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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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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

Dierenrijk 
gaat de deuren 
weer openen 
voor bezoek

Bedrijventerrein 
‘Eeneind-West’ 
van ruim 
30 hectare

Esta’s van  
scouting 
Rudyard Kipling 
knopen erop los!

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Wij zijn klaar 
voor de zomer, 
is uw airco dat ook?
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Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die 

zich overdag openen. In grote 27cm-

pot. 12.99

6.99

Hemelvaartsdag 

open zondag open

Nuenen Kapperdoesweg 8

HOGE BRAKE 66 NUENEN  |  TEL. 040-2913301  |  WWW.RISJAMO.NL

van maandag 25 mei t/m 
woensdag 27 mei zijn wij gesloten

op donderdag 28 mei
openen wij weer als

RisjamoVISLIEFHEBBERS 
OPGELET!

VANAF

€ 20,95*

VANAF

€ 20,95*

www.vispakketaanhuis.nl

VISLIEFHEBBERS
O P G E L E T !
Vispakket aan Huis biedt een unieke kans voor de echte 
visliefhebber. Ga naar de website en laat u verrassen! 

VISPAKKET VANAF € 20,95 TOT € 120,95 * 

* Prijzen zijn inclusief BTW 
en GRATIS thuis bezorgd.

Visliefhebbers opgelet!
Vispakket aan huis levert top kwaliteit vis direct bij u aan de deur en dat 
tegen de scherpste prijzen!

VISLIEFHEBBERS 

OPGELET!

Wij zijn importeur van heerlijke vis-
producten van over heel de wereld. 
Door het snelle doorontwikkelde in-
vriesproces heeft de vis dezelfde 
kwaliteit als verse vis of eigenlijk zelfs 
beter! Deze diepgevroren vis is zo 
langer houdbaar en geeft u zo meer 
vrijheid waar en wanneer u van uw 
heerlijk stukje vis geniet.  

Ontdek nu onze vispakketten! 
Wij bieden verschillende vispakket-
ten met de meest prachtige vispro-
ducten. Ontdek nu ook een surf & turf 
pakket, vis en vlees in één pakket. 
Vispakket aan Huis biedt een unieke 
kans voor de echte visliefhebber.  Ga 
naar de website en laat u verrassen! 
www.vispakketaanhuis.nl

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

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

Lingerie ‘blijvend mooi’   
in Nuenen
Door Nannie van den Eijnden 

José Cuypers lingerie en badmode in Parkhof is per 1 april overgenomen 
door Raquel Vorstenbosch. De nieuwe zaak gaat ‘Raquel Lingerie’ heten. 
De deskundige verkoopmedewerksters Marleen, Jacqueline en Francis 
blijven in de zaak werkzaam, samen hebben ze ruim 50 jaar ervaring.

José is blij met de overname, en voor-
al met het vertrouwen dat Raquel 
daarin heeft, want de sleutelover-
dracht vond precies plaats in de pe-
riode van de ‘lockdown’. Raquel komt 
uit het Noord-Oosten van Brazilië, uit 
het dorp Pedro II, en woont al vijftien 
jaar in Nederland. Samen met haar 
partner Johann heeft ze drie kinderen. 
Johann komt uit een ondernemersfa-
milie en heeft jarenlang ervaring en 
een goed netwerk in de lingeriewe-
reld met twee winkels, een webshop 
en een damesmodezaak. Raquel heeft 
altijd al een passie voor lingerie gehad 
en heeft het afgelopen half jaar met 
plezier in de zaak van José meegeke-
ken. Nu is haar droom werkelijkheid 
geworden: José Cuypers lingerie en 
badmode wordt Raquel Lingerie.

Drie generaties Cuypers
José Cuypers is de derde generatie ka-
raktervolle vrouwelijke ondernemers 
in een puur vrouwelijk product, linge-
rie. Jo Cuijpers nam het initiatief en be-
gon 70 jaar geleden een zaak in textiel 
en ondermode. Deze was toen in twee 
kleuren verkrijgbaar (wit en huids-
kleur) en lag in laatjes. In de winkel van 
José is de lingerieafdeling daarna lan-
ge tijd de smaakmaker geweest, met 
veel trendsettende kleuren, dessins en 
vormen. Om dit mooie product beter 
tot zijn recht te laten komen, opende 
José schuin tegenover haar damesmo-
dezaak haar lingerie- en badmode-
zaak op de unieke locatie aan Parkhof 
1. De ondermode mocht in die tijd 
veel meer gezien worden, met luxe en 
opvallende elementen.

Na deze winkel tien jaar met veel lief-
de gekoesterd te hebben, is dit jubi-
leum het ideale moment om het 
stokje over de dragen aan een bijzon-
dere opvolgster, die op haar eigen 
manier vorm gaat geven aan deze 

lingeriewinkel. José kan haar energie 
nu volledig richten op de modezaak, 
waar ze eveneens bezig is het stokje 
over te dragen aan de nieuwe gene-
ratie. José bedankt alle klanten die 
het bestaan van de mooie lingerie-
winkel mogelijk hebben gemaakt en 
wenst Raquel Vorstenbosch heel veel 
succes en plezier met haar eigen in-
vulling van de lingeriezaak.

Speciale klantenactie
Raquel behoudt het huidige assorti-
ment met de vertrouwde betere mer-

ken Marie Jo, Mey, PrimaDonna, Con-
turelle, Anita, Empreinte en Felina. 
Om alle klanten te verwelkomen, 
geldt een openingsactie met extra 
voordeel: 10% korting op de gehele 
collectie tot en met 30 juni. Bij iedere 
aankoop in die periode ontvangen 
alle klanten een cheque ter waarde 
van 10% van het aankoopbedrag, die 
geldig is van 1 juli tot en met 31 au-
gustus. Voor vaste klanten komt een 
nieuw spaarsysteem. Binnenkort ver-
schijnt de website en wordt het pand 
opnieuw beletterd. Op Facebook en 
Instagram is de zaak te vinden onder 
Raquel Lingerie.

Raquel lingerie
Parkhof 1, 5671 EX Nuenen
telefoon 040 - 763 04 15
email: info@raquellingerie.nl
www.raquellingerie.nl

PS: Kom kijken naar de nieuwste 
badmode! Uitstekende pasvorm en 
kwaliteit en goed advies op maat.

Raquel Vorstenbosch en José Cuypers voor de nieuwe zaak die ‘Raquel Lingerie’ gaat heten
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

De inzameling van donderdag 21 mei 
Hemelvaart gaat naar zaterdag 23 mei. Houd 
hier rekening mee en zet uw PMD afval en 
groene container niet te vroeg aan de straat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

RAADSVERGADERING - 
DIGITAAL
28 mei Raadsvergadering Live: via nuenen.raadsinfor-
matie.nl en het LON, aanvang 19.30 uur 

Onderwerpen o.a.
• Studie leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes 

Nuenen
• Evaluatie starterslening
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het 
digitaal spreekrecht.
I.v.m. de digitale vergadering en voorbereiding vragen wij 
u aan te melden; Uiterlijk - woensdag 27 mei 2020, voor 
12.00 uur. Neem daarvoor contact op met de gri�  e: 
gri�  e@nuenen.nl

BETERE SPREIDING BEZOEK 
AAN MILIEUSTRAAT 
Nu er ook bij de milieustraat versoepelingen in de coro-
namaatregelen zijn doorgevoerd, zien we vaak een lange 

wachtrij ontstaan vlak voor openingstijd. Houd de inritten 
vrij van de bedrijven. Sluit niet achter aan, maar kom later 
op de dag terug wanneer het minder druk is. Zorg voor 
uw veiligheid en die van de andere weggebruikers. We 
laten 8 voertuigen tegelijkertijd naar binnen. Bij auto’s met 
aanhanger mogen twee inzittenden binnen om te lossen. 
Dit uiteraard met het behoud van de 1,5 meter maatregel/
beperking. 

KOSTELOZE    
OPHAALSERVICE 
TAXUSSNOEISEL
Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inza-
melactie! 
Het taxus inzamel seizoen staat weer voor de deur. Ook 
dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mo-
gelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de 
stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxus-
snoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn! 
Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun 
takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwer-
king met Den Ouden Groep, ook dit jaar weer op een 
mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’. 

PAS OP VOOR VEEL TE   
DURE RIOOLBEDRIJVEN
De gemeente Nuenen wil u graag waarschuwen om niet 
met bepaalde rioolontstoppingsbedrijven in zee te gaan 
die prominent op Google staan, want dat betekent lang 
niet altijd dat deze betrouwbaar zijn. Deze vragen vaak 
hoge bedragen. In de regio zijn afgelopen weken tiental-
len mensen de dupe geworden. Ook in Nuenen komt dit 
regelmatig voor. Vaak met misbruik van de naam van er-
kende bedrijven.
Wees alert wanneer er geen wagen met bedrijfslogo, maar 
een blanco busje, bestel- of luxe auto komt voorrijden. 
Vraag gerust na of ze van Adriaans, Coppelmans of Van 
Dijk zijn. Neem geen genoegen met een gemompeld ant-
woord als ‘ ja’ of ‘daar werken we voor’. Want deze ont-
stopingsbedrij¥ es vragen een vergoeding die vele malen 
boven het normale tarief ligt. En soms is de verstopping 
daarna niet opgelost. Ga alleen in zee met bedrijven die 
in het eerste contact al meteen een duidelijke prijsindica-
tie geven en bespreek alle kosten van tevoren.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 11-05-2020 EN 18-05-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie     Omschrijving 
Kapmeeuwhof 2   Inrichten tijdelijke bouwplaats 
       t.b.v. renovatie woningen 
Eeneind 47    Brandveilig gebruik: tijdelijke 
       huisvesting arbeidsmigranten 
Dora Ebbenhof 5  Plaatsen dakkapel achterzijde 
       woning 
Hoekstraat 46   Moderniseren telecommunicatie 
       installatie 
De Geer 5     Plaatsen van 3 tijdelijke units 
Eeuw Driessestraat   Oprichten woonhuis
tussen huisnummer 
7 en 9      
Gulberg 18    Plaatsen opslagtank 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie     Omschrijving 
Papenvoortse Heide,  Aanleggen van een
perceel naast    erftoegangsweg
huisnummer 2 en 2A  

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie     Omschrijving 
Vallestap 3    Plaatsen opbouw op bestaande 
       garage 
Eeneind 47    Wijzigen gebruik: tijdelijk 
       huisvesten arbeidsmigranten 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie     Omschrijving 
Nuenen c.a.    Veldtoertocht “Dak van Brabant” 
       Start en fi nish Wettenseind 20 op 
       11 oktober 2020 
Nuenen c.a.    Flyeren voor musicalgroep 
       Kapsones op 17 oktober 2020 

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

Op 1 juni geeft de stichting het startschot en is het weer 
mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak te maken via 
taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch 
weer bereikbaar, maar let op dit laatste is in beperkte 
mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak 
te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden. 

Praktische zaken
Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten 
verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal 
zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de 
deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. 
Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter 
kan men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpun-
ten, welke online terug te vinden zijn via taxustaxi.nl/
uitgiftepunten

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg 
belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de 
jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij 
kunnen hele struiken of oude takken van een taxushaag 
dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen 
zij om een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in de 
gevulde tas. En het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te 
houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn 
terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk 
te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen 
en zeilen aan. Deze ma-
terialen kunnen opge-
haald worden bij ver-
schillende uitgiftepunten 
(bij o.a. Boerenbond en 
Welkoop) welke online te 
vinden zijn via taxustaxi.
nl/uitgiftepunten. Het 
taxussnoeisel mag ook 
op een hoop worden ge-
legd, alles wordt door de 
stichting netjes opge-
ruimd. Denk ook hierbij 
aan de kuil in het midden 
van het snoeisel.

Chau� eurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit 
jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die 
zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor 
de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chau® eurs die 
beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en 
in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informa-
tie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en 
de stichting Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.nl of social 
media. 

PAS OP VOOR VEEL TE   
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

Onze folder “Meat Lovers”
vertelt precies waar wij voor staan!!

4 Black Angus
Hamburgers  ............................ 7,95
Italiaans Pinksterhaasje
.......................................................... 100 gram 2,45
Huzaren Salade
“Puur Runds vlees”  .......................... 500 gram 3,75
Varkenshaas Satévlees
.......................................................... 400 gram 5,95
Gebraden Fricandeau
.......................................................... 100 gram 2,25
Suprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Porc vlees”
 ......................................................... 100 gram 1,95

KOOPJE

SPECIAL

TOPPER

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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)

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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

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

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

OPENINGSACTIE!
t/m 30 juni krijgt u 10% korting 

op de gehele collectie, tevens 

ontvangt u een waardecheque 

t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag. 

(deze is te besteden van 1 juli t/m 31 augustus)

Graag tot ziens

Parkhof 1 | 5671 EX Nuenen | 040 - 763 04 15
WWW.RAQUELL INGERIE .NL
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws 
en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. 

Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Wandelfilmpje Ruweeuwsels

IVN Nuenen   
in coronatijd
Omdat het vorige 
w a n d e l f i l m p j e 
van onze natuur-
gids Eric zo goed 
is ontvangen, 
ging hij opnieuw 
op pad in de na-
tuur in Nuenen. 
Of in dit geval nét erbuiten. Ru-
weeuwsels is een klein, maar rijk ge-
bied dat vroeger deel uitmaakte van 
het Lieshouterbos. In het voorjaar 
vind je er onder andere prachtige ta-
pijten van bosanemonen.

Helaas zijn er vanwege corona tot 1 
september geen IVN-wandelingen 
met publiek. Is er een natuurgebied 
waarvan je het leuk zou vinden als 
Eric er een filmpje over maakt, mail 
dan naar ivnnuenen@gmail.com.

Emie en Roos: nieuwe   
inwoners in onze gemeente
Een tweeling geboren: Emie en Roos! Bart en Mirelle van Kasteren zijn de 
gelukkige ouders van deze eeneiige tweeling, geboren op 4 mei. 

In de voortuin van Opwettenseweg 75A in Nuenen staan afbeeldingen van 
Calimero, wiegjes en hondjes. Bart en Mirelle hebben nu vier meisjes. Op 17-
07-2017 zijn Anna en Saar geboren, ook al een eeneiige tweeling. En voor de 
tweede keer vier generaties in de familie. 

Emie en Roos: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
de raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl. Alleen naam en adres doorgeven mag ook, dan sturen wij een 
fotograaf op pad om het ‘geboortekaartje’ vast te leggen. 

De foto’s van de openbare aankondiging van de geboorte van tweeling Emie 
en Roos in Nuenen zijn gemaakt door Cees van Keulen uit Gerwen.

Huurderplatform Helpt-Elkander steunt
Huurderplatform Helpt-Elkander blijft de huurders van, de van de Schoorhof en Hugo 
Brouwerhof steunen in hun strijd tegen de geplande hoogbouw Panta Rhei. 

Het duidelijke beeld wat Cees van Keulen schets in zijn column in Rond de Linde van 
donderdag 14 mei 2020, waar hij minder zonlicht en mogelijke schijn van belangen-
verstrengeling aanhaalt en terug komt op hoe hoog een appartementencomplex in 
Nuenen zou moeten zijn
Als aanvulling op de geplande hoofbouw tussen de, van de Schoorhof en de Hugo 
Brouwerhof: appartementen met 4 bouwlagen van het Woonbedrijf, woningen aan 
Clemensakker 2 bouwlagen en een kap, geplande appartementen met 4 bouwlagen in 
Park Luistruik!

Bij de ontwikkeling Park Luistruik is door, onder andere Team Ruimtelijke Kwaliteit 
(TRK) bepaald dat de zichtlijnen van de kerktoren gewaarborgd blijven.

Huurderplatform Helpt-Elkander
info@huurderspplatform-helptelkander.nl p/a Postbus 48, 5670 AA Nuenen

Open brief
Open brief aan de Burgemeester, Wethouders en alle gemeenteraadsleden van de ge-
meente Nuenen
Ik schrijf deze brief naar aanleiding van alle commotie rondom de Panta Rhei
Als nuchtere Nederlander, met een sociale en pragmatische instelling, stoor ik me da-
nig op de manier waarop er met de huurders wordt omgegaan.
Ik begrijp dat er iets moet gebeuren op de grond van de Panta Rhei, maar dat mag niet 
ten koste gaan van het woongenot van de huurders die daardoor bijna geen natuurlijk 
daglicht meer binnen krijgen.
Als ik dan hoor dat de ontwikkelaars de huurders af willen kopen, is helemaal schanda-
lig, voor een paar duizend euro waar deze mensen niet mee geholpen zijn. Deze men-
sen hebben niet zomaar een ander huis met een lage huurprijs.
De manier waarop dit nu gespeeld wordt door de ontwikkelaars van de grond is gewoon 
vernederend voor de huurders, deze ontwikkelaars gaan alleen maar voor de winst, dat 
is heel begrijpelijk, maar dit mag niet ten koste gaan van andere mensen die financieel 
niet zo draagkrachtig zijn om mensen in te huren die voor hun belangen opkomen.
Daarom vind ik dat jullie als vertegenwoordigers van alle Nuenenaren, ook mee moe-
ten denken met mensen met een laag inkomen, die, ieder op zijn eigen manier, ook te-
vreden zijn met hun wonen en leven.
Zoals het nu gaat krijg je het idee dat als men in Nuenen maar in het juiste groepje zit je 
alles kunt regelen, zie voorbeeld Lindeboom.
Ik ben zelf ook ondernemer, eigenaar van een sociale onderneming, moet ook geld ver-
dienen om te zorgen dat alles iedere maand betaald kan worden en de lonen overge-
maakt worden. Wij werken met mensen met een laag inkomen, deze mensen zijn gelijk 
aan iedereen. Wij leren onze mensen dat wij allemaal gelijk zijn en elkaar nodig heb-
ben om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Wij zijn geen rijke organisatie maar 
hebben wel veel voldoening van ons werk zonder kapitale winsten. 
Zoals het nu loopt in Nuenen krijg je niet het idee dat mensen gelijkwaardig behandeld 
worden, en dat vind ik een trieste gewaarwording.
Ik hoop dat u zich niet laat beïnvloeden door mensen met mooie verhalen, die er alleen 
op uit zijn om zoveel mogelijk winst te maken.

Truus Verhoeven, Raessenshof 19, 5671 KE Nuenen

De gemeentevijver
Nuenen heeft de twijfelachtige primeur van de eerste blauwalg in onze gemeentevij-
ver. Ondanks hardnekkige pogingen van de gemeente om de cyanobacteriën dan wel 
blauwwieren te weren uit deze prachtige vijver zijn ze weer vroeg gesignaleerd en zelfs 
de IJsheiligen hebben het tij niet kunnen keren.
De eerste waarschuwingsborden zijn reeds geplaatst. 
Het werpen van kleiballen in de vijver met bacteriën en schimmels had weliswaar in-
vloed op de sliblaag maar heeft het woekerend wiertje niet kunnen overtuigen. Toch 
concludeert het waterschap dat de proef tot nu toe succesvol is verlopen? Gezien het 
vroege verschijnen is de verwachting dat we met een goede zomer de gemeentevijver 
weer snel zien veranderen in een grote pot blauwgroene verf, terwijl men begin dit jaar 
nog plannen had voor een voetgangersbrug over de vijver ter promotie van een toeris-
tische looproute.
De hoop op een biologisch evenwicht in het bijna stilstaande water van deze vijver is 
een ijdele. Door de continue toevoer van stikstofrijk water uit de Hooydonkse sloot en 
de toenemende populariteit van de vijver bij grote groepen ganzen en eenden is het 
dweilen met de kraan open. Ook het leegvissen van de vijver heeft nauwelijks invloed 
gehad op de kwaliteit van het water.
Mijn suggestie: Probeer het eens met de beluchtingsformule, dat schijnt in ieder geval 
te helpen bij de rioolwaterzuivering of met twee forse fonteinen die het water in bewe-
ging brengen want de blauwalg houdt niet van reuring! Veel vijvers blijven zo in condi-
tie! Gooi dan ook nog regelmatig een scheutje waterstofperoxide in de vijver (google 
waterstofperoxide en blauwalg!) en de groenblauwe troep blijft weg. Dan kunnen we 
de bordjes misschien weer weghalen? Of blijven we het proberen met de kleiballen en 
waarschuwingsbordjes? Ik vrees van wel!

Frits Niemans,Tweerijten 46, Nuenen

Kliko’s afschaffen?
Met enige regelmaat geeft een wethouder te kennen dat we de kliko’s af gaan schaffen 
en vervangen door ondergrondse vuilcontainers. Het schijnt dat we dan minder afval 
produceren. Vraag niet hoe dat kan, maar profiteer er van. 
Nuenen een stapje hoger op diverse ranglijstjes.
Een paar kanttekeningen.
1. Niet voor ieders deur komt een container. Dat betekent dus meer en verder lopen met 
je afval. Dat is met name voor ouderen bezwaarlijk. Bouwen voor ouderen ligt Nuenen 
niet, maar waarom die ouderen zo te straffen voor ijdeltuiterij van een wethouder?
2. Die containers brengen altijd en overal rommel met zich mee. Nuenen heeft ervaring 
met de groenbakken. Er naast zetten mag niet , maar het gebeurt wel. Resultaat zie de 
foto’s uit Napels met afval en bij behorend ongedierte.
Weten raad en college wel waarom vuilophalen een gemeentelijke basistaak is. Juist, 
hygiëne in de openbare ruimte voorkomt besmettelijke ziekten. In de 19e eeuw is dat 
duidelijk geworden. Maar wij zijn zo kort van memorie dat zelfs in deze coronatijd van 
handenwassen we terwille van, ja waarvan eigenlijk, vuil op straat op de koop toene-
men en de geliefde kwetsbare ouderen met hun afval laten sjouwen.

Jan van Bruggen, L van Lancveltlaan 14, 5671CN Nuenen.

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

Ingezonden brievenHet geheugen van een olifant 
of van een naaktslak?
In Coronatijd organiseren de Bibliotheken Breda, Den Bosch, Midden-
Brabant, Dommeldal, Eindhoven en Veldhoven samen diverse Webinars.

Op de website van de Bibliotheek zijn 
onder de tips voor volwassenen ook 
oudere webinars terug te zien.

Een slecht geheugen?
Geheugenwereldkampioen Boris 
Konrad zegt geen uitzonderlijk ge-
heugen te hebben. Een goed ge-
heugen heeft niets te maken met 
talent of genen, maar alles met de 
juiste technieken en oefening. Je 
denkt dat je een slecht geheugen 
hebt, maar dat is niet zo. Je weet ge-
woon niet hoe je het geheugen op-
timaal kunt gebruiken. Dat is in elk 
geval de stellige overtuiging van 
Boris Konrad.

Boris Konrad
Dr. Boris Konrad (1984) is als Neuro-
wetenschapper en onderzoeker ver-
bonden aan het Dondersinstituut 
voor Brein, Cognitie en Gedrag van 
de Radboud Universiteit te Nijme-
gen. Na zijn Master Natuurkunde en 
Informatica te hebben behaald aan 
de Technische Universiteit Dort-
mund, promoveerde hij aan de Max 
Planck Institute of Psychiatry in 
München tot Doktor met een onder-
zoek over bijzondere geheugen-
prestaties.

Boris haalde viermaal het Guinness 
Book of Records en won met zijn 
team zevenmaal het wereldkampi-
oenschap geheugensport. Ook brak 
hij in 2015 zijn eigen wereldrecord 
door in 15 minuten, 215 namen en 

Op donderdagavond 4 juni is er van 
20.00-21.00 uur een webinar over het 
Geheugen. Het webinar is gratis te 
volgen, maar wel na aanmelding. gezichten te onthouden. Hij geeft 

wereldwijd lezingen en seminars en 
verschijnt regelmatig in de media. In-
tussen publiceerde hij drie boeken 
over het geheugen, waaronder het 
boek ‘De Geheimen van ons Geheu-
gen’ dat aan de basis van zijn work-
shops ligt.

Meer informatie over de webinars 
vind je in de agenda op: 
www.bibliotheekdommeldal.nl
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kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om 
gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs probe-
ren zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daar-
om van belang om juist nu hier extra alert op te zijn. De 
criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn 
cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbel-
trucs en onbetrouwbare cybertest. 

Wat te doen tegen cyberaanvallen?
Er is een toename te zien van het aantal cyberaanvallen. 
Er worden diverse malware en ransomware campagnes 
gezien met het onderwerp Covid/Corona. Door de toe-

WEES ALERT OP    
(CYBER)CRIMINALITEIT
Normaal hebben we ieder jaar het zomero ensief gericht 
op inbraken. Aangezien er nu tijdens de coronacrisis veel 
mensen thuis werken zijn er (bijna) geen inbraken meer. 
Daarom starten we nu met een cybercampagne. Deze 
week het eerste artikel in deze reeks over (cyber)crimina-
liteit.

Wees alert op phishing mails
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen 
te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede 

WEES ALERT OP    

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN
name van het telewerken hebben veel meer medewerkers 
dan voorheen van buitenaf toegang tot netwerken van 
bedrijven en organisaties waardoor de risico’s toenemen. 
Pas daarom op met e-mails van onbekende afzenders, surf 
niet naar obscure websites en klik niet op linkjes in e-mails. 

Cybercriminelen aarzelen overigens ook niet om systemen 
van vitale infrastructuren plat te leggen. Zoals bijvoorbeeld 
het platleggen van het netwerk van de universiteit van 
Maastricht (nog voor de coronacrisis). Wees alert!

OPROEP KANDIDATEN 
LINTJESREGEN 2021
Ken jij een kanjer die een lintje verdient?
Ondanks de coronacrisis hadden we dit jaar weer enkele 
verraste blije gezichten toen de burgemeester aan de deur 
kwam bij drie Nuenenaren met de mededeling dat zij een 
Koninklijke onderscheiding in ontvangst mochten nemen. 
Ken jij iemand die waardering verdient, omdat hij of zij zich 
al vele jaren voor onze gemeenschap inzet? Meld deze 
kanjer dan nu aan voor een lintje. Aanvragen voor de Lint-
jesregen 2021 moeten 1 juli 2020 bij de gemeente Nuenen 
binnen zijn.

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering 
voor jaren van intensieve maatschappelijke inzet. Concreet 
moet iemand minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de 
week vrijwilligerswerk verrichten. Deze verdiensten moe-
ten ook actueel zijn.

Lang traject
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? 
Er komt nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel in-
formatie verzamelen. Die info kan via de burgemeester, 
de Commissaris van de Koning, het Kapittel als adviesor-
gaan, de betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit 
zelf leiden tot de ondertekening van het Koninklijk Besluit.

Begin tijdig
Ken je iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer in-
formatie over het aanvragen van een Koninklijke onder-
scheiding? Neem dan tijdig contact op met de medewerk-
ster Kabinetszaken via tel. 040-2631631 of mail: b.schulkes@
nuenen.nl
Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmerking kan 
komen. En op welke manier de aanvraag het beste kan 
worden ingediend. Het aanvragen van een lintje is gratis. 

Bijzondere gelegenheid
Je kunt ook een lintje aanvragen dat tijdens een bijzon-
dere gelegenheid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor 
moet zes maanden van tevoren binnen zijn bij de ge-
meente. Er zijn wel regels aan verbonden. Neem voor de 
zekerheid even contact op met de gemeente.

Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie over dit onder-
werp.

WerkCafé’s een comeback?!

• aantal WW-uitkeringen sterk ge-
stegen in Noord-Brabant: in 
maart 5.495 nieuwe WW-uitkerin-
gen, een stijging van 29% t.o.v. fe-
bruari 2020.

• consumentenvertrouwen in een 
maand van +35 naar -44

• verwachtte krimp economie van 
maar liefst 7,5%

• een samenleving die nog min-
stens tot 1 september, maar waar-
schijnlijk nog langer, op halve 

NUENEN
Eind 2019 stopten we ermee. Nu kijkend naar de situatie in coronatijden 
en naar cijfers op de Brabantse Impact Monitor:

kracht draait.
Dan kun je op je klompen aanvoelen 
dat de arbeidsmarkt de komende tijd 
zeer waarschijnlijk weer een andere 
dynamiek gaat kennen dan die we 
het laatste jaar gewend waren. Of 
kort gezegd: meer werkloosheid en 
meer banenzoekers. Goede redenen 
om het concept WerkCafé nieuw le-
ven in te blazen.
Nu in de 1,5 m. samenleving natuur-
lijk startende langs de online weg. 

Wat gaan we er bespreken?: WerkCa-
fé wil vooral een netwerkcafé zijn. 
Want nog steeds worden de meeste 
banen, 75%, gevonden door het leg-
gen van contacten / netwerken. Iets 
waar je ook langs deze weg de kans 
voor krijgt. Elke woensdagmiddag 
van 15.00 tot 16.00 uur ben je van 
harte welkom om online aan te slui-
ten. We willen echter ook tips en 
tricks met elkaar delen over bijvoor-
beeld het gebruik van LinkedIn, net-
werken, een passend CV, inzet van di-
gitale middelen, e.d.

Wanneer?: vanaf 6 mei elke woens-
dagmiddag van 15.00 - 16.00 uur.

Voor wie?: voor iedereen die op zoek 
is naar een (andere) baan. Georgani-
seerd vanuit mijn werklocatie Son & 
Breugel, maar gezien het online ka-
rakter kunnen mensen uit het verde-
re werkgebied van LEVgroep ook 
eenvoudig deelnemen.

Hoe deel te nemen?: stuur me een 
bericht via hans.vankleef@levgroep.
nl of hier via LinkedIn en vraag me 
om de link naar het online WerkCafé.
Doe je mee?

Goudvink    
en zilvermeeuw
Qua grootte heeft hij meer gezag
maar zilver werd zijn prijs;
dat was voor hem een hard gelag.

Ik kreeg het goud: dat ‘s het bewijs
dat zingen beter is dan dat gekrijs.

Klaas de Graaff
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Business Park Nuenen in ontwikkeling 

Bedrijventerrein ‘Eeneind-West’ 
van ruim 30 hectare
In Eeneind is het Business Park Nuenen in ontwikkeling en dat komt maar 
moeilijk op gang. Dit park is een modern en flexibel uit te geven bedrijventer-
rein, gelegen midden in het stedelijk gebied Eindhoven - Helmond en in de 
Brainport regio. Met ruim 30 hectare biedt Business Park Nuenen aan belang-
stellenden veel mogelijkheden om ondernemingen verder tot ontwikkeling 
en groei te brengen. 
Door het verkavelingsplan is het terrein bij uitstek geschikt voor realisatie van 
nieuwbouw op maat. Het is mogelijk om kavels af te nemen vanaf 1 hectare tot 
maar liefst 30 hectare. “Dit is 
uniek in de Brainportregio Eind-
hoven!” aldus de betrokken ont-
wikkelcombinatie BanBouw en 
Moeskops’ Bouwbedrijf. Deze 
combinatie is er nog niet in ge-
slaagd om kavels te verkopen. 
De verkoopprijs bedraagt voor 
een zichtlocatie 175 euro (exclu-
sief btw) per vierkante meter en 
150 euro voor de overige loca-
ties. 
Voor meer informatie, zie 
www.businessparknuenen.nl 

Foto’s Cees van Keulen

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

Ingezonden brieven

Verkeersdrukte 
Weer probeert wethouder Van Brakel budget van de gemeenteraad te krijgen voor een 
onderzoek over verkeersdrukte in Nuenen. Een onderdeel daarvan is de randweg direct 
ten oosten van de bebouwde kom.
Dat onderzoek is volkomen overbodig. In de Mobiliteitsvisie staan veel argumenten 
waarom een randweg in dat gebied onwenselijk en onhaalbaar is:
• bijzonder grote impact op het natuurgebied. 
• Recreatiegebied voor veel Nuenenaren.
• Regionaal/doorgaand verkeer blijft gebruik maken van Nuenense wegen omdat 
 een alternatief ontbreekt. 
• Verkeerskundig niet logisch voor regionale verplaatsingen. 
• Zorgt niet voor afvangen van verkeer op Smits van Oyenlaan.
• Torenhoge aanlegkosten.
• Een randweg lost problemen op rond Smits van Oyenlaan, maar belast Nuenen 
 Oost en het groengebied. 
• Er gaan 5000 motorvoertuigen per dag komen. Waarschijnlijk meer. 
• De bundelroute A270-Kennedylaan heeft niet voldoende capaciteit. 
• Een randweg is geen ‘oplossing’ als de doorstroming daar niet verbeterd. 
• De doorstroming zal niet verbeteren zolang Eindhoven haar problemen niet oplost.
De aanleg van een randweg creëert een probleem voor de toekomst. Ze moet de mobi-
liteitsproblemen tot 2030 oplossen. Om in 2030 tot de conclusie te komen dat het niets 
heeft geholpen. Maar de weg zal nooit meer worden weggehaald. De Smits van Oyen-
laan is het voorbeeld. Die is ooit als randweg aangelegd. Maar nu de kern van het pro-
bleem.
Vorig jaar werd de randweg genoemd als enige oplossing om een verslechtering van 
de luchtkwaliteit en leefbaarheid in Nuenen. Nu is deze randweg ineens weer geredu-
ceerd tot een uiterste maatregel. Dat lijkt mij een draai van 180°. 
Blijven de volgende vragen over:
• Welke invloed oefenen de provincie, de brainport-regio, Eindhoven en Helmond uit 
 op de wethouder? 
In mijn ogen is er maar één manier om de aanleg van een oostelijke randweg in de 
kiem te smoren: de gemeenteraad moet de mogelijkheid daartoe uit het onderzoek 
naar mobiliteit halen. Als de mogelijkheid niet wordt onderzocht kan deze nooit een 
onderdeel van een oplossing gaan vormen. 

Harrie van der Meijden, Laan ter Catten 48, 5673 BC Nuenen

GroenLinks en verkiezingsretoriek
Volgens de punten 8 en 16 van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks 
in Nuenen wil deze partij “de bouw van goed toegankelijke en aan de behoeften van se-
nioren aangepaste woningen (nieuwe woonconcepten) stimuleren” en, vanwege het 
tekort aan betaalbare woningen en de lange wachttijden voor woningzoekenden, “de 
leegstand aanpakken en de lastige woningmarktpositie van jonge starters verbeteren”. 
Prima programmapunten zo te zien maar hoe zijn de resultaten na 2 jaar zitting in de 
Nuenense raad? 
Bewoners van de Van de Schoorhof aan de Kerkstraat in het centrum hebben bezwaar 
gemaakt tegen de voorgenomen nieuwbouw van 14 luxe-appartementen in de prijs-
klasse € 600.000- € 900.000 op het voormalige terrein van de scouting Panta Rhei. Zij 
vrezen dat deze nieuwbouw van 17 meter hoogte en op korte afstand tot hun apparte-
menten een nadelige invloed heeft op de toetreding van daglicht. Mede hierdoor viel er 
geen besluit over het plan want tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2020 
staakten de stemmen (9 partijen waaronder GroenLinks tegen, en 9 stemmen voor). 
Namens projectontwikkelaar Residenz heeft GroenLinks aan de bezwaarmakers een 
vergoeding van € 15.000 aangeboden als schadevergoeding, verhuisvergoeding, smar-
tengeld, opkraspremie of wat je hiervoor wilt invullen. Op die manier zouden er wellicht 
minder of geen bezwaren tegen het plan meer zijn zodat GroenLinks bij een nieuwe 
stemming in de Raad niet meer tégen maar vóór het bouwplan kon kiezen (! 
Deze handelwijze leidde terecht tot fronsende wenkbrauwen bij de overige raadsfrac-
ties. Maar “de integriteit bleek niet te zijn geschonden omdat GroenLinks zelf geen geld 
had aangenomen“. 
Wat wel is geschonden is het vertrouwen van de kiezers op GroenLinks: dus niks betaal-
bare nieuwbouw voor starters op de woningmarkt of nieuwe woonconcepten voor se-
nioren. Het verkiezingsprogramma blijkt achteraf gewoon verkiezingsretoriek! 
De vragen die GroenLinks feitelijk had moeten stellen zijn: 
Wie zijn eigenlijk de gegadigden voor appartementen van € 600.000 - € 900.000?
Wonen die personen wel in Nuenen en laten zij daar straks een betaalbare woning ach-
ter of een dure vrijstaande woning?
Hoe hoog is 17 meter eigenlijk en past dat wel zo dicht in het oude centrum?
Kunnen we dat niet visueel laten maken voor alle inwoners van Nuenen door het op de-
zelfde hoogte stapelen van zeecontainers op het bouwterrein?
Kunnen de bezwaarmakers tegen deze hoogte met een bedrag van € 15.000 ergens 
daglicht kopen?
Weten wij en de overige raadsleden wel hoeveel ouderen in Nuenen niet meer naar een 
verzorgingstehuis kunnen en moeten blijven wonen in een voor hen inmiddels veel te 
grote eengezinswoning en graag naar een betaalbaar appartement willen verhuizen 
om zo mede te kunnen bijdragen aan de doorstroming ten behoeve van starters en 
jonge gezinnen?
Hoeveel geld heeft de gemeente destijds als verlies moeten nemen wegens het niet rea-
liseren van 2 kantorenvilla’s op het Boschhoeve-terrein aan de Smits van Oyenlaan en 
waarom kunnen daar in plaats van kantoren geen dure appartementen worden ge-
bouwd?
Ik ben benieuwd naar de antwoorden van GroenLinks en de besluitvorming door de 
Raad van Nuenen.

Paul Sluijter, Barisakker 86, Nuenen

Aankomende  
NL-Alert controle-
bericht ook op  
NS-vertrekborden 
te zien
Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt 
de overheid een NL-Alert controlebe-
richt uit in heel Nederland. Ook in 
Noord-Brabant. Het NL-Alert contro-
lebericht ontvang je op je mobiel. 
Daarnaast is het NL-Alert controlebe-
richt te zien op steeds meer digitale 
reclameschermen en digitale ver-
trekborden van bus, tram en metro. 
Vanaf nu ook op digitale vertrekbor-
den van de NS.

Met het NL-Alert controlebericht kun 
jij ervaren hoe het is om een NL-Alert 
te ontvangen. Zie je een NL-Alert? 
Lees meteen het bericht, kom in actie 
en help anderen.

Wanneer NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert 
je over noodsituaties zoals een grote 
brand, terroristische aanslag, epide-
mie of onverwacht noodweer. In een 
NL-Alert staat wat er aan de hand is, 
wat je moet doen en waar je meer in-
formatie kunt vinden.

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. 
Daarvoor hoef je niets te doen. Wan-
neer je een NL-Alert op je mobiel ont-
vangt, laat je telefoon een hard en 
doordringend alarmgeluid horen. Let 
op: het NL-Alert controlebericht kan 
luid binnenkomen als je een koptele-
foon of oortjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds meer 
digitale reclameschermen en digitale 
vertrekborden van trein, bus, tram en 
metro.

Dit moet je doen bij een NL-Alert
1.Lees meteen het bericht.
2.Volg het advies op.
3.Informeer en help de mensen om je 
heen.

EU-subsidie
Deze campagne is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een subsidie van 
het Fonds voor interne veiligheid van 
de Europese Unie in het kader van 
‘Balancing Security and Mobility’.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Dierenrijk gaat de deuren 
weer openen voor bezoek
Tekst en foto: Dierenrijk

Dierenrijk mag vanaf zaterdag 16 mei open. De eerste dagen zijn gereser-
veerd voor abonnementhouders en vanaf woensdag 20 mei zijn alle be-
zoekers weer welkom. Om de maximumcapaciteit te garanderen is be-
zoek alleen mogelijk na online reservering. Dierenrijk heeft dit besluit 
vandaag kunnen nemen na overleg met de Veiligheidsregio.

bezoekers kunnen wel eten en drin-
ken afhalen. Ook is het sanitair geo-
pend.

Om te zorgen dat gasten anderhalf 
meter afstand kunnen houden, is er 
een maximumaantal bezoekers vast-
gesteld. Dat aantal zal de komende 
tijd stapsgewijs verhoogd worden. 
Om dit maximum te waarborgen 
moeten bezoekers zich vooraf online 
aanmelden en een tijdslot reserve-
ren, dit geldt ook voor abonnement-
houders en mensen die via actiepart-
ners een kaartje hebben gekocht. 
Deze tijdslot-reservering zelf kost ui-
teraard niets.

Geen eindtijd
“En als je eenmaal binnen bent, kan je 
alle tijd nemen die je wilt. Er zit name-
lijk geen eindtijd aan een bezoek”, ver-
zekert Ermers. “Op deze manier kun-
nen bezoekers op hun eigen tempo 
genieten van het park en de dieren.”

Het park sloot op 14 maart de deuren 
in verband met de coronamaatrege-
len. In de tussenliggende weken 
heeft de dierentuin op de grens van 
Nuenen en Mierlo zich voorbereid op 
de anderhalfmetermaatschappij.
“We hebben een goed protocol ge-
schreven en de maatregelen toege-
past in het park. We hebben dit ook al 
uitvoerig getest met medewerkers. 
De resultaten zijn allemaal deze week 
geëvalueerd met de Veiligheidsregio 
en daardoor kunnen we nu met ze-
kerheid zeggen dat we er helemaal 
klaar voor zijn om onze gasten een 
veilige, verantwoorde en vooral ook 
heerlijke dag uit te bieden”, vertelt 
general manager Chantal Ermers.

Crowdmanagers
Gemaakte aanpassingen zijn onder 
andere het instellen van een vaste 
looproute in de dierentuin en het slui-
ten van binnenverblijven als stallen 
voor publiek. Ook worden er geen 
voederdemonstraties gegeven. Spe-
ciaal aangestelde crowdmanagers 
zullen erop toezien dat er geen 
groepsvorming ontstaat. De terrassen 
blijven ook nog even gesloten, maar 
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

  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.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven 
heeft, delen wij u mede dat toch nog onverwachts is overleden

ons mam, schoonmoeder en oma

 Nelly Bouw - Verhagen
	

	 ✩ 15 april 1937 † 16 mei 2020

 echtgenote van

 Mies Bouw †
 John en Desirée
  Tim
  Maartje
 Elmy en Frank
   Nick
   Maud en Dennis
 Brigitte en Mark
  Glenn en Michael
  Luc 
  Stef en Kirsty
 Angelique en Corné
  Bram
  Kiki

Correspondentieadres
Rietven 3, 5738 CE Mariahout

Gezien de huidige omstandigheden nemen wij in besloten kring 
afscheid van ons mam op vrijdag 22 mei.

H. Clemenskerk Nuenen
St. Clemenskerk Gerwen 
H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienuenen.nl

Er zijn de komende weken geen vie-
ringen in alle kerken van onze paro-
chie i.v.m. de maatregelen rondom 
het coronavirus. We zullen onze ker-
ken op alle zondagen tot en met 31 
mei openstellen voor gebed en het 
opsteken van kaarsen. De openings-
tijden zijn voor Nuenen en Gerwen 
tussen 11.00 en 12.00 uur en voor Ne-
derwetten van 09.30 tot 10.30 uur. 

De zondagsdiensten zijn nu te vol-
gen via de LON en via NPO2 elke zon-
dagmorgen om 10.00 uur. Op onze 
website vindt u elke zondag een me-
ditatie van een van de pastores.

Hebt u in deze periode van het coro-
navirus behoefte aan een pastoraal 
gesprek, dan zijn de pastores bereik-
baar via het parochiesecretariaat 
(geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) 
op telefoonnummer 2831210, of elke 
zondag tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
in de H. Clemenskerk te Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
Zaterdag 16 mei is op 83-jarige leef-
tijd Nelly Bouw - Verhagen uit Archi-
pel Akkers overleden.
Haar uitvaart is vrijdag 22 mei om 
11.00 uur in de nieuwe St. Clemens-
kerk te Gerwen, waarna de bijzetting 
zal plaatsvinden op de begraafplaats.

Sponsoractie voor zuster Bonnie
 Het is bijna traditie geworden om zo 
rond Hemelvaartsdag de sponsorac-
tie op te starten voor zuster Bonnie 
op Kalimantan.
Ook dit jaar vragen we weer uw aan-
dacht om de activiteiten die zuster 
Bonnie op medisch gebied ontplooit 
op het eiland Kalimantan in Indone-
sië te willen ondersteunen.
 
Zij heeft daar samen met diverse In-
donesische zusters jaren geleden 
een ziekenhuis opgericht en biedt 
vandaar uit heel veel medische zorg 
aan de arme binnenlandse bevol-
king.

In vergelijking tot de bittere armoede 
op Kalimantan hebben wij het, on-
danks de gevolgen van de coronacri-
sis, op materieel gebied nog erg 
goed.
Daarom vragen wij u ook dit jaar 
weer een financiële bijdrage te leve-
ren voor de medische zorg op Kali-
mantan. Zuster Bonnie en haar colle-
gae kunnen daar heel veel goeds 
mee doen.
 We zullen u op de hoogte houden 
wat de opbrengst is van deze actie. 
De actie loopt tot eind juli.
 
Bij voorbaat héél, héél hartelijk dank 
voor uw bijdrage.
 
Uw kunt uw eventuele gift overma-
ken op de bankrekening van onze 
parochie:
NL 32 RABO 0137 40 42 47 t.n.v. RK 
Parochie Heilig Kruis te Nuenen ca.; 
onder duidelijke vermelding van: 
‘gift voor zuster Bonnie’.
Of u kunt uw gift deponeren in de 
brievenbus in de kerkdeur van de 
kerk te Gerwen of in het speciale hou-
ten collectekistje dat tijdens de ope-
ningstijd achter in de kerk van Neder-
wetten staat .
 

De Klankbordgroepen 
Gerwen en Nederwetten

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

Op donderdag 21 mei is het Hemel-
vaartsdag. Er wordt dan vanuit De Re-
genboog een luisterdienst uitgezon-
den via kerkdienstgemist.nl. De link 
daarvoor vindt u op onze website. 
Voorganger in de dienst is ds. Marlies 
Schulz. Er is een collecte voor het 
Ned. Bijbelgenootschap. Op zondag 
24 mei wordt eveneens een luister-
dienst uitgezonden. Nu met als voor-
ganger ds. Margreet Spoelstra. De 
collecte (digitaal) gaat naar ZWO en 
is bestemd voor de hulp aan Syrische 
kerken. U wordt van harte uitgeno-
digd deze diensten met ons te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Vieringen oude Clemenskerk
te Gerwen vereenvoudigd
In de oude kerk te Gerwen zijn we-
gens het heersende coronavirus alle 
openbare plechtigheden van Hemel-
vaart en de Zondag na Hemelvaart 
vereenvoudigd. Voor nadere infor-
matie bij de paters: tel.: 040-283 45 
05. De kerk blijft toegankelijk voor 
gebed en een kaars op te steken, 
vooral voor beëindiging van deze 
noodsituatie. In deze pandemie-tijd 
is er een dringende noodzaak om 
voortdurend te bidden dat God zich 
over de wereld, over alle landen en 
hun inwoners ontfermt. Het gebed 
wordt gevraagd voor de slachtoffers, 
het verplegend personeel en de au-
toriteiten. De gelovigen worden op-
geroepen zich aan de hygiënische 
richtlijnen te houden.

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').

Joke van de Moosdijk-Ambrosius

Wij nemen nu afscheid van mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Heel lang mochten we jou bij ons hebben.
Beetje bij beetje moesten we je laten gaan.

Jij bent voor altijd in ons hart.

echtgenote van

Piet van de Moosdijk

Monheim: Marcel en Anna
Nuenen: Marie‑José en Antoine

Lotte en Morris
Anne
Sofie

Op zaterdag 23 mei nemen wij, vanwege de huidige  
omstandigheden in besloten kring, afscheid van Joke.
Er is een mogelijkheid om de afscheidsdienst via livestream  
te volgen.

Wilt u hiervan gebruikmaken, mail dan naar:  
mjvdleest@gmail.com

5 Swolgen, 24 november 1930

c Nuenen, 14 mei 2020

Correspondentieadres: 
Boordseweg 19, 5671 AP Nuenen

Wie weet meer over    
Raessens’ Houtindustrie
Hans Verboom, lid van heemkundekring De Drijehornick, is bezig een ar-
tikel te schrijven over zijn grootvader Bertus Raessens (1881-1952). Het 
artikel is bestemd voor publicatie in het cultuur-historisch tijdschrift 
Drijehornickels. 

hebben gewerkt of kunt u nuttige in-
formatie verstrekken omtrent het be-
drijf? Neem dan contact op met Hans 
Verboom, e-mailadres: jamverboom@
msm.com

Bertus Raessens was een van de op-
richters van Raessens’ Houtindustrie 
met het kantoor aan de Berg en de fa-
brieken aan beide zijden van de We-
verstraat. Hans Verboom zou graag in 
contact komen met oud-werknemers 
of hun nazaten van de voormalige 
Raessens’ Houtindustrie. Heeft u of uw 
voorgeslacht er wellicht gewerkt of 
kent u namen van degenen die er 

Beregenings-  
verbod uit   
oppervlaktewa-
ter in groot deel  
Dommelgebied
Waterschap De Dommel breidt het 
onttrekkingsverbod oppervlaktewa-
ter wederom uit. Vanaf 15 mei 2020 is 
het nog slechts in enkele delen van 
het Dommelgebied toegestaan om 
water uit sloten en beken te gebrui-
ken voor beregening.

 Doordat er maar geen regen valt, is 
de hoeveelheid water en doorstro-
ming in veel beken nog verder afge-
nomen. Uitbreiding van het verbod is 
nodig om planten, dieren en de wa-
terkwaliteit te beschermen en verde-
re daling van het waterpeil in sloten 
en beken tegen te gaan.

Er mag nog wel water worden ont-
trokken uit de Dommel ten noorden 
van het Wilhelminakanaal, uit de Ton-
gelreep en de Zandleij. Hier stroomt 
op dit moment nog voldoende water 
doorheen. In alle overige stroomge-
bieden, inclusief alle zijsloten die erin 
uitkomen, geldt nu een onttrekkings-
verbod. Dit geldt ook voor wateren 
als visvijvers en vennen. 
 
Het verbod geldt voor vaste onttrek-
kingsinstallaties en voor mobiele in-
stallaties, zoals zuigwagens en gier-
tonnen. Dit geldt voor alle beken en 
sloten in de genoemde stroomgebie-
den, maar ook bijvoorbeeld visvijvers 
en vennen. Alleen het laten drinken 
van vee en het bestrijden van brand 
met oppervlaktewater is wel toege-
staan. Waterschap De Dommel voert 
controles uit in het veld op de nale-
ving van het verbod. Meer informatie 
zie www.dommel.nl/droogte 

Anderhalve meter 
Ik was in het zwerven een kei
Voordat corona was uitgebroken
Kocht ik witlof, prei
En asperges, vers gestoken

De afstand van anderhalve meter
Moet ons beschermen tegen corona
Maar misschien is het beter
Dat ik daar niet op in ga

Het winkelend publiek neemt het niet zo 
nauw
Ondanks handschoentjes en mondkap-
jes
Erger ik me af en toe blauw
En zet daarom nog slechts kleine stapjes

Joke van Overbruggen, Nuenen©
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Twee trotse 
jongens

Even iets leuks in deze 
zware coronatijd: 

Nick en Cas hebben 
allebei de basisschool-
leeftijd en mogen dus 

dicht bij elkaar 
komen.

Vrijdag 15 mei, was 
het heel hard werken 
aan het kikkerpad in 

Nuenen. Deze twee 
jongens vingen daar 

hun record karper! 
Een schubkarper van 

wel 79 cm en 10 kilo 
zwaar.

60 jaar getrouwd:    
Harrie en Maria   
van den Boomen  
- Rovers
Op zaterdag 23 mei zijn Harrie en Maria van 
den Boomen 60 jaar getrouwd. Harrie is dan 
90 jaar (15 mei) en Maria 87 (20 april). Van-
wege de broze gezondheid van Harrie en 
de omstandigheden rondom corona, kan 
hun trouwdag helaas niet groots worden 
gevierd. Toch willen kinderen en kleinkin-
deren deze bijzondere dag niet zomaar 
voorbij laten gaan. Het balkon aan Lange 
Akker nr. 8 zal prachtig worden versierd 
zodat iedereen die langskomt rijden, kan 
zwaaien en/of toeteren. Harrie en Maria 
kijken er naar uit!

Nuenenaar Frans van der Velden 
90 jaar
In juli 2018 stond hij nog trots in de krant, samen met zijn vrouw Koosje, 
omdat ze toen 65 jaar getrouwd waren. Mooie herinneringen werden op-
gehaald aan een lang en gelukkig leven. Liefdevol konden ze elkaar aan-
kijken, trots op kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Frans vertelde, 
Koosje luisterde, genoot, met een glimlach.

rijdend in zijn 19 jaar oude Peugeot. 
Tot 17 november 2019 toen zijn dier-
bare vrouw overleed.
Hij toonde zich kranig. “Een echte van 
der Velden houdt zijn rug recht” zo is 
ie opgevoed door zijn Nuenense ou-
ders Karel en Hanneke van der Vel-
den-Foederer.
Het voelde natuurlijk eenzaam zon-
der zijn Koosje. Toen vanaf 16 maart 
corona zorgde voor nog meer stilte 
om hem heen, sloeg het coronavirus 
ook nog bij hem in. Het gezin zowel 
als de huisartsen hielden hun hart 
vast. Het zag er niet best uit. Naar het 
ziekenhuis werd afgeraden, thuis-
zorg was zeer snel geregeld en zijn 
kinderen boden 24/7 zorg, rekening 
houdend met het ergste.

Edoch, het geschiedde; Frans knapte 
weer op, gekscherend door de zorg 
‘het wonder van Nuenen’ genoemd. 
Nu kan hij het leven weer vieren maar 
niet met een groot feest (vanwege Co-
ronamaatregelen) voor zijn 90ste ver-
jaardag, afgelopen maandag 18 mei.

Hij is al lang blij dat hij met zijn kinde-
ren in de zon kan zitten (op veilige af-
stand), genietend van de tuin en alle 
kaarten die hij ontvangen heeft.

Op naar de 100 is nu het devies.

In december van datzelfde jaar viel 
zijn vrouw van de trap en dat incident 
versnelde haar proces van dementie. 
De zorg werd groter en rustte op de 
schouders van Frans en het gezin. 15 
mei 2019 werd Koosje 90 en 5 dagen 
later werden zij door de omstandig-
heden, na meer dan 70 gezamenlijke 
jaren, gescheiden van elkaar.

Zijn vrouw werd opgenomen in De 
Passaat. Frans ging liefdevol, weer of 
geen weer, elke middag zijn vrouw 
bezoeken. Helemaal naar Strijp, zelf 

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

Ingezonden brieven

Studie naar Oostelijke randweg om 
‘leefbaarheid’ te verhogen?
Ik kijk naar buiten, over de velden naar de bosrand en zie veel blije mensen voorbijko-
men, wandelend al dan niet met hond, op skeelers of fiets, genietend van het weer en 
de prachtige landelijke omgeving. Maar ik voel pijn bij de gedachte dat dit mogelijk 
gaat verdwijnen. 
Waarom? Om de ‘leefbaarheid’ van Nuenen te verhogen… 

Huh? Jazeker, want onder dat mom is men van plan een studie uit te gaan voeren, 
waarbij een Oostelijke randweg (over de huidige Hoevensestraat!) tot de scenario’s be-
hoort. Dwars door het prachtige recreatiegebied waar nu zoveel Nuenenaren gebruik 
van maken. 
Na het afketsen van de ‘grote ruit’ rond Eindhoven op provinciaal/landelijk niveau (in-
tegraal gezien de meest robuuste oplossing voor veel verkeersproblemen in de regio), 
hebben 21 gemeenten van Zuid-Oost Brabant besloten om samen ‘de bereikbaarheid’ 
te verbeteren.
Onze Nuenense wethouder doet hieraan mee en wil optimaal profiteren van de be-
schikbare subsidiepotten. Binnen haar Nuenense domein kan zij enkel lokale oplossin-
gen realiseren, waar juist een integrale aanpak gewenst zou zijn, maar hier wordt met 
een grote politieke boog omheen gelopen. 

Zo’n randweg gaat zeker niet de leefbaarheid van Nuenen verhogen. Wél wordt het 
verkeer dat juist niet uit Nuenen komt en niet in Nuenen moet zijn, gefaciliteerd. 
Het overgrote deel van het verkeer dat door Nuenen heen geperst wordt, volgt een weg 
via de omslachtige lus Helmondweg/Insulindelaan/Kennedylaan naar de drie autowe-
gen in het Noorden van Eindhoven en v.v. Deze flow is op zich al heel bedenkelijk en nu 
zouden we als Nuenen zijnde, dit ook nog eens verder gaan faciliteren over de rug van 
recreërende en aanwonende burgers ten behoeve van niet-Nuenens verkeer? Dat lijkt 
me niet de bedoeling. 

In de commissievergadering zei de wethouder dat er nu nog allerlei te onderzoeken 
scenario’s kunnen worden toegevoegd of geschrapt, zonder kostenconsequenties. Als 
projectmanager wéét ik dat dit niet kan kloppen en een onderzoek laten uitvoeren 
naar een optie die geen verbetering gaat opleveren en geen enkel Nuenens nut dient, 

lijkt mij verspilling van onze overheids-
gelden. Ik hoop daarom dat de politieke 
partijen van Nuenen op 28 mei hun ver-
antwoordelijkheid nemen en deze Ooste-
lijke randweg alsnog uit de studie schrap-
pen. 
Bent u ook tegen (een onderzoek naar) 
deze rondweg?
Sluit u dan bij ons aan: belangengroep-
nuenenoost@gmail.com

Dieter Fraikin, 
Noorderklamp 5, 5673 BH Nuenen

Hoogbouw in een dorpse cultuur?  
Nee toch zeker?!
Doet u mee? Laat u ook uw stem horen?
Ik ga een email sturen naar de Gemeenteraad met onderstaande strekking. Dit is mijn 
visie op het nieuwbouwplan Panta Rhei.

De strijd tegen annexatie
Het is nu ruim een jaar geleden dat we midden in de strijd zaten met de Provincie. Wij 
wilden ons mooie dorp een dorp willen laten, zonder stadse fratsen.
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig heeft er veel energie ingestoken om de an-
nexatie door Eindhoven van tafel te krijgen. Ik heb daar zelfs persoonlijk mijn nek voor 
uit moeten steken, het politieke spel was stilgelegd en alleen een (persoonlijk) burgeri-
nitiatief kon nog een einde aan die onzekerheid maken.

Zware teleurstelling
Ik ben zwaar teleurgesteld dat bouwplan ‘Panta Rhei’ in het centrum van 14 ‘elite-wo-
ningen’ met vijf woonlagen door de Gemeenteraad goedgekeurd dreigt te worden. Met 
een deel van de parkeergarage boven maaiveld, totaal meer dan 5½ bouwlaag. Stadse 
normen hier in Nuenen? Mijn hart huilt, als ik dit lees.

Wel of geen woning nood?
Ik snap dat als er woningnood is, je soms water bij de wijn moet doen. Deze wijn komt 
nu toch dicht tegen ranja aan. Wij houden een laagje mooie wijn met heel veel water. 
Zonde! Deze 14 woningen lossen hier geen woningnood op! Voor appartementen van 
€500.000 tot €900.000 bestaat geen woningnood. De hierdoor vrijkomende woningen 
zijn ook niet passend voor die doelgroepen.

Tegenoverliggende woningen onleefbaar
De geplande hoogte in relatie tot de beperkte ruimte tussen dit gebouw en de tegen-
overliggende vijf sociale huurwoningen aan de Van de Schoorhof zorgt er voor dat die 
woningen nauwelijks/geen daglichttoetreding krijgen. De nieuwbouw gaat ten koste 
van de gezondheid van die huurders! Dit is niet af te kopen met €15.000. Die woningen 
worden niet gesloopt! Nee, er komen weer 5 nieuwe huurders. Het probleem wordt 
hiermee niet opgelost. Dit is zwaaien met geld om je zin door te drijven. Ik snap niet dat 
politieke partijen zich voor dit ‘ruimhartig akkoord’ laten lenen. Gezondheid is mij veel 
meer waard dan €15.000. Daarbij gaat het nog om huurders die van een sociale huur-
woning afhankelijk zijn. Zij hebben dan geld, maar geen woning meer.

Beroep op gezond verstand
Ik vraag de Gemeenteraadsleden nog eens goed na te denken, voordat ze over het 
voorstel stemmen.
Denk aan de Nuenense inwoners, die ons steunden in de strijd tegen annexatie, die u 
gekozen hebben, om geen stadse normen in Nuenen te krijgen.
Denk aan de mensen die daar wonen en met deze hoogbouw geconfronteerd worden, 
onvoldoende daglichttoetreding krijgen in de woning, wat ten koste gaat van hun ge-
zondheid. Bij verhuizing komen er nieuwe huurders die waarschijnlijk geen keus had-
den en dit moeten accepteren. Die huurders krijgen ook gezondheidsklachten en moe-
ten ook weer verhuizen enz. Het cirkeltje blijft rond! Als dit plan zo wordt uitgevoerd is 
het een modderschuit op onze mooie Nuenense vlag.

Laat uw stem horen
Help door uw mening te geven. Vul het formulier in op onze website. Dit gaat recht-
streeks naar de Griffie. U kunt ook een email sturen naar griffie@nuenen.nl. Stuurt u 
dan een kopie naar voorzitter@nuenenzelfstandig.nl?
De Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u. Laat uw stem dus horen. Ik vertrouw 
op jullie!

Gerda Hekker, Hoge Mikkert 11
www.nuenenzelfstandig.nl

 

2.000 hartjes   
onder de riem  
voor gildebroeders  
en -zusters 
De gildebroeders en -zusters van de 
gilden in Kring Kempenland hebben 
allemaal een rood hartje ontvangen 
om hen ‘een hart onder de riem te 
steken’. Het hartje is een symbool 
voor de onderlinge verbondenheid 
en de strijd tegen het coronavirus. 
Het is een initiatief van drie jonge 
vendeliers uit het oosten van het 
land.
     
Dit initiatief is van harte omarmd 
door het bestuur van de Bond van 
Schuttersgilden Kring Kempenland. 
Voorzitter Roeland van Hooff: “In 
deze bijzondere tijd waarin we elkaar 
niet of nauwelijks zien en er in gilde-
verband geen bijeenkomsten, wed-
strijden of gildedagen kunnen wor-
den gehouden, is dit onze manier om 
onze betrokkenheid met elkaar te la-
ten zien. 
Ik ben er best wel trots op dat er - met 
in achtneming van alle voorschriften 
- toch manieren zijn gevonden om 
die speciale verbondenheid met el-
kaar tot uitdrukking te brengen. Ik 
denk hierbij aan de vendelhuldes die 
zijn gebracht bij verzorgingshuizen 
en de stijlvolle manier waarop met 
veel respect en waardigheid een laat-
ste groet kon worden gebracht aan 
een overleden gildebroeder. 
Het laat zó mooi zien dat broeder-
schap bij een gilde iets héél anders is 
dan het lidmaatschap van een wille-
keurige andere vereniging. Gilde-
broeders staan voor elkaar klaar als 
dat nodig is en proberen steeds een 
positieve bijdrage te leveren aan de 
samenleving, juist nu”.

Door het Kringsecretariaat zijn zo’n 
1.950 rode hartjes met een begelei-
dende brief van de Kringvoorzitter 
ingepakt in enveloppen en naar alle 
besturen van de gilden van Kring 
Kempenland gestuurd. Zij hebben 
deze op hun beurt bezorgd bij hun 
gildebroeders en -zusters.



ROND DE LINDE week 21 Woensdag 20 mei 2020

Nieuwe grasmat     
op hoofdveld RKGSV
De Gerwense voetbalvereniging RKGSV kan bij de start van het nieuwe sei-
zoen spelen op een compleet nieuw hoofdveld. De oude grasmat en versleten 
beregeningsinstallatie zijn onlangs verwijderd. De komende weken wordt het 
hoofdveld van het gemeentelijke sportpark aan De Polder in Gerwen voorzien 
van een nieuwe grasmat met drainage en beregeningsinstallatie. De plaatselij-
ke voetbalclub RKGSV kijkt uit naar de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe 
seizoen, wanneer dat is valt nu nog niet te zeggen (foto Cees van Keulen). 

Kom gezellig lekker actief   
en gratis sporten bij NKV
Meld je nu aan op www.nkvkorfbal.nl en train de komende weken gratis 
mee met één van onze jeugdteams. Wat we gaan doen: een uur lang lek-
ker bewegen, een balletje gooien en ravot-sporten op het NKV Beach. Ho-
pelijk met veel vriendjes en vriendinnetjes van jou en dat allemaal onder 
leiding van ervaren NKV trainers. Is het dan alleen korfbal? Nee hoor, cen-
traal staat natuurlijk wel korfbal maar gezelligheid en leuke andere spel-
letjes horen er ook bij. 

dag 19 mei 2020 naar NKV op het 
Sportpark Wettenseind te komen. 
Veel Nuenense kinderen kennen NKV 
al van het Schoolkorfbal, de jaarlijkse 
Doe Gezellig Mee Dag en natuurlijk 
van Sjors Sportief. Kortom; kinderen 
en NKV horen bij elkaar.

In het verlengde van de coronamaat-
regelen heeft de Regering gevraagd 
om het sporten een extra stimulans 
te geven. Natuurlijk draagt NKV hier 
maar wat graag haar steentje aan bij 
en nodigt de Nuenense jeugd van 5 
tot en met 12 jaar uit om vanaf dins-

Esta’s van scouting Rudyard 
Kipling knopen erop los!
 
Afgelopen zaterdag hebben de esta’s van scouting Rudyard Kipling 
mooie dasringen gemaakt met paracord. Maar naast een dasring kon er 
ook een klein balletje of een libelle gemaakt worden. Deze zijn leuk voor 
aan je sleutelbos.

dig. Hier kwam een mooie uitdaging 
voor de leiding kijken, leg maar eens 
iets uit op 1,5 meter afstand. Denk 
eens dat het linkertouwtje onder het 

De esta’s zijn opgedeeld in 4 groepen 
zodat het duidelijk uitgelegd kon wor-
den. De een had het zo onder de knie 
en de andere had wat meer uitleg no- Lieve God, 

Waarom maakt u steeds nieuwe mensen? 
Waarom kunnen we de goede niet  
gewoon houden?
Ik las deze zinnen onlangs in het kinderboekje ‘Lieve meneer God’, waarin 
kinderen vragen stellen aan God. De zinnen raakten mij enorm. Ook in 
mijn werk als rouwcoach kom ik geregeld vragen tegen die beginnen met 
‘Waarom’? ‘Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt juist mij dit? Waarom 
zo onverwacht, zo pijnlijk of zo alleen?’ Het zijn hele logische, simpele 
vragen waarop vaker niet dan wel een antwoord te vinden is. 

wereld om hen heen. Ook ontstaan 
vaak nauwere relaties met anderen 
en een diepere waardering van de 
waarde en kwetsbaarheid van het le-
ven. Niet zelden leidt de zoektocht 
tot het ontdekken van nieuwe kan-
sen en uitdagingen, en/of tot een 
nieuwe spiritualiteit.

Ook uit eigen ervaring kan ik beamen 
dat deze zoektocht mooie resultaten 
kan hebben. Maar desondanks blijft 
als een paal boven water, dat wan-
neer ik de keuze zou hebben gehad, 
ik deze tocht niet had willen maken. 
Dan had ik er, net als het kind in het 
boekje, voor gekozen om de goede 
mensen ook gewoon te houden!

Geen antwoord, wel zoeken
Ook al is er geen pasklaar antwoord, 
dan is het nog steeds goed om de 
vraag te stellen. De vraag zet name-
lijk een proces van zoeken in gang. 
Zoeken naar zin en betekenis van 
hetgeen je is overkomen. Zoeken fo-
cust bij deze vragen op de zin van de 
dood en het verlies. Andersom kan 
het zoeken naar betekenis ook ge-
richt zijn op de zin van het geleefde 
leven samen. Ouders van een overle-
den kind zeggen bijvoorbeeld bijna 
allemaal dat ze dankbaar zijn dat ze 
hun kind hebben gekend, ondanks 
de pijn van het verlies. Ook al was 
hun leven samen maar heel kort. De 
relatie met het overleden kind heeft 
een blijvende betekenis in het leven 
van de ouders. Hoewel zij de pijn van 
het verlies met zich mee blijven dra-
gen, blijft ook de verbinding. Zo zijn 
er altijd twee kanten van dezelfde 
medaille. Door aan beide kanten aan-
dacht te besteden, kan een rouwpro-
ces en het zoeken naar betekenis zijn 
natuurlijke beloop hebben. 

Deze zoektocht die begint met ‘Waar-
om-vragen’ leidt bij mensen op ter-
mijn veelal tot psychologische (veer)
kracht en grotere empathie met de 

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

derouwcoach.nl

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

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

De kosten
Je bent tot aan de zomervakantie ge-
woon welkom zonder bijkomstige 
kosten. Breng gerust nog wat vrien-
den mee! We delen de kinderen in 
leeftijdsgroepen in zodat je samen 
met je leeftijdsgenoten gaat trainen 
en spelletjes doen. 

Op de NKV website vind je een aan-
meldingsformulier, dat moet je even 
invullen en NKV neemt dan contact op 
om tijdstip en de speciale maatrege-
len even door te nemen. Want ook bij 
NKV geldt: “alleen samen krijgen we 
corona onder controle” je kunt je dus 
lekker uitleven in een omgeving waar 
ook gedacht is aan de regelgeving. De 
eerste keer is op 19 mei 2020 en zo-
lang het mogelijk blijft, gaan we ons 
lekker samen uitleven. Je kunt je na-
tuurlijk ook nog na 19 mei inschrijven.

Voor de ouders
Nog even dit: NKV heeft uiteraard 
ook te maken met de regelgeving 
omtrent Corona. Helaas mogen wij 
alleen kinderen die actief aan de trai-
ning meedoen toelaten. Voor de ou-
ders hebben we een speciale Kiss & 
Ride zone op de Parkeerplaats inge-
richt. Op de accommodatie zelf is een 
fietsenstalling voor de kinderen en 
uiteraard een speciaal handenwas-
station ingericht. NKV houdt met 
haar eigen coördinatoren toezicht, 
dus uw kind is in goede handen.

En nu snel het formulier invullen via 
de website en dan zien we jullie vanaf 
19 mei 2020 bij NKV, Wettenseind 20, 
5674 AA Nuenen. Ook hier geldt: vol 
is vol, dus wees er snel bij met je aan-
melding. Alleen maar komen kijken 
of meedoen zonder aanmelding kan 
helaas niet in deze coronatijd. We zul-
len contact met u opnemen voor de 
indeling en de trainingstijden.
Blijf Gezond en tot NKV!

Namens NKV Korfbal, 
Christian Everhardus
www.nkvkorfbal.nl

Badminton Club Lieshout  
onderzoekt onduidelijkheden
De voorbereidingen op een post-coronatijdperk lopen volop: óók bij 
Badminton Club Lieshout. Wat kan wél? Wat kan niet? Dat vragen de be-
stuursleden van de sportvereniging zich hardop af: om die reden zijn ze 
diverse zaken tegen het licht aan het houden om zo de onduidelijkheden 
duidelijk te krijgen. Ze willen immers klaar zijn om te doen waar ze voor 
zijn: sporten … zodra het kan.

had voor het eerst in jaren weer eens 
een jeugdkamp gepland dat eind 
juni plaats zou moeten vinden. Ge-
zien de leeftijd van de kinderen zou 
dat nu passen in de onlangs vrijgege-
ven versoepelingen van de lock-
down, maar of het ook werkelijk kan 
is nog onduidelijk. De jeugdbegelei-
ding heeft hiervoor het advies van de 
gemeente ingeroepen en heeft zelf 
mogelijke scenario’s uitgewerkt. Zo 
zijn de activiteiten tijdens het kamp 
steeds op het terrein gepland en kun-
nen betrokken begeleiders steeds 
voldoende afstand van elkaar hou-
den. Maar, of dat voldoende is, is nog 
onduidelijk.

Senioren keuze
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout speelt weer. Gelukkig. Voor hen 
heeft de vereniging de parkeerplaats 
van sporthal ‘de Klumper’ omgeto-
verd naar een heus outdoor-badmin-
tonterrein. De jeugd heeft er inmid-
dels enkele keren gespeeld en lijkt 
zeer tevreden met deze oplossing. 
Vraag is nu of dit soort oplossing ook 
voor de senioren geschikt is. Om dat 
inzichtelijk te krijgen heeft de veren-
ging de seniorleden om hun mening 
gevraagd. In september mogen de 
senioren immers pas weer in de zaal 
sporten en de vraag is of een geïm-
proviseerde buiten-oplossing wel 
écht gewenst is door de senioren: 
wellicht wachten ze liever op de ver-
soepeling van de lockdown.

Competitie
Ook aan de competitie-inschrijvingen 
wordt hard gewerkt. Voor de jeugd 
worden de inschrijvingen nu voorbe-
reid en de senioren zijn al ingeschre-
ven. Inmiddels zijn de geplande speel-
dagen én tegenstanders voor die se-
nioren ook al bekend. Hieruit blijkt dat 
de competitie medio september-2020 
zal aanvangen. Of dat ook écht kan én 
in welke vorm zal pas later blijken. De 
regering heeft immers aangegeven ‘te 
overwegen om zaalsporters’ vanaf 1 
september weer te laten sporten, 
maar daar is niet bij verteld hoe dat 
dan zal moeten. Kan een dubbelpartij 
nog wel gespeeld worden? De spelers 
staan dan immers regelmatig dichter 
dan anderhalve meter van elkaar. De 
competitie is dus wel gepland maar 
hoe deze gespeeld gaat worden is 
nog onduidelijk.

Jeugdkamp
Onduidelijk is ook de seizoen afslui-
ting voor de jeugd. De vereniging 

Diony Janssen staat ook te popelen om 
weer te kunnen badmintonnen

 rechter touwtje door moet maar dan 
uitleggen in spiegelbeeld etc. Maar 
het resultaat was best mooi.
Denk je nu ook van “leuk dat wil ik 
ook”. Dat is mogelijk maar (tja, er is al-
tijd een maar hè…) alleen voor kin-
deren vanaf een jaar of 10. Dit omdat 
de jongere speltakken helemaal vol 
zitten. Voor de jongere kinderen heb-
ben wij een wachtlijst. 

Voor onze contactgegevens kijk op 
onze webpagina (Rudyardkipling.nl) 
of op onze Facebookpagina.
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 21

Horizontaal: 2 snack 10 waterdoorlatend 12 drinkbakje 13 paling 14 noodsein 
16 staat in Amerika 19 mascotte 21 bladader 22 gevaarte 25 vleesgerecht 26 scheepstouw 
28 hoge berg 30 troefkaart 31 betaalmiddel 34 deel v.h. jaar 36 pijnlijk ongemak 
38 dierenverblijf 39 riemsluiting 42 vochtig 44 wandversiering 46 vogeleigenschap 
48 bijbelse fi guur 50 oxidatie 52 schildknaap 53 bioscoop 55 hevige storm 57 etensbereider 
58 Europeaan 60 watervlakte 61 opening 62 tegenstand.

Verticaal: 1 strijdgewoel 3 bouwland 4 bevestigingsmiddel 5 a priori 6 blijkens de akten 
7 patroon 8 bergweide 9 geldstraf 10 via 11 sober 14 lang en smal 15 loopstok 
17 science fi ction 18 omnivoor 20 United States 23 onder andere 24 voorzetsel 
27 anders gezegd 29 werkelijk 32 takje 33 duinvallei 34 verdwenen 35 pl. in Flevoland 
37 hartige hap 38 vieze geur 40 bezoeking 41 vertegenwoordiger 43 Spaanse groet 
44 en omstreken 45 stoomschip 47 vlak 49 pers. vnw. 50 keukengerei 51 gezicht 
52 paardenkracht 54 klap 56 koordans 59 tegenover 60 zijns inziens.

W A S B E E R R E S P E C T

A R O M E P S T A D R

A L D O K I L U K I O

R A T E P I L O O G L E O

O M E N E L O O S O M S

M A R O K K O M I N A R E T

R O E A L G

A M E R I K A S E C O N D E

L U I D O T M V N E U S

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

A S R A L I K I N T I

A H A A S S K E E T M

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

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

Oplossingen wk 20
N N E Z A B R E V E L O U R S

E E C K V E C T O R E T A R K

R N R O O R M E R K W P R O A

G O E E B M A T T E P R R L H

E B N E G I E U E O E D E O H

N O I E G N I D R A A V N A A

S A W E G L I T I A U I E B R

U C A E T O A F T E N G D S D

P A L J O G S A R G L I U K E

P C E L E T G P Z R S F O E N

E O P A A S Z O N D A G H I B

R U E T S N E R O V L A N R E

C V L I E T F I R H C S A G R

U G L E T S J E R O M V A N G

T R O E B E L O G B O E K E P

CABARETGROEP

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.

AARDBEI
AFDEKKEN
ALLOCHTOON
ASTER
BANAAL
BLITS
BLUES
CASUS
CHICAGO
CHLOOR
CONGA
CORROSIE
DEUGD
EIWIT
ENTREE
FIETSTAS
FLIRT
GARDE
GEVAT
KALFVAARS
KERSTZANG
KRABBEN
NAAKTFOTO
NADAT
NADIEN
NAGALM
OERKNAL
OPSTAND
PIXEL
PLAAT
PUSHEN
RAADPLEGEN
RAMINS
ROOMSOES
SCHAGEN
SLIERT
SPIRITUEEL
VERLOFDAG
VERSIERING
ZALMSLA
ZETMEEL
ZWAAN

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
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.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

5 2 7 4
1 6

7 9
8 2 5

3 6
6 4 8

4 9
3 4
5 6 8 1

Sudoku

week 19, Dhr. John van den Elsen, Nuenen.

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

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

TE KOOP: eiken eettafel 
205x95 met 6 eiken stoelen, 
eiken hoek-/salontafel 90x90 
en rechthoekige salontafel met 
2 opbergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Video 
deurbel; slimme energie 
meter App; zonnepanelen 
mon. en KPN/Ziggo (TV/
Audio) install. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Afhalen bij Parkstreet BBQ&Grill  
van woensdag t/m zondag van 17.00 - 20.00 uur.

PARKSTREET TAKE-AWAY

Bestellen kan uitsluitend via onze website: 
www.parkstreetbbq&grill.nl/bestellen 
in verband met contactloos betalen.

Op Hemelvaartsdag geopend!

Tot snel bij Parkstreet BBQ & Grill!

Toe aan een terrasje….
Ook toe aan een terrasje? Door een versoepeling van de 
coronamaatregelen gaat een bezoek aan een terrasje 
binnenkort weer tot de mogelijkheden behoren. Ver-
wacht wordt dat tweede pinksterdag, maandag 1 juni, 
de terrassen weer open gaan, nog wel met een beperkte 
anderhalvemeterregel. 

De terrassen in Nederwetten, Nuenen en Gerwen (zie 
foto) worden volgens die regel ingericht en wachten 
op de eerste bezoekers….. 

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE


