de
eerste drie spannende enkelwedstrijden waren gewonnen, was het toch beklonken. Na de laatste gewonnen enkel werd de wedstrijddag vervolgd met
uitdagende dubbels en tenslotte de viering van de heuglijke teamprestatie.
Op de foto: vlnr.: Stijn Goossens, Floris Teune, Nienke Spierings en Steef Hermans

Een nieuw jasje

Het jaarlijkse Kunstgras dubbeltoernooi, omgedoopt tot het ‘De 3 gebroeders 25+ tennis en padel dubbeltoernooi’, vindt dit jaar plaats van
5 tot en met 11 september. Een nieuwe sponsor, 4 nieuwe padelbanen en
ook tennissen kan dit jaar vanaf 25+.
Past het nieuwe jasje jou ook?
Net als voorgaande jaren, staat de
toernooicommissie bestaande uit 9
dames in de startblokken om weer
een gezellig toernooi voor jullie te organiseren. Inschrijven kan voor tennis of padel. De tennis- en padelwedstrijden (DD, HD en GD) worden in
poules ingedeeld en vinden plaats
op basis van actuele rating.
Heb jij na de zomervakantie ook zin
om je weer even lekker in het zweet
te werken, schrijf je dan in via www.
toernooi.nl. Inschrijven kan t/m 26
augustus. Wacht niet en schrijf je nu
meteen in!

jeugd van BCL en draait al langere
tijd mee in de begeleidingsgroep.
Smoes
Omdat Frans van Waardenburg het
stokje snel heeft overgedragen was er
geen échte mogelijkheid om hem te
bedanken. De jeugdbegeleiding heeft
daarom een ‘val’ opgezet en Frans met
een smoes naar de speelavond van de
jeugd gelokt. Daar stonden de leden
en begeleidingsgroep al klaar om
Frans alsnog in het zonnetje te zetten
en te bedanken voor zijn tomeloze inzet om de jeugd van BCL beter te leren badmintonnen.
Opleiding
BCL is erg blij dat Ainara de taak van
‘trainster voor de jeugd’ op zich heeft
genomen. Op de achtergrond wordt
Ainara overigens ondersteund door
Tim van Bommel, die vanuit het bestuur verantwoordelijk is voor de
jeugdzaken. Inmiddels is Ainara gestart met een trainerscursus waardoor ze de kneepjes van het spel nog
beter over kan brengen. Overigens
rond Ainara dit jaar haar sportopleiding af: alle voorwaarden zijn aanwezig om de jeugd nóg beter te leren
badmintonnen.

Frans van Waardenburg (midden) ging natuurlijk op de foto met enkele begeleiders
en jeugdleden

Juniorenteam TV De Lissevoort
wint voorjaarscompetitie

Kom langs
Wil jij ook eens kennis maken met de
leuke sport badminton? Kom dan op
één van de komende woensdagavonden naar sporthal de Klumper
en meld je bij Ainara. Als je je sportkleding meebrengt kun je zelfs meteen -gratis- een keertje mee doen!

Nuenens talent Senn Lindeman (8) doet het gewoon wéér:

Derde kartwinst van het seizoen!
Hij mag met zijn acht jaar dan een van de jongsten zijn in de Micromaxklasse, dat hij zondag op de hoogste trede van het podium stond, daar
keek allang niemand meer van op. Karter Senn Lindeman uit Nuenen won
in Spa ook de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax
Max. Hij boekte daarmee al zijn derde overwinning van het seizoen.
Senn kwam puffend uit zijn kart nadat
hij de finale op de Belgische piste overtuigend had gewonnen. “Het was best
wel warm. Ik ben zeker blij. Deze overwinning is nog mooier dan in Berghem”, zei Senn, doelend op de eerste
ronde van het NK die hij ook won.
“De baan is mooier en een beetje
moeilijker.” Hoewel de talentvolle Birel-rijder van topteam Paauwer Kart
Racing eerder dus al bewezen had
dat hij in deze klasse kan winnen, was
hij er niet vanuit gegaan dat hij dat
huzarenstukje in Spa kon herhalen.
“Een podiumplaats had ik wel gedacht. Super dat ik weer win. Het is al
mijn derde overwinning van het seizoen (Senn komt ook uit in andere
kampioenschappen waarin hij voorin
meedoet, red.).”
Dat wierp de vraag op hoe het komt
dat hij dit seizoen zo sterk voor de dag
is gekomen. “Ik weet niet hoe het
komt”, zei Senn. “Gewoon door meer te
trainen, denk ik. Papa (een voormalig
kartkampioen, red.) geeft me ook goede lessen. Bijvoorbeeld dat ik later
moet insturen of dat ik die of die bocht
later moet proberen te remmen.”
Die lessen zijn blijkbaar goed aangekomen bij de talentvolle Nuenenaar.
Want behalve de finale won hij zondag ook de kwalificatie en de prefinale. En dat voor iemand die vorig jaar
pas debuteerde in het NK. Destijds
werd hij als jongste van het deelnemersveld al knap vijfde in de Micromax-klasse. Toch is van vijf naar één
een flinke sprong, wist ook Senn. “Ik
had eigenlijk niet verwacht om dit
seizoen zo snel al om de overwinning

Bas Kaligis/RaceXpress.nl

te kunnen meedoen. Dat is echt leuk.
Ik wil nog meer wedstrijden winnen.”
Zijn volgende race is het Nederlands
kampioenschap Mini Junioren 60cc.
Dat is een supercompetitieve klasse
waarin ook jongens van elf, twaalf jaar
meedoen. Senn: “Ik denk dat ik daar in
het middenveld kan eindigen. De vorige keer was ik in dat kampioenschap
zevende, dat was ook in Spa. Het is
een moeilijkere klasse. Er zitten iets
meer mensen met ervaring in.”
Wat de uitslag ook wordt, aan zijn inzet zal het in ieder geval niet liggen.
Senn traint elke week maar liefst drie
keer. “En we hebben dertig wedstrijdweekenden. Ik vind het trainen leuk.
Je gaat elke keer harder en harder. Je
blijft harder gaan.” Wie weet leidt dat
tot wat moois in Strijen. Senn heeft
dit seizoen al overtuigend laten zien
dat hij tot mooie dingen in staat is!

ROND DE LINDE week 22

Donderdag 2 juni 2022

KUNSTSTOF SCHUTTING

LINDEBLAADJES

Zin in een bijbaantje!

180 cm hoog p.m. € 204,-

VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
trale verwarming, plaatsen Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
RG Lieshout, telefoon 0648273718.
F E E S T J E ? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-;
Verwarming, Drankkoelers,
tafels en stoelen etc. Bezorgen
mogelijk. Mulders Verhuur,
Bruhezerweg 49, Helmond,
0492-510855 of 06-27175412.
www.ikgeefeenfeestje.nl

IN
ZOM DE
VAK ERANT
IE

Woensdagavondmenu
VOORGERECHTEN

BERG
16
|
5671
CC
|
MA-DI
09:30-17:00
|
DO-VRIJ
09:30-17:00
WWW.LESOURIS.NL

HOOFDGERECHTEN

SLIPTONGETJES MET RAVIGOTTESAUS

Rond de Linde is op zoek naar:

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

DESSERTS

AARDBEIENPARFAIT
OF

DAME BLANCHE

€ 23,50

DRIE-GANGENMENU

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

COLLECTEWEEK
RODE KRUIS

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

www.bertrenders.nl

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

Laat Nuenen het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, zakelijk nieuws en al het nieuws wat u vindt dat Nuenen
moet weten. Plaats GRATIS uw redactioneel artikel. redactie@ronddelinde.nl

12 t/m 18 juni 2022

VERSE ASPERGES

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

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart

OOK AARDBEIEN

TE KOOP
GEVRAAGD:

2.0T Drivers Edition | Bouwjaar 2007
benzine, automaat | Kilometerstand 220.000

Openingstijden:

(betreft bemiddeling voor klant)

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Fietsen,
bromfietsen en
opknapfietsen Eddy van Gennip

Geef en
Geef
en maak
maak onze
onze
lokale
lokale hulp
hulp mogelijk!
mogelijk!

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

Tel. 06 - 46 83 01 17
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AFVULLEN
BEDDEN
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BUGEL
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep BUREEL
56
57
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BUSREIS
63
64
CHIRURG
S L A N N E L L U V F A F Z E COMBO
67
T E E R K D E F E N S I E D H DEFENSIE
DEURPANEEL
U E E J T I E G E M B E R R O DINAR
L R E E L S N E V E L U E A O DODEN
DOORLOPER
P U T A S O A D R T U R Z I F DRAINEREN
Sudoku
E B F E T N P I E T R A E N D EDISON
FALIE
N C H I R U R G A R A E L E O FIBER
B R N N E R U R G K J S D R O GEITJE
S E E P N V E R N I E U W E R GEMBER
HOOFD
L G D X G T D U P A D M R N L IPPON
C A O D I A M P R B A I N Y O KINDERJURY
KREET
O W D L E M O E S T U I N I P LEVENSLEER
M Z O P E N H A R T I G L A E LEZER
LITERATUUR
B U S R E I S L U I S O E E R MIXER
O U D E R E M T I R P A A L S MOESTUIN
MUSEA
NAAILES
OPENHARTIG
OUDERE
POLIO
WIN EEN WAARDEBON
SLAAPRITME
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 SLUIS
STRENG
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
TERREUR
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TREDE
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: TULPEN
VERNIEUWER
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
ZAAKNUMMER
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
ZEELT
Winnaar: week 20, Dhr. L. Goos, Nuenen.
ZWAGER
MISMANAGEMENT
50

65

7 4
4

36

39
42

46

Verticaal: 1 opsmuk 2 oude lengtemaat 3 glansloos 4 opening in netwerk 5 bouwland
7 grote hoeveelheid 8 verheven stand 9 schoolopgave 10 annexus 11 geestdrift 15 legerrang
17 vruchtendrank 18 alarmtoestel 19 pan met steel 21 schuif 23 pikante saus 24 broeder 26 kilometer
27 gemene opmerking 28 schreeuw 29 naschrift 30 stippel 32 roem 34 honderd gram 36 zitvlak
41 meterton 43 tot en met 46 lectori salutem 48 pl. in Flevoland 49 aansporing 51 verbruikt
52 klein rondje 53 kleine schroefboor 55 trend 57 damesjapon 59 naaldboom 60 oppervlaktemaat
62 veerkracht 63 ijzeren pennetje 65 ter inzage 67 pers. vnw.

24

41

40
45

11

18

38

37

NL05RABO 0142 9095 80

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

Horizontaal: 1 op toon brengen 6 uitstalruimte 12 lommerrijke weg 13 Arabische havenstad
14 eerste kwartier 16 vastgesteld aantal 18 witte aftekening 19 bazige vrouw 20 cilinder
22 Griekse ongeluksgodin 24 betalingsbewijs 25 recht vaarwater 27 hechtlat 29 pluspunt
30 normaal profiel 31 de mensen 33 paard 35 Koninklijk Besluit 37 familielid 38 ontspannen
39 bloeimaand 40 public relations 41 honingdrank 42 Balt 44 Nederland 45 zangstem 47 ongebogen
50 grap 52 schutsluis 54 thans 56 golfterm 58 ten laatste 59 moerassig 61 balletje papier
64 Engelse ontkenning 65 kwetsbaar 66 pl. in Noord-Holland 68 afdrukapparaat 69 snaarinstrument.

13

15

Scan de QR-code en doneer
Scan de QR-code en doneer
direct of gebruik IBAN:
direct of gebruik
IBAN:
NL05RABO
0142 9095
80

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

PUZZELHOEK

Kruiswoord

14

(SOEP + VOORGERECHT)

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

COLLECTEWEEK
12 t/m 18 juni 2022
RODE KRUIS

T. 06 - 24 63 62 91

€ 26,50

VIER-GANGENMENU

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel 040 - 283 1200
of mail admin@ronddelinde.nl

4

OF

VARKENSHAAS MET STROGANOFFSAUS
KIPSCHNITZEL MET PREISELBEEREN

BEZORGING:

3

OF

SNOEKBAARS MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GEPLAATST indien niet vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht.

2

ADRES
OPEN
OF

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!

CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 0402434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.

1

OF

ASPERGESOEP

BOUILLON MET BACKERBSEN

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi;
comp. opschonen/reparatie;
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, email-, virusscan install.; aank.
advies. Tel. 040-2952567 / 0623854915.

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

OF

CARPACCIO MET PARMEZAANSE KAAS & TRUFFELMAYONAISE

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

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

WEB

040 - 209 72 41

SALADE MET ASPERGE, HAM & EI
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Woordzoeker
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Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit
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Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN

22 juli t/m 31 jui

Landgoed Gulbergen | Nuenen

bloementuin.nl

