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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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. DE
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Grote Ronde 
van Gerwen 
met ruim 
driehonderd 
renners

Boerderijwinkel 
De Haas draagt 
stokje over 
aan volgende 
generatie

Around 
the world in 
80 minutes

WONING
VERKOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com
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Kruiden
Diverse kruiden: Salie, Roze marijn, 
Oregano, Thijm en Mint. 
In 14cm-pot. 2.79
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

1.99

Nieuws van de
Van Goghmèrt
De vervelende periode waarin er van-
wege Covid geen grote evenementen 
konden plaatsvinden ligt gelukkig 
achter ons. En dus keert dit jaar ook 
de Nuenense braderie, de Van Gogh-
mèrt terug! Eindelijk! Het moment is 
gelijk gebleven: de tweede zondag in 
juni en dit jaar is dat 11 juni. Van Lin-
denlaan via Vincent van Goghstraat 
tot Lindenboom staat het centrum 
vol met kramen en wordt vanaf drie 
podia muziek gemaakt. De organisa-
toren willen er opnieuw een hele ge-
zellige braderie van maken.

Organisatoren gezocht
Wat de organisatie betreft, de huidi-
ge organisatie komt enkele ‘handen’ 
te kort en is op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om onderdeel te zijn 
van de organisatie en deel uit te gaan 
maken van het Van Goghmèrt be-
stuur. Deze oproep geldt vooral voor 
winkeliers en ondernemers uit het 
centrum maar er is tevens plaats voor 
andere enthousiastelingen.

Kramen beschikbaar
Er zijn nog kramen beschikbaar en al-
hier doet de organisatie een oproep 
om mee te doen. Ben je  een hobbyist 
die wat aan te bieden heeft of een 
vereniging of club die zich aan het 
talrijke publiek van de braderie wil 
voorstellen, huur dan een kraam voor 
11 juni en presenteer jezelf of je 
vereniging. Wil je deelnemen? Dan 
kun je je inschrijven op www.van-
goghmert.nl. Op deze site is ook heel 
veel informatie te vinden. De kosten 
voor niet commerciële hobbyisten, 
verenigingen en stichtingen bedra-
gen € 25,-. Wil je je aanmelden als or-
ganisator of wil je een vraag stellen? 
Dat kan via info@vangoghmert.nl.

Tot ziens op de Van Goghmèrt!

Meerval in Parkvijver
Het wil maar niet goed lukken met het indammen van de vispopulatie in 
de vijver van het Park. En dit is wel nodig om taferelen van eerdere jaren 
te voorkomen; massale vissterfte in de zomer. Bij warm weer daalt het 
zuurstofgehalte in het water te snel, wat voor vissen fataal kan zijn. 

In maart is er nog een stevige actie 
geweest; er is veel vis uit de vijver ge-
haald. Dit is gedaan met behulp van 
electrovissen, waarbij de vissen een 
stroomstootje krijgen waardoor ze 
makkelijker te vangen waren. Echter, 
door het relatief warme winterweer 
zijn de vissen actief gebleven en is er 
toch weer een snelle groei geweest. 

Drastischer aanpak
Ditmaal geen stroom, maar een na-
tuurlijke ingreep; besloten is om aan-
staande zaterdag, in de namiddag 
(rond 15.00 uur) op proef een roofvis 
uit te zetten, namelijk een meerval 
van een paar jaar oud, iets meer dan 
een meter lang. Deze roofvis zal 
slechts enkele dagen in de vijver mo-

gen zwemmen en kunnen jagen op 
de vissen. Gehoopt wordt dat de vis-
stand dan weer in balans zal zijn. 
Daarna zal de meerval weer uitgezet 
worden in de Waal, waar hij als rivier-
vis oorspronkelijk vandaan komt. 

Afstand geboden
De roofvis is niet gevaarlijk voor de 
mens, maar enige afstand tot de vij-
ver is de komende week aangeraden 
voor kleine kinderen en hondjes. Na-
tuurfotografen zullen mooie plaatjes 
kunnen schieten. 
Wanneer deze aanpak werkt, zal dit 
vaker worden gedaan. Gezien de kli-
maatverandering zal de visstand in 
de vijver met regelmaat gecontro-
leerd moeten worden.

De buitenbioscoop op de parkeer-
plaats bij Coppelmans. De sterren-
beelden op de stoepen. Het overwel-
digende aantal hakka-filmpjes. Heel 
Nuenen bakt. Het luchtkussenpar-
cours in het zwembad. Het is maar 
een paar voorbeelden van de nu al le-
gendarische opdrachten van Hee 
Doede Mee. Veel inwoners hebben 
met veel plezier deelgenomen aan 
de Nuenense dorpsquiz om een 
week later vol spanning te horen op 
welke plek ze zijn geëindigd.

En nu is dat festijn terug van even 
weg geweest! Tijdens de coronajaren 

was het noodgedwongen stil. Maar 
daarvoor bestond er al enige ondui-
delijkheid over wie de organisatie 
van de dorpsquiz op zich zou nemen. 
Een groepje enthousiastelingen is 
ooit samen spontaan begonnen. Na 
een aantal jaren heeft een aantal van 
hen het stokje overgedragen en is de 
organisatie overgenomen door an-
deren. 

Maar toen zij na een paar jaar ook te-
rug wilden treden, bleek er niet echt 
animo te zijn om de organisatie over 
te nemen. “Dan geef het terug aan 
mij, heb ik toen gezegd”, lacht Inge 
Koelink, voorzitter van Hee Doede 
Mee. “De dorpsquiz voelt toch een 
beetje als mijn kindje en ik had in-
middels weer allerlei nieuwe ideeën.” 
Inge heeft weer een groep enthousi-
astelingen verzameld (een aantal van 
het eerste uur, aangevuld met nieu-
we mensen), die gezamenlijk het 
nieuwe concept handen en voeten 
geven.

Park en thuislocatie
Over de opdrachten of vragen gaat 
de organisatie natuurlijk nog niets 
prijsgeven, maar dat het anders 
wordt dan al de vorige edities is nu al 
duidelijk. Meest in het oog springen-
de wijziging is misschien wel dat dit 
jaar alles op één dag zal plaatsvin-
den: overdag de quiz en ’s avonds de 
uitslag en het feest. Daarnaast heeft 
de organisatie nog een belangrijke 
wijziging doorgevoerd voor de 
teams: een thuislocatie én een 
Parklocatie.

Nog even alles op een rijtje:
Zaterdag 1 juli Hee Doede Mee
Quiz van 11.00 tot 16.00 uur
Feest vanaf 20.00 uur
Teamgrootte: 15-20 personen (advies)
Teams verdeeld in Parkploeg en 
thuisploeg (flexibel)
Speelbord dwèrs door Nuenen c.a.
O.a. puzzels, quizboekopdrachten, 
actieve buitenopdrachten, parkop-
drachten etc. voor ieder wat wils.
Inschrijven zaterdag 1 april vanaf 
12.00 uur à € 30,- via:
 www.heedoedemee.nl.

“In het verleden hoorden we vaak te-
rug dat teams vooral heel erg bezig 
waren geweest met hun eigen team 
en niets mee hadden gekregen van 
andere teams. Dat vonden we ont-
zettend jammer. Zien wat anderen 
doen, is superleuk én zorgt voor Nue-
nense binding. Daarom hebben we 
nu het Park de hele dag ook als loca-
tie, waar een deel van het team op-
drachten moet uitvoeren. Dus als 
team heb je een thuislocatie nodig 
én wordt je verwacht in het Park. Le-
den van het team mogen zoveel ze 
willen tussen die twee locaties wisse-
len”, leggen Inge en Sjef samen uit.

Wat niet is veranderd: de quizvragen, 
puzzels, actieve buitenopdrachten 
en kidsopdrachten. De Nuenense 
dorpsquiz biedt echt voor ieder wat 
wils. Het speelbord loopt ook nu 
weer dwèrs door Nuenen c.a.. 

Zaterdag 1 juli klinkt om 11.00 uur 
het startsein voor Hee Doede Mee 
2023. “Als organisatie zijn wij nu heel 
druk bezig om er weer een onverge-
telijke editie van te maken. Dit jaar 
sluiten we de quiz dezelfde avond af 
met een knalfeest. En natuurlijk de 
bekendmaking van de winnaar. Wij 
hebben er ontzettend veel zin in! Jul-
lie hopelijk ook.”   

Ereburgerschap voor Van 
Gogh-kenner Ton de Brouwer
Tijdens een bijeenkomst vorige week woensdag in de raadzaal in Het 
Klooster ontving de heer A.H.A.M. (Ton) de Brouwer bij bevordering de 
hoogste gemeentelijke onderscheiding, het ereburgerschap van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De raad had besloten dit ere-
burgerschap toe te kennen in een besloten vergadering op 2 februari 
2023. Burgemeester Maarten Houben verrichtte de uitreiking. 

Ton de Brouwer heeft zich de afgelo-
pen vijftig jaar ingezet als Van Gogh-
kenner, schrijver en conservator 
waarbij hij de relatie Nuenen en Van 
Gogh wist te optimaliseren. In 1984 
kwam zijn eerste boek ‘Van Gogh en 

Nuenen’ uit. En daarna volgden er 
nog vele. Hij is de initiatiefnemer ge-
weest tot de opzet van het Van Gogh 
Documentatiecentrum in de jaren 
zeventig. Inmiddels is dat uitge-
groeid tot het huidige Van Gogh Vil-
lage Museum, dat bezoekers trekt 
vanuit de hele wereld.
Eerder ontving de heer De Brouwer 
al in 1991 de gemeentelijke gouden 
erepenning, hij werd Koninklijk on-
derscheiden in 1999 met benoeming 
tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Bij de opening van het Vin-
centre in 2010 ontving hij de provin-
ciale onderscheiding Hertog Jan.
Ton de Brouwer heeft uitzonderlijke 
verdiensten opgebouwd voor de 
Nuenense samenleving en ver daar-
buiten. De toekenning van het ere-
burgerschap door de gemeenteraad 
is een blijk van waardering en dank-
baarheid voor zijn enorme inzet.

.

Nieuwe opzet dorpsquiz: alles op één dag

               Hee Doede Mee is terug!
Na een aantal stille coronajaren en wisseling van de wacht is de enige ech-
te Nuenense dorpsquiz Hee Doede Mee weer terug! De meest in het oog 
springende wijzigingen: het wordt een zomereditie, elk team heeft een 
thuisteam en daarnaast een afvaardiging in het Park nodig, en alles (quiz – 
uitslag – feest) gaat plaatsvinden op één dag: zaterdag 1 juli. De inschrij-
ving start aanstaande zaterdag vanaf 12.00 uur via www.heedoedemee.nl
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. U kunt niet 
zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.
Maak telefonisch een afspraak via 040 2631631 of ga 
naar www.nuenen.nl
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.

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

 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: 040-2837383 

Openingstijden:  
di. woe. en vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Het adres voor al uw vragen over wonen, zorg, geld-
zaken, vrijwilligerswerk en opvoeden. U kunt bellen, 
mailen of binnenlopen.

Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.

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.

AFVALWEETJE
Vanaf 1 april komt er ook statiegeld op blikjes drinken

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

      
VERKEER
WERKZAAMHEDEN AAN DE A270
Op donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart vinden er na 
19.00 uur werkzaamheden plaats aan de A270 en het       
viaduct aan de Collse Hoefdijk. Eén rijbaan zal gesloten 
worden, maar het doorgaand verkeerd wordt hierdoor 
niet gehinderd. 

VANAF 1 APRIL OOK € 0,15 
STATIEGELD OP BLIKJES
Lege blikjes levert u vanaf 1 april samen met uw plastic 
statiegeldfl essen in. Er zit vanaf dat moment 15 cent sta-
tiegeld op blikjes. Hoe meer blikjes we inleveren, hoe meer 
blikjes gerecycled worden. En dat is dan weer goed voor 
het milieu!

Welke blikjes levert u in?
Een blikje is geschikt om in te leveren als: 
• Het statiegeldlogo erop staat. 
• De streepjescode op het blik onbeschadigd is. 
• Het blikje in goede staat is, dus niet in elkaar gedeukt 

of platgestampt.
• Het gaat om blikjes waar u uit drinkt. Dus b.v. niet een 

leeg blik waar soep in heeft gezeten. 

Waar lever ik blikjes in?
Vanaf 1 april levert u blikjes bij verschillende locaties in heel 
Nederland in. Bijvoorbeeld ook bij de supermarkt in de buurt. 
De oude blikjes kunnen nog gewoon bij het PMD afval. 
Meer informatie leest u op www.statiegeldnederland.nl. 

GGD BRABANT-ZUIDOOST 
VACCINEERT KINDEREN 
TEGEN DTP, BMR, HPV EN 
MENINGOKOKKEN
Op meerdere locaties in de regio gaat GGD Brabant-Zuid-
oost van 21 maart t/m 20 april kinderen vaccineren tegen 
DTP/BMR, HPV en meningokokken ACWY. Bijna 60.000 
kinderen in onze regio komen dit voorjaar in aanmerking 
voor deze gratis vaccinaties. Zij krijgen ongeveer 2 weken 
van tevoren een uitnodiging van het RIVM via de post.

Wie krijgen een uitnodiging? 
BMR/DTP: alle kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 
en 30 juni 2014
HPV: alle jongeren die geboren zijn in 2013, 2011, 2010, 
2007 en 2005 (en alleen dit jaar voor jongeren van 18 t/m 
26 jaar)
Meningokokken ACWY: alle jongeren geboren in 2009.

Er zijn ook vrije inloopmomenten. Kies je voor de vrije 
inloop, dan hoef je niet te bellen om je afspraak te verzet-
ten. Houd op de locaties dan wel rekening met enige 
wachttijd. Hier vind je een overzicht van alle inloopmo-
menten: www.ggdbzo.nl/priklocaties. 
Meer informatie hierover leest u op de website van GGD 
Zuidoost-Brabant: www.ggdbzo.nl/mijn-kind/groepsvac-
cinaties-rvp 

Geen coronavaccinaties verkrijgbaar op woensdag 12 april 
Het vaccinatiepaviljoen Eindhoven (Antoon Coolenlaan) 
is op woensdag 12 april, donderdag 13 april en donderdag 
20 april gereserveerd voor de groepsvaccinaties van het 
Rijksvaccinatieprogramma en voor de HPV-prik 18+. Op 
die dagen zijn hier geen coronavaccinaties verkrijgbaar. 
Op donderdagen kunnen inwoners de herhaalprik halen 
op de pop-uplocatie in het Fletcher WellnessHotel in Hel-
mond.

VERLENG UW PARKEER-
ONTHEFFING VOOR DE 
BLAUWE ZONE OP TIJD
Woont u in de blauwe zone van Nuenen en beschikt u over 
een parkeeronthe¥  ng? Dan moet u wellicht uw huidige 
onthe¥  ng verlengen. Een onthe¥  ng voor de blauwe zone 
in het centrum van Nuenen is namelijk twee jaar geldig, en 
wordt niet automatisch verlengd. Indien u een onthe¥  ng 
heeft voor de periode 2021 – 2022, dan kunt u uw onthe¥  ng 
gebruiken tot 31-12-2022. Voor het aanvragen of verlengen 
van een parkeeronthe¥  ng gaat u naar 
www.nuenen.nl/parkeren-in-de-blauwe-zone. Daar kunt u 
klikken op de button ‘onthe¥  ng aanvragen’ en vervolgens 
het formulier invullen. Ook vindt u daar meer informatie over 
(het aanvragen van een onthe¥  ng voor) de blauwe zone.

OOK NUENEN NEEMT DEEL 
AAN KANSRIJKE START
Onze gemeente doet mee aan het landelijke actiepro-
gramma Kansrijke start. Veel gemeenten gingen ons al 
voor. Kansrijke Start is één van de preventieprogramma’s 
die in Nuenen is opgestart. 

De meeste kinderen maken een goede start in het leven 
en groeien gezond op. Er zijn helaas ook kinderen (± 1 op 
de 6) die een minder goede start hebben. Dit kan komen 
door vroeggeboorte en of een laag geboortegewicht. 
Kinderen kunnen ook te maken hebben met medische of 
sociale risicofactoren zoals stress, rook, slechte voeding 
of gebrek aan liefdevolle aandacht. Dit heeft een levens-
lang e¬ ect op zowel de fysieke als mentale gezondheid 
en ontwikkeling. Dit heeft ook gevolgen voor de kansen 
op school, de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Wij willen ons inzetten om de eerste 1000 dagen (-10 
maanden tot en met 2 jaar) van ieder kind in onze ge-
meente zo kansrijk mogelijk te maken. Deze eerste 1000 
dagen zijn cruciaal voor een optimale kans op een goede 
toekomst. 
Daarvoor willen wij een lokale coalitie vormen waaraan pro-
fessionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, 
huisartsen, kinderopvang en het sociaal domein deelnemen.
Wij willen (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie 
betrekken en ervaringsdeskundigen inzetten, zodat de 
activiteiten beter aansluiten bij de behoeften en wensen 
van de inwoners. 
Gezamenlijk bepalen we de speerpunten en maken we 
een plan van aanpak dat we uitvoeren en evalueren. 

Meer informatie leest u op www.kansrijkestart.nl en 
https://www.pharos.nl/thema/kansrijke-start/

Startbijeenkomst 
Wethouder Niels Wouters opende op donderdag 23 maart 
de startbijeenkomst van de beoogde lokale coalitie van 

Kansrijke Start. Tijdens de bijeenkomst waren vertegen-
woordigers aanwezig van de jeugdgezondheidszorg van 
de GGD, verloskundigenpraktijk, Kids Society Erica en het 
Centrum voor Maatschappelijke deelname. 

GRATIS UW KAT OF KONIJN 
CHIPPEN BIJ STICHTING ROZE
Goed nieuws voor katten- en konijneneigenaren in onze 
gemeente: tijdens de chipweek van 1 tot 8 april biedt 
Stichting ROZE in Eindhoven gratis chippen aan voor huis-
dieren. Het doel is om te voorkomen dat gezonde dieren 
onnodig in de opvang terechtkomen en om eigenaren te 
helpen hun huisdieren snel terug te vinden als ze vermist 
raken.

De chipactie is bedoeld voor alle niet-gechipte katten en 
konijnen woonachtig in de aangesloten gemeenten, waar-
onder dus Nuenen. Verwilderde katten zijn uitgesloten van 
deze actie, maar Stichting ROZE heeft een apart TNR-
programma voor deze dieren. Het maken van een afspraak 
kan van maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart via 
de website van Stichting ROZE: www.rozeindhoven.nl. 
Houd er rekening mee dat er beperkte plaatsen beschik-
baar zijn en vol is vol.
Het chippen vindt plaats op de Kanaaldijk Noord 127a in 
Eindhoven en het is belangrijk om het vaccinatieboekje 
mee te nemen. Let op: het maken van een afspraak is uit-
sluitend bedoeld om het dier te chippen en niet voor een 
medisch onderzoek.

GRIP MOBIELE MILIEUSTRAAT 
Een oud koffiezetapparaat, 
lege batterijen, kapotte lamp-
jes? U hoeft er niet meer voor 
naar de milieustraat, maar u 
kunt het gewoon kwijt bij de 
GRIP-wagen in de buurt. Zo 
kunt u kleine hoeveelheden 
grof huishoudelijk afval snel 
en gemakkelijk kwijt. Blink 
zorgt vervolgens voor afvoer 
naar de milieustraat. 
De grip wagen komt volgen-
de week weer 2 dagen langs:

Donderdag 6 april
  08.00-09.00 uur  Heuvel  Gerwen 
 09.15-10.15 uur  Koppeldreef (Brasserie de Kruik)
     Nederwetten  
 13.00-14.00 uur Eeuw Driessestraat (Buurthuis Enode)
     Eeneind  
 14.15-15.15 uur Laan door de Panakker Nuenen 
 18.00-19.00 uur  Hoge Brake, Nuenen 
    
Vrijdag 7 april
 08.00-09.00 uur Hoge Brake, Nuenen 
 09.15-10.15 uur Margot Begemanstraat (Jan Linders)   
     Nuenen 
 13.00-14.00 uur Meidoornstraat, Nuenen 
 14.15-15.15 uur Laan van Nuenhem, Nuenen 

SPREEKUUR INFORMATIEPUNT 
DIGITALE OVERHEID (IDO) IN 
NUENEN
Zorgtoeslag aanvragen, een 
vraag stellen aan de gemeen-
te of werk zoeken. Dat moet 
tegenwoordig allemaal digi-
taal. Maar veel mensen vin-
den dit nog lastig. Voor vra-
gen of advies over de web-
sites van de overheid of het Tijdelijk Noodfonds Energie kan 
iedereen terecht bij het IDO in de bibliotheek in Nuenen.

IDO in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen
Kom naar het IDO spreekuur in de bibliotheek:  
elke donderdag van 14.00 - 17.00 uur.
De bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 14.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-14.00 uur. 
U kunt uw vragen stellen aan onze medewerkers. Heeft u 
specifi eke vragen kom dan direct naar het spreekuur.
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Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

19/04 LA DESPEDIDA - LAVA COLLECTIVE

22/04 HENDRIK GROEN - OPGEWEKT NAAR DE EINDSTREEP

25/04 MACHINE DE CIRQUE - LA GALERIE

26/04 DE SCHEEPSJONGEN VAN BONTEKOE 10+ - DE JONGE HONDEN

28/04 JIHAD VAN LIEFDE

30/04 KIKKER IS VERLIEFD 3+ - VAN HOORNE

EERT ZIJN HELDENEERT ZIJN HELDEN
JETT REBEL

20/04

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

20/04

IN HET SPEELHUIS!IN HET SPEELHUIS!
BINNENKORT

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

HET PLANTSEIZOEN IS WEER BEGONNEN

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN KLEUREN

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

Onze Hazenpeper is Top!
   

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor als het goed 
moet zijn!

Kip Houthakkersteaks  ...... 2 stuks 4,50
Pollo Tartufo  ....................... 100 gr. 2,45
Gebraden Rosbief  .............. 100 gr. 2,95
Oosterse Maaltijd
"Kant en klaar" ...............................................  6,95
Surprise Rol .............................. 100 gr.  2,05
Gevuld Stokbrood
"2 soorten" ............................................  P/St. 3,95

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

GEMAK

SPECIAL

GEMAK

Mijn dank aan het genootschap van oud 
prinsen voor de goede organisatie bij de 
uitreiking van het Witte Voetje 2022.
Maar vooral mijn dank voor iedereen die 
protesteerde tegen mijn beelden, anders 
had ik nooit dwers kunnen zijn en deze 
hoge waardering niet gekregen.
 
 Gr. Peter

Rond de Linde 
Dé enige echte Nuenense krant

iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

De Bruna in Nuenen is op korte termijn
op zoek naar een

ENTHOUSIASTE MEDEWERK(ST)ER
voor 17-24 uur.

Ben jij degene die:
- Affiniteit heeft met boeken
- Het leuk vindt met klanten om te gaan
- Flexibel is
- Kan meedenken
- Het leuk vindt om in een gezellig team te werken
- Gedreven is

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden een goed salaris met opname in pensioenfonds.

Is je interesse gewekt? Kom gerust naar onze winkel voor vragen 
of om een afspraak te maken.

Ook bereikbaar per mail of telefonisch:
Bruna8263@brunawinkel.nl 040-2831290
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Boekpresentatie Tachtigers van NU(enen)
Geboren in 1942, vereeuwigd in 2022: het project Tachtigers van 
NU(enen) is afgerond. Op de eerste lentedag, 21 maart, met een heerlijk 
voorjaarzonnetje door de prachtige ramen, kwam het project Tachtigers 
van NU(enen) ten einde. Plaats van uitreiking was het mooie van Gogh 
kerkje aan het Papenvoort. Het langverwachte boekje met de foto’s van 
Ben Wilde en de verhalen van de 35 deelnemende in Nuenen wonende 
Tachtigers kon geen mooiere plek in Nuenen hebben om het levenslicht 
te zien.

De verhalen kwamen tot stand bij de 
huisbezoeken die Ben en Marieke 
maakten om foto’s te maken ter illus-
tratie van de Tachtiger die zich aange-
meld had voor het project. Marieke 
knoopte het gesprek aan, waardoor 
Ben de kans kreeg om een ontspan-
nen foto te maken. De verhalen die 
loskwamen bleken bijzonder, open-
hartig en tekenend voor die Tachti-
ger. Omdat de verhalen ook recente 
geschiedenis van Nuenen weergeeft, 
was het een logisch gevolg dat er een 
boekje uit zou gaan komen.
Na een succesvolle expositie in het 
Weefhuis afgelopen januari, was er 
nog wat meer tijd nodig om de verha-
len klaar te maken en het boekje ver-
der af te maken. Om het geheel Nue-
nens te houden, werd onder betrok-
ken leiding van Luuk Messerschmidt 
en de vakkundige DTP’er van drukke-
rij Messerschmidt, gezorgd dat er een 
mooi resultaat uitgereikt kon worden, 
in bijzijn van bijna alle Tachtigers en 
genodigden.

Eerste exemplaar
Het programma stond in het teken 
van de verhalen van de Tachtigers. De 

eerste spreker die middag, Marion 
van den Waardenberg, de eerste di-
rectrice van zorgcentrum de Akkers, 
haalde aan, hoe belangrijk het is dat 
je instelling als mens in je leven je ge-
zondheid bepaalt. Maar ook dat de 
goede bodem voor leven in Nuenen 
daar aan bijdraagt.

De tweede spreker in het program-
ma, Tachtiger en deelnemer Gerard 
de Laat, oud-wethouder, oud-prins 
van de Dwèrsklippels, en oud-Ton-
proater, gaf op zijn eigen wijze zijn vi-
sie op het gehele project en vertelde 
hoe hij zijn deelname heeft ervaren. 
Hij had van tevoren bedacht wat wel 
en wat niet te vertellen tijdens het in-
terview, maar door de ontspannen 
wijze waarop het maken van de foto’s 
gebeurde en het interview werd afge-
nomen, pakte dat positief anders uit 
dan van tevoren bedacht. “Mijn ver-
haal is echt ‘ik’ geworden. Conclusie: 
Wij Tachtigers staan nog volop in het 
leven, aan ons zijn geen geraniums 
besteed.” Zo op ‘t Oog, een simpel ge-
dichtje met veel diepgang, sloot hij 
zijn overweging op Tachtig zijn af, 
met bijval van de gehele zaal.

Oud-burgemeesters
De middag werd vakkundig aan el-
kaar gepraat door een andere Tachti-
ger, Sophie Gobits, oud-buitenge-
woon ambtenaar der burgerlijke 
stand en kunsthistorica. Zij kondigde 
alle sprekers met een gepaste intro-
ductie aan. Zo ook de laatste spreker 
en tevens schrijver van de teksten, 
Marieke Wilde. Marieke nam de aan-
wezigen mee in het proces van het 
kleine idee, naar de expositie en nu 
het boekje, dat voetsporen achterlaat 
voor de generatie van nu en de gene-
raties die gaan komen. Daarna volgde 
de uitreiking aan een aantal speciaal 
genodigden.

Oud-burgemeester Terwisse had de 
eer om het allereerste boekje in ont-
vangst te nemen, het tweede exem-
plaar was voor oud-burgemeester 
Ligtvoet. Mevrouw van Stiphout, wet-
houder en vertegenwoordiger van 
het college ontving het derde exem-
plaar. De twee oud-burgervaders ver-
tegenwoordigden het bestuur van 
toen als zijnde de burgemeesters van 
de Tachtigers. In het dankwoord van 
oud-burgemeester Terwisse, werd 
door hem gewezen op de waarde van 
recente geschiedschrijving te lezen in 
dit boekje.

De bijeenkomst werd afgesloten met 
een groepsfoto van de Tachtigers 
voor het kerkje en de afspraak dat in 
de loop van dit jaar een reünie gaat 
plaatsvinden.

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

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

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 30,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

040 - 209 72 41

PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 13

Oplossingen wk 12

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

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

Kruiswoord

P A N T S E R N E K S L A G

E H I N T P O O T A

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

N I P K A A I T R A S

P O T K L A N T P A N

A L A R A R A A L B A

B O A A A R D G A S U I T

T M O I R B R O L E E

A A T T E E L T L E D

T A S P D I E T L E S

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

L S I E R E G E L E

P O I N T E R K L A P P E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku8 6 3 4
2 3 7 8

7 6
8 5 2 4

1 9 3 6
2 7
9 8 2 7
7 3 8 1

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

N E G N I F F E H O L T E L A

S T N A W U A L K S F L O W G

A R B R A A D P A N E M L E H

M S T I P P E L O I M M W B A

E U A A N H A N G E R I O O L

N A K A V D N A R B N E E V S

K S E R E E M U B L A H U O M

O Y T D N B N S D G P E I M L

M R A I D E P I I G O G B D A

S R R G L R L A Z O R K E U Z

T U A H O E T L P N U N G W A

S C K E G I R O E S E A R E M

L E T I T K G E A L I B I N B

W E I D E E B D N A T S P O I

N U R E N N E I L U J E A U A

A R B E I D S B U R E A U

ALLURE
AMIGO
AREND
ARRANGEREN
BAARD
BEGROTEN
CANARD
DAZEN
DIENSTIG
EIKEL
EMAIL
EPAULET
ESSAY
FAKIR
FLORET
FOELIE
GEISHA
HARPISTE
INPIKKEN
ISOLERING
JACHT
KIENKAART
KLERK
LEERGANG
LIEVERDJES
LUCHT
NAGAAN
ONDERTROUW
PATIO
ROTAN
SOLDATEN
STEKELIG
TARBOT
TEENKOOTJE
TURKS
VERSLAG
VERWEVEN
WEERZIN
WIMPEL
ZELFKENNIS
ZODRA
ZWEETKAMER

Horizontaal: 
1 stuk glas 6 speeltuintoestel 11 muzieknoot 12 aankomen 14 bezittelijk vnw. 16 carnavalsgroet 
18 zelfkant 19 gewichtsaftrek 21 onderpand 22 vrouwenverblijf 24 deel v.h. gebit 25 boomscheut 
26 kletskoek 27 kort geleden 29 droog (van wijn) 30 deel v.e. toneelstuk 32 hartige hap 34 laagtij 
35 buiten dienst 37 stuk hout 40 ziekte 44 gebouw in Amsterdam 46 wurgslang 47 vaartuig 48 ik 
50 windrichting 52 badartikel 54 bakpoeder 55 mondeling 57 sporenplantje 58 zitbad 
59 motorraces 60 fi lmmedewerker 63 selenium 64 schone jongeling 65 individualist.

Verticaal: 
1 ontvangkamer 2 tuinafscheiding 3 stuk grond 4 regeringsreglement 5 slotstuk 6 als gevolg van 
7 ingenieur 8 plat hoofddeksel 9 kromming 10 moes 11 dierensprookje 13 op grote afstand 
15 tekenstift 17 dokter 20 bordspel 22 bezittelijk vnw. 23 onbepaald vnw. 26 Turks vleesgerecht 
28 rookgerei 31 kerker 33 politieke partij 36 biet 37 pl. in Italië 38 Ned. omroep 39 hakwerktuig 
40 staat in Amerika 41 bijenproduct 42 droefenis 43 indeuking 45 hoofdslagader 49 spook 
51 Mexicaans pannenkoekje 53 handvat 54 heel gering 56 Local Area Network 58 danspartij 
61 mijns inziens 62 middelbaar onderwijs.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
NIEUW EXTRA: texen ap-
partement/woonhuis voor 
senioren. Afvoeren vloerbe-
dekking. Tel: 06-28832682
www.ando-verhuisservice.nl

PEDICURE  ALTA  GRACE
ook voor de diabetes en reu-
ma voet (medisch). Lekker 
makkelijk, ik kom aan huis! 
Tel: 06-50571183.

RIJBEWIJSKEURING
aan huis, snel geregeld! 
Tel. 040-2834241.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 214,-
200 cm hoog p.m. € 224,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht. Winnaar: week 11, Dhr. T. Evers, Nuenen

HULP NODIG? Belemme-
ringen, relatie, verslavingen, 
angsten, onzekerheid, trauma 
en meer. Hypnotherapie, mas-
sages en systeemtherapie.  
Praktijksoulcontrol@gmail.
com of 06-16621276  FeelFit-
Center Nuenen

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / 
Ziggo (TV/Audio) instell.; 
installatie en versnellen 
(nieuwe) computer en 
aankoop advies en of le-
vering. Tel. 06-23854915. VLOOIENMARKT 2 APRIL

Tennishal Eindhoven noord.
Vijfkamplaan Eindhoven, Bomvol 
9.00-16.00 u. Entree 2.50 p.p.
www.timmermansevenemen-
ten.nl

Nuenense limoncello  
valt in de prijzen
Op 27 maart was de bekendmaking zijn van de uitslagen van de IWSC (In-
ternational wine and spirit competion). Een toonaangevende internatio-
nale wedstrijd voor wijnmakers, designers, likeur- en sterke drankma-
kers. Elk jaar doen duizenden makers mee aan deze wedstrijd en na des-
kundige jurering van een vakjury volgt de uitslag. 

De limoncello, die wordt gemaakt in 
Bakel en wordt gebotteld in Nuenen 
is hierbij in de prijzen gevallen. De li-
moncello heeft een bronzen onder-
scheiding gekregen met 89 van de 
100 punten. Hierdoor is deze beoor-
deeld als een perfect gemaakte likeur 
die een prettige drinkervaring met 
zich meebrengt. Een goede weer-
spiegeling van de categorie citrusli-
keuren. Rob van der Wallen is in zijn 
tijd als chef altijd bezig geweest met 
het maken van limoncello in de res-
taurants waar hij werkte. Hier werd 
veel ge-experimenteert met specerij-
en, citroenen en de hoeveelheid sui-
ker. Tot het perfecte resultaat er 
stond. Vanwege de vele goede reac-
ties heeft hij besloten dit eind 2021 te 
gaan verkopen. Storm&Pepper li-
moncello is geboren. Vernoemd naar 
de honden van Rob en Maurits van 
Aalst. De slogan; een Storm aan spe-
cerijen en een hint van roze Pepper 
(peper). De limoncello is uniek te 
noemen door het gebruik van de 
specerijen, maar ook door het ge-
bruik van enkel de beste producten. 

Rob en Maurits wonen sinds 2022 in 
Nuenen waar ze in 2021 een huis 
hebben gekocht via het programma 
‘Voor Hetzelfde Geld’. In 2021 zijn ze 
samen gestart met het bedrijf Dreuf. 
Begonnen als wijnhandel, maar in-
middels uitgebreid met de limoncel-

lo en Rollin’ Rob. Rollin’ Rob is een 
concept dat thuisdiners verzorgt, pri-
vé chef, catering en evenementenor-
ganisatie. Vanaf augustus zullen ze 
ook een delicatessenwinkel overne-
men in Winkelcentrum Vaartbroek te 
Eindhoven ter uitbreiding van het 
huidige bedrijf. Op dit moment ver-
krijgbaar in diverse slijterijen in Deur-
ne en Asten. Ook in diverse restau-
rants in de regio. Ook verkrijgbaar via 
het contactformulier in de website, 
www.dreuf.nl.

Kaas- en Delicatessenkraam 
Dennis de Bruijn             Telnr. 06-34293835
Staanplaats:
Dinsdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uur
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

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

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

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes en Janneke 
Mes.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Gerard van Maasakkers

Zald’mhebbe!
Zoals goede wijn met de jaren nog beter wordt, zo wordt Gerard met de 
jaren… (vul zelf maar aan).

Paasspeurtocht op  
Weverkeshof in Nuenen
Zoals ieder jaar vieren wij paasfeest op Weverkeshof. Wij willen stilstaan 
bij het voorjaar met een soort Lentefeest. Er worden kuikentjes en lam-
metjes geboren en de tuinen staan volop in bloei. Maar we willen dit feest 
vooral vieren met onze jongste kinderen. Want Weverkeshof is niet voor 
niets de Dorps- en Kinderboerderij van Nuenen.

Op woensdag 5 april en zaterdag 8 april van 
14.00 - tot 16.00 uur zetten we een leuke speur-
tocht op het terrein van Weverkeshof uit. De kin-
deren kunnen onder begeleiding aan de speur-
tocht deelnemen. We vragen per speelkaart €1,-. 
Ieder kind krijgt een paastempel kaart voor 10 
opdrachten. En gaat op zoek naar 10 grote paas-
eieren die verspreid zijn opgehangen over het 
terrein. De laatste opdracht eindigt in de huiska-
mer van de boerderij. Waar vervolgens geplakt 
en gekleurd kan worden. Opgeven is niet nodig.

Het beloven twee leuke middagen te worden! 
Tot ziens op Weverkeshof en alvast heel veel ple-
zier!

Wat kunnen we nog meer 
met het glasvezelnetwerk in Nuenen?
De Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) heeft als één van haar doelstellingen 
dat het zich inzet voor optimaal gebruik van het glasvezelnetwerk. Dat doen we 
door maatschappelijke, innovatieve en digitaliseringsprojecten op te zetten of te 
ondersteunen die de Nuenense gemeenschap ten goede komen.

De CONN biedt hiertoe een aantal faciliteiten ter ondersteuning van 
maatschappelijke en/of innoverende projecten. Naast kennis over het Nuenense 
glasvezelnetwerk en contacten beschikt de CONN over financiële middelen 
die het aanbiedt ter initiëring en ondersteuning van projecten in het kader van 
cultuur, zorg en welzijn.

Project aanmelden
We nodigen iedereen van harte uit om projecten of ideeën aan te melden. Om 
in aanmerking te komen voor steun, is er een aantal componenten waaraan 
minimaal voldaan dient te worden:

•	 Het project heeft een duidelijke binding met Nuenen CA;
•	 Het project heeft een onmisbaar belang bij connectiviteit;
•	 Het project beschikt over een eigen uitvoeringsorganisatie;
•	 Het project heeft de potentie om na de samenwerkingsfase in alle 
 facetten zelfstandig (dat wil zeggen zonder afhankelijk te zijn van 
 de CONN-faciliteiten) te functioneren.

Graag ontvangen wij uw plannen en ideeën 
en gaan we met u daarover in gesprek. 
U kunt via het e-mailadres info@connuenen.nl 
met de CONN in contact komen.

Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Nuenen

Voor hulp en advies
Zorgtoeslag aanvragen, een vraag stellen aan de gemeente of werk zoe-
ken. Dat moet tegenwoordig allemaal digitaal. Maar veel mensen vinden 
dit nog lastig. Voor vragen of advies over de websites van de overheid of 
het Tijdelijk Noodfonds Energie kan iedereen terecht bij het IDO in de bi-
bliotheek in Nuenen.

Wat is een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO)?
Informatiepunten Digitale Overheid 
zijn er voor mensen die moeite heb-
ben met de digitale dienstverlening 
en vragen hebben over het digitale 
contact met de overheid. De IDO's 
zijn ondergebracht in de bibliothe-
ken. Daarmee zijn ze laagdrempelig 
en kan iedereen er makkelijk binnen 
lopen.

Voor wie is het Informatiepunt 
bedoeld?
In Nederland hebben ongeveer 4 mil-
joen mensen moeite om de digitale 
ontwikkelingen bij te benen. Deze 
groep mensen is heel divers. Het zijn 
ouderen, laaggeletterden, maar ook 
jongeren die voor het eerst te maken 
krijgen met de digitale diensten van 
de overheid, of mensen die zorg no-
dig hebben. Mensen met financiële 
of juridische vragen die niet weten 
waar ze terecht kunnen. U hoeft geen 
lid te zijn van de bibliotheek om het 
IDO te bezoeken.

Mogelijke vergoeding Tijdelijk 
Noodfonds Energie
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor het Tijdelijk Noodfonds Energie? 
Mensen met een hoge energiereke-
ning en een laag inkomen kunnen 
misschien een beroep doen op dit 
noodfonds, dat door de overheid 
wordt ondersteund. De aanvraag 
dient uiterlijk 30 april ingediend te 
worden. Bij het IDO krijgt u informa-
tie en bekijkt de medewerker samen 

met u of u in aanmerking komt voor 
het Noodfonds.

IDO in Bibliotheek Dommeldal, 
vestiging Nuenen
Kom naar het IDO spreekuur in de bi-
bliotheek: elke donderdag van 14.00 
- 17.00 uur.
De bibliotheek is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 14.00 - 
17.00 uur en op zaterdag van 11.00 - 
14.00 uur. U kunt uw vragen stellen 
aan onze medewerkers. Hebt u speci-
fieke vragen, kom dan direct naar het 
spreekuur.

Praktische informatie
Wat: Informatiepunt Digitale Over-
heid
Nuenen: IDO-spreekuur: elke don-
derdag van 14.00 - 17.00 uur
Toegang:gratis | aanmelden is niet 
nodig | lidmaatschap is niet nodig
Adres: Bibliotheek Dommeldal, vesti-
ging Nuenen: Jonkheer Hugo van 
Berckellaan 18.
  

Roel van Gurp verkenner en 
formateur bestuur De Dommel
Roel van Gurp leidt bij Waterschap De Dommel de besprekingen voor een 
nieuw bestuursprogramma. Van Gurp is directeur/bestuurder bij woon-
corporatie Casade en hij is lid van de Eerste Kamer. Deze week start hij 
met gesprekken met de elf fracties. De fracties brengen hierin hun be-
langrijke punten voor de komende vier jaar naar voren.

Op 23 maart is de definitieve uitslag 
van de verkiezingen voor het bestuur 
van het waterschap bekendgemaakt. 
Het algemeen bestuur telt 30 leden 
verdeeld over 11 fracties. De inwo-
ners konden stemmen voor 26 leden. 
Zij kozen kandidaten van negen par-
tijen: Water Natuurlijk, BBB, VVD, Par-
tij van de Arbeid, Partij voor de Die-
ren, CDA, AWP voor water, klimaat en 
natuur, 50PLUS, en Werken aan Wa-
ter. Van de overige 4 zetels zijn er 2 
voor natuurterreinen en 2 voor agra-
riërs. Zij zijn aangewezen door hun 
belangenverenigingen.

Verkenner en formateur
Roel van Gurp is een ervaren bestuur-
der. In zijn huidige rol bij Casade en 
de Eerste Kamer en daarvoor als wet-
houder van de gemeente Tilburg. Van 
Gurp was eerder formateur van de 
gemeentebesturen van Eindhoven, 
Loon op Zand, Oisterwijk, Utrecht, 
Vlaardingen en Wageningen. Van 
Gurp: “Ruim 20 jaar geleden was ik lid 
van het algemeen bestuur van Water-
schap De Dommel. Mooi om weer 
even bij het waterschap betrokken te 
zijn. Ik ben blij met het vertrouwen 
van de elf fracties en kijk er naar uit 
om dit proces te begeleiden.”

 
Veel heeft hij niet nodig om u een rij-
ke avond te geven.
Hij vult het podium met zijn ontwa-
penende persoonlijkheid, én natuur-
lijk met de heerlijkste liedjes. Nieuwe 
en minder nieuwe, oude en minder 
oude. In al hun eenvoud zijn ze van 
een zelden geëvenaarde schoon-
heid. Na zijn succesvolle voorstellin-
gen 40 Jaar liedjes en Ik loop, laat hij 
zich ook nu weer begeleiden door 
Bart de Win (toetsen, zang) en Frank 
Cools (snaren, zang).
Gerard van Maasakkers, voor de gele-
genheid met nieuw kostuum, nieuwe 
schoenen, zelfde kapsel. Zald’mheb-
be! De pers over eerdere voorstellin-
gen van Gerard: 
“Balsem voor de ziel” Folkforum.nl
“Humor, ontroering en ook een vleug-
je maatschappijkritiek.” Brabants Dag-
blad
“Subliem – intiem, raak en schitterend 
vertolkt.” Moors Magazine
7 en 8 april 20.00 uur Het Klooster. 
Kaarten à € 25,- 

 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
 20-03-2023 EN 27-03-2023

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Oude Dijk 6 Het vervangen van een garagedeur 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Voirt 51 Het verbouwen van een woonhuis 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park  Aanvraag vergunning voor de
    Handelse Processie

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het di-
gitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publi-
catie. Abonneer je op de e-mailservice of download de app 
om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.
overheid.nl
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Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht besteden 
aan gewone Nuenenaren die een bijzondere hob-
by of activiteit hebben. Fotografeer je bijvoor-
beeld ijsvogeltjes, verzamel je gloeilampen, of ga 
je magneetvissen, dan vinden we dat leuk om daar meer over te 
weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen wij 
bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen. Wellicht 
inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby's

IVN voorjaarswandeling 
in de Ruweeuwsels

Pinksterbloem

Op zondag 2 april vindt de jaarlijkse 
wandeling plaats langs de vele 
voorjaarsbloeiers, insecten en vo-
gels in De Ruweeuwsels. De wande-
ling onder begeleiding van IVN-gid-
sen Kees en Karel duurt zo’n ander-
half uur. Stevig, waterdicht schoei-
sel is een aanrader in dit moerassige 
gebied. De wandeling start om 
14.00 uur bij sluis 5 in het Wilhelmi-
nakanaal (Achterbosch). Kijk voor 
meer informatie op ivn.nl/nuenen.

Maandagavond vogelwandeling 
in Nuenens Broek
Ieder voorjaar wandelen gidsen van de vogelwerkgroep van IVN Nue-
nen een aantal maandagavonden met geïnteresseerden door vogel-
gebieden in de omgeving van Nuenen. Je bent van harte welkom om 
samen met de gidsen te ontdekken welke vogels aanwezig zijn in 
onze naaste omgeving. Iedere wandeling biedt kans om bijzondere 
soorten te spotten.

Holenduif

Nuenens Broek
Op maandagavond 3 april start de 
reeks vogelwandelingen traditiege-
trouw in het Nuenens Broek. Het 
Nuenens Broek is een klein, nat 
broekbos gelegen tegen de westzij-
de van de bebouwde kom van Nue-
nen. In het bos komen in het voor-
jaar veel vogels broeden, waaron-
der de tjiftjaf, zwartkop, grote bonte 
specht en holenduif. Onze ervaren 
vogelgidsen nemen je mee door 
het gebied op zoek naar deze en an-
dere vogelsoorten.

Praktische informatie
Om 19.00 uur vertrekken we met de 
fiets vanaf Het Klooster aan het Park 
naar het startpunt op de hoek Lisse-
voort-Broek. De wandeling begint 
bij het zandpad naast De Lissevoort. 
Het Nuenens Broek kan in het voor-

jaar erg nat zijn. Draag daarom wa-
terdichte schoenen of laarzen. Con-
troleer bij thuiskomst altijd goed of 
je geen tekenbeet hebt opgelopen. 
Tip: neem een verrekijker mee.
Kijk voor meer informatie op ivn.nl/
nuenen.

Het PromsFestival Nuenen  
is terug en mooier dan ooit!
Na een verhuizing van de prachtige locatie bij Enode (@ the lake), is het 
festival neergestreken op het evenemententerrein van Fons Linders te-
genover molen de Roosdonck. Het evenement zal verder gaan onder de 
naam PromsFestival Nuenen en op 1, 2 en 3 september plaatsvinden. Elke 
dag voor maximaal 3000 bezoekers. Het belooft wederom een spektakel 
te worden dat je niet wilt missen! Kijk voor foto’s en filmpjes van vorig 
jaar op de website/facebook/instagram en bestel daar direct je kaartjes 
online!

Op Koningsdag en tijdens de Van 
Gogh braderie kun je alvast een voor-
proefje krijgen van wat je kunt ver-
wachten tijdens het festival zelf. En-
kele solisten zullen daar optreden, 
waardoor je de kwaliteit en diversi-
teit aan muziek alvast kunt erva-
ren. Het allerbeste van dit alles is dat 
alle muzikanten uit Nuenen en direc-
te omgeving afkomstig zijn, en dat ze 
allemaal amateurs zijn die zijn gese-
lecteerd door middel van audities. 
Het team achter het festival heeft er-
voor gezorgd dat iedereen het maxi-
male uit zijn of haar muzikaliteit 
haalt, waardoor je kunt genieten van 
een avond vol muzikale hoogtepun-
ten.

De nummers die worden vertolkt tij-
dens het PromsFestival Nuenen zijn 
allemaal bekend en zullen door onze 
solisten worden uitgevoerd alsof de 
echte wereldartiesten op het podium 
staan. Dit betekent dat je kunt genie-
ten van een avond vol muziek die je 
mee terugneemt naar de tijd waarin 

deze nummers werden geschreven 
en uitgebracht.
Maar dat is nog lang niet alles! Via de 
website van het festival en de social 
media kanalen zal het team achter 
het PromsFestival Nuenen ‘tipjes van 
de sluier oplichten’ en onthullen wel-
ke solisten er zullen optreden en wel-
ke nummers er op het programma 
staan. Hierdoor wordt de spanning 
alleen maar groter en weet je precies 
wat je kunt verwachten tijdens het 
festival.
Dus mis deze kans niet en zorg er-
voor dat je bij het PromsFestival Nue-
nen aanwezig bent! Het wordt een 
unieke ervaring vol muziek, enter-
tainment en plezier voor het hele ge-
zin. Koop nu je kaartjes en bereid je 
voor op een wervelende avond die je 
nog lang zal bijblijven!

Musicalgroep Capsones:  
Een verknipt sprookje
Met veel plezier en energie heeft musicalgroep Kapsones weer een nieu-
we, spannende productie in elkaar gezet. Tijdens deze voorstelling kun-
nen kinderen en hun (groot)ouders genieten van een origineel verhaal 
vol spanning, humor en vrolijke liedjes.

In deze musical openen we het grote 
sprookjesboek en nemen we je mee 
naar Koninkrijk Krullaria. ‘Er was 
eens… een Koninkrijk genaamd Krul-
laria. In dit Koninkrijk nadert een bij-
zondere dag, want prinses Afra gaat 
trouwen met prins Pompadour tij-
dens het Lentebal. Maar als de vertel-
ler het sprookje verder wil voorlezen, 
krijgt het verhaal plots een andere 
wending… Wat doet de Letterbende 
in dit sprookje? Afra zal toch niet 
moeten trouwen met ‘prins’ Que? 
Was het de schuld van Reflecta met 
haar spiegel? Op raadselachtige wij-
ze is het goede verhaal verdwenen 
en klopt het hele sprookje niet meer.
Wie durft er met ons naar Letterland 

te gaan? Wie vindt de oplossing om 
het sprookje tot een goed einde te 
brengen? Ben jij heldhaftig genoeg 
om ons te komen helpen? Beleef het 
mee van A tot Z bij de nieuwe musi-
cal van musicalgroep Kapsones! Wan-
neer en waar? Kapsones brengt met 
deze nieuwe musical weer een vrolijk 
en spannend verhaal voor kinderen 
en hun familie.

De voorstelling is te zien op zondag 9 
april (10.30 en 14.30 uur), vrijdag 14 
april (19.00 uur) en zaterdag 15 april 
(14.00 en 18.30 uur)  in de theaterzaal 
van Het Klooster in Nuenen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de web-
site www.musicalgroepkapsones.nl 

Maandagmiddag 
rikmiddag in 
Buurthuis Gastvrij
Sinds twee weken vindt het rikken 
in Buurthuis Gastvrij aan de Jo van 
Dijkhof plaats op de maandagmid-
dag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Dit 
blijft zo. Naast gezellig, is het ook 
geheel vrijblijvend. Kom wanneer 
je zin en tijd hebt. Ook voor men-
sen die willen jokeren, kan er een 
groepje gevormd worden.

Het aantal kaarters groeit. Het voor-
ziet dus in een behoefte. Er kwamen 
ook een paar geïnteresseerden die 
het spel niet kenden. Dan wordt het 
wat ingewikkelder voor wat het rik-
ken betreft. Maar er werd toen de 
mogelijkheid geboden om hen het 
spel aan te leren. Een mooi gebaar, 
wat alleen kan als er aan het aantal 
spelende tafels geen mensen te kort 
komen. Dus kaarters, wees welkom 
op genoemde dag en tijd. Neem ook 
kleingeld mee voor de (geringe) 
kaartschulden. Voor meer info kun je 
bellen met Cor Reniers, de organisa-
tor van dit evenement: 06-20907618.

Persoonlijk advies in de buurt
 
Centraal gelegen in het centrum vind je het Veldsink Advies kantoor waar 
iedereen kan binnenlopen. Het bevindt zich letterlijk en figuurlijk mid-
den in de Nuenense gemeenschap: dat is de kracht van dichtbij. Veldsink 
Advies gelooft dat écht goed advies komt van iemand die lokaal betrok-
ken is bij de buurt en haar klanten. Met een luisterend oor en aandacht 
voor individuele wensen en behoeften.

De Veldsink formule is al meer dan 44 
jaar succesvol door te investeren in 
langdurige relaties met particulieren 
en ondernemers, waarbij persoonlijk 
contact centraal staat. Het familiebe-
drijf ontzorgt met onafhankelijk fi-
nancieel advies en oplossingen op 
het gebied van hypotheken, verzeke-
ringen, pensioenen en betalen en 
sparen. Haar ultieme missie: het bie-
den van financiële rust voor iedereen. 

Niels Kliebisch en Frank den Toonder, 
vestigingsmanagers van het kantoor in 
Nuenen, lichten toe: “Ieder contactmo-
ment is een aanleiding om de persoon 
achter de klant beter te leren kennen. 
Die benadering helpt om ons advies 

nog gerichter en persoonlijker te ma-
ken. Dit waarderen onze klanten enorm 
en dat uit zich in de vele langlopende 
relaties die Veldsink Advies heeft. Het 
warme contact met een adviseur die 
jou goed begrijpt en weet wat bij jouw 
persoonlijke situatie past: dáár zijn we 
sterk in. Daar laten we iedereen in Nue-
nen graag gebruik van maken.”

Altijd dichtbij
Wees welkom bij Veldsink Advies 
Nuenen. De deur staat open voor al 
jouw financiële vraagstukken. Ver-
trouwd, verzekerd, Veldsink. 
Veldsink - Nuenen | Park 26-28 |
040-2635900 | nuenen@veldsink.nl 
www.veldsink.nl

De Vrolijke  Samenzang zingt vijftig jaar
Een seniorenkoor, opgericht in 1973 en nog steeds vol leven. Het koor telt 
meer dan vijftig leden en mag, ondanks de coronajaren, een geweldige 
doorstart beleven. Dit gaan we vieren met elkaar en met de Nuenense 
gemeenschap.

Ons eerste concert vindt plaats op zondag 23 april in Het Klooster, zie de flyer 
in de bijlage. Op 25 juni gaat het hele koor op stap: Les Misérables, een mati-
nee-voorstelling in Breda en we sluiten de dag af met een diner. Op 22 oktober, 
een dag na de officiële oprichtingsdatum 50 jaar geleden, geeft DVS een jubi-
leumconcert in de Regenboogkerk. Daarover later meer.

Zelfhulpgroep 
Rouwverwerking 
in Geldrop heeft 
ruimte voor  
nieuwe deelnemers
Deze groep richt zich op rouwver-
werking na het verlies van een dier-
bare. De groep komt eenmaal per 
maand samen om met elkaar te pra-
ten over ervaringen rondom het the-
ma rouw en om gevoelens met elkaar 
te delen. Door het deelnemen aan 
een zelfhulpgroep krijg je (h)erken-
ning en begrip van lotgenoten, wat 
helpt bij de verwerking. Je leert om te 
gaan met rouw in het dagelijks leven.

De bijeenkomsten vinden eenmaal 
per maand plaats in Geldrop.

Voor meer informatie of om je aan te 
melden voor de groep kun je contact 
opnemen met het Zelfhulp Netwerk 
via: 040-2118328 of via: info@zelf-
hulpnetwerk.nl.
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Kerkberichten

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

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
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.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Toon Aldenhoven

Dankbaar dat hij lang in ons midden mocht zijn laten wij u weten dat op
85-jarige leeftijd van ons is heengegaan

Wij hebben op 25 maart afscheid genomen van Toon.

5 Nuenen, 4 juli 1937 c Nuenen, 20 maart 2023

Correspondentieadres:
De Hofstad 3, 5674 VW Nuenen

Familie Aldenhoven

Taizé Vesper in  
het Van Goghkerkje
De eerst komende Taizé Vesper is zondag 2 april in het van Goghkerkje, 
waarbij we elkaar kunnen ontmoeten in een liefdevolle sfeer van een Tai-
zé Vesper.

Het thema is ‘loof de Heer’.
De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zingen uit het 
liedboek ‘Adem in ons’. De liederen 
kunnen gezongen worden, zowel in 
de originele taal als in het Neder-
lands.

We zoeken dan samen naar momen-
ten van rust, we lezen mooie teksten 
en luisteren naar mooie piano-im-
provisatie en verstillende muziek. 
Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men.

Het zoeken van een rustpunt in het 
leven van alledag ….
Een Vesper zoals we gewend zijn. Om 
samen te zijn in deze tijd.
De collecte is voor een klein project 
van de Wilde Ganzen. 

Verdere informatie over de vesper 
kan bij Alice Steenbergen,  
Alice.Steenbergen@hotmail.com.
De Vesper begint zondagavond 2 
april om 19.30 uur in het Van Gogh-
kerkje. Voorafgaand aan de vesper is 
er pianomuziek. De eerst volgende 
Taizé Vesper is zondag 7 mei en 4 
juni.

Parochie Heilig Kruis 
www.parochienuenen.nl
Wij heten u van harte welkom bij een 
van de vieringen in onze parochie. 

Vieringen:
H. Clemenskerk Nuenen
Zaterdag 1 april 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Palmzondag 2 april 09.00 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Palmzondag 2 april 10.30 uur: geza-
menlijke viering, begint in de Regen-
boogkerk met samenzang, voorgan-
gers uit beide kerken. De Communi-
canten lopen mee met hun versierde 
palmpasenstokken. Na de viering 
van 10.30 uur is er gelegenheid om 
elkaar achter in de kerk te ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee.
Witte Donderdag 6 april 19.00 uur: 
viering, Gregoriaans koor, alle voor-
gangers.

Misintenties:
Zaterdag 1 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot, vanwege sterfdag; Fien 
Sleegers – Penninx.

Zondag 2 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot, vanwege sterfdag; Nico Ver-
huizen; Fien Sleegers – Penninx; Hans 
van den Beemt; Wim van Zantvoort; 
Jan van de Tillaart; Bertha Dijstel-
bloem – Adriaans; Lotte van Rooij 
(vanwege sterfdag).

St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 2 april 11.00 uur: viering, mo-
tettenkoor, voorgangers pastor R. 
van Eck en leden van de werkgroep. 
 
Misintenties:
Ad van der Putten; Gerrit van der 
Maat; Tonnie van Rooij-Zwegers; Jan 
Reijnen; Pastor Freek Groot, vanwege 
sterfdag; Diny Geraets-Zwegers, van-
wege sterfdag; Johan Geraets; Corina 
Hartgens; Jos van Lierop; Tinneke van 
Lierop.

H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 2 april 09.30 uur: viering, or-
gel met cantor, voorgangers pastor R. 
van Eck en leden van de werkgroep.. 

Mededelingen:
In onze parochie is Thea Bernsen – de 

Bruijn overleden. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel sterkte en 
troost toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

Vanaf het weekend van 6 en 7 mei zal 
de zondagviering in Nuenen weer 
om 09.30 uur zijn in plaats van 11.00 
uur.

De extra collecte van de Bisschoppe-
lijke Vastenactie heeft in Nuenen  
€ 207,26, in Nederwetten € 92,05 en 
in Gerwen € 107,90 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De Palmzondagviering van 2 april is 
een oecumenische dienst. De dienst, 
die om 10.30 uur  in De Regenboog 
begint, wordt geleid door pastores 
van beide kerken. Kinderen kunnen 
een palmpasenstok meenemen. Ze 
krijgen een broodhaantje uitge-
deeld. De dienst wordt halverwege 
voortgezet in de H. Clemenskerk. Het 
thema in deze dienst is: ‘welkom in 
Jeruzalem’. Er zal een collecte worden 
gehouden voor een diaconaal-missi-
onaire vrijwilligersorganisatie ‘Het 
Anker’ in Rotterdam. U bent van har-
te welkom.

Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig.

Jos Aarts
Josephus Johannes Maria

echtgenoot van

Miep Aarts-Aldenhoven

  Eindhoven, 15 juni 1940                     Nuenen, 21 maart 2023

Miep
Tonnie en Perry 
Carla 
Eric
Jan en Hilde 
Stan en Joost 
Kevin en Annelie

Andriesplein 16, 5671 VS Nuenen

De afscheidsdienst heeft op woensdag 29 maart plaatsgevonden.
Wij danken iedereen voor de warme steun en het medeleven,
dat wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van Jos.
Schriftelijk condoleren is mogelijk via 
www.vdstappen.nl/condoleren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 30 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de passietijd. 
Vrijdag 31 maart. 17.45 uur Kruisweg. 
18.30 uur H. Mis, Gedachtenis van 
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smar-
ten; gedachtenis van de Passietijd. 
Feestdag van de Zusters van FSSPX.    
Zaterdag 1 april. Eerste zaterdag van 
de maand. 09.00 uur H. Mis van de 
Passietijd; daarna uitstelling tot 12.30 
uur. 10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 2 april. Palmzondag. 10.30 
uur gezongen Hoogmis met palmwij-
ding, processie en gezongen passie-
verhaal; kinderzegen. 
Maandag 3 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week.      
Dinsdag 4 april 18.30 uur H. Mis in de 
Goede Week.   
Woensdag 5 april. 07.15 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw 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').

Nieuwe zeilen op windkoren-
molen ‘De Roosdonck’
Met nieuwe zeilen kan korenmolen ‘De Roosdonck’ meer wind vangen. 
De molen was al fiks onder handen genomen. Groot onderhoud leverde 
vernieuwde onderdelen op, zoals de baard, de staart, het kruis en de wie-
ken met het houten hekwerk. Alles is opnieuw geverfd, ook de sierlijke 
letters die de naam ‘De Roosdonck’ vormen. De windkorenmolen staat bij 
de molenaarswoning van Marga en Hennie Merks aan de Gerwenseweg 2 
in Gerwen.

Jelle Koning (rechts) en Mario Collombon zetten het molenzeil vast op het hekwerk  foto’s Cees van Keulen

Jelle Koning van Koning Molenzeilen 
uit Leeuwarden leverde vrijdag 24 
maart de vier zeilen met het touw-
werk af. Met de hulp van vrijwillige 
molenaar Mario Collombon en onder 
het toeziend oog van Hennie Merks 
werden de zeilen op het hekwerk van 
de molen gelegd en daarna met tou-
wen vastgemaakt. De vier zeilen met 
afmetingen van ruim 10 bij 1,5 meter 

zijn met de hand vervaardigd. Als het 
zeil niet nodig is, ligt het opgerold op 
de wieken. De nieuwe molenzeilen 
zijn geschonken door de stichting 
‘Vrienden van De Roosdonck’.

Molen en winkeltje open
De Roosdonck wordt nog altijd ge-
bruikt voor het malen van graan en is 
een bezoek meer dan waard. De mo-

len is open op zaterdagen van 10.00 
uur tot 15.00 uur en de toegang is 
gratis. De molen maalt graansoorten 
zoals rogge, tarwe en spelt en in het 
molenwinkeltje is bloem, gist, meel, 
speculaasmix, speltbloem en nog 
veel meer te koop. 

 

Gezamenlijke  
Palmpasenviering
Komende zondag, 2 april, is het Palmzondag. 
Bijna traditiegetrouw wordt de kerkdienst op 
deze zondag gezamenlijk gevierd, d.w.z. de 
parochie Heilig Kruis en de Protestantse Ge-
meente Nuenen. De dienst begint om 10.30 
uur in kerkelijk centrum De Regenboog. De 
voorgangers in de dienst zijn: pastoor Hans 
Vossenaar, pastoraal werker Paul Peters en kerkelijk werker Pieter 
Flach.

Halverwege de dienst verlaten we De Regenboog om in processie naar 
de H. Clemenskerk te lopen, natuurlijk voorzien van Palmpasenstok-
ken. Kinderen, die een versierde stok meenemen, krijgen bij de ingang 
een broodhaantje. In de H. Clemenskerk wordt de dienst afgerond. Ook 
worden er de palmtakjes uitgedeeld. U bent van harte welkom! 
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Boerderijwinkel De Haas draagt stokje over aan volgende generatie

“Wij willen mensen  
positief verrassen!”
Na ruim dertig jaar gaat Boerderijwinkel De Haas over in ‘nieuwe’ handen: 
Toos de Haas draagt het stokje over aan haar zoon Arjan en schoondoch-
ter Wendy Hollanders. De winkel, gevestigd aan de Soeterbeek in Nue-
nen, is altijd een onlosmakelijk onderdeel geweest van Tuinbouwbedrijf 
De Haas en hun dagverse producten. 

En dit gaat in de toekomst ook zeker 
niet veranderen. Wat wel gaat veran-
deren? “We willen de mensen positief 
verrassen”, vertelt Wendy enthou-
siast. “Dus naast de asperges, aard-
beien en frambozen bieden wij ook 
allerlei bijpassende producten en ca-
deautjes".
Wanneer de eerste asperges gesto-
ken zijn, gaat Boerderijwinkel De 
Haas open. En dat is dit jaar vanaf nu! 
“We zijn altijd afhankelijk van het 
weer”, legt Arjan uit. “Asperges heb-
ben warme grond nodig, zoals wij dat 
noemen. En je kunt nooit voorspellen 
wanneer er genoeg zon heeft ge-
schenen in het prille voorjaar.”
Maar voordat de winkel open ging, 
was Wendy al druk bezig met de 
voorbereidingen. Het belangrijkste? 
“Goed personeel!”, zegt ze zonder 
aarzeling. En dat is veel makkelijker 
gezegd dan gerealiseerd. “In deze tijd 
is het sowieso al lastig om aan perso-
neel te komen, laat staan seizoensge-

bonden personeel.”
En dan was de kersverse moeder ook 
nog op zoek naar personeel dat 
klantgericht is, vriendelijk en een 
praatje kan maken met de klanten. 
“Iedereen die hier binnenkomt, is an-
ders. Daar moet je als personeel mee 
om kunnen gaan". Inmiddels heeft ze 
de bezetting voor de winkel hele-
maal rond naar volle tevredenheid. 
“Het was een feest om de winkel 
open te mogen gooien!”, glundert 
Wendy.

Ruim assortiment
Niet alleen het personeel was er klaar 
voor, maar ook de Boerderijwinkel 
zelf. De inrichting is aangepast en het 
assortiment uitgebreid. Naast de 
dagverse seizoensproducten van ei-
gen land en wel tien (!!) verschillende 
soorten asperges, verkopen ze onder 
meer de sappen van Schulp, Custers’ 
cakemixen en bijpassende bieren en 
wijnen. “Ook de winnende asperge-
wijn is bij ons te koop, een heerlijk 
sappig fruitige witte wijn. Dat is er dit 
jaar eentje van wijnwinkel Sans Oreil-
le uit Nuenen, dus dat maakt het ex-
tra leuk”, vertelt Wendy. “Daarnaast is 
de speciale ham vanuit het Brabants 
Asperge Genootschap natuurlijk in 
onze winkel verkrijgbaar.”
Mensen die Boerderijwinkel De Haas 
bezoeken, kunnen daar alles vinden 
voor een heerlijke aspergemaaltijd. 
Ook wanneer ze die wat luxer willen 
maken of wat meer willen aankleden. 
Maar ook cadeautjes zijn opgeno-
men in het assortiment. “Mocht je op 

zoek zijn naar iets origineels, loop 
dan zeker even binnen. Wij denken 
graag mee als je iemand wilt verras-
sen. Want dat is precies wat wij ook 
graag doen: zorgen voor die verras-
sing!”

Nieuwe wind
Toos en Arjan kunnen een lach niet 
onderdrukken bij zoveel enthou-
siasme. “Een nieuwe generatie, een 
nieuwe wind die gaat waaien”, con-
stateert Toos. Zij heeft ruim vijftig 
jaar meegewerkt in het bedrijf. Eerst 
met vee, en vanaf 1990 gestart met 
de tuinbouw. Inmiddels heeft zij ook 
al ruim dertig jaar in de boerderijwin-
kel gewerkt. Altijd present, zeven da-
gen in de week bezig met de eigen 
producten.
“Ik kan me er nu nog geen voorstel-
ling van maken hoe het is, als dat niet 
meer hoeft”, vertelt Toos heel eerlijk. 
“Ik kan het nog niet helemaal losla-
ten, dus blijf zo’n twee dagen in de 
winkel werken. En kan natuurlijk al-
tijd bijspringen mocht dat nodig zijn. 
Maar dan is het geen moeten meer, 
maar mogen. Ik heb nu het stokje 
overgedragen aan de volgende ge-
neratie en ga de winkel dus loslaten. 
Twee kapiteins op een schip, dat 
werkt niet”, is haar stellige overtui-
ging. Ergens vindt ze het ook wel fijn 
dat ze nu niets meer ‘moet’. “Tot 2011 
heb ik alles altijd samen gedaan met 

mijn man Jan en wij konden alles de-
len. De afgelopen tien jaar zijn echt 
anders geweest en veel moeilijker”, 
legt Toos uit. “Nu ik niets meer moet, 
mag ik heerlijk en nog meer dan eerst 
van mijn drie kleinkinderen gaan ge-
nieten".

Sfeer proeven
In tegenstelling tot voor zijn moeder, 
verandert er voor Arjan niet zo veel. 
“Ik doe vooral het werk buiten. Zorg 
voor onze gewassen en dat er verse 
producten in de winkel liggen”, legt 
hij uit. “Sinds mijn vader er niet meer 
is, doe ik buiten eigenlijk alles. En dat 
blijft zo. Dus de kwaliteit van onze 
producten blijft ook onveranderd 
hoog en goed.”
De boerderijwinkel wordt dus vooral 
het domein van schoondochter Wen-
dy en die heeft er enorm veel zin in: 
“ik zie het helemaal zitten! Kom voor-
al langs om de nieuwe sfeer te proe-
ven en ons uitgebreide assortiment 
te bekijken!”, nodigt zij iedereen uit.

Openingstijden
Boerderijwinkel De Haas is geopend;
- Maandag tot en met vrijdag: 9.00 – 
18.00 uur
- Zaterdag: 9.00 – 17.00 uur
- Zondag: 10.00 – 13.00 uur 
Vanaf 24 juni, wanneer het asperge-
seizoen voorbij is, is de winkel zon-
dags gesloten.

Rosedale Blues Band draagt  
concert op aan overleden drummer
Bij Jazz Café Mierlo kunt u op 5 april genieten van de Rosedale Blues 
Band. Met een gevarieerd repertoire en veel dynamiek is deze band hele-
maal bij de tijd. Voortdurende vernieuwing van de playlist houdt de mu-
zikanten scherp en de muziek interessant om met veel plezier naar te 
luisteren.

Hoe werkt  
de Wèttegij’t?! 
dorpsquiz
Maak een team met je straat/vrien-
den/familie. Geef je teamgegevens 
door via quiz@doennederwetten.nl. 
Haal zaterdag 1 april om 18.30 uur 
het quizboek op. Maak thuis de quiz-
vragen en -opdrachten en lever het 
quizboek die avond weer in. De prijs-
uitreiking met spannende, laatste 
teamopdracht vindt plaats op zater-
dagavond 15 april vanaf 20.00 uur in 
MFA De Koppelaar. Voor meer infor-
matie: www.doennederwetten.nl.

De karakteristieke sound van de 
groep wordt met name bepaald door 
de frontman Rob Rosendaal met zijn 
virtuoze bluesharp- en gepassioneer-
de zangpartijen. Hij wordt daarbij on-
dersteund door de scheurende solo-
partijen van gitarist Cor Schepens en 
de bezielende begeleiding van Pieter 
van Baardwijk op bas, en Henk van IJ-
zendoorn op piano. Het strak ge-
drumde ritme en de harmonie van de 
harp, de bas, zang en piano afgewis-
seld met orgel, ondersteunen de vo-
cals en maken het geheel tot een au-
thentiek bluesfeest.

Helaas moet de band het doen zon-
der de drummer Pim de Ruigh. Dit 
eerste optreden, na zijn plotselinge 
dood in oktober 2022, willen de le-
den aan hem opdragen als eerbe-
toon. 
Als zijn vervanger figureert de Jazz-
drummer Huub de Vrees die zich in 
het bluescircuit al veelvuldig bewe-
zen heeft.

Locatie: ’t Patronaat Mierlo, 5 april 
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).
Tickets en informatie via www.patro-
naatmierlo.nl

Nominatie Coiffure 
Award 2023
Dorien van Hoof en Dagmar Goede 
van Haarkazerne in Nuenen zijn 
genomineerd voor de Coiffure 
Award 2023 in de categorie: Young 
Talent en Schwarzkopf Hair Color 
Technician of the Year.

De vakjury is onder de indruk van 
Coiffure Award 2023 inzendingen: 
“Dit is Nederlandse craftsmanship 
ten top.” Al 31 jaar lang is de Coiffure 
Award hét topevent in de kappers-
branche dat ook bij de consument 
grote bekendheid geniet. Internatio-
naal bekende talenten als llham 
Mestour, Hester Wernert-Rijn en Ber-
ni Ottjes hebben allemaal hun carriè-
re zien groeien na het winnen van de 
meest toonaangevende kappersprijs 
van Nederland.
Onder het toeziend oog van een der-
tienkoppige Nederlandse vakjury en 
een zeskoppige Britse vakjury zijn de 
genomineerden van de 31ste editie 
van de Coiffure Award zorgvuldig ge-
kozen en inmiddels bekend. Zij heb-
ben te horen gekregen dat zij beho-
ren tot de top van de huidige indus-
trie en kans maken op één van de 
dertien prestigieuze Coiffure Awards. 
Deze 31e editie van het bekende gala 
vindt op zondagavond 14 mei in Stu-
dio21 in Hilversum plaats.
 

Mantelzorgcafé 
Wat als mijn partner naar het ver-
pleeghuis gaat?

Op woensdag 5 april is Bertine van 
Ruremonde (mantelzorgmakelaar) te 
gast bij het Mantelzorgcafé in Son en 
Breugel. Inwoners van Nuenen zijn 
ook welkom op deze middag.

Bertine van Ruremonde van Buiten-
gewoon Thuis vertelt wat er allemaal 
mogelijk is en wat er bij komt kijken 
als je partner naar het verpleeghuis 
gaat.
Er is tevens ruime gelegenheid om el-
kaar als mantelzorger te ontmoeten. 
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee praten we met elkaar over za-
ken waar je als mantelzorger mee te 
maken hebt. Het kan steun bieden 
om mensen te ontmoeten die zich in 
net zo'n situatie bevinden als jij. 

Datum: woensdag 5 april 
Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Locatie: het Dommelhuis, Kerkplein 
5, 5691 BB Son en Breugel.

Aanmelden: stuur een mail naar 
steunpuntmantelzorg.sonenbreu-
gel@levgroep.nl of bel naar het CMD 
in Nuenen: (040) 2831675.

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

Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats vijverzijde bij het 
 gemeentehuis
Elke maandag:  13.30-15.30 uur  WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve  
 inloop WLG, D’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
 14.00-16.00 uur Rik-en jokermiddag, buurthuis Gastvrij, Jo van Dijkhof
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick
 13.15-14.45 uur Taalcafé, Bibliotheek Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag:  13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag:  11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen, Bibliotheek, 
 J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl.
Elke laatste zaterdag van de maand: 10.00-13.00 uur: Repair Café in Hobbycentrum  
 De Dorpswerkplaats, Park 63B Nuenen

t/m 1 APRIL
 Collecte ZOA

DONDERDAG 30 MAART                                            
09.30-11.30 uur Computercafé Nuenen, Gmail mogelijkheden, bibliotheek Dommeldal
20.00 uur  ‘Open repetitie’ vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’, Nuenens College, 
 Sportlaan 8, Nuenen

ZATERDAG 1 APRIL
11.00-16.00 uur  Voorjaarsmarkt bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, Park 63b Nuenen
 
ZONDAG 2 APRIL
09.00-12.00 uur  Start toertocht over 50 of 100 km. vanaf kunstgalerie Bonnard, Berg 9 Nuenen 
10.00-14.00 uur Vlooienmarkt manege Lieshout, Provinciale weg 26, Lieshout
11.30 uur  ‘Gerwen verrast met…’ Paulus Schäfer en Dominique Paats, 
 café De Stam, Gerwen
11.00-16.00 uur Creatieve markt, Dorpshuis Lieshout
14.00 uur IVN voorjaarswandeling, start Sluis 5 Wilhelminakanaal
15.00 uur Adele en Franse chansons in Het Klooster
20.30 uur  'Paulus invites...' met de Duitse Joscho Stephan, Paulus Schäfer en Mat- 
 heus Nicolaiewski, café De Stam, Gerwen

2 APRIL t/m 8 APRIL
 Collecte Fonds Gehandicaptensport

MAANDAG 3 APRIL
19.00 uur  Nuenens Broek, IVN-wandeling, vertrek naar het startpunt is per fiets vanaf  
 Het Klooster

DINSDAG 4 APRIL
20.00 uur  Kienavond in wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

WOENSDAG 5 APRIL
14.00-16.00 uur Mantelzorgcafé, het Dommelhuis, Kerkplein 5, 5691 BB Son en Breugel
14.00-16.00 uur  Paasspeurtocht Weverkeshof

VRIJDAG 7 en ZATERDAG 8 APRIL 
20.00 uur Gerard van Maasakkers Het Klooster Nuenen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA



ROND DE LINDE week 13 Donderdag 30 maart 2023

Kienen in  
Scarabee
Mededeling van VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen: 
op dinsdag 4 april is er weer een kien-
avond in het wijkcentrum Scarabee 
Mantelmeeuwlaan 10. Ook niet le-
den zijn van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur.

Around the world 
in 80 minutes
De wereld rond, reizen, nieuwe werelden ontdekken. Het drijft de mens al 
sinds jaar en dag naar alle uithoeken van de wereld. Nieuwsgierigheid 
naar de ander, naar andere culturen, nieuwe plekken of een verlangen 
naar beter weer zorgt ervoor dat we nog steeds huis en haard af en toe 
voor een tijdje achterlaten. Of je nu kiest voor het strand van Antalya of 
de jungle van Maleisië: er zullen altijd verrassende ontmoetingen of nieu-
we ervaringen je pad kruisen.

Maar er zijn ook andere redenen om 
te vertrekken, bijvoorbeeld werk, een 
wedstrijd of… een weddenschap. 
Over dat laatste schreef Jules Verne 
precies 150 jaar geleden een boek: 
De reis om de wereld in 80 dagen.

Jules Verne
Nu vliegen we in een etmaal de we-
reld over, maar in de 19e eeuw was 
het ongekend dat de mens zo iets 
fantastisch kon als in 80 dagen de 
wereld rondreizen. Hoe kon men ook 
verwachten dat dit mogelijk was, met 
een spoornetwerk wat geen netwerk 
mocht heten, maar vooral wat losse 
stukjes rails waren, verspreid over de 
continenten. Vliegtuigen waren verre 
toekomstmuziek, evenals auto’s. 
Schrijver Jules Verne neemt de lezers 
mee op reis, met als reiscompagnons 
de welgestelde Britse Phileas Fogg 
die samen met zijn bediende Passe-
partout een weddenschap aangaat: 
in 80 dagen de wereld rond! Dat gaat 
gepaard met veel avontuur. Door de 
vindingrijkheid van Fogg weten ze 
een heleboel obstakels te omzeilen. 
Ze reizen per trein, boot en zelfs per 
olifant, om na 80 dagen terug te ke-
ren in Engeland.

Fantastische wereldreis
Op zondag 16 april zal Orkest GMK u 
meenemen op een muzikale reis 
rond de wereld. Want wat zouden 
Fogg en Passepartout doen in die 80 
dagen nu ze de beschikking hebben 
over alle nieuwe manieren van rei-
zen? Waar zouden ze naar toe gaan? 

Welke landen en continenten zou-
den ze bezoeken? In een wervelende 
show zal Orkest GMK deze vragen be-
antwoorden.
Muziek uit alle werelddelen komt 
voorbij, gespeeld door een prachtig 
groot orkest. Ook zanggroep Midòre 
zal het gehoor prikkelen en samba-
band Os Malandros zorgt voor swin-
gende ritmes.

Voor de oren is er dus genoeg te be-
leven, maar het oog wil ook wat! Dus 
verwacht kleurrijke, schitterende 
buikdanseressen van AnaDanst, sier-
lijke stijldans van Dansschool Le 
Haen en strak Iers voetenwerk van 
Irish Dance Academy Scoil RInce A 
Ghrá. Natuurlijk ontbreken Phileas 
Fogg en Passepartout (Dick Boon-
man en Kevin Looijmans) ook niet op 
deze middag.

Jules dirigeert Jules
En om het helemaal compleet te ma-
ken, zal Orkest GMK voor het eerst 
onder leiding staan van dirigent Jules 
van de Loo. Met deze voornaam kan 
het niet anders dan dat hij jullie fan-
tastisch onder kan dompelen in het 
verhaal van zijn naamgenoot Jules 
Verne.
Dus, waar wacht je op? Ga mee op 
reis!

Zondag 16 april, 15.00 uur, Nieuwe 
Sint-Clemenskerk in Gerwen.
Kaarten:€ 10,-; kinderen jonger dan 
12 mogen gratis mee op reis.
www.gerwensmuziekkorps.nl

Dorpsraad Lieshout 
ondersteunt gezamenlijke 
collecte: geef ook!
De ‘gezamenlijke collecte’ zal dit jaar van 20 maart tot 1 april plaatsvin-
den. Afgelopen week zijn hiervoor de collecte-enveloppen verspreid, die 
tussen 27 maart en 1 april weer opgehaald worden. Ieder adres ontvangt 
dus één envelop in de brievenbus, die de week er na opgehaald wordt. 
Overigens kan ook digitaal of bij volmacht gedoneerd worden en kan de 
envelop ook op vier adressen in het dorp ingeleverd worden.

De gezamenlijke collecteweek is er weer. 
Ook in Lieshout is dat duidelijk te zien!

Bundeling van goede doelen
Enkele jaren geleden hebben de col-
lectanten voor goede doelen hun 
krachten gebundeld door in één keer 
gezamenlijk voor alle ingeschreven 
fondsen te gaan collecteren. Hier-
door worden de huisdeuren minder 
plat gelopen en kan er gezamenlijk 
extra aandacht gegeven worden aan 
de collecte. Dit jaar heeft deze geza-
menlijke collecte vier mogelijkheden 
geopend om te doneren: digitaal, bij 
volmacht, via een bankoverschrijving 
of contant.

Traditionele collecte
In de afgelopen week is in elke brie-
venbus in Laarbeek de lege envelop 
verdeeld. In die envelop zit uitleg 
over de manieren waarop gedoneerd 
kan worden en zit een donatieformu-
lier. In de week van 27 maart komen 
de collectanten weer langs om de en-
velop op te halen. Mocht u, om een-
of-andere-reden, de collectant ge-
mist hebben dan kan de envelop ook 
ingeleverd worden. Op de info in de 
envelop staan de vier mogelijke inle-
veradressen (o.a. bij de DA drogist en 
bij de Jumbo). De organisatie heeft 
geprobeerd het zo eenvoudig moge-
lijk te maken, zodat maximaal gedo-
neerd kan worden. Alle voorwaarden 
zijn er dus om deze keer de goede 
doelen eens extra te helpen met uw 
ondersteuning.

Dorpsraad ondersteunt
Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
deze gezamenlijke collecte door hulp 
te bieden bij de financiële verwer-
king. In het proces is immers een ad-
ministratieve verwerking van de gif-
ten nodig: de machtigingen die hier-
uit voortvloeien, moeten geint en 
verwerkt worden. Gelukkig kan 

Dorpsraad Lieshout de gezamenlijke 
collecte op deze wijze met raad én 
daad ondersteunen en zo óók een 
bijdrage leveren. En, doordat de 
Dorpsraad ook nog eens de kosten 
voor de incasso’s draagt, is verzekerd 
dat alle giften 100% bij de goede 
doelen komen.

Dino weken bij 
Dierenrijk
Meer dan twintig levensechte di-
no’s nemen, na het succes van vo-
rig jaar, weer hun intrek in Dieren-
rijk. De prehistorische reptielen 
zijn te zien van zaterdag 8 april tot 
en met zondag 4 juni in de dieren-
tuin in Mierlo.

De Omeisaurus, een herbivoor van 
bijna zeven meter lang, begroet be-
zoekers al direct bij binnenkomst van 
Dierenrijk. De andere, nog niet eer-
der vertoonde, imposante figuren 
zijn te vinden door het park heen, 
zoals de Gigantosaurus en Dimetro-
don. Ook zullen enkele populaire di-
no’s van vorig jaar terugkeren naar 
het park. Naast het feit dat de dino’s 
ontzettend indrukwekkend zijn om 
te zien, is de tijdelijke expositie ook 
leerzaam. Via educatieve borden en 
een speurtocht komen de bezoekers 
meer te weten over de prehistorische 
dieren.
General manager Sander van der 
Heul: “Het is natuurlijk erg bijzonder 
dat de verre voorouders van enkele 
dieren uit Dierenrijk tijdelijk hun in-
trek nemen in het park. De timing 
met de lente is daarin ook perfect: de 
vogels leggen eieren en broeden ze 
uit, zoals de dinosauriërs dat ook de-
den.”
De prehistorische figuren behoren 
tot de collectie van de grootste rei-
zende dino expositie van Europa: 
World of Dino’s.
 

Theaterkoor Sincère eindelijk weer in het theater: 

Nu met Passion 
Son en Breugel
Nu de voorstellingen van Passion Son en Breugel zijn uitverkocht, op de 
onlangs toegevoegde try-out voorstelling na op donderdag 30 maart, 
komt eindelijk de droom van Theaterkoor Sincère uit. Weer op de planken 
staan met een eigen productie in het Vestzaktheater, hun huistheater. 
Van tevoren hadden ze niet kunnen bedenken dat het uiteindelijk ook 

Het complete Theaterkoor Sincère, met geheel rechts Daniëlle Webber

nog eens in het Dommelhuis zou 
zijn, waar Sincère 54 jaar geleden 
werd geboren. Het koor is er klaar 
voor: 4 voorstellingen over het lij-
den van Jezus in de aanloop naar 
Pasen. Een wereldberoemd ver-
haal in een eigentijds jasje met ei-
gentijdse nummers.

Productieleider Daniëlle Webber 
heeft het er maar druk mee. De hele 
organisatie moet gestroomlijnd lo-
pen en vele overlegmomenten met 
de diverse commissies, dirigent, re-
gisseur, locatie, combo en de man-
nen van licht en geluid, vinden plaats. 
Vele vrijwilligers staan het koor bij 
met hun hand en span diensten. Zelfs 
het ontwerp van de poster en flyers is 
door eigen koorleden gerealiseerd. 
Heel fijn als het dan komende week 
tot de uiteindelijke realisatie en het 
slotakkoord komt, of zoals Daniëlle 
het zegt “alle losse puzzelstukjes vor-
men nu een prachtige, complete 

puzzel”. Het wordt weer een hoogte-
punt in de Sincère-canon. 

Er komen zeer diverse muziekstijlen 
aan bod dus voor elk wat wils! De 
voorstelling heeft geen pauze zodat 
je van begin tot eind in het verhaal 
wordt getrokken. Voor de try-out op 
30 maart zijn nog volop kaarten te 
bestellen via de website www.vest-
zaktheaterson.nl dus grijp je kans om 
bij dit mooie, culturele evenement te 
zijn! 

Enkele weken daarna geeft het koor 
geïnteresseerden de gelegenheid een 
meezingrepetitie mee te maken, om 
te kijken of jij wellicht voortaan met 
ons mee komt zingen als nieuw lid. Op 
donderdag 11 mei ben je daarvoor 
van 20.00 tot 22.30 uur van harte wel-
kom in de zalen van De Zwaan, Markt 
9 in Son, om te proeven of Sincère iets 
voor jou is. Meld je hiervoor even aan 
via info@theaterkoorsincere.nl. 
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Dubbelteam Badminton Club 
Lieshout beleeft lastige start
Het gemengd-dubbelteam van Badminton Club Lieshout heeft een lasti-
ge start meegemaakt in de nieuwe dubbelcompetitie. Dit nieuwe team in 
een nieuwe competitie is ingedeeld in de 5de afdeling van niveau B. Door 
het terugtrekken van het Beuningse dubbelteam, waarvan wél gewon-
nen was, staat de teller voor het team inmiddels op enkel verliespartijen. 

Gipsy jazz en  
musette in  
Café De Stam
Op zondag 2 april kunnen liefheb-
bers van gipsy jazz en Franse mu-
settes hun hart ophalen in Café De 
Stam. Om 11.30 uur sluit Paulus 
Schäfer met accordeonist Domini-
que Paats de serie 'Gerwen Verrast' 
af. De twee virtuozen brengen een 
mix van gipsy jazz en musette.

Om 20.30 uur maakt de Duitse Jo-
scho Stephan met Paulus Schäfer en 
Matheus Nicolaiewski zijn opwach-
ting in de 'Paulus invites...'-serie. Deze 
gitarist behoort tot de top in de gipsy 
jazz en heeft gelukkig een gaatje ge-
vonden in zijn overvolle agenda om 
het Nederlandse publiek ook te laten 
genieten van zijn fantastische gitaar-
spel.
Voor beide concerten zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
Kaarten voor het lunchconcert in de 
ochtend met Dominique Paats (€ 10,-) 
en voor de avond met Joscho Step-
han (€ 15,-) zijn te bestellen bij Bas 
van Keulen op 06-53965925.

Dubbelcompetitie
Badminton Nederland (BNL) heeft dit 
jaar een nieuwe competitie in het le-
ven geroepen. Een dubbelcompetitie 
waarin door een klein team per wed-
strijd steeds drie dubbelpartijen ge-
speeld worden. Badminton Club Lies-
hout neemt met één team aan deze 
nieuwe competitie deel: dat is BCL-
GD1/MK Sport. Officieel bestaat het 
team uit Ainara Vandegard, Tim van 
Bommel en Stan van Vijfeijken. In-
middels is het team echter al behoor-
lijk uitgebreid met de invallers Kees 
van Kollenburg, Marc Janssen en Dio-
ny Janssen.

’t Pluumke-GD1 - BCL-GD1/MK: 3-0
Met invaller Kees van Kollenburg 
voor de geblesseerde Stan van Vijfeij-
ken heeft het dubbelteam geen pot-
ten kunnen breken. In sporthal de 
Spil in Lent werd het team getrak-
teerd op een 3-0 nederlaag. Tim van 
Bommel en Kees van Kollenburg ver-
loren de mannendubbelpartij met 
duidelijke cijfers: 21-6 en 21-11. Ook 
de twee mixdubbelpartijen werden 
met dit soort cijfers verloren: Ainara 
Vandegard en Kees van Kollenburg 
verloren met 21-10 en 21-7. Ook met 
Tim van Bommel aan haar zijde kon 
Ainara Vandegard niet beter preste-
ren. Eli Suherli en Sterre Jacobs ver-
sloegen de Lieshoutse badminton-
ners met 21-12 en 21-13.

BC Shot-GD1 - BCL-GD1/MK: 3-0
Ook met twee invallers -deze keer 
waren het Marc en Diony Janssen- is 
het Lieshoutse dubbelteam er niet in 

geslaagd om punten mee te nemen 
uit Dongen. Tegen het dubbelteam 
van BC Shot hadden de Lieshoutena-
ren weinig kans. Tim van Bommel en 
Marc Janssen verloren de mannen-
dubbel met 21-11 en 21-12. 
Ook beide gemengd-dubbelpartijen 
werden verloren. Diony Janssen 
moest zowel met Tim van Bommel 
(21-8, 21-13) als met Marc Janssen 
(21-10, 21-11) aan haar zijde de meer-
dere erkennen in de Dongese mix-
koppels.

www.badmintonclublieshout.nl

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 

Zaterdag voorjaarsmarkt 
Komende zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur organiseert Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats weer een voorjaarsmarkt. De vele, meestal houten, pro-
ducten die de afgelopen periode in de werkplaatsen zijn gemaakt wor-
den dan verkocht. 

De lente komt eraan, tijd dus voor de 
aankoop van een nestkastje waarin 
de vogels nog dit voorjaar kunnen 
gaan nestelen in uw tuin of op uw 
balkon. Er is een aantal modellen te 
koop, voor diverse vogelsoorten. Al-
les van prima kwaliteit en zéér betaal-
baar. De opbrengst wordt gebruikt 
voor de verbouwing van ons Nue-
nense hobbycentrum die nu in volle 
gang is.
Ook is er allerlei houten kinderspeel-
goed te koop. De handvaardigheids-
groep van ons Nuenense hobbycen-
trum heeft een uitgebreid assorti-
ment paas- en versieringsattributen 

gemaakt, sfeermakers dus voor in uw 
woning. Uiteraard zijn er ook dit keer 
weer mooie paasbloemstukken.
Onze gastvrouwen serveren u ko-
mende zaterdag graag een kopje kof-
fie en thee. Wilt u er weer een lekkere 
versgebakken wafel bij, met of zon-
der slagroom? Dat kan. Het wordt ge-
garandeerd weer een gezellige dag 
want we rekenen op een grote be-
langstelling. Kinderen mogen tijdens 
de voorjaarsmarkt weer gratis een 
paashaas komen schilderen. De verf-
potten en kwastjes staan klaar!
Tijdens de voorjaarsmarkt kunt u als 
bezoeker ook even een kijkje nemen 
in de grote, nieuwe houtwerkplaats 
die we aan het afbouwen zijn en eind 
dit jaar in gebruik gaan nemen. Neem 
een folder mee als u langskomt en 
sluit u aan bij de 458 deelnemers die 
nu meedoen in ons gezellige hobby-
centrum! Zie ook de website www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl.

Tot ziens op de voorjaarsmarkt, ko-
mende zaterdag. Zeg het voort on-

der uw buren, vrienden en familiele-
den!

Documentaire 
Daughters of  
the sun in de  
Cacaofabriek
Op dinsdag 11 april wordt de docu-
mentaire ‘Daughters of the sun – 
Yezidi survivors: a new life’ ver-
toond, met een aansluitende Q&A 
met regisseur en een aantal vrou-
wen uit de film. 

Daughters of the Sun toont het hart-
verscheurende verhaal van duizen-
den Jezidi-vrouwen die werden ont-
voerd, bekeerd tot de islam en inge-
lijfd als (seks)slavinnen door IS. In-
middels zijn veel van hen terugge-
keerd. De vraag is in hoeverre zij een 
start kunnen maken in hun nieuwe 
leven. Dit verhaal verdient het om ge-
hoord te worden. 
Meer informatie en tickets zijn de vin-
den op cacaofabriek.nl.
 

Informatieavond 
prostaatkanker  
in het Catharina 
Ziekenhuis
Het Prosper robot prostaatcentrum 
houdt op woensdag 19 april in het 
Catharina Ziekenhuis een informa-
tieavond over prostaatkanker. 

Er wordt onder meer gesproken over 
de effecten van hormonale behande-
ling bij prostaatkanker. Wat zijn de 
bijwerkingen en wat als de hormo-
nen niet meer werken? Ook het be-
stralen van de prostaat komt aan 
bod. Net als de veranderingen in di-
agnostiek. “We willen prostaatkanker 
steeds eerder ontdekken, zodat we 
de kanker zo snel mogelijk kunnen 
behandelen”, zegt uroloog Eric Vrij-
hof van het Catharina Ziekenhuis, die 
de avond zal leiden. De informatie-
avond is voor patiënten met pros-
taatkanker en hun naaste(n) en wordt 
gehouden in de Congreszaal van het 
Catharina Ziekenhuis. De avond be-
gint om 18.30 uur en duurt tot 22.00 
uur. Uiteraard is er alle tijd voor het 
stellen van vragen. De avond is ook 
online te volgen.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar marlies.goijarts@catharina-
ziekenhuis.nl. Geef duidelijk aan of u 
persoonlijk aanwezig wil zijn of on-
line deelneemt.

Avalon Hondentraining 
Avalon hondentraining is een unieke hondenschool waarbij alle trainin-
gen één op één en bij u thuis gegeven worden. Waarom? Omdat dat nou 
eenmaal de plek is waar het goed moet gaan!

Puppycursus, gehoorzaamheidstrai-
ning of gedragstherapie, maar ook 
begeleiding na adoptie van een 
hond uit het asiel of het buitenland. 
Allemaal in de vorm van privéles om-
dat we alleen dan precies kunnen 
bieden wat u en uw hond nodig heb-
ben.
Wat voorop staat is dat iedere hond 
én iedere hondeneigenaar verschil-
lend is; zowel in karakter als in wen-
sen. Het is mijn missie om daar zo 
goed mogelijk op in te spelen. Geen 
vaste trainingsmethode, trainingstij-
den of -frequentie, maar puur kijken 
naar wat écht het best werkt om het 
resultaat te behalen waar u naar op 
zoek bent. Omdat we nergens aan 
vast zitten is er heel veel mogelijk!

We horen vaak dat men denkt groeps-
lessen nodig te hebben voor een goe-
de socialisatie, dit is echter een groot 
misverstand. Socialiseren doe je na-

melijk niet tijdens dat ene uurtje in de 
week op het trainingsveld tussen an-
dere honden. Het is iets dat iedere 
dag, de hele dag door, gebeurt. Juíst 
daarom is het belangrijk om goed in-
zicht te krijgen in de beleefwereld 
van een hond zodat je hier op ieder 
moment en in iedere situatie op in 
kan spelen en zo een stabiele, sociale 
en goed opgevoede huishond krijgt. 
Wij helpen daar graag aan mee! Per-
soonlijk, doelgericht en met snel re-
sultaat. Neem eens een kijkje op de 
website avalonhondentraining.nl of 
bel naar telefoonnummer 06-
16052454.

Jubilarissen bij de Revak
Op 23 maart hield zwemvereniging Revak Nuenen haar algemene leden-
vergadering in de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw De Regen-
boog aan de Sportlaan in Nuenen.

Jubilarissen van de Revak Nuenen. 
Achterste rij (vlnr) Mevr. T. Lakerveld, Mevr. H. v.d. Weideven, Mevr. J. Vogels, Mevr. M. Kee-
ren, Dhr. P. v.d. Leegte, Mevr. E. de Bresser.
Voorste rij (vlnr)  Mevr. P. van Dijk, Mevr. L. Bredée, Mevr. L. v.d. Heuvel, Dhr. D. van Elswijk

Na de opening van de vergadering 
werd stil gestaan bij het overlijden 
van Mevr. Thea Bernsen op 19 maart 
2023. Als mede oprichtster, stond 
Thea in 1972 bij de wieg van onze 
vereniging. Zij werd ook wel de moe-
der van de Revak genoemd. Haar niet 
aflatende inzet en vrolijke lach zullen 
altijd in onze herinnering blijven.
 
Ook dit keer werden tijdens de leden-
vergadering onze jubilarissen gehul-
digd en bedankt voor hun vele jaren 
bij de vereniging. Alle jubilarissen 
hebben een mooie bos bloemen en 
een oorkonde gekregen als bewijs 
van hun staat van dienst. Het bestuur 
wil via deze weg nogmaals alle jubila-

rissen bedanken voor alle jaren bij 
onze mooie vereniging, dat het nog 
vele jaren meer mogen worden. 
Zwemvereniging Revak helpt al meer 
dan 50 jaar mensen met een lichame-
lijke of geestelijke beperking en men-
sen die willen revalideren met zwem-
men in extra verwarmd water. Hierbij 
staan wekelijks vele vrijwilligers klaar 
om hen te begeleiden. Op woens-
dagavond en donderdagmorgen 
staan zij voor u klaar in Feel Fit Center 
Nuenen. Heeft u interesse? We kun-
nen altijd nieuwe leden en vrijwilli-
gers gebruiken, u bent meer dan wel-
kom. Meer informatie vindt u op onze 
facebookpagina of op onze website 
www.revak.nu

BCL-GD1/MK Sport bestaat officieel uit 
Ainara Vandegard, Tim van Bommel en 
Stan van Vijfeijken

Grote vlooienmarkt in 
Lieshout in de manege
Op zondag 2 april organiseert het Sint Servatius gilde voor de 27e keer 
weer een echte grote vlooienmarkt in Lieshout. De vlooienmarkt is geo-
pend van 10.00 uur tot 14.00 uur. Net als voorgaande jaren zal de manege 
worden omgetoverd tot een grote secondhand shop waar van alles wordt 
aangeboden, dus zoekt u een onderdeeltje of een boek of een leuk kastje 
of stoel? Kom dan zoeken op onze vlooienmarkt.

Het hele jaar hebben leden van het gilde spullen ingezameld en op soort ge-
sorteerd. Op zaterdag 1 april komt het gilde, zoals voorgaande jaren, langs om 
uw overtollige maar nog bruikbare spullen op te halen in Lieshout.
Mensen in het buitengebied van Lieshout die spullen hebben voor de vlooien-
markt worden verzocht te bellen voor woensdag 29 maart 17.00 uur op 0499-
423750. U krijgt dan bericht wanneer de spullen worden opgehaald.
De manege vindt u aan de Provinciale weg 26 in Lieshout. Dit is langs de weg 
van Lieshout naar Mariahout.

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.
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Gerwen net iets efficiënter  
dan Rood Wit 62
 
Beide keepers stonden er maar beteuterd bij na de wedstrijd, zowel Harm 
Vincent (Rood Wit 62) als Tommy v.d. Gevel (RKGSV) hadden bijna niets te 
doen in deze wedstrijd. Daar waar Vincent nog een cruciale redding had 
in de 1e helft, hoefde v.d. Gevel amper in actie te komen. Toch moesten 
beide keepers respectievelijk 4 (v.d. Gevel) en 5 keer (Vincent) de bal uit 
het netje vissen.

Gezellig Lentetoernooi  
van tennis en padel bij  
TPV de Lissevoort
Afgelopen zaterdag 25 maart trotseerden 95 deelnemers regen en wind 
om deel te gaan nemen aan het Lentetoernooi bij TPV de Lissevoort. Ge-
lukkig viel het mee met de hoeveelheid neerslag en scheen de zon toch 
ook nog wel regelmatig! Iedereen speelde drie wedstrijden van tennis of 
padel met wisselende partners en tegenstanders. Tussen de wedstrijden 
door werd er genoten van een heerlijke lunch van de Drie Gebroeders. 

Meer wandelmogelijkheden  
bij WSV Nuenen
  
Bij Wandel Sport Vereniging Nuenen gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot en met eind augustus. Behalve de 
reguliere wandeling op zondagochtend kan er gedurende het zomersei-
zoen ook op woensdagavond in groepsverband worden gewandeld.

SPORTSPORT
Programma
RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 31 maart 
Nederw. 35+1 - Acht 35+1  . . . . . . . . 19.30 uur 
Nederw. VR30+1 - Braakh.VR30+1  . 19.30 uur
Zaterdag 1 april 
Best Vooruit Vet - Nederw. Vet  . . . . . 16.30 uur
Zondag 2 april 
Boerdonk 1 - Nederw. 1  . . . . . . . . . . . 14.30 uur 
Acht 8 - Nederw. 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 uur 
Nederw.4 - EMK 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 uur

Gerwen startte slordig, het tempo 
was te laag en Rood Wit kwam niet 
echt in de problemen. Het kwam zelfs 
op voorsprong in de 17e minuut. v.d. 
Gevel werd gehinderd en kreeg de 
bal niet onder controle, v.d. Kerkhof 

was er als de kippen bij om de 1-0 
binnen te tikken. Scheidsrechter Ver-
straaten die zijn eigen wedstrijd floot 
zag er geen overtreding in en keurde 
de goal goed. Gerwen kreeg nog 
meer pech te verwerken, want bij de 
afwezigheid van v. Malten viel verde-
diger Ruud Janssen na 20 minuten 
ook nog uit met een blessure, routi-
nier Mark Bartels nam zijn plaats pri-
ma in.

De groenwitten kwamen na 30 minu-
ten enigszins verrassend langszij,  
v. Erp snelde er op links voorbij en 
zijn voorzet werd relatief makkelijk 
binnen getikt door Bjorn Kreemers. 
Toch kwam Gerwen op  voorsprong 
uit een corner van Romano Terlinden, 
die de bal slim en kort op Martijn van 
Rooij teruglegde, knalde laatstge-
noemde de bal snoeihard in de linker 
kruising. Weer 2 minuten later snelde 
opnieuw v. Erp na een prima pass van 
Terlinden richting Vincent en dit maal 
moest hij capituleren voor het schot 
in de rechter benedenhoek. Rust-
stand 1-3.

Ook in de 2e helft was het bij iedere 
kans raak. Rood Wit geloofde er wel 
in en met een flink portie extra ener-
gie kwam het direct na rust dichter-
bij. Een voorzet van Thijs van Rijt viel 
via de rug van Joey v.d. Berk precies 
voor de voeten van topschutter Roel 
Merkx en het was voor hem eenvou-
dig om de bal tegen de touwen te ja-
gen. De supporters van Rood Wit gin-
gen er eens voor zitten en lieten zich 
goed horen en dirigeerde hun ploeg 
naar voren. Echter hadden ze niet ge-
rekend op de invaller van Gerwen 5 
in de 2 helft, en net als afgelopen 
donderdag werd de 19 jarige Willem 
Verwey een plaag voor de verdedi-
ging van de tegenstander. Met   ra-
zend snelle rushes langs de zijlijn 
stichtte hij steeds opnieuw gevaar. 
Twee van deze rushes waren de ver-
dedigers van Rood Wit ook te mach-
tig. In de 75 en 82e minuut gaf hij de 
bal na prima solo’s af aan zijn maatje 
Daan van Erp en deze wist er wel raad 
mee, beide keren was hij er als de kip-
pen bij om de bal tegen het net aan 
te werken. 

Tussendoor had Stephan v.d. Water 
uit een vrije trap de stand weer wat 
dragelijker gemaakt en net voor tijd 
vergistte scheidsrechter Verstraaten 
zich in een bal die over de lijn was en 
hij toch liet door spelen. De voorzet 
van Merkx werd binnen gekopt door 
Kyle van Lieshout waardoor de eind-
stand op 4-5 kwam. Een wedstrijd 
met veel doelpunten en toch weinig 
spektakel en doelgevaar, beide ploe-
gen waren deze zondag dus zeer ef-
fectief en Gerwen door zijn jonkies 
net iets beter en nam zodoende de 
drie punten mee, waardoor het zich 
in de top van het klassement speelt.

 
Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. Omdat niet ie-
dereen in hetzelfde tempo kan lo-
pen, zijn er twee groepen; een voor 
de snellere meer sportief ingestelde 
wandelaar en een voor de minder 
snelle wandelaar of beginner. De af-
standen variëren van ruim 8 tot maxi-
maal 11 kilometer, dus na anderhalf à 
twee uur is men weer terug op het 
vertrekpunt. Op de zondagmorgen 
van het eerste, derde en vijfde week-
end wordt tevens de mogelijkheid 
geboden een wandeling van onge-

veer 15 km te maken, men loopt dan 
ongeveer drie uur.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Vooraanmel-
den is niet nodig, men kan zich mel-
den op de startlocatie. In de maand 
april is dit de parkeerplaats aan de vij-
verzijde bij het gemeentehuis. Op 
zondagmorgen vertrekken we om 
09.00 uur en op woensdagavond is 
de starttijd 19.00 uur.
Voor nadere informatie zie de web-
site: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com

De middag werd afgesloten met een 
gezellig potje muziekbingo waarbij 
uit volle borst werd meegezongen! 
De daarna uitgereikte prijzen werden 
gesponsord door Restaurant de Drie 
Gebroeders en Imperium Sports, 
dank daarvoor! 

De organisatoren Marianne Maus, 
Leo van de Sande en Alida Boot kun-
nen terugkijken op een geslaagd 
Lentetoernooi!

De organisatoren Marianne Maus, Leo 
van de Sande en Alida Boot (vlnr)

Toerclub Nuenen bereid zich voor op 
het nieuwe wielerseizoen
 Vorige week donderdag was het dan 
zover. Onder begeleiding van de in-
spirerende yoga-instructrice Jolijn 
sloten de leden van Toerclub Nuenen 
het enerverende winter spinning sei-
zoen af in het Feel Fit Center Nuenen. 
Alles draaide om de juiste balans. 
Door deze Feel Fit yoga meditatie 
waarbij de focus lag op herstel en 
ontspanning kunnen de TCN’ers weer 
met een gerust hart het nieuwe wie-
lerseizoen in demarreren.
 

Wielersport op tweede paasdag

Grote Ronde van Gerwen met 
ruim driehonderd renners
Maandag 10 april, tweede paasdag, wordt de Grote Ronde van Gerwen 
verreden. Veel wielrenners komen graag naar het wielerdorp Gerwen om 
de strijd aan te gaan in deze klassieker onder de criteriums. In de 
55ste editie van deze ronde gaan vier categorieën van start met in totaal 
ruim driehonderd wielrenners. Het is de eerste wedstrijd van dit seizoen 
die meetelt voor het Greeniuz-Belisol Kempenklassement, een regelma-
tigheidsklassement over negen wedstrijden in de Brabantse Kempen.

Nuenenaar Chris Kisters start als kans-
hebber bij de junioren  

Het parcours heeft een lengte van 3,5 
kilometer met start en finish aan het 
kerkplein in Gerwen. Het eerste start-
schot klinkt om 11.00 uur. Dan gaan 
de nieuwelingen beginnen aan hun 
wedstrijd over 40 kilometer met aan 
de start de plaatselijke renner Mees 
Berkhof uit Nuenen.

Chris Kisters en Coen Vermeltfoort 
zijn kanshebbers 
Na de nieuwelingen volgen om 12.15 

uur de junioren voor 60 kilometer 
met als kanshebber Nuenenaar Chris 
Kisters. Om 14.00 uur gaan de elite/
beloften-vrouwen van start voor hun 
wedstrijd over 65 kilometer. Wielren-
ster Ci Hui Nyo uit Maleisië gaat het 
opnemen tegen o.a. Sophie van Ba-
kel, die haar werk als dokter combi-
neert met wielrennen. De elite/belof-
ten-mannen rijden 80 kilometer en 
starten om 16.00 uur. Van start gaan 
toprenners die al eens eerder een po-
diumplaats veroverden in de Grote 
Ronde van Gerwen. Een greep hier-
uit: Coen Vermeltfoort, Koos Jeroen 
Kers, Hans Dekkers en Raymond de 
Laat.
De organisatie wordt gesteund door 

Topresultaten zwemmers 
Z&PV Nuenen
Het was weer een druk weekend voor de zwemmers van Z&PV Nuenen. 
Een grote groep dook het water in bij een wedstrijd in Boxtel, terwijl er 
ook een groep aan de start verscheen in Breda, beide met mooie 
resultaten. 

Nuenen overklast  
HVCH uit Heesch
Door Wilbert Ketelaars

Nuenen speelde afgelopen zondag een van zijn beste wedstrijden van 
het seizoen. HVCH was afgelopen seizoen gepromoveerd naar deze klas-
se en deed het tot nu toe erg goed. Nuenen had eerder onterecht met 1-0 
verloren in Heesch, dus de ploeg was extra gemotiveerd voor een goed 
resultaat. Met een aangepaste opstelling van de thuisploeg, speelde Nue-
nen erg goed en attractief voetbal en was het zeer trefzeker.

Al na 4 minuten was het raak, Dylano 
Adriana schoot erg goed in en open-
de de score, 1-0. Na een kwartier 
voetballen, was er weer een vloeien-
de actie, ditmaal via Toni Cuenca en 
Sem van den Broek, nu was het Ed 
Craenen ( “valse linksbuiten “) die er 
2-0 van maakte. Na afloop van de 
wedstrijd waren de spelers ook en-
thousiast over het vooraf bedachte 
tactische plan van trainer Ruud van 
der Rijt en assistent Martin Nieuw-
laat. Het pakte erg goed uit !!  Ed Crae-
nen kan nu meer aangespeeld wor-
den om de bal vast te houden, zodat 
Sem van den Broek en Toni Cuenca 
meer vrijheid krijgen voor acties. Op 
het middenveld is het vooral Geoff 
Zoethout die nu ruimte krijgt om het 
spel te verdelen. De rest van het team 
voert ook prima de taken uit. In de 
eerste helft waren er ook nog 2 ge-
weldige reddingen van keeper Je-
roen Keeris, waardoor de ruststand 
2-0 bleef.
Na rust was het meteen weer raak, 
Sem van den Broek bediende Ed 
Craenen die op zijn beurt weer Toni 
Cuenca bereikte, 3-0. De voetbal-
show ging gewoon door. De drie aan-
vallers hadden het erg naar hun zin 
en de volgende actie was van een 
omgekeerde volgorde, Toni Cuenca 
bediende Ed Craenen, die nu weer 
Sem van den Broek in positie bracht. 
Sem bleef koelbloedig en tekende 
voor 4-0.  De hoogste score van het 
seizoen, die zeker nog hoger had 
kunnen uitvallen !! Debutant Sven 
Kroonenburg (eigen jeugd onder 23) 
speelde een prima eerste wedstrijd in 
Nuenen 1 !   Deze ploeg kan met ei-
gen jeugd makkelijk de opengeval-
len posities weer invullen, zonder 
aan kwaliteit onder te doen. Een ver-
dienste van de hele technische bege-
leiding en opleiding van de RKSV  !  
Zondag staat er weer een belangrijk 
treffen op het programma. Nuenen 
speelt dan uit bij Meerssen. Deze 
ploeg uit zuid- Limburg staat boven-
aan en heeft duidelijk aspiraties om 
te promoveren. Met het resultaat van 
afgelopen zondag, kunnen ze de 
wedstrijd zeker met vertrouwen te-
gemoet gaan. Donderdag 6 april 

Breda
In het 50m bad in Breda wisten 6 van 
de 8 zwemmers minimaal 1 persoon-
lijk record te zwemmen. Zo kwam Fin 
Horrocks tot 1.31.86 op de 500vlinder 
en Julie van Nispen tot 2.40.82 op de 
200wissel. Alissa Rooijakkers en Kae-
lyn Schouten verbeterde verder ieder 
2 PR’s, Alissa op de 200school en 
100vlinder, Kaelyn op de 50vlinder 
en 50vrij. 

Maar de absolute ‘grootverdieners’ 
waren Arlyn Schouten en Rink Vlem-
mix met ieder 3 nieuwe toptijden. 
Voor Arlyn waren dat de 50school, 
50vlinder en 200wissel, voor Rink de 
50 en 100school en de 100vlinder. 
Helaas bleven Merel Phaff en Wouter 
Sijmons dit keer net boven hun PR’s 
maar voor hen komen er nog een 
aantal kansen in de komende weken.

Boxtel
Bij deze wedstrijd vielen vooral de 
prestaties van de allerjongste zwem-
mers op, te beginnen met de jongste 
van het stel: Fiene Vaes (2014). Het 
was pas haar 2e wedstrijd maar daar 
was weinig van te merken. Op zowel 
de 50vrij, 50rug en 100school zwom 
ze keurige races en zette ze tijden 
neer die ook bij de iets oudere mei-
den niet zouden misstaan. Die ‘oude-
re’ meiden waren onder andere Lisa 
Jansen (2012), Lauke Berrevoets 
(2012) en Birte van Schijndel (2011). 

speelt Nuenen de uitwedstrijd om de 
KNVB beker tegen EFC uit Eersel, 
deze Brabantse derby begint om 
20.15 uur.

Coen Vermeltfoort won in 2016 en 2022 
in Gerwen  foto's Cees van Keulen

twee nieuwe hoofdsponsors: A. Jan-
sen bv en Leenders RVS Industrie. Het 
rennerskwartier is in café De Stam 
aan de Gerwenseweg 38 in Gerwen. 
Wielersupporters zijn tweede paas-
dag welkom in Gerwen, de toegang 
is gratis.

Ook zij zwommen de 50vrij, 50rug en 
100school met vrijwel alleen maar 
persoonlijke records. En dat gold ook 
voor Julian van Kuringen (2011), met 
3 PR’s op zijn 3 afstanden.
 
Die 100% score was er verder ook 
nog voor Antoni Blinkski, Nick van 
Dijk, Diede Struijk, Koen van den Wil-
denberg en de broers Dawid en Do-
minik Skula. Daarbij haalde laatstge-
noemde in 3 afstanden maar liefst 42 
seconden van zijn oude toptijden af!

Wedstrijdzwemmen
Ook zin gekregen in zwemmen en 
heb je je C-diploma? Mail dan naar 
wedstrijdzwemmen@zpvnuenen.nl 
en kom een paar keer vrijblijvend 
meedoen!
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NABEWERKEN

DRUKKEN

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

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

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

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

deltanetwerk.nl/nuenen

Wij zijn DELTA Netwerk: dé glasvezelexpert van Nederland. Wij willen alle bedrijven en woningen op de 
bedrijventerreinen in Nuenen voorzien van gigasnel zakelijk glasvezel. Wat ons betreft profiteren de 
ondernemers en bewoners zo snel mogelijk van ons supersnelle en betrouwbare glasvezelinternet.

delta.nl/zakelijk

088 63 800 81

freshpc.nl

06 13 54 27 58

telecombinatie.nl

040 2906 908

telecom.care

040 33 330 23

vm1.nl

040 7676 275

zbc.nl

040 767 62 20

op de bedrijventerreinen 
in Nuenen
op de bedrijventerreinen 

Laatste kans op
gigasnel glasvezel Meld je 

aan vóór 
8 april 2023

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Gerwen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART
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Deelnemer 
Centrum
Cadeaubon
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Steun uw lokale 
ondernemers! 

Koop de 
Nuenen 

Centrum 
Cadeaubon


