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Nieuw in Nuenen: De Overgangsspecialist

Nynke Wiersma helpt vrouwen
krachtig en plezierig door de overgang
Door Nannie van den Eijnden
De overgang draait om het onvruchtbaar worden van een vrouw en door
de hormoonschommelingen die daarmee gemoeid zijn, kan ze daar veel
hinder van ondervinden. Er is weinig kennis over de overgang bij de
meeste mensen, ook bij vrouwen zelf. En dat is jammer, want de overgang
is een belangrijke levensfase die naast ongemak ook veel voordeel kan
opleveren voor een vrouw.
Andere tijdsgeest:
nieuw perspectief en meer begrip
Vrouwen geboren in 1900 werden
gemiddeld 48 jaar en bereikten de
overgang niet eens. Nu staat een
vrouw rond haar vijftigste nog vol in
het leven als de overgang begint.
Overgangsklachten kunnen dan een
behoorlijke wissel trekken op het
dagelijks functioneren, en dat kan
pittig zijn gezien het feit dat de overgang jaren duurt. En omdat we veel
ouder worden, en dus langer leven
na de overgang, loont het om eens
stil te staan bij de gevolgen van deze
fase voor de gezondheid op lange
termijn. Nynke kan dit allemaal uitleggen, ze helpt de symptomen in
kaart brengen, begrijpen en verminderen.
De start van een nieuwe praktijk!
Nynke werd geraakt door de impact
van de overgang op het leven van
vriendinnen. Ze kampten met heftige klachten die grote weerslag hadden op hoe ze hun werk nog konden
doen. “Het schokkende en schrijnende was dat ze moeite hadden hulp te
vinden. Dat bracht me in beweging”,

vertelt Nynke. “Ik wilde hierin iets
betekenen. Daarom heb ik de PostHBO opleiding tot gediplomeerd
overgangsconsulente gevolgd aan
Breederode Hoge School in Rotterdam. Een onafhankelijke opleiding
met een praktijkstage, die heel goed
aansloot bij mijn opleiding tot ver-

pleegkundige. En bij de functies die
ik bij farmaceuten en medische technologiebedrijven heb vervuld. Na
mijn opleiding startte ik mijn eigen
praktijk ‘De Overgangsspecialist’.”
Waarom een afspraak maken?
Nynke voorziet als overgangsconsulente in een grote, niet-geadresseerde behoefte in deze complexe problematiek. Mogelijke klachten zijn:
mentale gezondheidsproblemen,
stemmingswisselingen, pijn in spieren en gewrichten, opvliegers, slecht
slapen of alles tegelijk. Hier is geluk-

Rond de Linde wil de komende periode, net zoals in voorgaande jaren,
haar lezers de gelegenheid geven
de Nuenense jeugd te feliciteren
met het behalen van het eindexamen van het voortgezet onderwijs.
De felicitatie moet voorzien zijn van
de naam/namen van de afzender(s),
de naam voor wie de felicitatie bestemd is, op welke school het diploma is behaald en voor welk type
onderwijs de leerling geslaagd is.

WONING
VERKOPEN?

040 - 209 4104

Fietsen in een
rolstoelfiets

Missie
De vrouwen die Nynke begeleidt,
maken keuzes en gaan zelf aan de
slag met hun leefstijl. Kleine stappen
maken een wereld van verschil. “Mijn
vraag is: Wat wil je als eerste oplossen? Het is mijn missie om vrouwen
hun weg te helpen vinden en plezieriger de overgangsjaren door te komen. Twee gesprekken zijn vaak al
voldoende, dan kunnen ze verder.
Achteraf ontvang ik veel dankbare
reacties.”
Meer weten?
Kijk op de website of kom naar de
open dag ‘Overgangsklachten?’ op
zondag 26 juni van 13.00 tot 17.00
uur. Sleedoornlaan 18 in Nuenen (salon ‘Mooi bij Angela’).

Foto: Frank van Welie

Vrijwilligersprijs Heilig Kruis
uitgereikt aan Rens Kuijten
Door Ad Kauwenberg

Felicitaties
voor geslaagden

kig veel aan te doen. Denk aan aanpassingen in leefstijl en voeding, of
aan behandelingen met hormoontherapie, acupunctuur of supplementen. Nynke geeft informatie, uitleg, hulp, inzicht en uitzicht.
Persoonlijk advies op maat. “Hormonen zijn een onderbelicht onderwerp”, zegt ze. “Wat gebeurt er in het
lichaam? In de overgang daalt het
oestrogeenniveau met 80%. Dit proces is voor iedere vrouw anders. Ik
help de daarmee gepaard gaande
www.makelaarsplein.com
klachten ontrafelen. En niet alles
komt door de overgang; opvliegers
en veranderingen in de menstruatie
kunnen ook een andere oorzaakmakelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 2
hebben, dat is elke keer de uitdaging om uit te zoeken.”

Het kon weer na drie jaar, een grote bijeenkomst. De parochie H. Kruis
heeft daarom afgelopen vrijdag weer een gezellige vrijwilligersavond
georganiseerd. Voor deze avond waren alle vrijwilligers uitgenodigd en
zo’n 130 vrijwilligers waren ingegaan op de uitnodiging. De avond begon
met een korte gebedsviering, waarin aandacht besteed werd wat het is
om vrijwilliger te zijn. Maar ook hoe al die verschillende soorten vrijwilligerswerk als puzzelstukjes in elkaar grijpen en zo het volledige beeld geven van de parochie.
Tijdens de avond werd ook weer een
vrijwilligersprijs uitgereikt. Dit jaar
viel deze eer te beurt aan Rens Kuijten. Tijdens de uitreiking werd in een
tweegesprek tussen pastor Vossenaar en mijzelf aangegeven hoe hij
paste in het plaatje dat geschetst
werd tijdens de viering. Hij is onder
andere een geboren Nuenenaar,
goed met taal, kritisch en soms ook

dwèrs, maar ook dienstbaar aan de
gemeenschap. Hij ondersteunt regelmatig de muziek in vieringen als lid
van het gregoriaans koor. Voor uitvaarten coördineert hij de acolieten
ter ondersteuning van de vieringen
en is ook zelf vaak aanwezig. Tevens
verzorgt hij samen met andere vrijwilligers de verspreiding van het parochieblad ‘KruisWoord’.

De Overgangsspecialist
Nynke Wiersma
088 - 467 66 00
info@deovergangsspecialist.nl
www.deovergangsspecialist.nl

29-01-2021 15:13

FietsmaatjesNuenen.nl is een stichting die zich inzet om mensen met
een lichamelijke of geestelijke beperking in onze maatschappij actief te blijven betrekken, doordat
vrijwilligers met hen gaan fietsen
in ons mooie dorp en regio.
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor
mensen die graag fietsen, maar dit
niet meer zelfstandig willen of kunnen. Dit kunnen ouderen, mensen
met een beperking of tijdelijke blessure zijn. Zij, de ‘gasten’, fietsen samen
met een vrijwilliger op een duofiets
met een elektrische trapondersteuning.
Door de gemeente Nuenen c.a. is het
mogelijk gemaakt dat onze stichting
een rolstoelfiets kan kopen. Als u wilt
genieten van onze mooie regio kunnen mensen in een rolstoel ook gaan
fietsen in onze rolstoelfiets. Als u dit
wilt proberen kunt u bellen met 06.22
776595 of mailen naar info@fietsmaatjesnuenen.nl voor een gratis proefrit.

Portulaca in
hangpot

Aanbieding geldig van 15 t/m 21 juni 2022 en zolang de voorraad strekt.

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.

De felgekleurde bloemetjes
openen zich overdag. Houdt van
zon en behoeft niet veel water.
12.99

5.99

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

____________________________

Onderhoud & APK
(ook lease)
en occasions
van alle merken

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:
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.

Rens was enorm verrast en stelde het zeer op prijs dat hij deze vrijwilligersprijs
van dit jaar had gekregen.

DEZE WEEK:

Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Muzikaal
topconcert
‘Paulus Schäfer
invites’

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

De enige echte
Gerwense
Vlooienmarkt

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Jeugdweekend
Juventud
was weer een
groot succes!
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GEMEENTEBERICHTEN
contact op met het klantencontactcentrum via 040- de QR-code, dan komt u meteen terecht in het meldsy2631699 of bekijk onze website: https://www.nuenen.nl/ steem van de gemeente Nuenen. U kunt daar het nummer
smits-van-oyenlaan
van de container vermelden. Zo kunnen we problemen
met een ondergrondse container snel oplossen.

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

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

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

CMD, CENTRUM
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind,
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige
Servicepunt. 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
Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur,
Dinsdagavond 18.00-20.00 uur,
Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag!

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN
ASFALTONDERHOUD SMITS VAN OYENLAAN
Wij zijn bezig met asfaltonderhoud op diverse wegen en gaan
werkzaamheden uitvoeren waarbij op de Smits van Oyenlaan
op het werkvak tussen de Papenvoortsedijk en de Stiphoutseweg een conserveringslaag wordt aangebracht.
Wanneer?
Maandag 20 juni t/m woensdag 29 juni 2022. Afhankelijk
van de weersomstandigheden kan dit afwijken.
Bereikbaarheid
Tijdens deze wegwerkzaamheden is er dagelijks tussen
09.00 en 17.00 uur geen doorgaand verkeer mogelijk in
de richting Gerwen/Lieshout:
 Er is geen verkeer mogelijk vanaf de Papenvoortsedijk
tot aan de Stiphoutseweg. Doorgaand verkeer wordt
omgeleid via de A270.
 Verkeer vanuit Gerwen in de richting Nuenen blijft
mogelijk met een snelheidsbeperking.
 Oversteken van de Smits van Oyenlaan met auto en
fiets blijft veelal mogelijk onder begeleiding van verkeersregelaars.

TAXUSINZAMELING
START IN 2023 WEER OP
Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich met hart en ziel in
voor de strijd tegen kanker. Na veel rekenwerk en overleg1
heeft de stichting moeten besluiten de inzameling een
jaartje over te laten slaan. De kosten voor het inzamelen
en verwerken van het snoeisel zijn op dit moment te hoog.
Daarbij komt dat de bedrijven die het snoeisel verwerken
door Corona om de haverklap stil liggen en hierdoor kunnen zij geen nieuw snoeisel aannemen.
Taxus Taxi in 2023 weer actief
Ondanks dat de taxusinzameling in 2023 weer zal starten
doet het toch pijn een jaar te moeten overslaan. “Wij vinden het erg vervelend dit nieuws te moeten brengen.
Zeker voor de mensen die ons al jaren steunen en hun
snoeisel altijd met de grootste zorg aanbieden.” Zo vertelt
Werner Toonen, coördinator van Stichting Taxus Taxi. “Aan
deze mensen willen wij meegeven dat wij in 2023 zeker
weer van de partij zullen zijn. De inzameling mag dan één
jaartje overslaan, maar de strijd tegen kanker wordt onverminderd doorgezet.”

.
Voor 2022 voldoende voorraad
Een belangrijk punt dat door de stichting wordt aangehaald is dat er op dit moment nog voldoende medicijn
voorradig is. Er ligt altijd een bepaalde voorraad van het
medicijn dat gewonnen wordt uit het taxussnoeisel opgeslagen. Dat er in 2022 geen inzameling plaatsvindt heeft
geen effect voor de mensen die het medicijn nodig hebben. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de inzameling in
2023 gewoon plaats zal moeten- en gaat vinden. De voorraad is natuurlijk niet oneindig.

.

HELPT U MEE HET
BUITENGEBIED MOOIER
TE MAKEN IN NUENEN?

Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt
deze grond buiten uw erf*? Dan kunt u in aanmerking
komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en
beheer van bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d.
U maakt dan gebruik van de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een provinciale regeling waaraan de provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen.
Met deze regeling werkt u mee aan de vergroening van
ons buitengebied. Door nieuwe landschapselementen aan
te leggen, wordt de omgeving niet alleen aantrekkelijker
om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het
ook meer ruimte aan soorten als patrijs, uilen, kikkers,
vogels en bijen.
Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan
kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze veldcoördinator Martien Vinken. U kunt hem bereiken via tel. 06
-27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl
Voor meer informatie kunt u ook de site van Brabants
Van 23 tot en met 28 juni halen wij in verband met het
Landschap raadplegen: https://www.brabantslandschap.
Wettens Dorpsfestijn de vaste groenbak op Koppeldreef
nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/
in Nederwetten weg. Er kan dan geen groen gestort worden, wij verwijzen u naar de milieustraat.
* Bij een agrarisch bedrijf is dit het bouwvlak inclusief
een zone van 10 meter en bij een burgerwoning de
bestemming ‘wonen’ inclusief een strook van 10
meter daar rondom.

DE VASTE GROENBAK
TIJDELIJK WEG

ONKOSTENVERGOEDING ANWB
AUTOMAATJE NUENEN

In verband met de hoge brandstofprijzen heeft de ANWB
deze per 21 maart 2022 tijdelijk verhoogd naar € 0,35 cent1
per kilometer. Momenteel zijn de prijzen onveranderd
hoog en de toekomst hiervan blijft onvoorspelbaar. Om
duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen van ANWB
AutoMaatje heeft de ANWB besloten om de tijdelijke verhoging om te zetten in een vaste prijs van € 0,35 cent per
kilometer voor de resterende maanden van 2022.
1

Daarnaast zal de ANWB steeds in december voor het koTijdens de werkzaamheden wordt op het werkvak een
mende jaar de onkostenvergoeding per kilometer vaststelsnelheidsbeperking ingevoerd van 30 km. We vragen uw
len, ingaande 1 januari 2023. De onkostenvergoeding
begrip hiervoor.
wordt op onze website vermeld www.automaaatjenuenen.
nl. Ook vindt u het actuele tarief op www.anwb.nl/autoBusdienstregeling
maatje. Voor vragen kunt u terecht via telefoonnummer
De buslijnen 321 en 322 worden tussen 09.00-17.00 uur
040-7114462 of via info@automaatjenuenen.nl
omgeleid tijdens werkdagen in deze periode. Buiten deze
tijden en in het weekend geldt de reguliere dienstregeling.
Kijk voor meer informatie op www.hermes.nl

OPVANG OEKRAÏNERS
Deze week hebben we 4 nieuwe vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Vrouwkensakker ontvangen. Er wonen
nu in totaal 17 Oekraïense vluchtelingen in het voor tijdelijke bewoning geschikt gemaakte voormalige schoolgebouw. We verwachten op korte termijn nog meer mensen,
maar wanneer en hoe groot die groep zal zijn, weten we
pas kort voor aankomst.
Wilt u meer informatie over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen? Dan kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Aanmelden?
Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. De
nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website www.
nuenen.nl.

Vragen?
Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden, neem

AFVALWEETJE:
Een lege chipszak mag gewoon bij
het plastic (PMD) afval!

PROBLEEM MET EEN
ONDERGRONDSE CONTAINER?
We hebben het makkelijker gemaakt om een probleem
met een ondergrondse container te melden. Elke container heeft een nummer en een QR-code gekregen. Scan

1
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Voor al uw
Alles voor de perfecte barbecue!
autoschades
ALLE MERKEN

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

JE

KOOP

.. 100 gram

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN
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

25,00
Gebraden Rosbief
2,85
Oester Chutney
2,65
Runder Schnitzels
7,95
Gegrilde Kippenbouten
3,50
Ham Gehakt Wellington
2,00
De Barbecue Tas ...................

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

........ 100 gram
... 3

stuks

........................................................... 2

stuks

........................................................ Per

R

TOPPE

L

SPECIA

stuk

Ook voor de best belegde broodjes
TOT ZIENS BIJ

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

keurslager

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

Wij zoeken collega’s






PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Kraanmachinist
Loadermachinist
Brekermachinist
Containermachinist
Betonpompmachinist

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.

040-2831200
admin@ronddelinde.nl

Wat bieden wij?

Bart van Moorsel

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

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel

Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede een prettige werksfeer
in een gezond en groeiend bedrijf.

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart

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.

2.0T Drivers Edition | Bouwjaar 2007
benzine, automaat | Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Scan!

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

WE ZOEKEN NAAR EEN
ENTHOUSIASTE COLLEGA
die ons verkoopteam
komt versterken

AANVANG PER DIRECT
Werktijden:
Dinsdag
9.00-18.00
Woensdag
9.30-17.00
Vrijdag
10.00-17.00
Zaterdag
9.00-17.00
Salaris volgens cao.
Graag cv naar:
smolders.schoenen@planet.nl
t.a.v. H.M. Smolders

DAMES- EN HERENSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53
www.smoldersschoenen.nl

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

Informatie
verspreiding:

Wie ben jij?

3

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

Rond de Linde

Smolders
Schoenen
Nuenen

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

BEGIN
UITVERKOOP

30%
0%

1

40%

20%

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53
smolders.schoenen@planet.nl
Smolders
Schoenen
Nuenen

DAMES- EN HERENSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53
www.smoldersschoenen.nl
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CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
180 cm hoog p.m. € 204,- en (koi)vijver. Telefoon 040200
cm
hoog
p.m.
€
214,VEHANU VERWARMING
2434706 of 06-1058 7405.
Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties. Voor particulier en bedrijf.
Aluminium
schutting,
poorten.
trale verwarming, plaatsen
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
Pedicure: Alta Grace
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
Ik kom ook aan huis!
RG Lieshout, telefoon 06Laat je extra verwennen
48273718.
met gelakte nagels /
voet-massage. CadeauF E E S T J E ? HUUR:
bonnen te verkrijgen! Tel:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
06-50571183.
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie
Vanaf ontwerp tot en met
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-;
Verwarming, Drankkoelers, verspreiding van uw folders!
tafels en stoelen etc. Bezorgen
Informatie verspreiding:
mogelijk. Mulders Verhuur,
040-2831200
040 - 209 72 41
Bruhezerweg 49, Helmond,
admin@ronddelinde.nl
0492-510855 of 06-27175412.
www.ikgeefeenfeestje.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING

LINDEBLAADJES

Rond de Linde

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

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

ZE ZIJN
BINNEN!
www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

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

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

Overgangsklachten?

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.

Blijven overgangsklachten je dwarszitten en
weet je niet meer wat je eraan moet doen?
Boek een consult en
samen gaan we direct
aan de slag om jou weer
meer jezelf te laten
voelen!

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

NIEUWE
Haring

heerlijk van vis

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

www.bertrenders.nl

Praktijk De Overgangsspecialist Nuenen
www.deovergangsspecialist.nl

T. 06 - 24 63 62 91

Parkhof 8 Nuenen | 040 303 46 12 | info@vanvis.nl | www.vanvis.nl
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FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN

22 juli t/m 31 jui

Landgoed Gulbergen | Nuenen

bloementuin.nl
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Verticaal: 1 recht van koop 2 soort 3 karaat 4 lof 5 kasteel 7 riv. in Duitsland 8 etensbereider
9 Evangelische Omroep 10 muurholte 11 bewaarplaats 12 geslacht 14 aan de zijkant 17 proef
18 prima 21 afmeting 23 decimeter 24 vaccineren 27 houtdeeltje 28 aansporen 30 nieuwsblad
31 voorzetsel 33 ontkenning 35 grootvader 38 beginpunt 40 ontstekingskoord 41 manier van lopen
42 geeuwen 44 eirond 46 in oprichting 48 gissen 50 vleesstokje 51 aanlegplaats 54 voor
55 bestuurbare slee 57 insect 58 Spaanse uitroep 60 bakboord 62 loofboom.
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Horizontaal: 1 groep musici 6 vertrouwd 12 strijkmes 13 smijten 15 grafisch kunstwerk
16 heel naar 18 muil 19 kuuroord 20 kunstmatige intelligentie 22 liefdevol 25 onder andere
26 keukenkruid 29 telefoonbericht 30 slagwapen 32 gewas 34 hoog bouwwerk 36 staat in Amerika
37 bamboebeer 39 zilverpopulier 41 bloedverwant 43 doen blijken 45 nageslacht 47 licht bruinrood
49 als volgt 50 zoetwatervis 52 a priori 53 muziekstijl 55 slagplank 56 waterkering 58 lofzang
59 platvis 61 mikken 63 goedzak 64 afstuiten.
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ARREN
BACON
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BADMAN
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep BAKVET
52
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BASSIN
58
BEKAF
N P N A D I E N P E L M B F N BESMEUREN
62
E S R O M R A A P A R M A I E CHICANE
DROOM
B R E E W N O I D A A K S U K DRUIF
B A K V E T E O S A E E S R E EBBEN
EERST
E K A H S K L I M B V L I D T EPIEK
Sudoku
S C H I C A N E Z A H E N M S FEEDBACK
HAZEN
M A R K T N H A G T L O N E E HERUITGAVE
E B J S E C N T B T S T O L T KELNER
U D R T S E I E I F S S C D S KRIEL
KRUISWOORD
R E B U G U L U A L A X A P S LUGUBER
E E B A R U N N A M D A B L E LUIFELS
LUKKEN
N F L E K S L E F I U L H I R MARKT
L P H K O K R E T S E E M C T MEESTERKOK
MELDPLICHT
E U E D R O O W S I U R K H S MILKSHAKE
K N E R R A A L E M M O R T M MORSE
NADIEN
NEVADA
ONWEER
PARMA
PLAGEN
WIN EEN WAARDEBON
PREEK
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 RELAXSTOEL
SCHAAFBANK
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
SCHEMA
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
SNUIT
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: SONDE
STRESSTEST
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
TEKEN
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
TENNISARM
Winnaar: week 22, Dhr. S. Oosterhoff, Nuenen.
TROMMELAAR
V O O R J A A R S N O TA

Woordzoeker
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Zin in een bijbaantje!

IN
ZOM DE
VAK ERANT
IE

Rond de Linde is op zoek naar:

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op:
woensdagmiddag en/of donderdag
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

BIJTENDE BENDE KOMT NAAR
NUENEN OP 27 JUNI
Drugscriminaliteit en de gevolgen hiervan zijn bijna dagelijks terug te vinden in het nieuws. Denk aan artikelen over
hennepkwekerijen in woonwijken en drugslabs in het
buitengebied. Het is geen ver-van-mijn-bed-show. Het
gebeurt hier en nu, ook in onze gemeente Nuenen.

GEMEENTEBERICHTEN
22 juni – Beeldvormende avonden Ruimte en Algemeen
(parallelle sessies) – Aanvang 20.00 uur
U bent ook welkom op de publieke tribune in de:
- Raadzaal, Klooster- Ruimte - Onderwerpen: Nota bouwen in het buitengebied, richtlijn voor Ruimte voor
Ruimte initiatieven - Bouwgids
- Commissiekamer, Gemeentehuis - Algemeen – Onderwerp: Wereld van Van Gogh
23 juni – Beeldvormende avond Ruimte – Aanvang 20.00
uur
29 juni – Oordeelsvormende avond Ruimte – Aanvang
19.30 uur
30 juni – Oordeelsvormende avond Algemeen – Aanvang
19.30 uur

De Bijtende Bende is een initiatief van de politie, gemeente, Meld Misdaad Anoniem, provincie Noord-Brabant en
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

RAADSINFORMATIE
Beeld- en oordeelsvormende avonden
22 en 23 juni
Een goed idee of een vraag? Loop binnen zonder afspraak.
– Inloop Spreekuur met de raad – Aanvang 19.30 uur –
Klooster

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Starten van een kapsalon aan
Van Rijckevorsellaan 2
huis
Gulberg 3
Wijzigen van 6 woningen ten
opzichte van de vergunning

volgende besluiten gepubliceerd:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
ontwerp-omgevingsvergunKoppeldreef 2
ning voor het brandveilig gebruiken ten behoeve van een BSO
Nuenen-West veld E,
Bouwen van 58 woningen
Bakertse Landweg (ong.)
Zandstraat 29
Plaatsen van een veldschuur
Bouwen van een kantoor met
De Huufkes 28
bedrijfshal
Sophiastraat 9
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Heuvel – Gerwenseweg –
Sacramentsprocessie
Mgr. Frenkenstraat –
Hagelkruis – Dungensekant –
Maerdonk – Mgr. Frenkenstraat
– Steenbroeken – Laar –Heuvel
Opwettenseweg – Geldropsedijk Doorkomst van de jaarlijkse be– Europalaan – Parkstraat – devaart vanuit Valkenswaard naar
rustplek in het Park – Berg –
Handel en vice versa
Gerwenseweg – Ruiterweg via
Lieshoutseweg naar Lieshout

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
plaatsen van een aanbouw aan
Draviklaan 34
de voorzijde
sportpark “de Lissevoort” Avondwandelvierdaagse
en Park bij Het Klooster

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.

VERGUNNINGEN PERIODE
07-06-2022 EN 13-06-2022

Kom dan op maandag 27 juni tussen 10.00 en 14.00 uur
langs in het Park in Nuenen om kennis te maken met de
Bijtende Bende!

Larikslaan 8

Dakkapel aan de voorzijde
Tijdelijk wijzigen van het gebruik voor een opvanglocatie
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Gerwens Gezelligheidstoernooi
De Polder 1
en een ontheffing voor het
schenken van alcohol
Heuvelplein
Vlooienmarkt Gerwen op
26 juni
Meidoornstraat 17
Buurtactiviteit en barbecue
Kruising Boordseweg/
Horecaplein tijdens kermis op
Parkstraat
8 tot en met 12 juli
Vincent van Goghstraat
Terrasuitbreiding tijdens
kermis op 8 tot en met 12 juli
Raessenshof 61
Buurtbarbecue
Stormvogelhof 2
Buurtetentje
Vrouwe Cecilialaan 6
Straatbarbecue
Eeneind 53
Kennisgeving melding
Activiteitenbesluit

Gebruikmaken van het spreekrecht?
Meld u aan via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht.

Bekijk de onderwerpen die op de agenda staan via nuenen.raadsinformatie.nl
Je kunt zelf ook zaken herkennen die kunnen duiden op Volg de vergaderingen live via: https://nuenen.raadsinforactiviteiten van criminelen. Bijvoorbeeld een boeren matie.nl/live - of LON TV
schuur waar zich steeds meer louche types ophouden
omdat er een drugslab gevestigd zit, de winkelstrip waar
de recessie behoorlijk heeft huisgehouden waardoor verschillende ondernemers hun deuren moesten sluiten en
waar nu allerlei duistere onderneminkjes voor teruggekomen zijn waar nooit klanten komen maar die als witwasconstructies dienen.
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de
Leer drugscriminaliteit herkennen en breng een bezoekje
aan de Bijtende Bende. Hierin ga je zelf op zoek naar signalen van drugscriminaliteit en leer je het herkennen.
Speur je mee?

Achterste Akker 24
Vrouwkensakker 17

overuwbuurt.overheid.nl

Laarbeekse Tuinenroute en
Dorpsraad Lieshout vraagt
Kunstroute voor het eerst samen! aandacht voor ‘buurtkastje’
Op zondag 19 juni zijn er op 25 plekken door heel Laarbeek tuinen te bezichtigen en is er kunst te bewonderen. Jarenlang hadden zowel de kunstals de tuinenroute hun eigen event in het voorjaar. Dit jaar zijn de krachten gebundeld en het belooft een prachtige combi te worden.
In alle 4 de kernen zijn er kunstenaars
die hun werk tentoonstellen. Soms in
het eigen atelier maar deze keer dus
ook in de tuinen van de deelnemers
van de tuinenroute. Het tuinenaanbod waar u kunt gaan kijken is zeer
divers. Sommige tuinen zijn onder architectuur aangelegd en andere tuinen zijn zelf ontworpen. Er zijn dit
jaar diverse percelen met het accent
op natuurlijk tuinieren en enkele grote moestuinen. Bezoekers kunnen
ideeën opdoen voor hun eigen tuin
of ervaringen uitwisselen onderling.

Verder is er een fietsroute van 34 km
gemaakt die de deelnemers van de
kunst en tuinenroute met elkaar verbindt.
De kunst en tuinen zijn gratis te bezichtigen van 10.30 tot 16.00 uur. Kijk
voor meer informatie op www.laarbeeksetuinen.nl

Ook Lieshout heeft nu een eigen ‘buurtkastje’. In dat kastje kunnen levensmiddelen en andere levensbehoeften gezet worden voor anderen
die het nodig hebben. Zonder verplichtingen, zomaar, voor elkaar. Omdat deze actie de leefbaarheid voor mensen die het nodig hebben verbetert heeft de Dorpsraad dit initiatief (financieel) ondersteund en wil de
Dorpsraad medebewoners graag attenderen op dit sociale initiatief dat
prima past in de ‘gemeenschapskracht’ waar de Dorpsraad graag voor wil
verbinden.
Twee doelen
Het principe van ‘buurtkastje’ is een
fenomeen dat overgewaaid is vanuit
Amerika; “geef wat je kunt missen en
neem wat je nodig hebt”. Dit kan nu
met zo’n buurtkastje dat op 2 juni geplaatst is bij Dorpstraat 50 in Lieshout. Het initiatief is genomen vanuit
een tweeledig doel. Als eerste om
mensen die in armoede leven een
klein steuntje in de rug te geven en
een klein beetje bij te dragen aan het
verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers
nog behoorlijk wat (verborgen) armoede. Vanuit de ‘gemeenschapskracht’ gedacht leven we immers samen en daarbij hoort het ook om
voor elkaar te zorgen; “Als iedereen
op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten initiatiefnemers Nathalie en Rob
Ansems te melden.
“Samenleven is delen en geven en
niet alleen binnen één huis of gezin”
vervolgen ze. “De wereld wordt een
stuk mooier als we de scheidingslijn
van onze muren af en toe even vergeten”. Aan de andere kant draagt het
op deze wijze delen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Het is
alom bekend dat er veel te veel voedsel wordt weggegooid.

Anoniem
Het ‘buurtkastje’ is helemaal anoniem.
Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft
niks te laten zien. De organisatie gaat
hierbij uit van het goede van de mens
maar heeft wél behoefte aan vulling
van het kastje. Wie niet bederfelijke
boodschappen kan missen kan ze zelf
(ook anoniem) in het kastje zetten of
afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet
bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook
zaken welkom als verzorgingsproducten, shampoo, menstruatieproducten
en zeep. Op de zijkant van het kastje
staan aanvullend gegevens van mogelijkheden waar mensen zich naar zouden kunnen richten als ze hulp of ondersteuning zouden willen. Op die wijze wordt degene die het behoeft verder op weg geholpen.

Het Lieshoutse buurtkastje staat midden
in het dorp; bij Dorpsstraat 50 van initiatiefnemers Nathalie en Rob Ansems

RDW: ‘Noord-Brabant koploper
elektrische auto’s’
In ons land zijn volgens de RDW in totaal 282.185 elektrische auto’s geregistreerd* en groeit het aantal registraties van elektrische auto’s vergeleken met
benzine- en dieselauto's fors. De stijging van elektrische auto’s is in bijna alle
provincies terug te zien.
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Dagbesteding AanDagtig
Op het Oranjeplein 1c in Mariahout zijn Wendy Beniers en Jolanda Verbakel gestart met AanDagtig; een dagbesteding, maar tegelijkertijd ook
een koffiepunt met iets lekkers voor in het dorp.
AanDagtig is een dagbesteding voor
bijzondere mensen. Dat kan zijn voor
mensen, zowel jong als oud, met een
verstandelijke beperking of lichtelijke dementie, maar ook voor mensen
die een beetje tussen wal en schip
vallen qua werk/bezigheden. Daarnaast komt er bij de dagbesteding
ook een gelegenheid om een kopje
koffie te drinken.
“Thuis zitten is voor niemand fijn. Het
is de bedoeling dat de cliënten bijvoorbeeld mee gaan helpen met het
schenken van de koffie, een chocolatje inpakken of creatief bezig zijn. We
kijken wat in ieders straatje past en
wat hij/zij leuk vindt om te doen. Bij
ons is iedereen welkom, het is vooral
belangrijk dat ze zich prettig en op
hun gemak voelen in een veilige omgeving.
Jolanda, die 23 jaar geleden een
meervoudig gehandicapte zoon
kreeg en mede-kartrekker van het
Laarhuys in Lieshout is, en Wendy, die
inmiddels al 26 jaar in de gehandicaptenzorg werkt, hebben al de nodige ervaring in de branche. “Dat stukje
van een fijne dag bezorgen past heel
erg bij ons. Van die knuffel krijgen we
zoveel energie en die lach op hun gezicht is onbetaalbaar.”

Kleinschalig met aandacht
Over de naam, AanDagtig met een ‘G’,
hebben Wendy en Jolanda goed nagedacht. “Aandagtig betekent attent
op zijn Afrikaans; we hebben aandacht voor de mensen die komen én
voor onze cliënten. Heel veel mensen
zien de beperkingen, maar wij zien
de mogelijkheden. We zijn ook altijd
op zoek naar uitdagingen en opgeven staat niet in ons woordenboek.
Daarnaast is ‘Dag’ met een hoofdletter geschreven, aangezien wij dagbesteding aanbieden.”
Het is de bedoeling dat AanDagtig
kleinschalig blijft. “Vanuit ons werk
merken we dat cliënten dat heel erg
fijn vinden. Al een aantal mensen
hebben kenbaar gemaakt interesse
te hebben in de dagbesteding, maar
we zijn nog steeds op zoek naar cliënten en natuurlijk ook naar vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen. Zij kunnen contact opnemen via
hallo@aandagtig.nl. Zowel cliënten
met een PGB als met een WMO-indicatie zijn welkom. Als mensen daarover vragen hebben of moeite hebben met de administratie daaromheen dan kunnen we daarbij helpen.
Daar hebben we zelf veel ervaring
mee.”

Koninklijke pitstop tijdens ‘Partynight all over the world!’

Jubileumviering OCN
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

ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Mariahout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, eindredacteur.
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie
van den Eijnden en Janneke Mes.
Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Rond de Linde behoudt zich het recht voor
ingezonden kopij naar eigen inzicht te bewerken en/of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeleverde
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door
omstandigheden foutief of niet geplaatst
zijn, geven geen recht op schadevergoeding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient
vrij te zijn van rechten.
© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.”
PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst
Rond de Linde de lezers en adverteerders
erop dat zij met het insturen van een tekst of
advertentie akkoord gaan met het vermelden
van eventuele naam en adresgegevens in de
krant en het krantenarchief op het internet.
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl
ADMINISTRATIE / BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Nieuws van
Kinderkoor
Nuenen
Kinderkoor Nuenen zong tijdens
de gezinsvieringen op 12 juni in de
H. Clemenskerk in Nuenen, waarin
twee communievieringen plaatsvonden. Dirigente Steffie Robben
zorgde voor limonade en wat te
eten om het uurtje tussen de twee
vieringen te overbruggen.
Dwèrse Repetitie
in Atelier Van Gogh
Maandagavond 13 juni was de gebruikelijke repetitie om 18.30 uur
wel op een heel bijzondere plek: in
het atelier van Vincent van Gogh.
Voor de kinderen erg gaaf dat ze hier
mochten repeteren op uitnodiging
van dominee Marlies Schulz. Vooraf
konden ze een kort filmpje van vier
minuten via SchoolTV kijken om het
levensverhaal van Vincent te leren
kennen waarin hij na een lange omweg de kunstenaar werd die hij wilde zijn.

De avond start met een Filmpje
over veertig jaar OCN
Tijdens een interview blikt dagvoorzitter Rolf Verbeek vervolgens terug
met de huidige voorzitter Erik Jasper
Noll en oud-voorzitter Jan Veldsink.
Daarna gaat Rolf Verbeek in gesprek
met Z.H. Prins Bernhard van Oranje
Nassau in zijn functie van voorzitter
Stichting Lymph&Co en directeur van
Circuit Zandvoort. Door een aantal
leden van OCN is een bedrag bijeengebracht dat gedoneerd wordt aan
deze Stichting. De opbrengst van een
veiling gedurende de avond zal daaraan nog worden toegevoegd. Vanaf
21.00 uur gaan de aanwezigen onder
begeleiding van Os Malandros naar
partyplace Restaurant Ratatouille
waar de Partynight start onder lei-

Cultuur Avonduur en Cultuur Overdag:

Vrijdagavond 17 juni
film bij Cultuur Avonduur
Op vrijdagavond 17 juni (aanvang: 19.30 uur) wordt in de theaterzaal van
Het Klooster een Frans-Italiaanse film uit 2019 vertoond, geregiseerd
door Roman Polański. De film vertelt het verhaal van de joodse, Franse
kapitein Alfred Dreyfus die in 1894 ten onrechte schuldig werd gevonden
aan spionage, waarna hij een levenslange gevangenisstraf moest uitzitten op het beruchte Duivelseiland.
Het verhaal wordt verteld vanuit het
standpunt van inlichtingenofficier
Georges Picquart. Hij bijt zich ondanks politieke druk vast in de zaak
en ontdekt niet alleen dat Dreyfus
onschuldig is, maar ook dat de ware
spion nog steeds actief is.
Gedurende twaalf jaar heeft de Dreyfusaffaire Frankrijk verscheurd. Juridische fouten, gerechtelijke dwalingen
en anti-semitisme zijn verweven in
dit immense schandaal aan het einde
van de 19e eeuw.
Toegangskaarten à € 6,50 zijn te koop
aan de balie van Het Klooster, op
werkdagen tijdens kantooruren aan
de balie van Het Klooster.

COLOFON

De leden van OCN vieren met hun partners en gasten het inmiddels 42-jarig bestaan. Samen ‘vliegen’ de aanwezigen door veertig jaar OCN met
een Koninklijke Pitstop op vrijdag 24 juni .

De film is de laatste film van dit seizoen, de eerstvolgende films staan
gepland op dinsdag 13 september
en vrijdagavond 30 september.
Zomer 2022: opnieuw
kioskconcerten in het Park
Ook dit jaar organiseert Cultuur Overdag weer kioskconcerten in het Park
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ding van De Pianotoppers. OCN (Ondernemers Contact Nuenen) is dé belangenbehartiger en het ontmoetingsnetwerk voor ondernemers in
Nuenen. In 1980 werd door een aantal ondernemers in Nuenen het initiatief genomen om gezamenlijk te
kunnen optreden en als collectief het
belang van de Nuenense bedrijven te
kunnen behartigen waarbij het contact met de lokale overheid belangrijk was. In 2020 bestond OCN dus 40
jaar. Helaas kon de geplande viering
op 26 juni van dat jaar vanwege de
coronacrisis niet doorgaan. Ook op
de uitgestelde datum van 25 juni
2021 konden de feestelijkheden niet
worden georganiseerd om diezelfde
reden. Het bestuur is verheugd dit jubileum op 24 juni feestelijk te vieren
met een groot aantal leden, gasten
en hun partners.

Ben jij ons nieuwe
Schôn Vrouwkes
commissielid?!
Al vele jaren wordt carnaval in
Nuenen gestart op vrijdagavond
met alle Schôn Vrouwkes uit Nuenen en omgeving. Voor de organisatie van deze Schôn Vrouwkesavond zijn we op zoek naar extra
commissieleden.

in Nuenen! In de periode 24 juli tot en
met 4 september kan iedere zondagmiddag ongeveer een uur lang geluisterd worden naar lekkere muziek.
Aanvang van ieder concert: 14.30
uur. Breng je eigen stoeltje of kleedje
mee!
De volgende optredens staan gepland: Colney Hatch: een swingende
meerkoppige band met muziek uit
de jaren 80 en 90. May Maema & Ailig
Macleod Moreno: muziek met invloeden uit de akoestische rock, pop, nederpop en kleinkunst West Court
Jazz: muziek in de genres Jazz, Easy
Listening & Bossa nova Gertje Raassens: meeslepende Franse chansons,
Engelse balads en Nederlandse luisterliedjes. Ierse Sessie: sessiemuzikanten die zorgen voor een Ierse
sfeer (en meespelen mag).

We komen een aantal keren per jaar
bij elkaar en vanaf het najaar tot carnaval is dat iets vaker. We streven
niet alleen naar een hele gezellige
goedlopende Schôn Vrouwkes
avond, maar ook naar een gezellige
goedlopende commissie.
Denk jij te passen in ons team? Stuur
dan even een mailtje naar
mailme@gewoongillian.nl waarna
we je graag uitnodigen om elkaar te
leren kennen. Wie weet sta jij dan komend jaar naast ons op het podium
bij de onthulling van het nieuwe
thema. We hebben er zin in om jou
te ontmoeten.

Reemers & De Greef: blues & roots,
gespeeld met passie en gezongen
vanuit het hart. Beez: geen folkband/
jazzcombo/countrygroep, maar wel
eigen werk en eigenwijze muziek
Breng worsten naar de Clarissen, bedel bij alle goden om mooi weer en
duim met ons mee voor een warme,
zwoele zomer waarin het heerlijk
luisteren is naar muziek in het Park.

4 Dommeldal
Omschrijving: rondwandeling door het Dommeldal Wandelafstand: 5 km Start 1 : driehoekig
grasveldje met jeu-de-boulesbaan op kruising Boord en Dubbestraat in Nuenen Opmerking: op
sommige stukken kan het drassig zijn. Het beste trek je waterdichte schoenen aan.
Routebeschrijving
L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelknooppunt, A t/m D corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende gedichten op de achterzijde.
1 Vanaf het grasveldje, met je rug naar de jeu-de-boulesbaan gekeerd naar L op Boord richting Eindhoven lopen. 1e weg R op De Geer (doodlopende weg). Na ca 500 m, voorbij huisnr. 15, gaat de weg
over in een onverhard pad. Dit RD vervolgen. Een pad naar R negeren en op een gegeven moment
met de bocht mee naar R. Pad naar L tussen de velden door negeren.

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Blokje Om juniwandeling voert
door het Dommeldal

2 Na 100 m, bij routepaal met gp, naar L. Over een smal houten bruggetje en tussen twee grote
wielen door. Langs de rand van het veld lopen. Met scherpe bocht mee naar R (vanaf hier voortdurend langs de rand van de velden blijven lopen tot aan nr. 3). Aan het einde van het veld met scherpe
bocht mee naar L. Over klein houten bruggetje. Rechts zie je een houten hoogzit. Vlak voor hoogspanningskabels met een korte bocht mee naar R, aangegeven met een gele routepijl. Over smal
houten bruggetje en aan de overkant meteen L. Onder hoogspanningskabels door en daarna nog
een keer over een houten bruggetje. Na dit bruggetje meteen naar R. A Het pad maakt een bocht
naar L en vervolgens scherp naar R. Je loopt nu tussen twee velden in. Nog een keer met de bocht
mee naar L. Aan het einde van het veld richting breed onverhard pad lopen.

Hier heur ik thuis

De vierde wandeling uit de serie Blokje Om Dichter in Beeld van
aanstaande zondag 19 juni voert via De Geer en de Soeterbeekse
weg naar het Dommeldal. Daar wordt gewandeld in een rondje
waarna via dezelfde weg de route terugkeert naar het startpunt:
het driehoekige grasveldje met jeu-de-boulesbaan op kruising
Boord en Dubbestraat in Nuenen.
Afhankelijk van het weer kan het op sommige stukken drassig
zijn. Dan worden laarzen of waterdichte schoenen aangeraden.
De lengte van de wandeling bedraagt ongeveer een kilometer.
Tijdens de route ontmoet je de dichters die de poëzie voordragen
die bij deze wandeling hoort en die te lezen is op de routekaartjes.
De gedichten passen bij de schilderijtjes van Marianne Schellekens die zich hiervoor liet inspireren door de omgeving
onderweg.

3 Op dit onverharde pad (Blekerdijk) ga je naar L. Alsmaar RD en onder hoogspanningskabels door.
Het pad maakt een scherpe bocht naar R. Direct daarna, aan het einde van de Blekerdijk, naar L op
verharde weg. Op kruising naar R op het onverharde pad Achterbos B . Op een gegeven moment
passeer je een toegangsweg naar landgoed Soeterbeek, aangeduid met huisnr. 2 C . De toegangsweg L laten liggen en RD op De Rietmussen. L meandert de Dommel, parallel aan het pad D .

4 Na ca. 600 m, op kruising, naar R, volg gp. Onder hoogspanningskabels door en pad naar L (Heuvelakkers) negeren. Aan het einde van het pad (Groenstraat) de verharde weg oversteken en RD op
Blekerdijk. Na ca. 200 m met scherpe bocht mee naar R. 50 m verderop naar L, aangegeven met een
gp (je loopt vanaf hier dezelfde route als op de heenweg maar dan in tegenovergestelde richting).
Loop steeds langs de rand van het veld. Met scherpe bocht mee naar R, aangegeven met gp. Na 50 m
ga je scherp naar L. Daarna ga je met een scherpe bocht mee naar R. Aan het einde van het veld, voor
de hoogspanningskabels, naar L en over een smal houten bruggetje. Nu de rechterrand van het veld
volgen. Je loopt onder de hoogspanningskabels door. Aan het einde van het veld naar R en over smal
houten bruggetje. Aan de overkant van de beek meteen L. Aan je lh zie je de hoogzit weer. Langs
het water blijven lopen. Je loopt weer over een smal houten bruggetje. Verderop met de bocht mee
naar R. Je loopt nog steeds langs de rand van het veld. Vervolgens met een scherpe bocht mee naar
L. Aan het einde van het veld RD tussen twee grote wielen door en over het smalle houten bruggetje.
Daarna R op breed zandpad. RD en zijpaden negeren. Het pad gaat na een tijdje over in een verharde
weg. Aan het einde van deze weg naar L op Boord. 20 m verderop ben je weer terug bij het grasveldje
waar je de wandeling bent begonnen.

4 Dommeldal

Blokje Om Dichter in Beeld
Een samenwerking tussen Agnes Leijen (routes), Dichterscollectief Nuenen en Marianne Schellekens (schilderijtjes). Een uitgave van
Boekjes van eigen Deeg. Titelfoto © Jeanne Meijer. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.

Omschrijving: rondwandeling door het Dommeldal Wandelafstand: 5 km Start 1 : driehoekig
grasveldje met jeu-de-boulesbaan op kruising Boord en Dubbestraat in Nuenen Opmerking: op
sommige stukken kan het drassig zijn. Het beste trek je waterdichte schoenen aan.
Routebeschrijving
L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelknooppunt, A t/m D corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende gedichten op de achterzijde.
1 Vanaf het grasveldje, met je rug naar de jeu-de-boulesbaan gekeerd naar L op Boord richting Eindhoven lopen. 1e weg R op De Geer (doodlopende weg). Na ca 500 m, voorbij huisnr. 15, gaat de weg
over in een onverhard pad. Dit RD vervolgen. Een pad naar R negeren en op een gegeven moment
met de bocht mee naar R. Pad naar L tussen de velden door negeren.
2 Na 100 m, bij routepaal met gp, naar L. Over een smal houten bruggetje en tussen twee grote
wielen door. Langs de rand van het veld lopen. Met scherpe bocht mee naar R (vanaf hier voortdurend langs de rand van de velden blijven lopen tot aan nr. 3). Aan het einde van het veld met scherpe
bocht mee naar L. Over klein houten bruggetje. Rechts zie je een houten hoogzit. Vlak voor hoogspanningskabels met een korte bocht mee naar R, aangegeven met een gele routepijl. Over smal
houten bruggetje en aan de overkant meteen L. Onder hoogspanningskabels door en daarna nog
een keer over een houten bruggetje. Na dit bruggetje meteen naar R. A Het pad maakt een bocht
naar L en vervolgens scherp naar R. Je loopt nu tussen twee velden in. Nog een keer met de bocht
mee naar L. Aan het einde van het veld richting breed onverhard pad lopen.
3 Op dit onverharde pad (Blekerdijk) ga je naar L. Alsmaar RD en onder hoogspanningskabels door.
bocht naar R. Direct daarna, aan het einde van de Blekerdijk, naar L op
verharde weg. Op kruising naar R op het onverharde pad Achterbos B . Op een gegeven moment
passeer je een toegangsweg naar landgoed Soeterbeek, aangeduid met huisnr. 2 C . De toegangsweg L laten liggen en RD op De Rietmussen. L meandert de Dommel, parallel aan het pad D .
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Het pad maakt
scherpe

4 Na ca. 600 m, op kruising, naar R, volg gp. Onder hoogspanningskabels door en pad naar L (Heuvelakkers) negeren. Aan het einde van het pad (Groenstraat) de verharde weg oversteken en RD op
Blekerdijk. Na ca. 200 m met scherpe bocht mee naar R. 50 m verderop naar L, aangegeven met een
gp (je loopt vanaf hier dezelfde route als op de heenweg maar dan in tegenovergestelde richting).
Loop steeds langs de rand van het veld. Met scherpe bocht mee naar R, aangegeven met gp. Na 50 m
ga je scherp naar L. Daarna ga je met een scherpe bocht mee naar R. Aan het einde van het veld, voor
de hoogspanningskabels, naar L en over een smal houten bruggetje. Nu de rechterrand van het veld
volgen. Je loopt onder de hoogspanningskabels door. Aan het einde van het veld naar R en over smal
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

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

www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 juni 18.30 uur: viering,
orgelspel, voorganger pastor R. van
Eck.
Zondag 19 juni 11.00 uur: viering,
Gregoriaans koor, voorganger pastor
P. Clement.
Misintenties:
Zaterdag 18 juni 18.30 uur: Lies Beekmans – van Stekelenborg.
Zondag 19 juni 11.00 uur: overleden
ouders Jan en Miet Dijstelbloem –
Knoops; Noud van Rooij en Marie van
Rooij – van de Kam; Nelli en Ronald
Eichholtz – van Gils; Josien Vinke –
Hassing; Noor van der Linden – Beltz
en Nelly van der Linden; Gerry van
den Nieuwenhof – van den Boogaart
en Harrie van den Nieuwenhof; Nelly
en Charles van der Sommen – Hoeks;
Esther Vissers – Donath; Lotte van
Rooij (vanwege vaderdag); Henk van
den Broek.
Mededelingen
Dit weekend is er een extra collecte
voor Tucurú.
De opbrengst van de extra collecte
voor de Nederlandse Missionarissen
bedroeg in Nuenen € 453,85.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 19 juni om 11.00 uur: viering,
voorganger pastor R. van Eck.

Misintenties:
Piet en Dinie van Rooij – Roijakkers,
vanwege sterfdag vader.

der het genot van een kop koffie of
thee ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. Van harte welkom!

Mededeling:
De opbrengst van de extra collecte
voor de Nederlandse Missionarissen
bedroeg in Gerwen € 66,55.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

H. Lambertuskerk Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 19 juni om 09.30 uur: viering,
orgel/pianospel, voorganger pastor
R. van Eck.
Misintenties:
Antoon Rooijakkers; Helen Messemaeckers-Faul; Cissy Rooyackers.
Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte
voor de Nederlandse Missionarissen
bedroeg in Nederwetten € 116,70.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Kerkelijk werker Pieter Flach zal voorgaan in de kerkdienst van zondag 19
juni. Deze dienst zal weer normaal via
livestream ook thuis te volgen zijn.
Zie daarvoor de website www.pgnnuenen.nl/verbinding Er wordt een
collecte gehouden voor de Voedselbank in Nuenen. Na de dienst is er on-

Pelgrimsdag groep 8 Wentelwiek
Na twee jaren stop vanwege corona konden de leerlingen van groep 8
van de basisschool De Wentelwiek weer een lange ochtend op stap voor
een ‘speurtocht naar zichzelf’. In voorgaande jaren was dit traditie geworden, samen met basisschool De Dassenburcht.
Wat is de bedoeling van deze tocht
en voorbereiding daarop? Leerlingen
gaan in kleine groepjes op stap onder begeleiding van een ervaren
wandelaar voor een tocht van ongeveer 10 km. Daarbij staat centraal dat
leerlingen met elkaar in gesprek raken over allerlei zaken die hen bezig
houden. In die zin is het een speurtocht naar zichzelf en naar de meningen en opstellingen van de medeleerlingen. En dat dit werkt blijkt
uit een eerder gegeven reactie van
een meisje na de tocht waarin ze
meldt dat ze nu meer weet van haar
medeleerlingen dan alle 7 jaren samen op de basisschool in dezelfde
klas. Wandelen doet dus nadenken
en reflecteren op wat men is en wat
men wil en kan. De tocht is vooral bedoeld voor groep 8 omdat de leerlingen op een kruispunt staan in hun leven. Ze verlaten de vertrouwde basisschool en beginnen een nieuw
hoofdstuk van hun leven aan een volgende school. Dat is best spannend
en dus is het eens goed om daar samen bij stil te staan (of liever samen
te wandelen).
De tocht begon op 31 mei jl. in droog
weer om 08.30 uur. In vijf kleine
groepjes ging men op stap door en
rond het mooie Nuenen, begeleid
door een vrijwilliger. Na ruim drie uur
arriveerden de groepjes bij het Park
in Nuenen waar de laatste boterham-

metjes en de laatste drankjes werden
genuttigd. Daarna kwam men samen
in de Clemenskerk voor een kort welkomstwoord waarna een klassenkaars werd aangestoken. Die gaf elke
leerling door aan een volgende leerling met een goede wens, al dan niet
hardop uitgesproken. Het was muisstil bij deze handeling, teken dat het
veel betekende voor de leerlingen.
De kaars ging mee terug naar school
om die aan te steken bij goede en bij
minder goede gebeurtenissen. Dank
aan de parochie voor de hartelijke
ontvangst in de Clemenskerk.
Terug op school werden de teksten
besproken die leerlingen op een persoonlijke steen hadden geschilderd
en versierd. Daaruit blijkt hoe zeer de
leerlingen betrokken zijn bij alledaagse dingen en problemen waarmee de wereld kampt zoals oorlog en
vrede, natuur en milieu, dromen van
een mooie toekomst, etc. Tot slot
ontving elke leerling een pelgrimsdiploma als herinnering aan deze bijzondere dag. Dank aan alle vrijwilligers en aan de leerkracht van groep 8
van de Wentelwiek, Lianne Pennings,
die alles uitstekend had voorbereid.
We mogen terugzien op een erg geslaagde pelgrimstocht, die hopelijk
opnieuw een jaarlijkse traditie wordt,
niet geplaagd door corona of andere
zorgen.
Theo Bemelmans

Tanja Ilbrink en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Bernhardstraat 4, Nuenen | 040 284 1550 | www.vdstappen.nl

www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus”, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 16 juni. Feest van het Allerheiligst Sacrament. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 17 juni. 07.15 uur H. Mis, H.
Gregorius Barbarigo, bisschop en belijder.
Zaterdag 18 juni. 08.00 uur H. Mis, H.
Ephrem van Syrië belijder en kerkleraar; gedachtenis van H. Marcus en
Marcellinus, martelaren.
Zondag 19 juni. Plechtige viering van
Sacramentsdag (Tweede zondag na
Pinksteren). 07.00 uur H. Mis; 10.30
uur gezongen Hoogmis; 12.15 uur
Sacramentsprocessie. Daarna voortzetting van het feest in de tuin.
Maandag 20 juni. 18.30 uur H. Mis,
gedachtenis van H. Silverius, paus en
martelaar.
Dinsdag 21 juni. 18.30 uur H. Mis, H.
Aloysius van Gonzaga, belijder.
Woensdag 22 juni. 07.15 uur H. Mis,
H. Paulinus, bisschop en belijder.
De geschiedenis van het kerkgebouw en de toren vanaf begin 15de
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op
Facebook ('Kerken in Peelland') en op
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').

Vrijdag 17 juni
Kienavond Lieshout
Iedere eerste en derde vrijdag van de
maand organiseren wij een kienavond. De kienavonden worden gehouden in de grote zaal van het
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout.
Aanstaande vrijdag 17 juni is de volgende kienavond en u bent van harte
welkom. De prijzen die u kunt winnen
bestaan uit goed gevulde boodschappentassen, koffiepakketten en
geldbedragen. Aanvang 19.30 uur en
de zaal is open om 18.30 uur. Iedereen
is welkom op onze kienavond.

BEZORGING:

Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel 040 - 283 1200
of mail admin@ronddelinde.nl
Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Plantenwandeling
Schoutse Ven
met IVN Nuenen
Op maandagavond 20 juni organiseert IVN Nuenen een plantenwandeling bij het Schoutse Ven. De omvang van het natuurgebied rond het
Schoutse Ven is bescheiden, maar de
diversiteit aan planten is groot. Er zijn
natte en droge biotopen. Op de verschillende soorten planten die we er
aantreffen, zijn vaak ook insecten te
ontdekken. Tijdens de wandeling zullen we een aantal planten benoemen, maar het gaat vooral ook om de
beleving van de natuur. Stevig
schoeisel wordt 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 aan de Breeldere, bij de slagboom
bij het Schoutse Ven in Nuenen.

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

Wij willen iedereen graag bedanken voor de
overweldigende belangstelling; de vele kaarten, bloemen
en lieve woorden tijdens zijn ziekte en na het overlijden
van mijn man, (schoon)vader en opa

Stephan Nagelkerke
Wij voelen ons erg gesteund.
Marianne, Evie, Sander, Gaby en kleinkinderen

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze dappere moeder en trotse oma

Diny Deenen-van Gerwen
5 Zeeland, 3 december 1935

c Sint-Oedenrode, 11 juni 2022

echtgenote van

Henk Deenen c
Kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres: Coöperatie DELA,
t.a.v. de familie Deenen, Belgenlaan 11, 5406 XN Uden
U kunt afscheid nemen van Diny in het Rouwcentrum Kuis,
Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode, op donderdag 16 juni
van 19.00 tot 19.45 uur.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 17 juni
om 11.00 uur in de kerk H. Clemens, Park 53 te Nuenen.
Hierna begeleiden wij haar naar de begraafplaats aldaar.
Wij willen hierbij ook het hele Team Lavendel van Odendael
bedanken voor de goede zorgen voor Diny in de afgelopen jaren.
Ze hebben met engelengeduld en grote persoonlijke inzet Diny
geholpen om haar eigen routines te kunnen behouden,
en steun en bevestiging gegeven.

Opening beleeftuin Akkers
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Muzikaal topconcert
‘Paulus Schäfer invites’

Cees
Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Veel applaus en een staande ovatie voor de vier rasmusici die dinsdagavond 7 juni een topconcert gaven in café de Stam in Gerwen. De plaatselijke gypsyjazz sologitarist Paulus Schäfer nodigt regelmatig musici uit
om samen met hem op te treden voor een select gezelschap van zo’n tachtig concertgangers. Dat alles onder de noemer ‘Paulus Schäfer Invites’.
De gasten waren: Egle Petrosiute (Litouwen), een jazz- & wereldmuziek
vocaliste, arrangeur en componist gevestigd in Den Haag, haar man Matheus Nicolaiewsky (Brazilië), een onnavolgbare bassist die thuis is in vele
muziekstijlen en Timothy Banchet (Nederland), een ervaren jazz-pianist
met een eigen band. Samen met Gerwenaar Paulus Schäfer bezorgden zij
de bezoekers een muzikale belevenis die nog lang heerlijk zal nagalmen
in hun brein.
In Gerwen wordt de vierdaagse Masterclass ‘Sinti Jazz Guitar Camp’ vrijdagavond 17 juni afgesloten met een
openluchtconcert van alle 28 deelnemende gitaristen. Ook drie toppers
onder de gypsy jazzmuzikanten: Paulus Schäfer, Fapy Lafertin en Romino
Grünholz treden op. Deze drie musici
zijn de leermeesters van de masterclass.
De deelnemers aan dit guitar camp
zijn afkomstig uit Amerika, Canada,
Israël en Europa. Zij treden voor een
beperkte groep bezoekers op bij Het
Huysven, Huikert 35 in Gerwen. Er
zijn nog toegangskaarten voor dit
openluchtconcert, de entree bedraagt vijftien euro met aanmelding
vooraf bij de stichting Sinti Music in
Gerwen: christien@sintimusic.nl.
Openluchtconcert gypsy jazz in
Gerwen: kaarten reserveren

Kwartetten met wethouders
in Nuenen?
Matheus Nicolaiewsky op de staande bas
en vocaliste Egle Petrosiute

Op het podium (v.l.n.r.): pianist Tomothy Banchet, gypsygitarist Paulus Schäfer,
bassist Matheus Nicolaiewsky en zangeres Egle Petrosiute...
(fotoCeez)

Het aantal gesprekken dat vrijwilligers bij de Luisterlijn voeren blijft onverminderd hoog. In 2021 werden er maar liefst 354.352 oproepen beantwoord. Volgens de organisatie, die het hele jaar door, 24 uur per dag bereikbaar is, komt dit voornamelijk door zwaardere en langere gesprekken. Zo wordt er vooral contact opgenomen bij verdriet, eenzaamheid of
zorgen. De Luisterlijn zoekt dan ook dringend nieuwe vrijwilligers om te
voorzien in een grote maatschappelijke vraag.

Locatie regio Eindhoven
oren gezocht
“De versoepelingen van de coronamaatregelen waren, begrijpelijkerwijs, voor veel vrijwilligers het sein
om na de enorme inzet van het afgelopen jaar ook tijd en ruimte voor
zichzelf te nemen”, zegt Annemiek
Ceelen, trainer/begeleider van de locatie Eindhoven. “De Luisterlijn Eindhoven is daarom ook dringend op
zoek naar mensen die tijd en ruimte
hebben om overdag, maar ook ’s
nachts een luisterend oor te bieden.”

D

Een fietsmaatje wist te melden dat voor Ralf (rechts op foto) en John van W70
zeker en vast een wethouderszetel gereed staat. En voor die twee andere zetels zijn diverse plaatselijke politici kandidaat, aldus de prima ingevoerde toerfietser. Liefst geen vrouwen, aldus een andere sportieve fietser. Want hier in
Nuenen loopt het spaak met vrouwen als wethouder. Noem eens namen en
rugnummers als je durft, zo riep een andere racefietser. Ik luisterde aandachtig
en noteerde het een en ander.
Jirka van de Ven van de VVD Nuenen, Ans van der Velden uit Someren en Annegien Wijnands uit Stiphout. De durfal schudde ze direct uit zijn mouw. En ik
weet dat in de huidige zittingsperiode 2018 – 2022 wethouder Hetty Tindemans (tweede van rechts op de foto) vroegtijdig opstapte. De gemeenteraad
was volledig verrast en overrompeld. CDA-wethouder Caroline van Brakel
(links op de foto) heeft een paar weken geleden een functie elders aanvaard.
Zij is nu wethouder in haar woonplaats Veldhoven. En Marijke Moviat was destijds nog geen jaar wethouder.

De Luisterlijn Eindhoven zoekt dringend vrijwilligers

De behoefte aan een luisterend oor is
de afgelopen jaren flink toegenomen. Door de wereldwijde pandemie
raakten veel mensen sociaal steeds
geïsoleerder. Wanneer contact met
familie, vrienden of in de supermarkt,
op straat niet altijd mogelijk is, biedt
de Luisterlijn uitkomst.

Wie worden wethouders in onze gemeente? Deze vraag kwam afgelopen
zondag ter tafel bij Café Schafrath. De zilveren ToerClub Nuenen organiseerde fietstoertochten met start in het Nuenense Park en finish op het
gezellige terras van Café Schafrath.

Informatiebijeenkomst
Op 30 juni, 8 juli en 9 september organiseert de Luisterlijn in Eindhoven
een speciale informatiebijeenkomst
voor nieuwe vrijwilligers. Je bent van
harte welkom om langs te komen en
te ontdekken wat jij kunt betekenen
voor een ander. Je krijgt uitleg over
de luistertraining en komt alles te
weten over het werk bij de Luisterlijn.
Interesse? Meld je aan via www.deluisterlijn.nl
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek,
per telefoon (088 0767 000), chat of
mail. Door te luisteren helpen bijna
1.500 getrainde vrijwilligers zorgen,

pijn en verdriet (even) het hoofd te
bieden. De Luisterlijn bestaat al meer
dan zestig jaar en wordt gefinancierd
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Behoefte aan
een gesprek? Bel 088 0767 000 of
chat/mail via deluisterlijn.nl.

Lambertus Concerten presenteert:

Liedrecital door
jonge virtuozen
Op zondagmiddag 19 juni sluit Lambertus Concerten het muzikale seizoen feestelijk af met bariton Woojin
Kim en countertenor Yeguk Kang.
Deze twee jonge fantastische Koreaanse zangers treden op met een
gevarieerd en origineel liedrecital.
Van aria’s uit Bachs Mattheus passie,
en opera’s van Händel, Rimsky-Korsakov en Wagner tot liederen van Schuman en hedendaagse liederen uit Korea. Plaats: Pleinzaal Theater Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Helmond.
Aanvang: 15.00 uur. Entree: €15,-.

Prokkelstage
Stichting Meedoen
Vorige week was de Prokkelweek.
Hierbij wordt aandacht gevraagd
voor integratie en participatie van
mensen met een (verstandelijke)
beperking. Stichting Meedoen
heeft een aantal prokkelstages geregeld in Nuenen.
De aftrap vond plaats bij Jumbo in
het centrum waar drie prokkel-stagiaires door Roland werden ontvangen
en door Lenie werden rondgeleid
door het magazijn, koeling en vriezer.
Ze moesten ook de handen uit de
mouwen steken; meehelpen met eierkoeken bakken, flessen sorteren bij
de emballage, vakkenvullen en helpen op de versafdeling en servicebalie. De stagiaires vonden het leuk om
het werk in een supermarkt eens van
een andere kant te zien en gesprekjes te hebben met klanten.
Ook bij Bibliotheek Dommeldal en
Dorpsboerderij Weverkeshof zijn
deelnemers van Stichting Meedoen
hartelijk ontvangen en hebben ze al
prokkelend leuke en leerzame ervaringen kunnen opdoen.

Hoe vullen mannen de functie van wethouder in? Mannen - en ook vrouwen zien het wethouderschap soms als een baantje. En wethouders van buiten
hebben geen binding met de inwoners van de gemeente die ze besturen. Zij
voelen zich ook niet echt betrokken bij het wel en wee in die gemeente.
Partijen die meedoen aan lokale gemeenteraadsverkiezingen zouden beter
moeten weten. Zorg voor geschikte kandidaat-wethouders (vrouwen én mannen) binnen de eigen gelederen. De geschiktste kandidaten kunnen dan in
aanmerking komen voor een wethouderszetel. De meeste stemmen gelden
en met voldoende raadszetels kun je dan ook de beste kandidaten meteen
voordragen.
Politie Nuenen is al drie maanden achter gesloten deuren in de weer met het
wethoudertje-kwartetspel. De verkiezingen voor de gemeenteraad waren op
16 maart en het is nu 16 juni. Precies drie maanden. Het kwartetspel had binnen drie weken afgesloten kunnen worden. Drie weken voor vier wethouders….meer dan genoeg.
Nu is aangekondigd dat de negentien volksvertegenwoordigers in de Nuenense gemeenteraad donderdag 16 juni gaan beslissen wie de wethouders
worden. Het zal mij benieuwen wie samen met CDA-burgemeester Maarten
Houben het dagelijks bestuur gaan vormen. Op naar een open en transparant
gemeentebestuur voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
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Vrijwilligers gevraagd voor
Fietsmaatjes Nuenen!
Fietsmaatjes Nuenen.nl is een stichting die zich inzet om mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking in onze maatschappij actief te blijven betrekken, doordat vrijwilligers met hen gaan fietsen in ons mooie
dorp, kernen en regio.
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor
mensen die graag fietsen, maar dit
niet meer alleen willen of kunnen. Dit
kunnen ouderen, mensen met een
beperking of tijdelijke blessure zijn.
Zij, de ‘gasten’, fietsen samen met een
vrijwilliger op een duofiets met een
elektrische trapondersteuning. De
vrijwilliger stuurt en de gast kan
meetrappen in zijn eigen tempo als
hij dat wil.
Door Fietsmaatjes komen mensen
met een beperking vaker buiten, zijn
ze meer in beweging en hebben ze
meer sociale contacten en activiteiten.
Na een succesvolle start in 2020 bezit
de stichting Fietsmaatjes Nuenen.nl
een viertal duofietsen en een rolstoelfiets, mede dankzij donaties en
giften van de gemeente, sponsoren,
maatschappelijke fondsen en particulieren.

Vanwege de grote vraag om gebruik
te mogen maken van de duofiets en
de rolstoelfiets is onze stichting op
zoek naar vrijwilligers om samen met
onze ‘gasten’ onze mooie omgeving
te verkennen.
Als vrijwilliger fietst u met een ‘gast’
en samen kiest u een tijdstip en route
uit voordat u een optie neemt op een
van de vier duofietsen of de rolstoelfiets.
Indien u zich meldt als vrijwilliger
wordt u uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een van onze coordinatoren waarin nadere informatie zal worden verschaft. Nadien gaat
hij of zij met u een proefrit maken.
Voor u zal een VOG worden aangevraagd.
Enkele reacties van onze vrijwilligers:
“Ik vind het fijn om met opa te kun-
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Avondvierdaagse Nuenen
Start circa 18.30 uur
Alle avonden H.S.C.N., Lissevoort
Vrijdag start de 5 km om 18.50 uur
Flessenactie
Jongerenkoor Jocanto
18.00 uur en 22.00 uur
www.jocanto.nl
Workshop Siroop
info@natuurlijkmaartje.nl
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, te Nuenen

Jaarlijkse bedevaart
09.30-10.30 uur
van Valkenswaard naar Handel
met rustpunt aan Park te Nuenen

Onthulling monument De Schutsboom
13.15 uur
op het Servaasplein in Lieshout

Ameezing BROADWAY 20.00 uur
Orkest GMK, Het Klooster
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Repair Café Laarbeek
13.30-16.00 uur
Dorpshuis Grotenhof 2, Lieshout

Mantelzorgactiviteit
13.30-15.30 uur
Weverkeshof Nuenen

IVN Plantenwandeling
19.00 uur Schoutse Ven met IVN
per fiets vanaf Het Klooster.
Start aan Breeldere Schoutse Ven
Bewonersavond
19.30 uur
Dorpshuis Grotenhof 2, Lieshout

Infobijeenkomst Gerwen verduurzaamt
19.30-21.30 uur Zaal D’n Heuvel in
Gerwen. Aanmelden t/m 13 juni
stroomversnelling@nuenen.nl

Wette’s Dorpsfestijn
de Koppeldreef in Nederwetten.

Kienavond Lieshout
19.30 uur
Dorpshuis Lieshout

Graffity kunst spuiten
13.00-17.00 uur
Tunneltje van het Stremkespad
onder de Europalaan

Cultuur Avonduur
19.30 uur
Film, Het Klooster, Nuenen

Openluchtconcert Gypsy Jazz
20.00 uur
Het Huysven, Huikert 35, Gerwen

t/m 31 juli:
t/m oktober:
Elke zondag:
Elke maandag:
Elke dinsdag:
Elke Woensdag:

Elke donderdag:
Elke zaterdag:
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20

JUN

Di

21

JUN

24
t/m
27

De stichting Fietsmaatjes Nuenen rekent op uw medewerking om onze
doelgroep veel plezierige ritten te
kunnen bezorgen in onze mooie regio.

De enige echte
Gerwense
Vlooienmarkt

Graag nodigen we je uit dit webinar
gratis te volgen. Het webinar wordt
in samenwerking met LEVgroep via
Zoom gegeven en verzorgd door
Lieke Bos, trainer van MantelzorgNL.
Na aanmelden ontvang je een link
om het webinar te kunnen volgen.

Samen de stad, het bos of een knooppuntenroute verkennen met een
duofiets! Geweldig!”
Indien u interesse heeft kunt u bellen
met 06.22776595 of mailen naar
info@fietsmaatjesnuenen.nl.

Op zondag 26 juni a.s. is het zover. Op
ons mooie Heuvelplein vindt u precies weer wat u zoekt, en kunt u met
wat kleingeld flink inkopen. Ruim gesorteerde kramen met voor elk wat
wils. Natuurlijk mag een lekker bakske koffie niet ontbreken. Ook kan er
een lekker broodje worden gekocht.
Drumfanfare Jong Leven is maar wat
blij om u allen te mogen verwelkomen op onze Gerwense vlooienmarkt. Bijna drie jaar zijn er nu spullen verzameld dus onze opslagplaatsen zuchten naar ruimte.
Op zaterdag 25 juni zullen wij weer
tussen 8.00 en 12.00 uur de straten
binnen de bebouwde kom rondrijden om uw spullen, mits verkoopbaar, op te halen. Zet deze vanaf 8.00
uur langs de weg. Wij hopen op uw
medewerking en begrip dat wij niet
alles kunnen verkopen op onze
markt. Zo zullen wij geen meubels,
plastic tuinsets, witgoed en verdere
onbruikbare spullen meenemen.
De vlooienmarkt opent haar poorten
op zondag 26 juni om 10.00 uur en
duurt tot 14.00 uur. De verkoop per
opbod start om 11.00 uur. Hopelijk
zien wij u dan 26 juni op onze enige
echte Gerwense vlooienmarkt. En natuurlijk is de toegang gratis.

JUN

Gerwense Vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven
10.00-14.00 uur
Heuvelplein, Gerwen
Het Blue Planet Harp Ensemble
15.00 uur
‘Waterlelies in het park’
Clemenskerk in Nuenen

Een tuin
25 in Nuenen
Za

JUN

Zo

26

JUN

Zo

26

JUN

Fotowedstrijd ‘NGN 200’
Foto’s inzenden t/m 31 juli naar fotowedstrijdngn200@hotmail.com.
15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs
Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen,
ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort
13.30-15.30 uur WLG Inloop D’n Heuvel Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
09.30-12.00 uur Inloopochtend. Heemhuis van De Drijehornick
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep, Goudvinkhof 12A, Nuenen
13.00 uur Kwiek beweegroute,verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van de tennisvelden op
sportpark De Lissevoort
19.30 uur Kienen, Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout
14.00-16.15 uur Kienen, D'n Heuvel te Gerwen
11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

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

Zorgen voor een ander doe je vaak uit liefde en toewijding. Maar hoe zorg
je nou voor je eigen gezondheid? Deze vraag staat centraal tijdens dit
webinar.
Samen kijken we naar jouw mantelzorgsituatie vanuit de 6 dimensies
van positieve gezondheid:
• Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
• Mentaal welbevinden – Ik voel me
vrolijk
• Zingeving – Ik heb vertrouwen in
mijn eigen toekomst
• Kwaliteit van leven – Ik geniet van
mijn leven
• Meedoen – Ik heb goed contact
met andere mensen
• Dagelijks leven – Ik kan goed voor
mezelf zorgen

Ja we mogen weer, dus ook rommelen, struinen langs vol gepakte
kramen. Lekker meebieden op
mooie artikelen bij d’n opbod. De
vlooienmarkt in Gerwen is terug.

JUN

Ameezing BROADWAY 15.00 uur
Orkest GMK Het Klooster
Jaarlijkse bedevaart van Handel naar
Valkenswaard 15.00-16.15 uur

nen fietsen en op deze manier contact te hebben. Ik vertel van alles over
de omgeving. De tijd die ik erin steek
is het dubbel en dwars waard en
hoop dit nog jaren te kunnen doen.
Ik word blij als ik buiten beweeg sámen met iemand die er ook blij van
wordt.

Meld je aan voor het gratis
webinar over mantelzorg
en positieve gezondheid

Een tuin in Nuenen
In Nuenen is een tuin
Vol wonderen der natuur.
Een smalle drukke weg
Voert uit het dorp daarheen.
Maar eenmaal in die hof
Ben je in een paradijs
Waar bloemen, boom en plant
Het oog en hart bekoren.

Wil je meer informatie? Neem dan
contact op met Steunpunt Mantelzorg via: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl of tel: CMD 0402831675.

Datum: donderdag 23 juni
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: online, vanuit je luie stoel
via Zoom
Aanmelden: via Leren met LEV:
lerenmetlev.nl/inwoners/default.
asp?training=524.

Onthulling monument
‘De Schutsboom’ in Lieshout
Op zaterdag 18 juni omstreeks 13:15 uur onthult het Sint Servatius Gilde
op het Servaasplein in Lieshout, bijna 2 jaar na de oorspronkelijke planning, monument ‘De Schutsboom’.
Tijdens de voorbereidingen van het
600 jarig jubileum van het gilde werd
onder andere als idee geopperd de
inwoners van Lieshout en Mariahout
een blijvende herinnering aan dit jubileum te schenken. Het werd een
(ceremoniële) schutsboom, een van
de kenmerkende objecten die bij gildes in gebruik zijn. Het was de bedoeling in 2020 met de onthulling
van dit monument de viering van het
jubileum af te sluiten. Door de coronamaatregelen kon dit toen helaas
niet doorgaan.
In de afgelopen maanden hebben
gildebroeders van Sint Servatius
grondige voorbereidingen getroffen
om het monument alsnog te plaatsen. Het plateau voor het monument
kreeg dezelfde vorm en is van hetzelfde materiaal als van de naastgelegen beeldengroep ‘Toekomst door
Samenspel’ die sinds 1998 op het Servaasplein staat.Het monument krijgt
zaterdag zijn voltooiing door het
plaatsen van de kroon aan de top van

de paal waarna het gilde haar toezegging nakomt het monument aan
de Lieshoutse- en Mariahoutse bevolking over te dragen.
De onthulling is een openbare aangelegenheid waar iedereen van harte
welkom is. Na de officiële plichtplegingen is er gelegenheid om met de
gildebroeders een biertje te drinken.

Installatie dorpsraad Nederwetten
Dinsdagavond 7 juni is de nieuwe dorpsraad Nederwetten geïnstalleerd door
burgemeester Houben. Hierbij waren ook de afgetreden dorpsraadsleden aanwezig. In de toespraak van de burgemeester bedankte hij de afgetreden
dorpsraadsleden voor hun enthousiaste en constructieve inzet voor de belangenbehartiging van Nederwetten en wenste hij de nieuwe dorpsraadsleden veel succes.

Je dwaalt langs smalle paadjes
In zon en schaduw rond,
Na elke bocht opnieuw verrast:
Door een waterval van rozen,
Een boom als een sculptuur,
Een bank om stil te rusten,
Een vijver die doet dromen,
Of een mooi natuurpoëem.
In Nuenen is een tuin
Vol wonderen der natuur
En dierbare herinneringen,
Elke dag en elk uur.
Gedicht geschreven door Leo Mesman (voorheen Nuenense, nu
Utrechtse) dichter, geschonken aan
Jacqueline Bedaux-Nas en medewerkers van van https://www.dewalburg.nl

Onderste rij v.l.n.r.: Marloes de Brouwer, Laura van Donkelaar, Carolina Blok-Tournoy,
Eddy Odijk. Bovenste rij v.l.n.r.: Leo Evers, Ruud Jansen, burgemeester Maarten Houben, Maarten van Rossum.

ROND DE LINDE week 24

Donderdag 16 juni 2022

Sportieve en zonnige Van Gogh-fietstochten DéDé Dance sleept 4 bekers
binnen tijdens nationale finale!
van ToerClub Nuenen
Tekst en foto’s: Cees van Keulen (fotoCeez)

Een mooi zonnetje en een licht briesje karakteriseerden de Van Goghfietstoertochten vanuit Nuenen. Ruim honderdvijftig sportieve fietsers
gingen zondag 12 juni van start bij Café Schafrath in het Nuenense Park.
Er was keuze uit vier afstanden: 55, 85, 115 en 150 kilometer. De 50 kilometertocht ging naar Vlierden en via een andere route terug naar Nuenen. De wat langere tochten voerden de toerfietsers naar de Loonse en
Drunense duinen en retour naar het Nuenense Park.
De eerste sportieve fietser meldde
zich zondagochtend om half acht bij
de organisatoren van ToerClub Nue-

nen, een kleurrijke club die al ruim 25
jaar actief is in Nuenen, Gerwen en
Nederwetten. Toerclubs Café Wilhel-

mina uit Eindhoven en Gerrie van
Gerwen uit Olland waren met tientallen renners prima vertegenwoordigd. Opvallend was het grote aantal
vrouwen onder de deelnemers, waaronder ook Velocity Ladies Eindhoven.
De deelnemers waren vol lof over de
fietsvriendelijke routes door het
mooie Brabantse landschap. Na terugkomst bleef het nog tot laat in de
middag gezellig op het ruime terras
bij clubhuis Schafrath.

Deelnemers aan de Van Goghfietstoertochten gingen van start vanaf café Schafrath…..

sGerwen in de Bergen tijdens

de Kindervakantieweek

Op 24, 25 en 26 augustus gaan we los in de Bergen van Gerwen tijdens de
Kindervakantieweek! In 10 groepen gaan de kinderen met begeleiders
zich wanen in de bergen. In deze 16e editie van de Kindervakantieweek
gaan 110 kinderen en ruim 80 vrijwilligers aan de slag om met hun groep
hun activiteit in de bergen vorm te geven. Daarnaast is er natuurlijk weer
tijd voor heel veel (water)spellen en workshops. Het wordt weer een fantastisch evenement, waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen.
De bergen worden op 24 augustus
om 09.30 uur geopend. De hele dag
zijn de kinderen op het terrein bezig
met het werken aan hun berglandschap. Waterspelletjes zorgen voor
de nodige afwisseling.
Op donderdag 25 augustus vindt
vanaf 19.00 uur op het terrein aan De
Huikert het jaarlijkse volleybaltoernooi plaats. Iedereen vanaf 12 jaar
kan hieraan meedoen (dus ook vol-

wassenen) in een team van minimaal
6 personen. Inschrijven kan via het
formulier op de website www.
jeugdactiviteitengerwen.nl
onder
‘contact en inschrijven’.
Vanaf 19.00 uur gaat het terrein dan
ook echt open voor publiek. Alle ouders, opa’s, oma’s en verdere familie
en vrienden zijn welkom in de bergen om bij de kinderen te kijken wat
voor moois ze bedacht en gemaakt

hebben. Om 20.00 uur sluiten we
Gerwen in de Bergen af. Iedereen kan
dan genieten van de bekende feestavond voor jong en oud.
Wil je deze Kindervakantieweek niet
missen? Je kunt je inschrijven via
onze website www.jeugactiviteitengerwen.nl. Onder ‘contact en inschrijven’ vind je het aanmeldformulier
voor deelnemers. Vol is vol!
Ook het aanmeldformulier voor vrijwilligers is te vinden op onze website. Zonder vrijwilligers is het voor
ons onmogelijk om de Kindervakantieweek te organiseren. We hebben
voor deze editie echt nog groepsleiders en spelleiders, worksshopbegeleiders nodig. Dus papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s, broers en zussen: schrijf
je in.

Afgelopen zondag, 12 juni, sleepten de 4 Démoteams van DéDé Dance 4
maal een prijs binnen tijdens de nationale finale van danswedstrijd Shell
We Dance Event in ‘Theater Junushof’ in Wageningen! Tijdens de voorrondes wisten de teams van DéDé zich te kwalificeren voor de nationale Finale in 4 verschillende categorieën. Onder toeziend oog van een deskundige jury, werden alle groepen beoordeeld op o.a. choreografie, techniek
en presentatie.
In deze teams dansten ook de Nuenense Esmée Bittner, Joy Bloos, Sanne Donkers, Nienke van Gestel, Sophie Kusters, Femke Smetsers, Lotte
Ventevogel, Linne Verhoeven & Janne Vogels. Ook de Nuenense coach
Ilona Tempelaars is erg trots op de
prestatie van haar team D-Sparkle.
Zo behaalden de teams D-Sparkle
en D-Struction een mooie tweede
plaats in de categorie freestyle &
team D-Unique een derde plaats.
Het team D-Revolution deed voor de
eerste keer in de geschiedenis van
DéDé Dance mee aan de nationale
finale in de categorie hip hop. Hier
wisten zij ook nog eens een tweede
plaats te bemachtigen.

We hebben jullie hulp hard nodig! We
hopen jullie allemaal te zien tijdens
Gerwen in de Bergen! Het belooft
weer een mooi spektakel te zijn.

Geslaagd 35- jarig Jubileumfeest van TV Nederwetten

Jeugdweekend Juventud
was weer een groot succes!

Zondag 12 juni vierde Tennisvereniging Nederwetten haar 35 (+1) jarig
Jubileum! Eigenlijk zou daar vorig jaar bij stilgestaan worden, maar het
alom bekende virus stak er een stokje voor. Dit jaar geen hindernissen te
nemen en het bestuur en vele vrijwilligers staken de handen uit de
mouwen.

Vrijdagavond 3 juni om 18.00 uur stonden de ruim negentig deelnemers
van het jeugdkamp klaar op het sportpark van RKGSV Gerwen. Waar
zouden we toch naar toe gaan op kamp? Tot het laatste moment hebben
we het geheim kunnen houden. De eindbestemming dit jaar was ‘Kampeerboerderij De Boschkant in Bakel’. De auto’s en de bagage was inmiddels ingeladen en we konden vertrekken…

Resultaat was een enorm gezellige
dag, die werd geopend met een toast
op het jubileum, maar óók op ons
clubhuis, het Paviljoen, dat is gerenoveerd. Dankzij de inzet van de vrijwilligers heeft dat een heuse metamorfose ondergaan. Het Paviljoen is weer
helemaal bijdetijds en het ligt er
práchtig bij! Het is beslist het vermelden waard, dat ons trouwe lid Jan
Renders het allereerste clubhuis mee
heeft gebouwd en in alle volgende
versies van het clubhuis een zeer
groot aandeel heeft gehad. Voor zijn
niet aflatende inzet (want hij doet
nog zó veel méér) is Jan Renders bij
deze gelegenheid in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid. Chapeau!
’s Middags konden de leden deelnemen aan een Tennisclinic met als
trekpleisters een Slingerback (de update van het ballenkanon) en een
snelheidsmeter van de services. De
BBQ die volgde, was duidelijk met
veel aandacht en liefde bereid. Die
was voortreffelijk! Een drankje samen, en héél veel gezelligheid later,
sloten we deze prachtige dag, waaraan zelfs de zon een mooie bijdrage
heeft geleverd, af. De vereniging nodigt geïnteresseerden van harte uit
om de fijne sfeer bij ons te komen
proeven. Informatie en contactpersonen vindt u op onze website. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd.

FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN

22 juli t/m 31 jui

Landgoed Gulbergen | Nuenen

bloementuin.nl

Aangekomen op de kamplocatie
werden de slaapplaatsen in orde gemaakt, waarna het programma kon
beginnen. De teams moesten bij elkaar gezocht worden door middel
van een puzzel. Het thema van dit

kamp was ‘Moviepark Juventud’ wat
dus geheel in het teken stond van
films. Nadat de teams gevonden waren werden er allerlei spellen gespeeld uit het TV-Programma ‘De Alleskunner’. Van alles kwam voorbij:

RKSV Nuenen zoekt vrijwilligers voor de functie van beheer
Vrijwel iedere dag van de week wordt er gevoetbald en getraind op het
sportcomplex van RKSV Nuenen ‘Oude Landen’ aan de Pastoorsmast. En
iedere dag opnieuw wordt deze mooie accommodatie beheerd door een
groep van enthousiaste mensen, die ervoor zorgt dat het complex geopend en gesloten wordt, dat alles schoon blijft en dat alle spullen, zoals
goals, hoekvlaggen, hesjes, pilonnen en ballen beschikbaar zijn voor iedereen. Door beheer wordt geregeld dat alles rondom het voetballen
vlekkeloos verloopt voor iedereen die op het sportcomplex komt sporten. Met andere woorden de mensen van beheer zijn een onmisbare
groep voor de vereniging.
Vanaf het nieuwe seizoen gaan echter een aantal mannen uit deze
groep van hun welverdiende rust
genieten. Ze zijn jaar in jaar uit het
gezicht van het beheer van de club
geweest, maar nu is de tijd gekomen
dat de inspanningen die bij de beheertaken van de club horen, fysiek
voor hen echt te zwaar zijn geworden.
En daarom is men bij RKSV Nuenen

Voor de zomervakantie vonden de
jaarlijkse audities plaats voor de
nieuwe samenstelling van de 4 Démoteams van DéDé Dance. Honderden leerlingen deden hier aan mee
en uiteindelijk bleven er 4 groepen
in verschillende leeftijdscategorieën
over. De leerlingen komen allemaal
uit de verschillende locaties van
DéDé Dance en trainen vanaf september wekelijks samen tijdens de
speciale Démoteam-trainingen. Er is
zelfs een trainingsweekend geweest
om het hoogst haalbare eruit te krijgen.
Wil je meer info over DéDé Dance of
de Démoteams? Kijk dan op www.
dededance.nl of bel met het hoofdkantoor in Veldhoven; 040-2544052.

naarstig op zoek naar nieuwe mensen die deze beheertaak op zich willen nemen, zodat ook volgend seizoen alle leden, maar ook alle teams
van andere verenigingen die wedstrijden komen voetballen, dit zonder problemen kunnen doen. Mensen die het leuk vinden aan te sluiten
bij een gezellige groep en die er
graag voor zorgen dat de trainingsavonden en/of de weekenden iedere

keer weer een sportief succes worden voor alle leden van de club.
Een beheerfunctie is niet zomaar
een functie. Het is een functie met
veel verantwoordelijkheden, want
zonder beheer wordt het moeilijk
voetballen.
Hopelijk zijn er mensen die deze ‘oproep’ lezen en denken: “dat is nu net
een mooie vrijwilligersfunctie voor
mij. Ik draag RKSV Nuenen een
warm hart toe en ik wil graag mijn
steentje bijdragen aan het welslagen van de sportieve activiteiten die
er op het sportpark plaatsvinden.”
Lijkt het je wat? Maak dan een afspraak voor gesprek. Dit kan door
een mailtje te sturen naar Joep Janssen: joepjanssen1958@gmail.com.
Telefonisch contact opnemen kan
ook via: 06 41 666 085.

eieren gooien, een watergevecht,
ballonnen blazen en beschuiten
eten. Na de spellen had de cateringwerkgroep lekkere poffertjes klaar.
Het avondprogramma bestond uit
een spooktocht, waarna een paar
uurtjes geslapen kon worden.
Zaterdagochtend bestond uit voetbalwedstrijden en diverse spellen
zoals touwtrekken over een zeepbaan en vakken schieten. Daarna
werd er heerlijk geluncht met broodjes knakworst. Het middagprogramma bestond uit diverse (water)spellen, waarbij de nodige kliederboel
ook niet mocht ontbreken. Zaterdag
werd afgesloten met een barbecue
en een feestavond, waar het tot in de
vroege uurtjes erg gezellig was. De
zondag begon met een lekker
‘broodje ei ontbijt’ waarna alle kinderen een film te zien kregen in onze
bioscoop. Na afloop werden er allerlei vragen gesteld over hetgeen ze
gezien hadden. Ook mocht deze
ochtend de ‘Squid Game’ niet ontbreken en waren er nog diverse spellen. Toen elk team hun quizmap en
knutselopdrachten hadden ingeleverd mocht iedereen een frietje en
een snack uitzoeken. De middag
werd afgesloten met de prijsuitreiking waarna alle kinderen weer huiswaarts keerden.
Het was een actief weekend. Via
deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken voor hun deelname of vrijwillige inzet. Ook de sponsoren bedankt. Zonder jullie was dit
weekend niet mogelijk. Wij zijn trots
dat er ruim negentig kinderen en
zestig vrijwilligers dit fantastische
weekend mogelijk hebben gemaakt.
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Zwemmers Z&PV Nuenen
presteren in 2 zwembaden

SPORT

Door Martin de Wildt

Programma

Afgelopen weekend hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen in 2 zwembaden topprestaties neergezet. In Eindhoven namen 5 meiden deel aan
de Nederlandse Junioren Kampioenschappen, terwijl in Roosendaal 4
jonge zwemmers het water in gingen bij de Regionale Minioren finales.

NKV KORFBAL
Zaterdag 18 juni
OEC 1- NKV 1 .......................................15.30
Tiel 4 - NKV 2 ........................................12.00

NJK
Tijdens de door de KNZB in samenwerking met Z&PV Nuenen georganiseerde NJK in Eindhoven kwamen
totaal 5 zwemsters aan de start.
Daarbij was Julie van Nispen (2008)
de enige met 4 individuele starts, op
de 400, 200, 100 en 50m vrije slag.
In het veld met de allerbeste junioren van Nederland en samen met
zwemsters van een jaar ouder, wist
Julie zich naar respectievelijk een
26e, 32e, 41e en 47e plaats te zwemmen. Daarbij wist ze op de 100vrij
wel voor het eerst onder de 1.05 te
duiken met een nieuw persoonlijk
record van 1.04.81.
En samen met Arlyn Schouten, Ines
Keijzers, Liselot van der Velden en
Lotta van Kemenade werden er op 2
estafettes beide keren aangetikt op
een keurige 18e plaats.
Miniorenfinales
Bij de miniorenfinales waren er geen
estafettes, maar alleen individuele
starts voor Costa Caboni, Fin Horrocks, Alissa Rooijakkers en Rink
Vlemmix.
Costa (geboren in 2012) wist op zaterdag op de 100vrij een 8e plaats te
behalen en zwom op de 100wissel
naar plek 5. Dat was tevens de hoog-

ste plaats voor een zwemmer uit
Nuenen, al wist Rink (2010) dat wel
op zondag maar liefst 3 keer te bereiken, op de 100 vrij, 100 school en
de afsluitende 200 wissel.

En op vrijwel alle afstanden werden
daarbij persoonlijke records verpulverd, zoals de verbetering van maar
liefst 22 seconden van Rink op de
200wissel, van 3.40.42 naar 3.18.10

Voor Alissa (2011) waren er net als
voor Rink totaal 5 top 10 klasseringen, met als hoogste plek 6 op de
200 vrij, 100 rug en 200 wissel. De
laatste top 10 plek was er voor Fin
(2010), die naast twee 13e en een
12e plaats naar plek 8 zwom op de
200 vrij.

NK senioren
Komend weekend staat het volgende Nederlands Kampioenschap op
de agenda, ditmaal voor de senioren
in Amersfoort. Met totaal 10 deelnemers is Z&PV Nuenen ook daar weer
sterk vertegenwoordigd.

Minioren ploeg Z&PV Nuenen Vlnr : Trainster Marie-Louise, Costa, Alissa, Rink en Fin

In juli loopt het sportseizoen 2021/2022 ten einde. Om die reden heeft
het bestuur van Badminton Club Lieshout zich al volop verdiept in het komende seizoen 2022/2023. De competitieteams zijn ingeschreven en de
indeling van de speelavond is tegen het licht gehouden. Besloten is om in
dit laatste geen wijzigingen aan te brengen, omdat de aangeboden trainingen en speeltijden prima lijken te passen bij de leden.
Geen wijzigingen

Jeugd
De jongste jeugd van Badminton
Club Lieshout begint om 18.30 uur.
Deze jeugd valt in de leeftijdscategorie 7-12 jaar en krijgt begeleiding en
training tot 19.30 uur. Gedurende dit
uur komt de wat oudere jeugd ook
binnen. Zij komen om 19.00 uur en
beginnen dan aan hun training. Die

Eigenlijk wisten we het al op 22 mei 15:00 uur, toen we 1-1 gelijk speelden
tegen Pushphaira. Kampioen worden van de zesde klasse heren.
Er was slechts één dingetje: Braakhuizen zou moeten verliezen van NieuwWoensel en dan wisten we het zeker.
Maar die wedstrijd, die op ongeveer
hetzelfde moment werd gespeeld,
werd gestaakt vanwege iets. Vandaag(12-6) werd deze wedstrijd opnieuw gespeeld en wist NieuwWoensel Braakhuizen 6 keurig alsnog van de mat te spelen met 6-3 en

weten we zeker, RKGSV 6 staat officieel bovenaan de ranglijst op het
einde van het seizoen .
Het feestje is al gevierd, de barbecue
is al geweest, maar wat is het lekker
om nu ook te weten dat we terecht
een feestje gevierd hebben en terecht de barbecue opgestookt hebben! Eigenlijk wisten we het al.

Jeugdteam TV Wettenseind
kampioen geworden!

Badminton Club Lieshout

In de afgelopen jaren is er nog wel
eens geschoven in de indeling van de
speelavond van Badminton Club
Lieshout. Zo is er een tijdje maar één
jeugdgroep geweest en trainden de
senioren wat later. Inmiddels lijken
de huidige speel- en trainingstijden
het beste aan te sluiten bij de wensen
van de leden. Om die reden heeft het
bestuur besloten deze tijden ook komend seizoen te hanteren.

RKGSV 6 voetbalkampioen!

oudere jeugd (leeftijdscategorie 1217 jaar) speelt dan tot 20.00 uur.
Senioren
Om 20.00 uur komen de senioren
binnen (leeftijdscategorie 18 jaar en
ouder). Zij hebben de keuze om deel
te nemen aan de training of om vrij te
spelen. Bij de jeugd is die keuze er
niet: de jeugd traint altijd samen. De
training bij de senioren begint om
20.00 uur. Badminton Club Lieshout
zou graag zien dat alle senioren deelnemen aan deze training. Van training wordt je immers beter en leer je
het spel beter beheersen. De training
is daar dan ook op gericht en geschikt voor alle niveaus. De training
bij de senioren duurt 50 minuten; dus
tot 20.50 uur. Na dat tijdstip spelen
de senioren vrij en wisselen ze om de

20 minuten. Komend seizoen zal
deze indeling dus hetzelfde zijn als
het afgelopen seizoen.

Zondag 29 mei is er nog een jeugdteam van TV Wettenseind ongeslagen kampioen geworden. De jongens die voor het eerste meespeelden met de groene
competitie wonnen vijf van hun zeven wedstrijden en speelden er twee gelijk.
Pas op de laatste speeldag viel de beslissing en bleef het team van TV Wettenseind hun naaste concurrenten TPC Eindhoven Noord en Carolus drie punten voor.
Afgelopen maandag hebben de ouders de kinderen gehuldigd en de voorjaarscompetitie afgesloten met een ouder/kind toernooi en na afloop een
hapje en een drankje. In het najaar gaan de jongens weer proberen om deze
mooie prestatie te evenaren.

Ook eens meedoen ?
Wil je ook eens trainen en een lekker
potje badminton spelen? Kom dan
naar sporthal de Klumper in Lieshout
en sluit aan bij je leeftijdsgroep. Als je
je sportkleding meebrengt kun je
meedoen. Een racket kopen is niet
meteen nodig: je kunt er altijd een lenen van Badminton club Lieshout.

Dames
T.V. De Goudhoek
Kampioen
Het was afgelopen donderdag 9 juni
afwachten voor het Damesteam van
tennisvereniging De Goudhoek. Zij
hadden een week eerder al hun laatste competitiewedstrijd gespeeld en
stonden daarmee voorlopig op de 1e
plaats. De nummer 2 van de poule
moest echter nog een inhaalwedstrijd spelen op 9 juni en van die uitslag hing het kampioenschap af.
Rond 17.30 uur die middag kwam het
verlossende bericht: T.V. Uden had
net 1 puntje laten liggen in Nijnsel en
daarmee werd het Kampioenschap
beslecht in het voordeel van T.V. De
Goudhoek! Hierbij mag dan zeker
ook vermeld worden dat de Dames
van T.V. De Goudhoek ongeslagen
kampioen zijn geworden, zij hebben
in totaal 6 wedstrijddagen gespeeld
waarvan 4 gewonnen en 2 gelijkgespeeld.
Het Kampioenschap kon die avond
meteen gevierd worden tijdens het
afsluitende uitje van het team. De dames poseerden met veel plezier met
deze gefingeerde kampioensbeker!

Trainen is een goed middel om beter te worden! Ainara geeft instructie.

Het winnend team v.l.n.r.: Semm van den Nieuwenhof, Mika Lamers, Sven Sanders, Lucas Ringeling, Jesse Nouwens en Teun Paardekooper.

ZLM Tour via Nuenen naar
finish in Mierlo
Tekst en fotografie: Cees van Keulen

Afgelopen zaterdag 11 juni werd de
voorlaatste etappe van de ZLM Tour
2022 verreden. De rit vertrok in Rucphen en kwam via Son en Breugel op
Nuenens grondgebied ter hoogte
van Nederwetten over Hooijdonk,
Hoekstraat, Soeterbeekseweg over
het bruggetje bij Soeterbeek naar de
Europalaan en dan via Nuenen over
Vorsterdijk en Opwettenseweg door
Eindhoven en Geldrop naar Mierlo.
Daar werden drie ronden gemaakt
over onder meer Lierop. In totaal 196
km. Geletruidrager van het algemeen
klassement was daar al, Olav Kooij die
in de sprint tweede werd. Hij werd
verwelkomd door kersenkoningin
Manou en de hofdames Lindy en
Daphne. Het werd een gezellige drukte in het Brabantse wielerdorp Mierlo.

Winnaar Olav Kooij in de gele trui op het
podium.

GESLAAGDEN
GESLAAGD
Annemijke Kraaijeveld
Zoë Sweegers
Timo Zandboer
Daniek Prinsen
Jesse
Nina

VOOR
HAVO, Novalis College
HAVO, Strabrecht College
Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum
HAVO, Eckart College
MAVO, Eckart College
VWO, Lorentz Casimir Lyceum

GEFELICITEERD DOOR:
Je vader, moeder en de rest van de familie
Veel liefs van Levi, Johan en Joyce
Rogier, Femke, Jordi, Marijn* en Daniek
Dikke knuffel papa, mama en sofie
Dikke kus mama
Liefs Caroline en Paul

Op de foto, zittend van links naar rechts:
Marion van Lierop, Marieke Liebregts,
Yvonne van den Hurk. Staand van links
naar rechts: Marian van der Heijden, Hilde van de Sande en Chantal Bekkers.

Doorkomst van de ZLM Tour op de brug in Nuenen.
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Luchtvervuiling in Brabant leidt
tot gezondheidsschade
Luchtvervuiling in Brabant zorgt voor veel schade aan de gezondheid
zoals astma, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Hoewel de lucht
afgelopen jaren steeds verder verbetert woont niemand in Brabant op
een plek met gezonde lucht. Een lagere blootstelling aan luchtvervuiling
levert altijd gezondheidswinst op.
De Brabantse GGD’en onderzochten
de luchtkwaliteit in Brabant. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit
in 2019. De GGD’en berekenden dat
inwoners van Brabant gemiddeld
358 dagen korter leven door de
luchtvervuiling. Bij 1 op de 5 kinderen is luchtvervuiling de oorzaak van
hun astma. Ruim 1 op de 5 volwassenen (40-plussers) heeft een hartvaatziekte door luchtvervuiling. De buitenlucht die inwoners inademen is
vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisge-

noot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt.
De luchtkwaliteit verschilt binnen de
provincie. Zo is de luchtkwaliteit in
Oost- en Zuidoost-Brabant het
slechtst. In alle regio’s is wegverkeer
de grootste bron van luchtvervuiling.
Na wegverkeer is in West- Brabant industrie ook een grote bron. In Noordoost- en Zuidoost-Brabant is landbouw een grote bron. Houtstook is in
de provincie Noord-Brabant een belangrijke bron van luchtvervuiling.

Twintig eerste
communicantjes in Nuenen
Twintig eerste communicanten uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten traden
naar voren in de H. Clemenskerk in Nuenen. Er waren zondag 12 juni twee ‘besloten’ diensten in de kerk aan het Park, per communicant waren 15 familieleden welkom bij de eredienst. De kerk was zo ingericht dat elke bezoeker alles
goed kon volgen, vandaar twee diensten en wel om half tien en om half twaalf.
Bij de familiefeesten na afloop waren meer mensen welkom.

De GGD’en in Brabant roepen gemeenten en provincie op om het belang van het verbeteren van luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in
beleid. Bij bouwplannen van gevoelige bestemmingen, zoals woningen,
scholen en verzorgingshuizen is het
belangrijk om rekening te houden
met de afstand tot de vervuilende
bron. De GGD roept alle gemeenten
op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo samen te
werken aan schone lucht. In het
Schone Lucht Akkoord werken het
Rijk, provincies en gemeenten aan
maatregelen en innovaties voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Inwoners kunnen bijdragen aan
gezonde lucht
Ook inwoners van Noord-Brabant
kunnen een steentje bijdragen aan
het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Laat de open haard of vuurkorf uit en
reis meer met de fiets of lopend in
plaats van met de auto. De GGD geeft
informatie over wat je zelf kunt doen
voor een schone lucht op de website
www.ggdleefomgeving.nl/lucht.
Ook kan iedereen zijn gemeente oproepen om mee te doen met het
Schone Lucht Akkoord.

De zeven vinkjes
Welkom in Nuenen, Joris Luyendijk
Neelie Kroes en Sylvana Simons
Haalden je bij Buitenhof door het slijk
Hoewel zij je boek niet hadden gelezen
Kwam er pittige respons
Hun kritiek mocht er wezen
‘Het zijn net mensen’
Als beste jongetje van de klas
Was Twan Huys de enige die het wel las
‘Dit kan niet waar zijn’
Alles klinkt anders in de Regenboogkerk
Dat maakt ‘De zeven vinkjes’ extra sterk
©Joke van Overbruggen

Twee communicantjes poseren bij De Aardappeleters, Ilana-Rosa (links) en Djanniya
fotoCeez

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

Woningmarkt in beweging

Afkoelen en kwakkelen
De woningmarkt gaat de komende jaren afkoelen: de huizenprijzen stijgen
minder hard en de hypotheekrente gaat verder omhoog, richting 4% in 2024.
Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn laatste economische rapport. De voorspellers van de centrale bank zien dit jaar nog een prijsstijging
van circa 14% en dat is al een kleine afvlakking. Maar de komende jaren zal die
afvlakking iets harder gaan: in 2023 voorziet DNB nog een prijsstijging van
3,7% en in 2024 circa 2,5%.
Nu weten we allemaal dat voorspellen een moeilijk vak is, omdat de toekomst
zeer onzeker is, maar laten we er voor het gemak eens vanuit gaan dat de koffiedikkijkers het bij het rechte eind hebben. Dan komt er een eind aan de gekte die reeds enige jaren op de woningmarkt heerst. Voor kandidaat-kopers is
dat goed nieuws. De gevolgen worden echter ook weer wat getemperd door
de verdere stijging van de hypotheekrente. DNB ziet die in 2024 oplopen naar
3,8% als gevolg van onder meer de economische onzekerheid en de oplopende inflatie. Dat leidt tot een vermindering van de leenruimte en dat zal dus een
matigend effect op de huizenprijzen hebben.
Een echte crisis op de huizenmarkt verwacht DNB-directeur Olaf Sleijpen overigens niet, zegt hij in De Telegraaf, ook niet als gevolg van de aanhoudende
oorlog in Oekraïne. “De huizenmarkt is en blijft krap, dat is een onderliggende
kracht die de huizenprijzen stut.” Uitsluitend een zware recessie of een financiële crisis kunnen een woningmarktcrisis veroorzaken. En die ziet hij niet opdoemen. De groei is er weliswaar even uit en de economie gaat ‘kwakkelen’,
maar volgens DNB zal er over het hele jaar toch een lichte groei zijn. Rabobank
en ABN Amro zijn iets pessimistischer en schatten de kans op
een recessie wat groter in. Duidelijk is wel dat de duur van
de oorlog in Oekraïne – en die kan niemand voorspellen – een doorslaggevende factor wordt. Verder zie ik
in de stellingname van DNB natuurlijk vooral bevestiging van de opvatting dat de prijsvorming op de woningmarkt voor een groot deel bepaald wordt door
het krappe aanbod. En dat het dus zaak blijft om dat
aanbod fors en snel te verruimen, met zo min mogelijk
kostenverhogende eisen en voorwaarden.
<< Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd in
nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van de
klankbordgroep van NVM Makelaars.>>
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

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

Orgelconcert
Rienk Bakker en
Lieke Geraats
Op 19 juni zullen organist Rienk Bakker en mezzo-sopraan Lieke Geraats
een bijzonder concert verzorgen op
het prachtige Vollebregtorgel in de
Sint-Genovevakerk in Breugel. Het
orgel heeft onlangs de driejaarlijkse
stembeurt ondergaan en zal daarom
weer als vanouds helder en fris klinken.
Het concert is gevarieerd met zowel
muziek voor orgel solo als muziek
voor orgel en zang. Naast werken
van de bekende componisten Bach,
Händel, Purcell en Frescobaldi zullen
er ook prachtige werken van de minder bekende componisten Boelee,
Distler, Hagen en Hanff te horen zijn.
Het concert begint om 16.00 uur en
de toegang is gratis met een vrije
collecte na afloop.

Cesar Zuiderwijk naar Laarbeek
Hij zag de meest legendarische zalen, rockte over de hele wereld en ‘is wel
wat gewend’, Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring. Toch
kijkt hij met veel plezier uit naar zijn optreden in ’t Anker in Beek en Donk,
25 juni aanstaande.
Zuiderwijk is te gast in de slagwerkshow Sounds of Drums van Harmonie St. Caecilia uit Lieshout. Het wordt
intiem en persoonlijk in een huiselijke setting. “Je moet het moment appreciëren, dat we bij elkaar zijn en
veel plezier hebben”, vertelt Zuiderwijk.
Wat het publiek kan verwachten? Sowieso Golden Earring hits in een slagwerkjasje, met de meester zelf op
drums. Spetterende acts van de Lieshoutse slagwerkers en solo momenten van Zuiderwijk. Cesar heeft een
heel scala aan acts, maar wil niets
vastleggen. “Ik houd niet van vooropgestelde dingen, het kan gaan over
augurkenblikken en het eerste drumstel tot het oplezen van drumgedichten. Het kan alle kanten opgaan. Ik
hou van improvisatie en dingen op
het laatste moment doen, dat houdt
je scherp.”
Zuiderwijk begon vijftig jaar geleden
zelf met drummen, hij is autodidact
en knutselde zijn eerste drumstel zelf
in elkaar. “Toen ik begon was ik dertien en er waren nog geen leraren. Er
was überhaupt geen geld om een
drumstel te kopen, laat staan om les
te nemen.” De ‘harmonieslagwerkers’
van nu bewandelen een heel ander

foto; de Beeldunie
(fotograaf: Gregor Servais)

pad, maar toch gaan die twee werelden samenkomen in een show vol
liefde voor het slagwerk.
Een moment om niet te missen dus!
Na afloop is er nog een gezellig samenzijn, met de muzikanten en met
de grote meester zelf. De avond in
Muziekcentrum ’t Anker start zaterdag 25 juni om 20.15 uur. Er zijn nog
enkele kaartje verkrijgbaar via www.
harmonielieshout.nl

Summa student zet zich in voor
een zorgzame buurt in Nuenen
Vanuit de opleiding sociaal werk aan het Summa college in Eindhoven
heeft Student Jessy de opdracht gekregen een maatschappelijke stage te
lopen. Onder de titel ‘We are in charge 2.0’ is hij aan de slag gegaan met
de challenge ‘Zorgzame buurten’ waarbij hij zijn skills en talenten heeft
ingezet voor een ander.
De challenge is uitgezet door LEVgroep Nuenen. Zij begeleiden en ondersteunen de student met het project. ''Het project wat ik heb opgezet
is een samenwerking tussen basisschool de Rietpluim in Nuenen en de
wijk'', vertelt Jessy. ''Ik wil de kinderen
van groep 7 meegeven dat het belangrijk is om wat vaker extra aandacht voor een ander te hebben. Zeker na de lastige coronatijd zijn er
mensen die het fijn vinden wanneer
je hallo zegt of gewoon even naar ze
glimlacht. Deze groep, die op zoek is
naar aanspraak of gezelligheid wordt
steeds groter. Om aan te geven dat je
op een simpele manier extra aandacht voor een ander kan hebben ga
ik samen met de klas kaartjes schrijven met een leuke zomergroet. De
kinderen bedenken zelf de tekst en
uiteraard zorgen we voor een extra
aardigheidje bij het kaartje. Vervolgens gaan we samen met de kinde-

ren de kaartjes ronddelen in de wijk
om de wijkbewoners een fijne zomer
te wensen.''

Sandor Löwik, namens GroenLinks-PvdA in
nieuw college van B en W gemeente Nuenen c.a.
Sandor Löwik (1972) woont met zijn
vrouw in Nuenen. Na zijn opleiding
Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente was hij een aantal jaren werkzaam in het bedrijfsleven.
Van 2006 tot 2019 was hij universitair
docent bij de Universiteit Twente
waar hij in 2013 ook is gepromoveerd. In 2019 is hij, vanwege het
werk van zijn vrouw, verhuisd naar
Nuenen en werd hij beleidsmedewerker bij de stichting Brabantse Milieufederatie in Tilburg waar hij zich
bezighield met natuur en biodiversiteit, energietransitie, circulaire economie en burgerparticipatie. Tot
2019 was hij raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks Oldenzaal.
Ook heeft hij in Oldenzaal de lokale
energiecoöperatie Boeskoolstroom
als burgerinitiatief opgericht.
We moeten zuinig zijn op onze planeet om deze leefbaar te houden
voor toekomstige generaties. Er zullen de komende jaren veel plannen
gemaakt en uitgevoerd worden om
Nuenen en Brabant duurzamer te
maken. Als wethouder Duurzaamheid en Maatschappelijk vastgoed

zet Sandor zijn kennis en ervaring
graag in om samen met gemeenteraad, inwoners en bedrijven te werken aan een duurzaam Nuenen, voor
nu en in de toekomst. Door op gemeentelijk niveau te verduurzamen
met aandacht voor een prettige leefomgeving, helpen wij mee om klimaatverandering tegen te gaan en
de opwarming van de aarde te verminderen.
Sandor vindt het belangrijk dat inwoners gezond en prettig kunnen leven.
Naast een schoon en gezond leefmilieu, is ook het welzijn van inwoners
belangrijk. Veel mensen worden gelukkiger door te sporten, lekker buiten bezig te zijn, bij een vereniging
actief te zijn of andere mensen te helpen. Als wethouder met ook sport en
verenigingen in zijn portefeuille, wil
Sandor bijdragen aan een groen, gezond en sociaal Nuenen c.a. voor alle
inwoners.
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Presentatie ‘Vrouw in Meervoud’
kunst en poëzie
Drie Brabantse vrouwen, dichteres Helma Michielsen uit Nuenen, kunstenares Els Coppens en dichteres Rennie van Windt stelden een kleurrijke bundel ‘Vrouw in meervoud’ samen. Het boek is een creatieve combinatie van naïef-realistische schilderijen en poëzie, die daarop geïnspireerd is. Dominee Ada Rebel, woonachtig in Nuenen, schreef een inleiding bij deze bundel.
De presentatie van dit boek vindt plaats op maandag 27 juni van 20.00 tot 21.30
uur in ‘De Regenboogkerk’ Nuenen. Het wordt een afwisselende bijeenkomst met poëzievoordracht, projectie van schilderijen en muzikale intermezzi door pianist Evert Kielen. De samenstellers van de artistieke bundel worden
geïnterviewd over hun motieven en Ada Rebel vertelt wat de bijbelse vrouw
Maria voor haar betekent. De avond, die vrij toegankelijk is, wordt gepresenteerd door Peter van Overbruggen.

Zelfhulpgroep HSP
heeft ruimte voor
nieuwe deelnemers

Welkom binnen bij Atelier Riki

Zelfhulp is een mogelijkheid om
met lotgenoten in contact te komen. De deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst
van de reguliere hulpverlening. In
een zelfhulpgroep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar
steunen en van elkaar leren. Door
het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je (h)erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde
probleem helpt!

Een van de deelnemende kunstenaars in Nuenen is Riki Rooijakkers. In
haar gezellige huis annex atelier zijn
diverse, voornamelijk abstract-figuratieve werken te zien.

De zelfhulpgroep HSP (hoogsensitief
persoon) is speciaal bedoeld voor
mensen die hoog gevoelig zijn.
Tijdens de bijeenkomsten krijg je de
ruimte om echt naar elkaar te luisteren en leer je beter om te gaan met
het hebben van HSP. Je staat er niet
alleen voor, krijgt antwoorden op talloze vragen en neemt zelf weer de regie in handen.
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt
lotgenoten dan ben je in deze groep
van harte welkom. Het ontmoeten
van elkaar en elkaar ondersteunen
staat centraal.
De groep komt op de oneven weken
op woensdagavond bij elkaar in Eindhoven.

Burendag 2022 van start
De inschrijving voor Burendag 2022 is afgelopen maandag van start gegaan. Iedereen die zijn buren beter wil leren kennen kan vanaf nu een activiteit aanmelden op Burendag.nl. Organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts zien dat er veel behoefte is aan verbinding tussen buurtgenoten na twee jaar van afstand houden. Met de 17e editie van Burendag willen ze die verbinding weer op duizenden plekken in het land faciliteren.
Meedoen in de samenleving begint
in je eigen buurt. Burendag is dan
ook ontstaan vanuit de gedachte dat
buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen.
Door op Burendag een activiteit te
organiseren kunnen buren op een
laagdrempelige manier met elkaar in
contact komen. Het maakt het gemakkelijker om buurtgenoten te leren kennen die je normaal niet zo
snel spreekt. Zo kan een burenbingo
of een spelletjesmiddag veel meer

betekenis hebben voor de buurt dan
men misschien in eerste instantie zou
denken.
Financiële bijdrage
Buren kunnen via Burendag.nl een
aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van
maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten en een Burendagpakket. Om hiervoor in aanmerking te
komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn
te vinden op Burendag.nl.

Muziek in de Cathrien

Vocaal Ensemble MUSA: En prière
Wat is er puurder dan A Cappella koorzang? Er komt geen ander instrument
aan te pas dan de menselijke stem, waarbij iedere individuele zanger zich ten
dienste moet stellen van de samenklank van het geheel. Het heeft ieder keer
weer iets magisch. Vocaal Ensemble MUSA o.l.v. Wiecher Mandemaker brengt
vandaag spannende koorwerken van 20e eeuwse componisten als Claude Debussy, Francis Poulenc, Ton de Leeuw en Frank Martin. Bezoek ook eens www.
muziekindecathrien.nl voor boeiende achtergrondinformatie bij het programma van vanmiddag. Registratie en betaling voor dit concert kunt u desgewenst vooraf regelen via de website https://www.muziekindecathrien.nl.
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 18 juni, 15.00 uur.

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep
of om je aan te melden kun je contact opnemen via mail/telefoon:
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 0402118328.
Voor meer informatie over Stichting
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website: www.zelfhulpnetwerk.nl.

Hyundai-equipe
op jacht naar
succes in de
Vechtdal Rally
Op zaterdag 18 juni kent de titelstrijd in het Open Nederlands Rallykampioenschap een vervolg in de
Prima-ACON-Vechtdal Rally in en
rond Hardenberg. Het is nog vroeg
in het seizoen, maar de derde rally
in het kampioenschap kan wellicht
al wat meer duidelijkheid gaan geven over hoe de verhoudingen liggen. Regerend Nederlands rallykampioen Bob de Jong en navigator Erik de Wild zijn de teleurstelling van de 5e plaats in de ELE Rally
te boven en zijn gebrand op een
goed resultaat in de Vechtdal Rally.
Met de Hyundai i20 R5 gaat het duo
voor minimaal een podiumplek,
maar het hoogste treetje lonkt…
De start is zaterdag 18 juni om 12:.30
uur vanuit het Servicepark in Hardenberg. Nog geen zes uur later is op dezelfde plek de finish. Op een totale
lengte van 222 km hebben de deelnemers er dan 126 kilometers tegen
de klok op zitten, waarvan een deel
op de prachtige zandwegen in het
Vechtdal. De Vechtdal Rally is gratis
toegankelijk voor het publiek.
Voor meer informatie kijk op www.
vechtdalrally.nl en volg Bob de Jong
Rallying op social media.

25 en 26 juni is het weer Landelijk Open Atelierweekend. Een unieke kans
om een kijkje in de keuken van verschillende kunstenaars te nemen, met
ze te spreken en misschien zelfs een mooi werk te kopen.

“Het beginnen aan een nieuw werk is
fantastisch, je begint op een mooi wit
doek en ik kan al mijn creatieve gevoelens loslaten”, vertelt Riki tijdens
een bezoek aan haar mooie atelier.
“Het gaat eigenlijk vanzelf; ik zet de
kleuren op met een paletmes en het
loopt in elkaar en ik laat dat gewoon
gebeuren.
Het Landelijk Open Atelierweekend
spreekt me enorm aan, omdat het zo
persoonlijk is. Het is zo fijn als je weet
waar het werk komt te hangen en dat
mensen zo enthousiast zijn over het
werk dat ze aangeschaft hebben.
Daar doe ik het voor.
Mijn werken hebben geen titel, ik
maak ze in vrijheid, dat iedereen erin
mag zien wat voor hen bijzonder is.
Er is geen goed of fout voor mij, het is
vrijheid, net als het maakproces dat
voor mij is.”

Het atelier van Riki, aan de Rutger van
den Broeckelaan 1 in Nuenen is zowel op zaterdag 25 juni als op zondag
26 juni van 11.00 - 17.00 open en iedereen mag vrijblijvend binnenlopen. Om een kijkje te komen nemen
of gewoon voor een kop koffie. Voor
meer informatie over Atelier Riki, kijk
op de site www.riki.nu.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Verdraaid, wij hoorden het in Keulen donderen!
Een columnist geniet een grote mate van vrijheid om nieuws te vergaren maar
belangrijker nog om zijn persoonlijke mening te verkondigen.
Dat Cees van Keulen een fan van W70 is en het CDA beslist niet zijn partij is,
heeft hij al eerder laten doorschemeren. Dat blijkt ook nu weer uit zijn column
in Rond de Linde van 9 juni jl.
Komt het daardoor dat hij Emile Drenth, vicevoorzitter van het CDA, verkeerd
citeert als deze Cees in een winkel in Nuenen vertelt waarom Bart van Lieshout
niet meteen zitting neemt in de raad? Of heeft Cees hem niet goed begrepen
of misschien niet goed geluisterd toen Emile uitlegde dat er geen sprake is van
passeren, zoals Cees ook eerder al de lezer wilde doen geloven?
Het tijdelijk vervangen van Bart van Lieshout door Cees Meijvis, nummer twee
van de CDA-lijst, is gebeurd met volledige instemming van fractie en bestuur
van het CDA.
Ook Emile Drenth staat volledig achter deze beslissing. Als voorzitter van de
vertrouwenscommissie was hij medevoorsteller van dit idee. Het is een goed
doordacht en gedragen bestuursbesluit.
Helaas geeft Cees van Keulen aan zijn nieuwsgaring soms een eigen invulling.
Zijn mededeling dat volgens het CDA-bestuur het niet passend is om met
slechts één raadszetel een wethouder te leveren is dan ook niet correct.
Het principe van hoor en wederhoor had hem andere en genuanceerdere informatie opgeleverd dan nu het geval is. Het citaat van formateur Frans Stienen uit het Eindhovens Dagblad wordt nu gebracht alsof dit de reactie van het
bestuur zou zijn geweest, wat NIET het geval is.
Bij de komende raadsvergadering op 16 juni zal onze fractievoorzitter hierop
nader ingaan. Jammer dat een gesprek zo verdraaid wordt en informatie klakkeloos wordt overgenomen.
Bestuur CDA-Nuenen c.a.

Misschien hebt u het stukje in het ED ook gelezen:

’Nergens in Brabant is de lucht gezond’
Het stuk begint met : ‘Teveel verkeer, landbouw en industrie’. Een ‘dodelijke
combinatie voor de lucht die Brabanders dag in dag uit inademen.’ Het verkeer
wordt als grootste vervuiler genoemd.
Gelukkig: de lucht is beter dan in de jaren 80, maar de daling is gestopt; de laatste tien jaar veranderde er bijna niets meer.
De GGD ’s adviseren de lokale overheden om bijvoorbeeld het openbaar vervoer en elektrische vervoersmiddelen te stimuleren. Ook het instellen van milieuzones voor vrachtverkeer en bestelauto’s, een lagere snelheid , minder
landbouwdieren en het aan banden leggen van houtstook worden geadviseerd.
En wat doet de gemeente Nuenen? Ja, er zijn heel veel 30-km zones ingesteld.
Dat is in ieder geval positief. (Hoewel er nog meer zouden mogen zijn: zo mag
je op het Wettenseind vanaf de geitjes tot net voor de Opwettenseweg 60 km
rijden. En dit stuk wordt veel gebruikt door fietsers, ook veel scholieren, op
weg naar Eindhoven. Bovendien is het een smal weggetje.)
Helaas wordt het verkeer uit Nuenen-West enkele extra kilometers rondgepompt om uiteindelijk op de Geldropsedijk uit te komen en daar de A270 op te
gaan. Deze weg hadden ze op een andere manier veel sneller kunnen bereiken
zonder de bewoners van de Opwettenseweg te hinderen en de bevolking van
Nuenen-Zuid extra lastig te vallen. Die hebben immers hun handen al vol aan
het verkeer dat dagelijks over de A270 raast.
Ook het openbaar vervoer zal een flinke knauw krijgen. Nu is er een snelle verbinding tussen Nuenen-Oost en het station in Eindhoven. Als de gemeente de
busbanen gaat openen lopen we het risico dat die buslijn gaat verdwijnen; die
wordt dan immers opgeslokt door de file. Hermes heeft al aangegeven dat dan
de noodzaak van deze snelle verbinding gaat vervallen.
Deze plannen zijn helaas al aangenomen, ondanks al het verzet van de burgers.
Hopelijk gaat een volgende gemeenteraad beter naar de burgers luisteren!
Marijke Lamers, Heikampen 108
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Een vliegende start van je
dag met de Urban Arrow
Family active plus

www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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Werken in de zorg doe je vanuit je hart. Omdat je het
verschil wil maken of omdat liefdevolle zorg gewoon
‘in’ je zit. Bij Archipel waarderen we jouw inzet.
Zo bieden we extra scholing, ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en volop ondersteuning om je goed te
blijven voelen in je werk. We geven jou en je team
eigen verantwoordelijkheid, en ook support wanneer
het nodig is. Bijvoorbeeld met slimme innovaties
die jouw werk vergemakkelijken en het leven van
onze cliënten fijner maken. Zo organiseren we onze
zorgverlening beter voor iedereen.
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Is het tijd voor jouw ambities en wil je in de zorg
werken? Dan zien we je graag tijdens het JobCafé in
locatie Gagelbosch, Gagelboschplein 200 Eindhoven.
Of check werkenbijarchipel.nl voor onze vacatures.

DE ZORGVERNIEUWERS

