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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

Horeca 
weer 
open

Succes voor 
Tip Jar in een 
‘coronavol’ 
Van Goghkerkje

Nederwetten 
versterkt 
selectie

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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is weer open!
Daar zijn we ontzettend blij om. Ui-
teraard voldoen we aan de RIVM-voor-
waarden en de vrijwilligers ontvangen 
na 12 weken weer graag bezoekers. We 
beginnen op ons gemak en kijken hoe 
alles werkt met de nieuwe routing, het 
maximaal aantal toegestane bezoe-
kers en het uitsluitend online mogen 
reserveren van een toegangskaartje. 
Want de 1,5 meter afstand moet wel in 
acht genomen worden. Om die reden 
zijn er ook nog geen wandelingen met 
een gids mogelijk. Gezondheid blijft 
uiteraard op nummer 1 staan.
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Lavendel
Heeft een blauwe bloei in 
de zomer, is geurend, 
vlinderlokkend en winter-
hard. In 13cm-pot. 2.49

1.49

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Lavendel
Heeft een blauwe bloei in 
de zomer, is geurend, 
vlinderlokkend en winter-

2.492.49

‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’     
door corona een jaar opgeschoven 

Jubeljaar 2021 wordt 2022
Het stichtingsbestuur van ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ heeft, in 
overleg met het gemeentebestuur, besloten alle activiteiten die verband 
houden met de viering van het feestjaar 2021 op te schorten tot 1 november. 
Ook is besloten dat het ‘jubeljaar 2021’ een jaar wordt opgeschoven naar 
2022. Dit alles omdat de coronacrisis het onmogelijk maakt nu volop met de 
invulling van de activiteiten bezig te zijn. Er is immers nog geen enkele dui-
delijkheid omtrent de impact en het tegengaan van het COVID-19-virus.

Werkgroepen al druk bezig
Vanuit de gemeente is aan de stich-
ting NGN200 de opdracht gegeven 
het jaar 2021 tot een feest- en jubi-
leumjaar te maken. Door de samen-
smelting van Nederwetten met Nue-
nen-Gerwen 200 jaar geleden, werd 
de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten op 1 januari 1821 een 
feit! Het gemeentebestuur heeft dui-
delijk aangegeven dat het een feest 
moet worden voor en door de inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten en de bewoners van het Een-
eind, waarbij de nadruk ligt op 
SAMEN. Inmiddels hebben zich al 
veel organisaties, clubs, verenigin-
gen en individuen bij de stichting ge-
meld om, ieder op zijn eigen wijze, 
een steentje bij te dragen om van 
2021 een fantastisch mooi en feeste-
lijk jaar te maken. 
Er is al een aantal werkgroepen bezig 
om, na goedkeuring van de stichting, 
vorm te geven aan ‘hun‘ activiteit. Zo 
is een werkgroep bezig met het uit-
brengen van een fotoboek ‘200 jaar 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten in het 
licht van nu’. Een andere werkgroep is 
bezig met de organisatie van een 
mud run, een ‘moddercircuit’ op Eno-
de. Het gemeentebestuur en ook het 
stichtingsbestuur vinden het van be-

Grootschalige activiteiten
Duidelijk is dat de coronacrisis het 
onmogelijk maakt om in deze econo-
misch moeilijke tijd de nodige spon-
soren in het bedrijfsleven te vinden 
om de vele grootschalige activiteiten 
te kunnen gaan organiseren. Er mo-
gen en kunnen geen grootschalige 
activiteiten plaatsvinden in 2020 van-
wege de anderhalvemeter-afstand-
regel en naar verwachting zal dat in 
2021 nog zo zijn. 
Er zijn plannen gemaakt voor een 
grootschalig muziek- en korenfestival, 
een straattheater in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, een symposium mil-
lenniumkinderen, een ‘Aardappele-
tersfestijn’, schoolprojecten door het 
Nuenens College, een dorpenquiz, 
een bridgedrive in de openlucht, een 
historisch oogstfeest en een mud 
race. Veelal activiteiten die een groot 
publiek zullen aantrekken. Wel wordt 
door het stichtingsbestuur nog beke-
ken of enkele activiteiten, zonder veel 
publiek, plaats kunnen vinden in de 
tweede helft van 2021. Een en ander is 
afhankelijk van de richtlijnen van de 
regering en het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu).

Gemeente Nuenen 

Bestemmingsplanwijziging 
Nuenen centrum goedgekeurd
Door Gerrit van Ginkel

Het plan voor 14 luxeappartementen in drie bouwlagen te bouwen is op 
de digitale raadsvergadering van 28 mei goedgekeurd.

Natuurlijk Nuenen vond dat het pro-
ject niet aansluit bij de het dorpse ka-
rakter, niet in het belang was van de 
direct omwonenden en het advies 
van TRK (Team Ruimtelijke Kwaliteit) 
niet in overeenstemming is met eer-
dere uitgangspunten.

Bij W70 waren 165 tegenstemmen 
binnengekomen en dat toonde de 
afkeer aan tegen het plan, volgens 
die partij. Bijna de hele fractie (met 
uitzondering van raadslid John Ge-
ven) vond het plan niet passen op die 
locatie.
Voor de VVD was de expertise van het 
TRK leidend en de partij was klaar 
voor een go van een nieuw project. 
GL voorzag dat de aanwonenden de 
verliezers waren maar de partij draai-
de niet en bleef tegen. De PvdA was 
voor de vestiging en vond het een 
schrale troost voor de buren. Men 
voorzag wel een betere voorlichting 
in de buurt door de projectontwikke-
laar bij het ontvouwen van de plan-
nen. De partij vond wel dat de ge-
maakte afspraken nageleefd dienen 
te worden.
D66 was voor omdat er ook doorstro-
ming komt.

Met een minimale goedkeuring van 
10 stemmen voor en 9 tegenstem-
men werd de bestemmingsplanwij-
ziging goedgekeurd en kon bouw-
combinatie Residenz beginnen aan 
het prestigieuze project midden in 
Nuenen. Voor de bestemmingsplan-
wijziging waren CDA, VVD, PvdA, 
D66 en John Geven van W70.
Tegen waren de Combinatie, Nat.
Nuenen, W70 en GL.
Veel fracties hadden bedenkingen 
over de plaats waar het complex 
gaat komen. Het zou veel te dicht op 
de bestaande huurwoningen komen 
die daardoor direct daglicht zouden 
missen. Ondanks de toezegging dat 
de directbetrokkenen een verhuis-
voorziening tegemoet kunnen zien, 
vonden veel fracties dat er te weinig 
keuzemogelijkheid was voor de ge-
dupeerden en dat de woningbouw-
vereniging met niet te verhuren wo-
ningen zou blijven zitten.
De combinatie vatte het treffend sa-
men: Een prachtig gebouw op de 
verkeerde plaats.
Het CDA was duidelijk. Zij wilden 
vasthouden aan een eerder unaniem 
besluit en de projectontwikkelaar 
had aan alle eisen voldaan.

In Memoriam Cor van Eggelen
Op 25 mei bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Cor 
van Eggelen (91), Erelid van NKV en het synoniem voor Verenigingsman 
binnen onze club.

Met Cor praten werd al snel instem-
men met zijn verhaal. Traditioneel 
eindigde zijn verhaal bijna altijd met 
het Cor-woord “Wittenie”. 
Behalve initiator achter de accom-
modatie was hij ook tientallen jaren 
de aanjager van de Toto-inkomsten, 
het verkopen van de carnavalskaart-
jes op het Lissevoort Paviljoen en het 
aanleggen en beheren van de spaar-
pot van NKV. 
In 2016 hebben we met de naamge-
ving van ‘Wittenie Beach’ Cor een on-
uitwisbare plek op onze accommo-
datie gegeven. 
Pas toen hij 90 werd heeft hij zijn eer-
ste NKV-shirt ooit in ontvangst geno-
men, uiteraard met nummer 90 op de 
borst.

Cor, kei bedankt voor alles wat je voor 
NKV hebt gedaan, we zullen je mis-
sen en nooit vergeten!

Namens 
Bestuur en Leden NKV Korfbal 

Henri van den Nieuwenhof, 
voorzitter

Cor is jarenlang het toonbeeld ge-
weest van de familiesport Korfbal. 
Als trotse vader van Henny en Cor jr., 
was hij altijd bij NKV te vinden op 
trainingsavonden, thuiswedstrijden, 
uitwedstrijden, vergaderingen, be-
stuursvergaderingen, BOSN, Ge-
meente Nuenen of een feestavond, 
hij was er! 
Als bedenker kon hij tientallen jaren 
met volle teugen genieten van het 
NKV Kersttoernooi in sporthal De 
Hongerman.     
Cor had groen-wit NKV bloed in de 
aderen.

Als Supporter, Penningmeester en 
Bestuurder is Cor van onschatbare 
waarde geweest voor onze Club. NKV 
heeft hem leren kennen als gedreven 
en vastbesloten, met een oog voor 
de toekomst. 
Het beste voorbeeld: het omarmen 
van het idee om sportpark De Lisse-
voort te verruilen voor het Wet-
tenseind. 
Samen met o.a. Wim van de Krol heeft 
Cor de handschoen eind jaren zeven-
tig opgenomen om voor NKV van Het 
Wettenseind een THUIS te maken. 
Feilloos wist hij inhoudelijk het dos-
sier steeds weer te geven, wat uitein-
delijk tot de overname van het Club-
huis in 2018 heeft geleid. 
Zijn betrokkenheid bij de diverse 
projecten op de accommodatie is 
voor NKV van onschatbare waarde 
geweest. 

lang om met name ook de jongeren 
bij het feestelijk gebeuren te betrek-
ken. Een werkgroep is al volop aan de 
slag om jongeren die in 2021 21 jaar 
worden op te sporen en voor hun een 
onvergetelijke millennium reünie te 
organiseren. Maar ook jongeren die 
zich bezighouden met sport, muziek, 
zang, dans en toneel zullen, via de 
clubs en verenigingen waarvan zij lid 
zijn, worden gevraagd om hun steen-
tje bij te dragen. Omdat de leden van 
de werkgroepen vanwege de corona-
crisis niet met elkaar kunnen verga-
deren om de voorbereiding van de 
activiteiten vorm te geven, heeft het 
stichtingsbestuur de werkgroepen 
gevraagd om hun werkzaamheden 
in ieder geval tot 1 november dit jaar 
op te schorten.

Advies comité van Aanbeveling
Naast het stichtingsbestuur, dat de 
nodige gelden bijeen moet zien te 
krijgen voor de activiteiten en festivi-
teiten, is ook een comité van Advies 
en Aanbeveling actief. De Commissa-
ris van de Koning in de provincie 
Noord-Brabant Wim van de Donk 
heeft zitting in het comité, evenals de 
oud-burgemeesters Harry Terwisse 
en Willem Ligtvoet, VDL-oprichter 
Wim van der Leegte en Henk Kivits, 
oud-directeur Stage BV van Joop van 
den Ende. Dit comité is door het 
stichtingsbestuur geraadpleegd en 
hun advies was duidelijk: voorlopig 
stoppen met de voorbereidingen ge-
zien de onzekere economische toe-
stand en opschuiven van het feest-
jaar 2021 naar 2022.
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GEMEENTEBERICHTEN

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:

Vanaf 3 juni is de milieustraat weer iedere 
woensdagavond geopend tot 20.00 uur. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren, dan 
kijken we eerst of er sprake is van een reststrook en of de 
strook voor verkoop of verhuur in aanmerking komt. Bij 
die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwik-
kelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is 
en of er kabels of leidingen liggen.

Ongeregistreerd gebruik van grond
Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van 
de gemeente (bewust of onbewust) al bij privépercelen 
zijn getrokken. Tegelijk met de verkoop of verhuur van 
reststroken gaat de gemeente dit ongeregistreerd grond-
gebruik wijkgericht afhandelen. Onder voorwaarden kun-
nen deze gronden mogelijk ook worden gekocht of ge-
huurd.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
gemeente Nuenen via (040) 2631 631. 

RESTSTROOK KOPEN OF HUREN 
VAN DE GEMEENTE?
Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw 
woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een 
strook grond van de gemeente en wilt u dit kopen of hu-
ren? Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente 
biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeen-
tegrond (reststroken) te kopen of te huren. Stroken gele-
gen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor 
€150 per m2. Voor stroken voor de voorgevel geldt een 
grondprijs van maximaal €75 per m2. Huren kan tegen een 
huurprijs van 3,5% van de verkoopwaarde waarbij wel een 
minimum huurbedrag wordt gehanteerd.

Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond die direct grenzen aan de 
voor-, zij- of achterkant van een woonperceel en deel 
uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bij-
voorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of 
nutsbedrijven eens in de zoveel tijd of in geval van storin-
gen bij moet kunnen. Maar soms hebben we het over 
echte reststroken grond. Deze stroken zijn niet meer no-
dig voor de openbare ruimte. Mogelijk kunnen die worden 
verkocht.

CMD OP AFSPRAAK WEER OPEN 
VANAF 2 JUNI
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat het Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD) in Nuenen weer open voor inwo-
ners met vragen over zorg, wonen en welzijn. De open-
stelling is uitsluitend op afspraak. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

HOORZITTING   
BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER
Op maandag 15 juni 2020 is er een hoorzitting van de al-
gemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan 
de orde:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 

besluit van 16 januari 2020 waarbij een aanlijn- en 
muilkorfgebod voor zijn 2 honden is opgelegd.

2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 4 maart 2020 waarbij de aanvraag voor een 
onthe¥  ng o.g.v. APV voor het lopen met een niet aan-
gelijnde hond is afgewezen.

3. Om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 21 februari 2020 waarbij besloten is geen 
geluidwerende gevelmaatregelen aan de woning aan 
te brengen.

4. Om 21.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 21 februari 2020 waarbij besloten is geen 
geluidwerende gevelmaatregelen aan de woning aan 
te brengen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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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

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor als het goed, lekker 
en verantwoord moet zijn!

4 Slavinken +
500 gr. Gehakt  h.o.h. samen 8,95
Zomers Rolletje
“Rundergehakt, Katenspek, Kaas en Ui” 100 gram 2,25
Gegrilde Kipfi let
.......................................................... 150 gram 2,95
Italiaans Gevuld
Stokbrood .........................2 stuks 6,95
Berliner Bol
“Zoet pittige vulling in bladerdeeg”  ....per stuk 2,00
2 Gegrilde
Kippenpoten ........................... 3,50

Vraag naar onze folder “Meat Lovers”

KOOPJE

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

V.D. GRILL

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
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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
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)

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

NU OOK SUSHI BIJ TONG AH! 
check bestellen.tongah-nuenen.nl

Dinsdag gesloten, overige dagen geopend van 16.00 tot 20.30 uur

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Gon Bao Kai (kipfilet met cashewnoten)

18,50

S T E U N 
D E  LO K A L E 

O N D E R N E M E R S✔
ADVERTEER OOK LOKAAL 

Rond de Linde al 62 jaar de krant 
voor Nuenen en omgeving
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gens de Corona-maatregelen. Lees 
hiervoor meer op de website van Ga-
lerie De Ruimte.
Een ruime selectie van de foto’s van 
Wil Crooymans worden in Galerie De 
Ruimte in KunstExpo #1.5 tentoonge-
steld. Tot en met 5 juli te bezoeken.

Galerie De Ruimte
Molenstraat 2 - Geldrop.
Geopend woensdag, vrijdag, zater-
dag, zondag van 13.30-16.30 uur. Gra-
tis parkeren en rolstoeltoegankelijk.

Meet & Greet Wil Crooymans 
in Galerie De Ruimte
De Nuenense fotograaf Wil Crooymans geeft een interactieve presentatie 
over urban explore met prachtig fotomateriaal! Een aanrader voor iedere 
fotograaf en kunstliefhebber. Datum: 18 juni - 14.00-15.30 uur.

Urban explore is een bijzondere tak 
van sport in de fotografie. Een avon-
tuurlijke ‘sport’, waarbij foto’s van ver-
laten gebouwen gemaakt worden. 
Hier zijn natuurlijk wel wat mooie 
achtergrondverhalen over te vertel-
len!
Urbexfotograaf Wil Crooymans (’58) 
werkt met een selecte groep van 
avontuurlijke modellen om de magie 
van verlaten gebouwen op geheel ei-
gen wijze vast te leggen. Reserveren 
voor de Meet & Greet is verplicht we-

Fotoclub Momentum

Window Photo Expo
Wij als fotografen willen onze foto’s 
toch op een veilige manier aan het 
publiek kunnen laten zien. Een tradi-
tionele foto expositie dat zit er niet in. 
En alleen op de website zetten is en 
blijft wat afstandelijk.
Vandaar dat we voor een heel ander 
concept hebben gekozen om ons 
werk te kunnen tonen aan u. 

Fotoclub Momentum organiseert: 
Window Photo Expo 
Window Photo Expo is een speciale 
foto expositie die minimaal 1 maand 
lang 24/7 te bezichtigen is op een co-
rona veilige manier. Ook dit jaar wor-
den er 3 foto’s verloot als u meedoet 
met onze speciale ingerichte corona-
vriendelijke enquête. Dus kom kijken 
en stem op uw favoriete foto.
De expositie zal officieel vanaf 1 juni 
t/m 30 juni te zien zijn in het centrum 
van Nuenen, Berg 7-9.
We wensen jullie veel kijkplezier tij-
dens deze speciale foto expositie.

Namens alle fotografen van 
Fotoclub Momentum

Laatste loodjes voor de scouts 
in de 1,5 meter regels
Het zal niemand ontgaan zijn dat we in een vreemde tijd leven (en als je 
het wel ontgaan is zoek eventjes op internet corona op…). Na weken off-
line hebben de scouts nu al weer een paar weken programma’s rond de 
blokhut, allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Tja dat valt niet echt 
mee om dingen uit te leggen. Daarnaast is het minder gezellig, of juist 
niet ;-). Maar vanaf 1 juni mogen de scouts ook weer lekker dicht bij elkaar 
zijn, wat het programma maken een stuk makkelijker maakt. 

nis te spelen. Zo kwam Mark Rutte 
langs op de verjaardag van Nienke en 
gingen de padvindsters zelfs naar de 
maan! Al met al een leuke draaidag 
waar veel gelachen en geïmprovi-
seerd is!
Heb je ook zin om elke zaterdag iets 
gaafs te doen? Kijk dan op onze site 
en/of kom eens mee draaien. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar is er he-
laas een wachtlijst. Ben je ouder dan 
kun je direct aansluiten. En meiden 
zoals je kunt zien; ook jullie zijn nog 
steeds van harte welkom!
www.rudyardkipling.nl

Afgelopen zaterdag hebben onze 
verkenners gewerkt aan de nieuwe 
omheining van ons nieuwe bos. We 
hadden wat pionier hout afgekeurd 
en dat kun je mooi hergebruiken 
(weggooien of opstoken is zo jam-
mer). We zijn al een heel eind geko-
men maar zijn zeker van plan om ver-
der te gaan!
De padvindsters hebben ‘de alpaca’s’ 
gespeeld. Een improvisatie show die 
veel weg heeft van het bekende pro-
gramma de lama’s. De padvindsters 
kregen opdrachten en uitdagingen 
om een bepaalde scene of gebeurte-

Kom meedraaien bij de Dr. A.F. 
Philipsgroep in Eindhoven! 

Tijd voor een 
nieuw avontuur? 
Waterscouting, dat is net iets anders 
dan landscouting. Ons clubhuis is 
een oud vrachtschip en daarnaast 
hebben wij kano’s, lelievletten en op-
timisten. Dat betekent veel lol op het 
water, maar op het land maken we ei-
genlijk net zo veel plezier. Als het een 
keertje wat minder weer is, krijgen 
we uitleg over bijvoorbeeld de voor-
rangsregels of de veiligheid op het 
water.
De dolfijnen hebben een leeftijd van 7 
tot 10 jaar. Jongens en meisjes ge-
mengd. Wij draaien op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur op de Waldeck Pyr-
montstraat 2A in Eindhoven. 

Denk jij dat is iets voor mijn zoon of 
dochter? Neem dan gerust contact 
op via dolfijnen@philipsgroep.nl en 
misschien zien we jou zoon of doch-
ter binnenkort wel meedraaien bij 
ons? Wij horen je al denken? Mee-
draaien tijdens de corona? Ja! Scou-
ting Nederland heeft het advies ge-
geven om juist mogelijk te maken 
dat ook niet jeugdleden kunnen 
meedraaien. Verdere toelichting ge-
ven wij via de mail bij interesse!

De vervanging van de  
ANWB-monumentenborden
Tekst en foto’s: Roland van Pareren

Vorige week kon u lezen dat het vernieuwde monumentenbordje op het 
voormalige raadhuis van Nuenen-Gerwen aan de Beekstraat sinds kort 
vermeldt dat in 1821 het gebouw ging dienen als gemeentehuis van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. 

rechtstreeks contact op met de 
ANWB en bracht de zaak aan het rol-
len. Gemeente Nuenen c.a. zag in sa-
menspraak met Heemkundekring De 
Drijehornick af van vernieuwing van 
de bordjes door de ANWB. Het pro-
ject is in eigen beheer uitgevoerd. De 
teksten voor de nieuwe borden wer-
den door de heemkundekring aan-
geleverd en Peter van Kemenade van 
4PR werd ingeschakeld voor de 
vormgeving, zoals hij dat ook had ge-
daan voor het project Terugbeeld 
van De Drijehornick. Gemeente Nue-
nen c.a. heeft het project gefinan-
cierd.

Dat monumentenbordje is een van 
de 35 informatiebordjes die zijn aan-
gebracht op zowel rijksmonumenten 
als gemeentelijke monumenten in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
op ’t Eeneind. De borden vervangen 
de oude ANWB-bordjes. 

In het artikel kwam niet tot uiting dat 
Jacques Braakenburg de initiatiefne-
mer was met betrekking tot het ver-
vangen van de oude ANWB-borden. 
Als Van Gogh-gids van het Vincentre 
stoorde hij zich aan de slecht leesba-
re tekst en de gedateerde vormge-
ving. De ANWB-bordjes waren im-
mers al zo’n 35 jaar oud. Jacques nam 

De oude ANWB-borden waren na 35 jaar 
duidelijk aan vervanging toe. 
Hier de onleesbaar geworden 

informatie over ’t Weefhuis.

De nieuwe monumentenborden, dezelfde informatie in een eigentijds ontwerp 

cierd.

Succes voor Tip Jar in een  
‘coronavol’ Van Goghkerkje
Half Nederland wachtte op het openen van de terrassen; de andere helft 
wachtte op het moment dat er weer kon worden genoten van culturele 
activiteiten, zoals livemuziek. Cultuur Overdag kon dankzij de spontane 
medewerking van het Van Goghkerkje op maandag 1 juni haar eerste 
kleine concert, na de ‘drooglegging’ medio maart, organiseren.

De komende weken wordt het kerkje 
geschilderd. Daarna komt Cultuur 
Overdag met een volgend concerti-
no. Aankondigingen daarvoor ver-
schijnen in deze krant, op Facebook 
en op www.cultuuroverdag.nl. Abon-
nees van de digitale nieuwsbrief ont-
vangen het nieuws vanzelf in hun 
mailbox. Nog geen abonnee? Aan-
melden kan via de website (kijk bij 
‘Nieuwsbrieven’).

De bezoekers van het concert genoten 
van het muzikale duo Tip Jar, bestaan-
de uit Bart de Win en Arianne Knegt. In 
een intieme setting, slechts gebruik 
makend van piano en gitaar, speelden 
en zongen ze een tiental liedjes. Na al 
die tijd genoten ook zij van het optre-
den voor ‘live’ publiek. Het kerkje was 
hen niet onbekend, jaarlijks organise-
ren ze er zelf ook een concert. 
Ondanks het feit dat er vanwege de 
1,5 m-richtlijn maar 25 luisteraars wa-
ren, vulde na ieder nummer het ap-
plaus royaal het gehele kerkje. Onder 
de gasten bevonden zich ook echt 
fans van het duo, gekleed in T-shirts 
van Tip Jar en gewapend met profes-
sionele camera’s. Er zullen heel wat 
mooie foto’s gemaakt zijn. Als u niet 
bij het concert kon zijn, maar nieuws-
gierig bent naar hun muziek: op dit 
moment spelen ze wekelijks een 
livestream concert (https://tipjar.nl/
livestream-concerts).

www.rudyardkipling.nlwww.rudyardkipling.nl



ROND DE LINDE week 23 Donderdag 4 juni 2020

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 25-05-2020 EN 01-06-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Ruiterweg 17     Verbouwen woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Laan van Nuenhem 20  Intern verbouwen woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Berg 35      Kennisgeving melding 
        Activiteitenbesluit oprichten 
        van een horecagelegenheid/
        restaurant - De Ko�  edrinkers 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
29-05-2020 Duykenpaalse  Vooraankondiging, voor-

Heiweg  ontwerp bestemmings-
(nabij Olen) plan oprichten perma-
gemeente  nente teeltondersteu-
Nuenen nende voorzieningen

‘Buitengebied herziening
Duykenpaalse Heiweg’,
(nabij Olen) gemeente 
Nuenen c.a. 

29-05-2020 Rullen  Vooraankondiging, voor-
ongenummerd  ontwerp bestemmings-
(nabij 13A) plan bouwwoning 

‘Buitengebied, herziening
Rullen ongenummerd
(nabij 13A), Ruimte voor
 Ruimte’gemeente
 Nuenen ca.  

29-05-2020 Gemeente  Noodverordening
Nuenen COVID-19 veiligheids-

regio Brabant-Zuidoost 
1 juni 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

WEES ALERT OP    
(CYBER)CRIMINALITEIT
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen 
te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede 
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 cybertesten. Hieronder de derde 
afl evering van de serie: wees alert op (cyber)criminaliteit! 

Wat te doen tegen telefoonfraude?
Ook via telefoonfraude gebruiken criminelen het corona-
virus om mensen op te lichten. Ook hiervoor geldt dat u 
alleen berichtgeving en dergelijke op moet volgen van 
o�  ciële instanties. Deze zullen niet snel iemand bellen als 
u zelf niet het initiatief hebt genomen bijvoorbeeld met 
een specifi eke vraag. Als u toch wordt gebeld, verifi eer 
dan altijd, bijvoorbeeld door de overheidsinstantie zelf 
terug te bellen. Zodat u er zeker van bent, dat u niet wordt 
opgelicht. En ook hier geldt, geef nooit wachtwoorden en 
pincodes af.
Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiligin-
ternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en 
Platform voor de InformatieSamenleving).

HONDENLOSLOOPGEBIED 
PAPENVOORTSEDIJK 
INGETROKKEN
Als gevolg van de in 2019 uitgevoerde herinrichting en 
verbreding van de combinatie fi etspad-hondenlosloop-
strook in het verlengde van de Papenvoortsedijk is 
het hondenlosloopgebied in het nauw gekomen. Het 
leverde gevaarlijke situaties op voor zowel het verkeer 
als de honden. De bebording die de Papenvoortsedijk 
als hondenlosloopgebied markeert is in juli 2019 al 
verwijderd. Na evaluatie is nu het hondenlosloopgebied 
o�  cieel ingetrokken door het college van B&W. 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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Oostelijke rondweg opnieuw 
ter discussie
Door Gerrit van Ginkel

Opnieuw stond op de agenda van de digitale raadsvergadering van 28 
mei het onderzoek naar een oostelijke rondweg om Nuenen. Jaren gele-
den is zo’n zelfde voorstel door de raad al eens afgeschoten. Om de ver-
keersdruk door Nuenen te verminderen wordt gedacht aan een weg door 
Nuenen-oost die via de A270 (Helmondweg) het verkeer afwikkelt.

het onderzoek weinig toevoegt. Een 
weg ten noorden van Nuenen zou 
een andere optie zijn.
Het CDA pleitte voor een overkoepe-
lend regionaal onderzoek naar de 
verkeersproblematiek rond Nuenen. 
Eerdere studies in het verleden heb-
ben niets opgeleverd. Natuurlijk 
Nuenen zag dat het autoverkeer te 
dominant is geworden. 99% van de 
dag is de bezettingsgraad maximaal 
en de A270 is de bottleneck en dat 
blijft zo.
Voor W70 is de oostelijke rondweg 
onaanvaardbaar. De fractie vroeg 
zich af wat het belang was van een 
onderzoek naar die weg en wat het 
College ondertussen aan de proble-
matiek gaat doen.
De VVD stelde dat iedere oplossing 
groen zou gaan kosten maar zag wel 
iets in een onderzoek naar een noor-
delijke rondweg. Ze vroeg om out off 
the box denken voor een korte ter-
mijn oplossing.
De PvdA had geen grote verwachtin-
gen van dit onderzoek. Ze misten het 
bedrijfsleven als mede-betrokkene 
bij dit onderzoek. Misschien is dit een 
reden om het onderzoek later te 
plannen.

Verschillende meesprekers van de 
Belangengroep Nuenen-oost hiel-
den een gloedvol betoog om die weg 
tegen te gaan. Zo werd er verteld dat 
de weg voor het merendeel gebuikt 
zou worden voor mensen van buiten 
Nuenen en dat meer asfalt maar wei-
nig oplevert. Vooral de natuur en het 
milieu wordt zwaar belast. Speciaal 
het doorsnijden van een uniek na-
tuurgebied met speciale vogels, 
vleermuizen en het zojuist aangeleg-
de fietspad naar Stiphout. 
De nu al zwaar belaste A270 zal nog 
meer files te verwerken krijgen en 
het gevolg daarvan is meer drukte op 
de Europalaan. De oostelijke rond-
weg gaat zijn doel missen en dus 
niets oplossen. De Belangengroep 
Nuenen-oost doet daarom een drin-
gend beroep op de raad om de oos-
telijke rondweg uit het onderzoek te 
halen.

D66 vroeg naar de uitslag van het 
luchtkwaliteitsonderzoek dat op ver-
schillende plaatsen in Nuenen is ge-
houden.
De Combinatie vroeg zich af waarom 
de wethouder zo vasthoudt aan die 
rondweg terwijl ze zelf ook zegt dat 

Wethouder van Brakel vertelde dat ze 
alles wilde onderzoeken maar dat 
Nuenen zelf de regie zou houden. Ze 
onderschreef alle nadelen van de 
oostelijke randweg en zou de uit-
komsten van fijnstof en de luchtkwa-
liteit, hoe ingewikkeld ook, wel mee-
wegen in het onderzoek. Ze beloofde 
de raad nog volop gelegenheid te 
geven om vragen te stellen in de 
commissie. Voor het onderzoek is het 
moeilijk om op deze basis een nul-
meting te doen. Korte termijn effec-
ten gaan we ook meenemen maar 
verkeer weren, is geen optie.

KBO Lieshout   
bezorgt    
vrijwilligers   
en supersenioren 
een attentie
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
kent enkele mooie tradities. Zoals de 
jaarlijkse vrijwilligersdag en de ver-
wenmiddag voor de supersenioren. 
Beide kunnen door de coronamaat-
regelen niet doorgaan. Maar de 
vereniging laat beide activiteiten niet 
zomaar ongemerkt voorbijgaan. 
Op donderdag 14 mei zou de middag 
voor de supersenioren plaatsvinden. 
Het is een middag voor leden die niet 
zelfstandig meer kunnen deelnemen 
aan de activiteiten van KBO Lieshout. 
Er was een programma in de plan-
ning met muziek, hapjes en drankjes. 
In plaats daarvan zorgt de vereniging 
voor een kleine attentie. Leden van 
de werkgroep hebben bij de superse-
nioren inmiddels een cake bezorgd, 
gebakken door de plaatselijke bakker 
Thoonen.
Ook de vrijwilligersdag die op 8 juli 
gepland stond, kan niet doorgaan. 
Vrijwilligers ontvangen in plaats 
daarvan een LIMO bon ter waarde 
van tien euro. KBO Lieshout wil met 
deze attenties ook de lokale onder-
nemers steunen. 
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Met dank aan alle fotografen: 
Cees van Keulen, Frank van Welie, Edwin Coolen en Josine JanssenDe Watermolen van OpwettenDe Kofiedrinkers

Slinders

De Stam

De 3 gebroeders

Ons Dorp

Olijf & Le Souris Schafrath

Schafrath

De Kruik

De Kruik

Comigo

Horeca weer open!
Afgelopen maandag, een zonovergoten Tweede Pinksterdag, werd ook in Nuenen c.a. 
vanaf 12.00 uur de horeca weer opengesteld en dus ook de terrassen. Zo’n tweeënhalf 
maand waren cafés en restaurants dicht geweest voor bezoekers. Deze versoepeling 
betreft de volgende stap in de corona-aanpak. Wel gelden de bekende beperkingen: de 
1,5 meter maatregel (niet voor mensen uit hetzelfde huishouden), binnen maximaal 30 
gasten en reserveren, een checkgesprek vooraf en aan tafels zitten.

Tweede pinksterdag vanaf 12.00 uur in Gerwen: ter-
rassen open bij restaurant De 3 Gebroeders en café 
De Stam. Voor beide terrassen geldt: gezellige drukte! 
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Update Centrummanagement Nuenen

Ondernemen in coronatijd: 
de winkeliers
Hoe gaat het met onze lokale ondernemers in coronatijd? In een aantal 
artikelen vertellen zij de komende weken hoe het is om te ondernemen in 
deze uitzonderlijke omstandigheden. Deze week is het woord aan de re-
tailbranche. Twee winkeliers in het centrum van Nuenen vertellen hoe zij 
de afgelopen tijd hebben beleefd en hoe het nu met ze gaat.

nieuwe items in de collectie. Door er 
een thuisbezorgservice aan toe te 
voegen, kon iedereen die niet naar 
de winkel kon of wilde komen, toch 
coronaproof shoppen. Wendy’s part-
ner Tom hielp wekenlang met bezor-
gen. ‘Er kwamen zó veel reacties en 
bestellingen, daar ben ik mijn klan-
ten enorm dankbaar voor.’

Centrummanager Henry van Vlerken: 
‘We hebben er veel aan gedaan om 
mensen te stimuleren vooral lokaal te 
winkelen. Steeds maar die bood-
schap herhalen in de weekbladen, op 
de led-schermen, op social media’. 
Gelukkig vinden meer en meer klan-
ten weer hun weg naar de winkel van 
Wendy en ze ziet ook nieuwe gezich-
ten. ‘Ik heb de laatste tijd gemerkt dat 
mensen bewuster lokaal zijn gaan 
kopen. Dat ze jou als ondernemer de 
omzet gunnen en niet willen dat je 
winkel verdwijnt. Niemand wil lege 
winkelstraten.’

Hygiënemaatregelen
Ook Pierre Schoondermark van Clean 
Factory in winkelcentrum Parkhof 
merkt dat de drukte weer toeneemt. 

Toen de intelligente lockdown werd 
afgekondigd door het kabinet, had 
dat direct een groot effect op de re-
tailbranche. Doordat mensen mas-
saal aan het hamsteren sloegen, wis-
ten supermarkten niet wat ze mee-
maakten. Er werden kerstomzetten 
gedraaid en de schappen waren 
nauwelijks aangevuld te krijgen. 
Hoe anders was het voor veel andere 
winkeliers.

Spookdorp
‘Nuenen leek die eerste weken wel 
een spookdorp’, zegt Wendy Voorjans 
van Wendy’s Jeansshop in de Vincent 
van Goghstraat. ‘Bijna alles was dicht, 
je zag niemand op straat en dus ook 
niet in de winkel.’ Toch heeft Wendy 
nooit overwogen om haar winkel 
dicht te doen. ‘Ik heb meteen de knop 
omgezet, de sluitingstijd iets ver-
vroegd en de koopavond laten ver-
vallen. En ik ben gestart met bezor-
gen, een idee dat ik bedacht had om 
omzet te behouden als de winkel ver-
plicht op slot zou moeten.’ Wendy 
heeft via social media een groot be-
reik onder haar klanten, die ze via 
deze kanalen kennis laat maken met 

Josee Jansen en Pierre Schoondermark, Clean Factory

Wendy Voorjans, Wendy’s Jeansshop

Nieuwe ondernemer in Nuenen

Susanne van Dehn    
start ‘Pure Balance’
Voel je je moe maar weet je niet waarom, heb je last van spijsverterings-
klachten ongeacht wat je eet, zit je gewoon niet lekker in je vel of heb je 
andere klachten waarbij je of niet weet wat je er nog mee moet, of waar je 
eens vanuit een andere visie een kijk op wilt hebben? Neem dan contact 
met me op, dan kunnen we samen kijken wat ik voor jou kan betekenen. 

medies, voedingsadviezen, lifestyle 
adviezen en lichaamsgerichte thera-
pieën.

Meer informatie en contact
Wil je meer weten over hoe ik precies 
te werk ga en ben je benieuwd wat ik 
voor je kan betekenen, neem dan 
contact met me op via 06 - 41 57 71 
36 of kijk op mijn website:
www.purebalance-brabant.nl

Zeker in deze tijd blijkt hoe belangrijk 
een gezond en goed functionerend 
lichaam is.

Mijn naam is Susanne van Dehn en ik 
ben sinds kort werkzaam als natuur-
geneeskundig therapeut in mijn 
praktijk genaamd Pure Balance. In 
mijn praktijk kijk ik naar de mens als 
geheel en niet alleen maar naar de 
klacht. Geen een persoon is het zelfde 
en geen enkele klacht uit zich op de-
zelfde manier. Ik lever daarom maat-
werk en een behandeltraject is van 
vele verschillende zaken afhankelijk. 
Denk hierbij aan hoelang de klacht al 
bestaat (hoe ouder de klacht, hoe lan-
ger het behandeltraject), maar ook 
aan onderliggende problematiek, an-
dere klachten waar je op het eerste 
ogenblik niet bij stil staat, je karakter-
type en hoe iemand in het leven staat.

Werkwijze
Het behandeltraject is een weg die 
we samen lopen. Ik geef je de midde-
len om je zelf genezend vermogen te 
stimuleren waardoor je klachten af-
nemen of verdwijnen. Elk consult be-
kijken we samen de gang van zaken, 
bespreken we bovenkomende pro-
blematiek en kijken we wat de ach-
terliggende oorzaak kan zijn en hoe 
we hier het beste mee om kunnen 
gaan.
Het behandeltraject is altijd in over-
leg en aangepast op het individu. Be-
handeltechnieken waar ik gebruik 
van maak zijn fytotherapie (behande-
ling met kruiden), Bachbloesemre-

Susanne van Dehn    

‘Eindelijk, want de eerste weken 
stortte de stomerij- en kledingrepa-
ratieservice compleet in. Normaal ge-
sproken zijn dit onze topmaanden, 
als iedereen zijn winterjassen en dek-
bedden laat stomen. Het aantal pak-
ketjes nam wel toe, maar pakketpunt 
zijn is een bijverdienste. Daar moeten 
we het niet van hebben. Omdat Jo 
Klomp, heel begrijpelijk, haar winkel 
tijdelijk heeft gesloten, verkopen we 
nu ook meer fournituren.’ Pierre en 
medewerkster Josee namen al in een 
vroeg stadium de nodige hygiëne-
maatregelen, zoals een transparant 
scherm bij de toonbank en desinfec-
terende handgel. Er mag niet meer 
dan één klant binnen zijn. Ook zijn ze 
mondkapjes in allerlei kleuren gaan 
naaien voor de verkoop. Pierre: ‘Je 
merkt dat die maatregelen werken, 
mensen voelen zich veiliger. We zien 
ook weer veel vaste klanten terug die 
een poos niet zijn geweest. We heb-
ben zes weken lang de openingstij-
den aangepast, maar we draaien al-
weer een tijdje op volle toeren.’

Inzicht
Ook Wendy hanteert sinds deze week 
weer normale openingstijden, hoe-
wel de coronatijd haar het inzicht gaf 
dat ze het structureel anders wil 
doen. ‘Mijn vaste kracht Sanne en ik 
hebben allebei een gezin en ik heb 
de laatste tijd gemerkt hoe belangrijk 
en fijn meer thuis zijn is. Werk is be-
langrijk, maar familie en gezondheid 
ook. Sanne begrijpt mij. Samen heb-
ben we besloten om voortaan door-
deweeks een half uurtje eerder te 
sluiten en geen koopavond meer te 
houden. De afgelopen tijd geeft me 
het vertrouwen dat klanten zullen 
blijven komen.’ Onafhankelijk van 
Wendy benoemt ook Pierre de coro-
natijd als een periode die mensen 
aan het denken zet, inclusief hemzelf. 
‘Minder stress, meer tijd voor elkaar. 
Mijn vrouw reist normaal gesproken 
elke dag voor haar werk door het 
land en nu hadden we thuis ineens 
veel tijd samen.’

Europees Parlement   
wil meer inspecties     
in Nederlandse slachthuizen
De benarde positie van Europese seizoensarbeiders en andere arbeids-
migranten moet worden aangepakt door meer inspecties op werkplek-
ken, waaronder de Nederlandse slachthuizen. Dat stellen leden van het 
Europees Parlement vast. 

kije wonen en voor hun dagelijkse 
werk naar Oostenrijk pendelen.
De Europese Parlementsleden bena-
drukten dat gedetacheerde arbei-
ders volgens het EU-recht dezelfde 
behandeling moeten krijgen als hun 
binnenlandse collega’s. 
Ze riepen de lidstaten op om meer ar-
beidsinspecties uit te voeren, waar 
nodig in samenwerking met de Euro-
pese Arbeidsautoriteit. 

Verder moeten landen de EU-regels 
op het gebied van mobiliteit - hieron-
der vallen onder andere vrij verkeer, 
detachering en de coördinatie van 
sociale zekerheid - volledig doorvoe-
ren en volhouden.
Een aantal leden onderstreepte dat er 
nog steeds uitzendbureaus zijn die 
de EU-regels aan hun laars lappen. Zij 
werven werknemers en zorgen vaak 
ook voor slaapplekken in pensions of 
andere vormen van huisvesting. De 
Europarlementariërs riepen op om de 
arbeiders te beschermen tegen mala-
fide praktijken. Werknemers moeten 
beter beschermd worden om te ver-
mijden dat zij naast hun baan ook 
hun huisvesting eenvoudig kunnen 
verliezen. Daarnaast is echt vrij ver-
keer van arbeiders alleen mogelijk als 
de werkomgeving veilig is, zo stelden 
de volksvertegenwoordigers vast.

Door de coronacrisis zijn misstanden 
op de werkvloer namelijk nog meer 
naar boven gekomen. 
Ook willen ze dat inbreuken op de 
rechten, de gezondheid en veiligheid 
van de arbeiders snel worden aange-
pakt.
De positie van seizoenarbeiders werd 
onlangs door het Europees Parle-
ment onder meer besproken met eu-
rocommissaris Nicolas Schmit voor 
Werk en Sociale Rechten en met Jordi 
Curell Gotor, het hoofd van de Euro-
pese Arbeidsautoriteit. 

De Europarlementariërs uitten hun 
zorgen over de hachelijke omstan-
digheden waarin vooral arbeiders uit 
Midden- en Oost-Europa moeten 
werken. Gedoeld wordt onder meer 
op seizoenswerkers in de Nederland-
se, Duitse en Franse vleesindustrie. 
In slachterijen in deze landen steekt 
corona geregeld de kop op omdat 
niet wordt voldaan aan de corona-
maatregelen op de werkvloer.
Ook arbeiders in andere sectoren 
zoals de landbouw, de bouw en pro-
ductie hebben het moeilijk.
In totaal gaat het om 1,9 miljoen ge-
detacheerde werknemers in Europa 
en om nog eens 1,5 miljoen zogehe-
ten grenswerkers. Dit zijn mensen die 
bijvoorbeeld in Hongarije of Slowa-

Minder vaak bestraald dankzij nieuw 
bestralingstoestel met MRI-scanner
Dankzij een nieuw bestralingstoestel met ingebouwde MRI-scanner - ook 
wel MR-linac genoemd - kunnen artsen in het Catharina Kanker Instituut 
nog preciezer werken en hoeft er bij een aantal soorten kanker veel min-
der vaak bestraald te worden. De MR-linac is vooral gericht op tumoren in 
het borst- en buikgebied. Deze tumoren zijn met MRI beter zichtbaar en 
als deze tumoren ook bewegen kunnen ze veel nauwkeuriger bestraald 
worden. 

Op dit moment zijn bestralingsap-
paraten standaard uitgerust met 
een CT-scanner. Voor veel tumoren 
biedt de CT-scanner goede beeld-
kwaliteit, maar sommige tumoren 
zijn met een MRI-scanner nog scher-
per zichtbaar. De MR-linac kan ook 
live tijdens de bestralingsbehande-
ling de tumor in beeld brengen. 
Daardoor kan bijvoorbeeld de be-
weging van tumor of nabij gelegen 
organen tijdens de bestraling ge-
volgd worden en de bestraling hier-
op worden aangepast.

Radiotherapeut Heike Peulen voegt 
toe: “Doordat we nauwkeuriger kun-
nen bestralen en omliggende orga-
nen zien, raken we minder gezond 
weefsel en is de kans op bijwerkin-
gen kleiner.”

Gespecialiseerd
De bouw en opstartfase van de MR-
linac nemen anderhalf jaar in beslag. 
Het Catharina Kanker Instituut is ge-
specialiseerd in kanker aan de spijs-
verteringsorganen, gynaecologische 
kanker, prostaatkanker, blaas- en 
nierkanker, borst- en longkanker en 
hersentumoren. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Het Catharina Ziekenhuis biedt de 
zorg vanaf het voorjaar van 2022 aan 
binnen het Oncologisch Netwerk 
Zuid Oost Nederland (OncoZon). Alle 
patiënten in dit samenwerkingsver-
band kunnen er gebruik van maken. 
Eindhoven is de zesde plek in Neder-
land waar een dergelijk bestralings-
toestel wordt geplaatst. Er wordt 
naast het Catharina Kanker Instituut 
een nieuw gebouw neergezet voor 
de MR-linac met dikke muren tegen 
de straling en genoeg ruimte voor 
het toestel zelf wat groter is dan een 
standaard bestralingstoestel. De to-
tale investering is ongeveer tien mil-
joen euro. Zorgverzekeraars onder-
steunen het besluit om het toestel in 
het Catharina Ziekenhuis te plaatsen. 

Nauwkeuriger
Klinisch fysicus Coen Hurkmans 
spreekt van een ‘enorme opsteker’ 
voor het Catharina Kanker Instituut. 
“Doordat we nog nauwkeuriger kun-
nen werken, kunnen we op een veili-
ge manier meer dosis per zitting ge-
ven. Bij prostaatkanker hoeven we 
straks nog maar vijf keer te bestralen, 
tegen twintig keer nu.” Het eerste jaar 
kunnen 250 patiënten behandeld 
worden en dat aantal patiënten 
groeit door tot vierhonderd per jaar. 
Jaarlijks komen 3.600 patiënten naar 
het Catharina Kanker Instituut voor 
een bestralingsbehandeling. 

S T E U N 
D E  LO K A L E 

O N D E R N E M E R S✔
ADVERTEER OOK LOKAAL 

Rond de Linde al 62 jaar de krant 
voor Nuenen en omgeving
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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.

PUZZELHOEKWeek 23

Horizontaal: 1 richtingwijzer 6 boomloze vlakte 12 vrucht 13 riv. in Duitsland 15 valwind 
18 steensoort 20 hoofddeksel 21 bijbelse figuur 23 jaartelling 24 pl. in Limburg 26 vetplant 
28 beurtvaart 29 werpstrik 31 Duits gebergte 33 kledingstuk 34 erfelijkheidsdrager 36 notie 
38 gaap 41 kelner 43 telwoord 45 graanpakhuis 47 sportterm 49 gebouw in Amsterdam 
51 ontkenning 52 hoofdsieraad 55 schouwburg 58 wissel 59 Ierland 60 schone jongeling 
61 inwonend.

Verticaal: Verticaal: 2 taaloefening 3 voorzetsel 4 Oosters tapijt 5 papegaai 7 insect 
8 pl. in Noord-Holland 9 schrijfgerei 10 tuinhuis 11 nauwelijks 14 begin 16 olm 8 pl. in Noord-Holland 9 schrijfgerei 10 tuinhuis 11 nauwelijks 14 begin 16 olm 
17 speelgoed 18 talent 19 roem 22 vanaf 25 dichterbij 26 provinciehoofdstad 27 intiem 17 speelgoed 18 talent 19 roem 22 vanaf 25 dichterbij 26 provinciehoofdstad 27 intiem 
28 planeet 30 sluis 32 sprookjesfiguur 35 hindernis 36 in de knel 37 kordaat 28 planeet 30 sluis 32 sprookjesfiguur 35 hindernis 36 in de knel 37 kordaat 
38 vrouwelijk dier 39 jaargetijde 40 mannelijk dier 42 bevlieging 44 bevel 46 watering 38 vrouwelijk dier 39 jaargetijde 40 mannelijk dier 42 bevlieging 44 bevel 46 watering 
48 plezier 50 vaststaande gebeurtenis 53 tweetal 54 Bijbelse priester 56 vrouwelijk dier 48 plezier 50 vaststaande gebeurtenis 53 tweetal 54 Bijbelse priester 56 vrouwelijk dier 
57 vlaktemaat.

S E D E R T S T E P P E

S T U L E O L I E K

P R I N S E S V L I N D E R

R U K T T U I A D I E

E G E L T R I E N T E S T

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

K A R A A P

A G E M A K O K S E L A

S M E T N A A S T L A K S

B O N N D O L M W I T

A M A Z O N E O R I G I N E

K D I T O A M E N R

B E N A R D O M E L E T

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

Oplossingen wk 22
G S I N G R E E P T P U B E R

N A F E I T O M G I M M E N S

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

R R A A H C S M I R T N U A L

K E E R T S D N I W C B I N O

O P T R A W Z N E V A R N S N

S A A K O L A E E C R I I T T

T S K A V T T N H O M L G A H

S P E E L J A T T N E J E A A

C I L J E V E G E S N A N N A

H R K D E R L S E U F N I D L

O A R A K F I U H L O T E E I

O N G A R E E L G T N R L S E

L T N P R I K K E N D I P L W

A T S I E Z G B G E S O L C D

STAGEVERSLAGSTAGEVERSLAG

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

AGOETI
ANTILOPE
APART
BEEST
BLOEM
BOGEN
DISSELBOOM
DOORN
ETENSLUCHT
FORNUIS
GUMMISTOK
HEFBRUG
HELDEN
HETZE
IMPASSEIMPASSE
JEANSJEANS
KARPETKARPET
KATTENKOPKATTENKOP
KIEZELKIEZEL
KLIERKLIER
KUNSTROOFKUNSTROOF
KWIEK
LADDERAUTOLADDERAUTO
LEGSEL
LIQUIDE
LOOPNEUS
MANDEKKERMANDEKKER
METEOOR
MODEL
NANDOE
NERTS
OERAL
PALISSADE
PARASIET
PLAAG
PRIMADONNA
RASTA
RIBBE
ROKERIG
TANKINHOUD
TUKJE
ZWAKHEID

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

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

6 8 2 5
5

9 5 3
9 1 6 7

2 6
9 4 2 8

1 2 8
3

4 7 9 5

Sudoku

week 21, Dhr. / Mw. C. Kreike, 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

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.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

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.

TUINHULP GEVRAAGD:
Wie wil er uiteraard tegen 
VERGOEDING tijdens onze 
zomervakantie enige lichte 
tuinwerkzaamheden (voor-
namelijk sproeien en een 
maal per week gras maaien) 
uitvoeren. Zo ja bel ff  naar 
06-50 50 12 70.

VACATURE
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

BALIEMEDEWERKSTER 
(10 uur / week)

Uw profi el:
• Integer, accuraat en patiëntvriendelijk
• Zelfstandig en fl exibel kunnen functioneren
• Cijfermatig inzicht
• Kennis van automatisering
• 50+ zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren

Is dit uw baan? 
Richt dan een sollicitatiebrief met uw CV 
voor zaterdag 13 juni aan:
Tandartspraktijk Popescu
De Doorn 40, 5673 LN NUENEN

Risjamo gaat verder   
als Primera Risjamo
Bij de heropening van de zaak Risjamo gaat 
deze verder onder de nieuwe naam Primera 
Risjamo. De medewerkers van deze  ruime 
winkel heten u als vanouds weer graag van 
harte welkom.

Sanders Mode    
op nieuwe stek
Sanders Mode is in de nieuwe indeling van 
het Kernkwartier gesitueerd tegenover de in-
gang van de Jumbo. Deze  mooie open en 
transparante winkel nodigt uit om eens bin-
nen te lopen om  iets van uw gading te vinden 
in de kledingcollectie van Sanders Mode.

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
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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.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 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

  
Ieder steekt een kaarsje voor je aan. 
Vervuld van licht laten we je gaan. 

 

Annelies Moerenhout-van Rooij 
echtgenote van 

Philip Moerenhout † 
 

* 20 september 1945                                                     † 28 mei 2020 

 

  Andrea en Willem 
  Joppe, Mijntje, Sophie, Isa 
 

  Nancy en Joost 
  Isa, Maud, Wout 
 

Correspondentieadres: 
Kerkstraat 11 
5671 GP  Nuenen 

Wij hebben afscheid genomen van mama in kleine kring. 

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 28 
juni 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.

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

Zondag 7 juni is er weer een dienst 
vanuit De Regenboog. Aanvang: 
10.00 uur. Helaas kunnen we (nog) 
niet bij elkaar in de kerk komen. Toch 
zijn we met elkaar verbonden door 
middel van een video-livestreaming 
op internet. Voorganger is ds. Marlies 
Schulz. U kunt de link vinden via onze 
website en het tabblad Verbinding. 
De digitale collecte heeft als bestem-
ming: Diaconaal werk in Nuenen. U 
wordt van harte uitgenodigd deze 
dienst mee 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 Drie-

vuldigheidszondag. Voor nadere in-
formatie 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').

Nuenense Protestanten    
en Gemeenteraad     
roepen op tot actie voor    
vluchtelingenkinderen
De Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) riep B&W van Nuenen op om 
actie te ondernemen ten aanzien van de hopeloze situatie van alleen-
staande vluchtelingenkinderen in Griekenland. In dezelfde week nam de 
gemeenteraad een motie aan die oproept tot snelle hulpverlening.

Hans Laros, de voorzitter van de ker-
kenraad, herinnert in zijn brief burge-
meester en wethouders eraan dat 
Nuenen in 2015 op onnavolgbare wij-
ze heeft laten zien waartoe zij in staat 
was bij de noodopvang van honder-
den asielzoekers in sporthal De Hon-
german. “Nuenen is in deze niet ver-
anderd. De wereldsituatie helaas wel,” 
zegt hij in zijn brief. En vervolgens 
roept hij B&W op om de gemeente 
Nuenen aan te laten sluiten bij ‘the 
Coalition of the Willing’. Dat is een 
groep steden en landen die vinden 
dat er snel actie ondernomen moet 
worden om dit probleem op te los-
sen. Ook verzoekt hij het college om 
bij de regering erop aan te dringen 
dat Nederland direct in actie komt om 
een aantal vluchtelingenkinderen op 
te nemen in Nederland en een aantal 
van hen op te nemen in Nuenen.

In de raadsvergadering van vrijdag 
29 mei kwam een motie aan de orde 
die precies deze punten verwoordde. 
De motie, ingediend door CDA, GL, 
PvdA, D66 en NN, werd unaniem aan-
genomen. Nu hopen dat de regering 
ook zo snel reageert.

Dat de situatie van vluchtelingen in 
Griekenland zeer schrijnend is, is be-
kend. Dat er onder die vluchtelingen 
ook alleenstaande kinderen zijn, 
weet niet iedereen. Kinderen die zon-
der ouders gevlucht zijn of kinderen 
waarvan de ouders tijdens de vlucht 
omgekomen zijn. Door de coronacri-
sis is dit pijnlijke nieuws zelfs buiten 
zicht geraakt. 
Twee gemeenteleden van de PGN, 
een moeder en een dochter, zijn al 
enkele keren naar Lesbos getogen 
om daar zelf gedurende enkele we-
ken hulp te verlenen in vluchtelin-
genkamp Moria. De derde keer 
strandden zij echter in Athene en 
konden zij Lesbos niet bereiken. De 
oorzaak: door de coronacrisis moch-
ten ze niet verder reizen omdat er 
ook corona was geconstateerd in 
vluchtelingenkamp Moria.
Begin april schreef een ander ge-
meentelid een brief aan onze minis-
ter president om aandacht te vragen 
voor de schrijnende situatie van al-
leenstaande kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen. In het ant-
woord dat anderhalve maand later 
kwam, wordt in ontwijkende en ver-
hullende taal gezegd dat Nederland 
wel degelijk helpt. Er worden finan-
ciële middelen beschikbaar gesteld 
en trainers die vrijwilligers opleiden. 
Maar ook zegt het antwoord: “Wij zijn 
niet voor tijdelijke oplossingen.”

Het bovenstaande maar vooral de af-
wachtende houding van de Neder-
landse overheid was voor de kerken-
raad van de PGN reden om stelling te 
nemen en het college van B&W in 
een brief d.d. 25 mei op te roepen tot 
actie.

Nuenense Protestanten    
en Gemeenteraad     
roepen op tot actie voor    

Hans Laros

Molens openen 
weer hun deuren 
voor publiek en 
meelverkoop 
Sinds maandag 1 juni zijn veel mo-
lens in ons land weer te bezoeken, nu 
de maatregelen door de Rijksover-
heid zijn versoepeld. Op molens zul-
len maatregelen getroffen worden 
om de veiligheid en gezondheid van 
vrijwilligers en bezoekers te waarbor-
gen. Ook veel molenwinkels zijn weer 
open of breiden hun openingstijden 
uit. Molenaars zijn blij dat ze weer 
kunnen draaien en malen voor het 
publiek.

Openstelling
Directeur Nicole Bakker van de lande-
lijke molenvereniging De Hollandsche 
Molen: ‘We zijn verheugd dat molens 
weer in beperkte mate publiek kun-
nen ontvangen. Dat is een signaal dat 
het langzaam aan weer de goede kant 
opgaat’. Toch blijft waakzaamheid ge-
boden. Hiervoor zijn richtlijnen opge-
steld en worden er maatregelen ge-
troffen onder meer om de 1,5 meter 
afstand en hygiëne te waarborgen. De 
vereniging heeft zich hier samen met 
Het Gilde van Vrijwillig Molenaars 
(GVM) en het Ambachtelijk Korenmo-
lenaars Gilde (AKG) hard voor ge-
maakt. De richtlijnen zijn gedeeld met 
alle molenorganisaties en de aange-
sloten leden. ‘Het is belangrijk dat de 
richtlijnen gevolgd worden, we heb-
ben er alle vertrouwen in dat dit goed 
gaat en kijken er naar uit dat het pu-
bliek weer kan genieten van de mo-
lens.’ De richtlijnen en FAQ’s zijn ver-
meld op: https://www.molens.nl/vra-
gen-corona-crisis/

Meelverkoop
De afgelopen periode heeft de meel-
verkoop bij ambachtelijke korenmo-
lens een grote opleving beleefd. Veel 
(beroepsmatige) korenmolenaars heb-
ben met de nodige maatregelen inten-
sief doorgedraaid om aan de vraag 
naar meel te kunnen voldoen, toen de 
voorraden in supermarkten onvol-
doende waren.
Nicole Bakker: ‘We hebben gezien dat 
deze inzet van de molenaars enorm 
gewaardeerd wordt door het publiek 
en hopen dat deze ontwikkeling zich 
doorzet. En de klant de weg naar de 
molen blijvend weet te vinden voor 
kwaliteitsmeel met een goed en eerlijk 
verhaal. Dat zou een prachtige erken-
ning zijn voor het ambacht molenaar.’

Daan en Teun: nieuwe   
inwoners in onze gemeente
Hoera een jongen! Dat zeggen Lynn 
en Anton Sengers, de blije ouders 
van Daan. Twee keer staat de naam 
Daan in de tuin van Nieuwe Dijk 4 in 
Gerwen. Daan is geboren op 25 mei. 

De twee borden zeggen genoeg. Op 
het Puyven 84 in Nuenen is Teun ge-
boren.

Daan en Teun: welkom in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. 

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een 
fotootje en mail foto met toelich-
ting naar redactie@ronddelinde.nl. 
Alleen naam en adres doorgeven 
mag ook, dan sturen wij een foto-
graaf op pad om het ‘geboorte-
kaartje’ vast te leggen. Foto Cees van Keulen

Samen � etsen
Inmiddels zijn er al veel ritten ge-
maakt op de duofiets van het Woon-
zorgcentrum Savant van Lenthof in 
Nuenen.
Fysiotherapie Kwiek heeft de duo-
fiets in bruikleen en voorzien van een 
coronaproof scherm zodat er toch 
veilig samen gefietst kan worden.
Hopelijk is dit ook weer spoedig mo-
gelijk voor de bewoners van het Van 
Lenthof zelf.
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Zorg belangrijk aandachts-
veld voor Dorpsraad Lieshout
De Dorpsraad Lieshout is actief op veel aandachtsvelden. Niet alleen ver-
keersveiligheid of een leefomgeving zijn belangrijk. Ook ‘de zorg’ is een 
belangrijk aandachtspunt. ‘De zorg’ is immers onlosmakelijk verbonden 
met de sociale structuur die de leefbaarheid in het dorp in stand houdt en 
verbetert. Omdat zorg een breed begrip is en nauwe verwantschap vraagt 
heeft Robert van Aspert binnen de Dorpsraad Lieshout de zorg als 
aandachtspunt.

zig houdt. In dat kader zit Robert van 
Aspert prima op zijn plaats. “Met een 
zoon die in het Laarhuys woont, zijn 
wij persoonlijk nauw betrokken bij 
de lokale zorgverlening” zegt Ro-
bert. “Zeker in deze tijd van lock-

Aandachtvelden
Binnen de Dorpsraad Lieshout zijn 
de taken verdeeld. Alle leden heb-
ben een speciaal aandachtveld ge-
kregen waarmee ze affiniteit heb-
ben. Op die wijze zorgt de Dorps-
raad er voor dat ‘de juiste man/
vrouw’ zich met ‘de juiste zaken’ be-

Robert van Aspert (met zoon Bram) heeft binnen de Dorpsraad Lieshout het aan-
dachtsveld ‘zorg’.

Vandaag nog steeds relevant voor ie-
dereen die het zelf even niet redt.

Vereniging Humanitas kent een rijke 
historie van er zijn voor mensen die 
zich in een achtergestelde positie be-
vinden. Zo ving Humanitas kort na de 
Tweede Wereldoorlog in Villa Heide-
heuvel liefdevol kinderen van NSB-
ouders op. Maar Humanitas was er in 
de loop der jaren ook voor Indische 
repatrianten, Sinti en Roma, buiten-
landse werknemers, transseksuelen 
en mensen met genderdysforie. En 
nu staat de vereniging klaar voor 
mensen die door de coronacrisis in 
de problemen komen.

De eerste afdeling werd opgericht in 
Utrecht, direct gevolgd door Amster-
dam en Rotterdam. Begin 1946 telde 
Humanitas 23 afdelingen en op 1 ja-
nuari 1947 waren dat er 36. Vandaag 
de dag zijn er 84 afdelingen, ver-
spreid over het hele land.
Humanitas is er voor iedereen die 
wat hulp kan gebruiken en kijkt ook 
naar de toekomst. We verwachten 
door de coronacrisis een grote toena-
me in het aantal hulpvragen. Bijvoor-
beeld van mensen die hun baan zijn 
kwijt geraakt of hun opdrachten heb-
ben zien verdampen en daardoor in 
financiële problemen komen. Maar 
ook de Humanitas-projecten voor 
opvoedondersteuning voorspellen 
dat er in de (nabije) toekomst in toe-

Humanitas bestaat 75 jaar
Op 31 mei bestond Humanitas 75 jaar. De vereniging is kort na de oorlog 
opgericht. Inspelen op de tijdsgeest en er zijn voor groepen die het nodig 
hebben, is altijd kenmerkend geweest voor Humanitas. Toen opgericht 
om ‘buitenkerkelijken’ te steunen, een groep die in de na-oorlogse hulp-
verlening tussen wal en schip viel in het nog verzuilde Nederland. 

nemende mate een beroep op de 
vrijwilligers gedaan zal worden. Door 
de onzekerheden in de samenleving, 
kunnen de spanningen in een gezin 
behoorlijk oplopen. En wie zich al 
eenzaam voelde, zal nu verder in een 
isolement zijn gekomen. Voor al deze 
mensen willen we er zijn. Betrouw-
baar, duurzaam en vanuit gelijkwaar-
digheid.
75 jaar geleden, na de oprichting op 
31 mei 1945, hielp Humanitas Neder-
landers om na de ingrijpende oor-
logsjaren de draad weer op te pak-
ken. En ook nu is iedereen bij Huma-
nitas hard aan het werk om mensen 
tijdens deze crisis bij te staan en klaar 
te zijn voor iedereen die na de coro-
nacrisis bij ons aanklopt.

Lees meer over de geschiedenis van 
Humanitas: https://geschiedenis.hu-
manitas.nl/. Lees meer over het werk 
van Humanitas nu: 
www.humanitas.nl/themas/

Dorpsraad Lieshout blij   
met heropening Dorpshuizen
Het Dorpshuis gaat weer open. In eerste instantie “een klein beetje”. Maar 
toch is de Dorpsraad Lieshout érg blij dat deze eerste stappen naar een 
complete heropening gezet kunnen worden. Het Dorpshuis heeft immers 
een héél belangrijke plaats in het dorp: hier kunnen bewoners elkaar im-
mers ontmoeten. Op die wijze draagt ‘het huis’ veel bij aan de sociale co-
hesie in het dorp en dat is een van de belangrijke gebieden waar de 
Dorpsraad zich op richt.

Deze aantallen zijn overigens gelijk 
aan de bekende restricties die de 
overheid voor horecagelegenheden 
heeft opgelegd.

Eerste stap
Vaste bezoekers missen al tijden hun 
activiteiten en hun uitvalsbasis. De 
Dorpshuizen zijn inmiddels immers al 
ruim 8 weken op slot. Om die reden is 
iedereen blij dat nu de eerste stappen 
gezet kunnen worden. In eerste in-
stantie alléén op afspraak én met de 
nodige restricties die weer gecontro-
leerd gaan worden door een bijzon-
dere coördinator, die bijvoorbeeld 
een aanwezigheidslijst gaat bij hou-
den. Toch is ook de Dorpsraad Lies-
hout erg blij met deze eerste stap.

Persbericht
De Stichting Dorpshuizen Laarbeek 
(SDL) heeft er zelfs een heus persbe-
richt voor gemaakt. De Dorpshuizen 
in heel Laarbeek gaan weer open. Na-
drukkelijk wordt in het persbericht 
aangegeven dat de Dorpshuizen ge-
faseerd open zullen gaan. En, bij iede-
re fase horen weer restricties om de 
veiligheid te waarborgen. Maar heel 
belangrijk is dat ze weer open gaan.

Geen inloop
Open inloop of spontaan bezoek aan 
het Dorpshuis kan voorlopig nog 
niet: tot 15 juli is dat nog uitgesloten. 
Bezoek op afspraak kan wel. Om die 
reden zullen bezoekers zich vooraf 
moeten aanmelden. Ook zijn er maxi-
ma gesteld aan het aantal bezoekers. 
Tot 30 juni zijn dat maximaal 30 be-
zoekers en vanaf 1 juli zijn er dat 100. 

Doorkachelen
 
Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen drie jaar steeds meer rijbewijzen ingevor-
derd. Op dit moment zijn dat er in Nederland 44 per dag. Was alcohol de afgelopen ja-
ren de boosdoener, tegenwoordig zijn dat de snelheidsovertredingen. 
Ook in Nuenen wordt op grote schaal sneller gereden dan toegestaan. Het maakt niet 
uit op welke weg of straat, het maakt niet uit welke snelheidsborden er staan, vrijwel 
overal is te snel rijden aan de orde van de dag: het nieuwe normaal. Gecontroleerd 
wordt er niet dus veel automobilisten denken ‘ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd’. Ook 
motorrijders lappen op grote schaal de regels aan hun motorlaarzen. Dwars door 
woonwijken kent de snelheid vaak geen grenzen. Van handhaving op dit vlak is in Nue-
nen geen sprake. Bewoners ervaren deze ‘wetteloosheid’ als een van de grotere erger-
nissen. Verkeersonveiligheid en geluidsoverlast vormen een serieuze inbreuk op de 
woon- en leefkwaliteit van veel Nuenense mensen. Van een overheid mag verwacht 
worden dat zij de belangen van burgers serieus neemt. “Gemeente Nuenen maakt er 
zich niet druk over” is een veel gehoorde opmerking. Lekker doorkachelen dus. Andere 
weggebruikers te voet of per fiets lopen voortdurend gevaar. Vanwege deze meer dan 
nonchalante houding van het Nuenens bestuur richting haar inwoners is een petitie 
opgestart met als doel de gemeente ertoe te bewegen actie te nemen. Herkent u zich in 
bovenstaande tekst onderteken dan de petitie via de volgende link: https://petities.nl/
petitions/stop-het-jakkeren-op-nuenense-wegen?locale=nl
 

Rob van der Vorst, een geërgerde Nuenenaar 
het adres is bij de redactie bekend

Ouders en vrijwilligers staan achter 
coördinator Club Sam
Er moet me iets van het hart. Strikt genomen ben ik dan geen Nuenenaar meer, maar 
Nuenen zit in mijn hart. Ik heb er 18 jaar gewoond, mijn familie woont er, ik kom er 
graag en onze twee kinderen hebben er hun belangrijkste hobby-clubjes. En over dat 
laatste zouden we graag iets kwijt willen. Het gaat om Club Sam en de Brusjesclub, veel 
Nuenenaren wel bekend en de laatste tijd tot ons grote verdriet in negatieve zin in het 
nieuws. Ik wil in tegenstelling tot de eenzijdige berichtgeving in het ED een ander ge-
luid laten horen. Al jaren worden wij heel gelukkig van het bestaan van de Nuenense 
clubs Club Sam en de Brusjesclub. En dan gaat het niet alleen om die 2,5 uur dat we op 
zaterdagmiddag onze handen vrij hebben van zorg voor onze meervoudig gehandi-
capte dochter. Het geeft ook haar zoveel geluk. En dat zit hem niet alleen in de middag 
knutselen, buiten spelen of voorlezen. Het zit hem nog veel meer in de mensen, de vrij-
willigers, de samenwerking, het teamgevoel, de organisatie, het zó zichzelf laten zijn 
van deze bijzondere kinderen, in de coördinator die zich al jarenlang zonder enig be-
lang inzet voor ze! En juist die persoon wordt de laatste tijd in diverse media en door 
Kansplus (een door Club Sam aangestelde belangenvereniging) neergezet als een per-
soon die vreselijke dingen gedaan zou hebben. Een mens kan in zijn leven niet alleen 
maar vrienden hebben, zeker niet als je je kop boven het maaiveld durft uit te steken. En 
dat doet en durft deze coördinator. Aanleiding voor dit conflict is een aantal klachten 
tegen hem persoonlijk. We kunnen niet anders adviseren dan dat de klagers aangifte 
doen tegen datgene waarvan ze hem beschuldigen, alleen op die manier wordt er 
recht gesproken. 
Echter tot op heden is dit niet gebeurd. Maar wat is er in onze ogen met modder ge-
gooid door Kansplus en door de paar ouders die klachten hebben ingediend. Wat heb-
ben ze op slinkse en minder slinkse wijze gespeurd en gezocht naar medestanders uit 
heden en verleden. Ik zou er een boekje over open kunnen doen. En wat zit er een hele 
ándere kant aan dit verhaal!! 
De coördinator heeft ons vertrouwen altijd gehad en heeft dat nog steeds. Hij zorgt 
voor ons meest dierbare; onze kinderen. Wij geloven in hem, we geloven in zijn clubs 
met alle lieve en fijne vrijwilligers. Al deze vrijwilligers blijven unaniem achter hem 
staan na alles wat er de laatste maanden gebeurd is. 
Dit vertrouwen in de coördinator blijkt ook uit het feit dat 95% van de ouders en kinde-
ren ervoor kiezen om met hem door te gaan. De clubs gaan door, weliswaar onder een 
andere naam. Maar zoals één van de vrijwilligers onlangs zei: "Club Sam is meer dan 
een naam, meer dan de kinderen, meer dan de vrijwilligers alleen. Hoeveel onrust er 
ook gestookt wordt, het échte Club Sam kunnen ze nooit van ons stelen. Dat zit in ons 
hart, het hart van de vrijwilligers en van de kinderen. Niet in de spullen, niet in een 
naam. Wij gaan door, samen, onder leiding van onze coördinator, samen met de kin-
deren". En zo is het maar net! Op naar een nieuwe start! 

Femke en Rob Buddingh, Diepmeerven, Eindhoven

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

down en weinig of geen bezoekmo-
gelijkheden ervaren we zelf hoe het 
is aan beide kanten van het spec-
trum: aan de ene kant onze zoon 
Bram die verzorgd en beschermd 
moet worden, maar niet bezocht 
mag worden en aan de andere kant 
wij, als ouders, die onze zoon niet 
mogen bezoeken”. Robert is met 
recht een ervaringsdeskundige.

Ervaring
Die ervaring is bijvoorbeeld ook in-
gezet bij de realisatie van de speel-
tuin ‘Plein de Kuiperij’. Op verzoek 
van de initiatiefnemers is Robert 
daar aangesloten, namens ’t Laar-
huys, om zo deze speeltuin geschikt 
te maken voor iedereen. Oók voor 
rolstoelgebruikers. Uiteindelijk is dat 
prima gelukt, niet in de laatste plaats 
door goed overleg en een goede in-
put van allen. Heeft u ook vragen en/
of opmerkingen aangaande ‘de zorg’ 
in het Lieshoutse of wilt u een leef-
baarheidsinitiatief in het kader hier-
van zelf starten of voorstellen ? 
Neem dan contact op met de Dorps-
raad Lieshout. Zij helpen u, met een 
doorgewinterde ervaringsdeskundi-
ge, graag verder. 

Zie www.dorpsraad-lieshout.nl

Zorgbooglocaties  
zijn weer   
voorzichtig open 
voor bezoek 
Vanaf vrijdag 29 mei gaan de woon-
zorglocaties van de Zorgboog weer 
voorzichtig en beperkt open voor be-
zoek. Volgens de nieuwe bezoekre-
geling mogen bewoners één bezoe-
ker per persoon ontvangen. 

Veiligheid voorop 
Aan de bezoekregeling zijn strikte 
voorwaarden verbonden. Zo is 
voorlopig één vaste bezoeker per 
bewoner toegestaan, zijn er vaste 
bezoekmomenten en mag de be-
zoeker uiteraard zelf geen gezond-
heidsklachten hebben. Bezoekers 
moeten uiteraard de hygiënemaat-
regelen naleven en 1,5 meter af-
stand in acht nemen. “Het laatste 
wat we natuurlijk willen, is kwetsba-
re bewoners en medewerkers op-
nieuw bloot stellen aan besmettin-
gen” legt Coby Nogarede, voorzitter 
raad van bestuur, uit. “Veiligheid 
staat daarom voorop. Wij houden 
ons aan de voorwaarden en vragen 
bewoners en hun familie ook de re-
gels en richtlijnen op te volgen.” 

Gefaseerd open
Niet alle Zorgbooglocaties en afde-
lingen zijn vanaf 29 mei weer open 
voor bezoek. Eén van de voorwaar-
den van het RIVM en de GGD Brabant 
Zuidoost om een afdeling open te 
stellen voor bezoek, is dat de afdeling 
veertien dagen volledig vrij moet zijn 
van het coronavirus. “Locaties én af-
delingen gaan de komende tijd dan 
ook gefaseerd open. Het kan zelfs zo 
zijn dat sommige afdelingen open 
zijn voor bezoek, terwijl andere afde-
lingen op dezelfde locatie helaas nog 
gesloten moeten blijven.” 

Persoonlijk geïnformeerd 
De Zorgboog heeft bewoners en hun 
naasten geïnformeerd over de ver-
soepelde bezoekregeling en de alge-
mene huisregels die daarbij gelden. 
Achter de schermen is elke locatie 
druk bezig alles zo goed mogelijk in 
te richten en alles te regelen. Zodra 
een locatie of afdeling open gaat, 
worden de betrokken bewoners en 
hun familie of naasten persoonlijk 
geïnformeerd over wanneer de nieu-
we bezoekregeling in gaat. 

Dagbesteding en logeerhuis 
ook open 
Ook de dagbestedingslocaties van 
de Zorgboog en logeerhuis Plezant 
in Lieshout openen weer hun deuren. 
Cliënten en gasten zijn vanaf volgen-
de week weer welkom voor dagacti-
viteiten en logeren. Ook hier zijn en-
kele randvoorwaarden aan verbon-
den. Zo zijn er minder plaatsen per 
dag beschikbaar in de dagbesteding 
om te kunnen voldoen aan de 1,5 
meter afstand. Logeerhuis Plezant is 
vooralsnog alleen doordeweeks en 
voor vaste gasten geopend. 
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TV Wettenseind biedt   
zomerlidmaatschap aan 
Veel sporten liggen tijdens de zomermaanden stil en dat zorgt ervoor dat 
deze maanden een mooie gelegenheid zijn om kennis te maken met de 
tennissport. Misschien plan je dit jaar een ‘thuisvakantie’ en heb je daar-
om meer tijd om lekker te sporten? 

het weer mogelijk is - kunnen zomer-
leden ook deelnemen aan toernooi-
en en andere evenementen.
Na afloop van het zomerlidmaat-
schap krijgen zomerleden een aan-
trekkelijk aanbod om het zomerlid-
maatschap om te zetten in een volle-
dig lidmaatschap.

TV Wettenseind hoopt de zomerle-
den snel te verwelkomen op hun 
park!

Dit jaar biedt TV Wettenseind een zo-
merlidmaatschap aan voor iedereen 
vanaf 19 jaar. Dus wil je kennismaken 
met de sport? Ga dan naar www.tv-
wettenseind.nl voor meer informatie 
en meld je direct aan!

Voor slechts 25 euro kunnen zomer-
leden in juli en augustus onbeperkt 
tennissen op ons mooie park. Deze 
twee maanden worden zij officieel lid 
van de tennisbond (KNLTB) en - als 

Senioren BCL sporten nu buiten
Nadat de gemeente Laarbeek razendsnel de aanvraag van Badminton 
Club Lieshout positief afgehandeld had, konden ook de senioren van 
Badminton Club Lieshout weer aan de slag. Het bestuur had eerder al, in 
afwachting van een positieve uitslag, de inschrijving geopend waardoor 
de eerste spelers zich op tijd konden melden bij de ge-improviseerde 
badmintonbanen op het parkeerterrein naast sporthal ‘de Klumper’. Zij 
maakten er een gezellige, leuke en vooral veilige eerste-buiten-speel-
avond van. 

deze eerste avond een stevige wind 
te staan, die niet bevorderlijk is voor 
het spel. De shuttle moest daarom re-
gelmatig uit de naastliggende struik-
jes worden geraapt. Maar toch was 
het een leuke speelavond. Vanwege 
het informele karakter van het spel 
kon er, onder het spelen, volop bijge-
praat worden. Uiteraard ging het 
veelvuldig over de ‘lockdown’ en an-
dere corona-maatregelen die ie-
dereen treffen. Nadat de senioren 
drie rondes gespeeld hadden werd 
besloten de avond te beëindigen 
met een ontsmetting van de shuttles 
en de gebruikte middelen. Ook dit 
weer, volledig conform het protocol.

Door de versoepeling van de maatre-
gelen ter voorkoming van de verdere 
uitbreiding van het coronavirus is het 
ook voor senioren (>18 jaar) mogelijk 
geworden om weer te badminton-
nen. Eerder was dat al mogelijk voor 
de jeugd, nu zijn de senioren daarbij 
aangesloten. Om 20.45 stonden de 
deelnemers keurig op anderhalve-
meter-afstand-van-elkaar klaar om 
voor de eerste keer in het bestaan 
van Badminton Club Lieshout buiten 
te gaan badmintonnen. 
Conform het protocol was er eerst 
een briefing aan de deelnemers door 
‘zaalwacht’ Tim van Bommel. Hij leg-
de ‘de spelregels’ uit, die de afgelo-
pen weken al waren toegepast (en 
verfijnd) bij de jeugd. En daarna kon-
den de badmintonners eindelijk 
weer aan de slag. Helaas bleek er op 

Ook de senioren van Badminton Club Lieshout zijn nu buiten aan het badmintonnen

Tennissen en Padellen    
bij TV de Lissevoort
TV de Lissevoort is weer geheel ontwaakt uit de coronalock-down, die de 
gehele sportwereld de afgelopen 2 maanden had getroffen.

gustus en september aan. Je kunt 
dan gedurende drie maanden vrij 
tennissen en padellen wanneer het 
jou uitkomt. Beter nog, je krijgt naar 
wens tot 3 tennis en/of padel clinics 
onder begeleiding van een van onze 
ervaren trainers. Je kunt ook deelne-
men aan de wekelijkse tennis toss 
avonden, waarvoor je geen afspraak 
hoeft te maken. Bovendien kunnen 
introductiesessies voor padel wor-
den georganiseerd. Een Whatsapp 
groep wordt voor alle deelnemers 
opgezet om de introductie in onze 
vereniging optimaal te begeleiden.
De kosten voor de Zomerchallenge - 
inclusief een clinic - zijn € 35,- voor 
Senioren en € 20,- voor Junioren. Ad-
ditionele clinics kosten € 10,- per per-
soon.

Aanmelden voor de Zomerchallenge:
Op onze website onder kopje ‘Vereni-
ging/Lidmaatschap’ vind je alle infor-
matie over onze lidmaatschappen. 
Het aanmeldingsformulier vind je 
rechtsboven op de website onder ‘Lid 
worden?’ Na ontvangst zal onze le-
denadministrateur contact met je op-
nemen. Vragen kun je richten aan 
info@tvdelissevoort.nl
www.tvdelisseevoort.nl

Het bestuur van de TV de Lissevoort

Eerst kon de jeugd weer aan het ten-
nissen, de trainingen werden weer 
opgestart en eveneens was er de mo-
gelijkheid voor de jeugd om onder 
begeleiding vrij te spelen.
De tweede stap was het vrijgeven van 
de tennis en padelbanen aan senio-
ren, sinds kort ook gelukkig weer met 
de mogelijkheid om te dubbelen.
Helaas is het op dit moment nog niet 
mogelijk om na het spelen een drank-
je te nuttigen, want i.v.m. de corona-
maatregelen is ons paviljoen nog ge-
sloten. Maar ook daar verwachten we 
binnenkort weer verruiming van de 
maatregelen en kan de gezelligheid 
dus geheel terugkeren. 
TV de Lissevoort is de enige vereni-
ging in Nuenen waar de mogelijk-
heid bestaat om te padellen in com-
binatie met tennissen middels één 
lidmaatschap.

Deze zomer nog geen sportieve acti-
viteiten gepland? Gebruik dan de ko-
mende zomermaanden om kennis te 
maken met tennis en ook met onze 
nieuwe sport padel bij TV de Lisse-
voort.

Zomerchallenge
Wij bieden komende zomer aan Se-
nioren en Junioren een tijdelijk lid-
maatschap voor de maanden juli, au-

Nederwetten versterkt selectie
Door Han Huijbers

Wij zijn zeer verheugd enkele nieuwe spelers voor Nederwetten 1 te kun-
nen presenteren. 

Veel succes in Nederland en Neder-
wetten Tola, je bent super welkom bij 
ons! 

Robbert & Dennis van Es; de nieuwe 
voetbaltweeling van Nederwetten! 
Deze broers van 22 jaar oud komen 
over van de selectie van VV Gestel 
(Eindhoven). Na enkele bezoekjes op 
zondag en een keer meetrainen wa-
ren de jongens al snel enthousiast. 
Dennis is een aanvaller en Robbert 
komt centraal achterin het beste uit 
de voeten. 
Tof dat jullie de stap naar Nederwet-
ten durfden te zetten Robbert en 
Dennis. 

Bryan Buffing is 29 jaar oud en wilde 
na het opheffen van VV Wodan ei-
genlijk zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen hangen. Dat dit toch niet ge-
beurde is te danken aan Nederwet-

Mike Weterings is 21 jaar en woon-
achtig in Eindhoven. Enkele jaren te-
rug heeft Mike al bij Nederwetten in 
de jeugd gespeeld. Mike is linksbenig 
en speelt het liefst centraal achterin 
of links op het middenveld. Mike 
heeft als doel om samen met Neder-
wetten de stap richting de subtop 
van de 5e klasse te maken.
Wij zijn heel blij dat je terug bent 
Mike. 

Tola Taylor is 33 jaar oud en is voor de 
liefde verhuisd naar Nederland. Gebo-
ren en getogen in Trinidad & Tobago, 
maar nu woonachtig op de Wettense 
Esrand. Tola is een verdedigende mid-
denvelder en wil met Nederwetten 
gaan groeien als team en samen weer 
meer wedstrijden gaan winnen. Van-
uit de club, de trainer en het team ont-
vangt Tola al veel warmte en dat doet 
hem erg goed geeft hij aan.

Boven vlnr: Bart Berkers, Dennis van Es. Onder vlnr: Robbert van Es, Bryan Buffing, 
Mike Weterings. Ontbrekend op de foto: Tola Taylor (Foto Han Huijbers)

Transfers RKVV Nederwetten 1 - seizoen 2020/2021:

TRANSFER NAAM POSITIE VAN CLUB NAAR CLUB
Uitgaand Daan Heesakkers Middenvelder Nederwetten Marvilde

Inkomend Mike Weterings Verdediger Nieuw Woensel selectie Nederwetten

Inkomend Tola Taylor Middenvelder Trinidad & Toba Nederwetten

Inkomend Robbert van Es Verdediger VV Gestel Nederwetten

Inkomend Dennis van Es Aanvaller VV Gestel Nederwetten

Inkomend Bryan Buffi ng  Middenvelder Wodan Nederwetten

Inkomend Bart Berkers Aanvaller Sterksel/Geldrop Nederwetten

Voetbal

Tennis

Badmintonten speler Vincent Platjouw. In het 
verleden heeft Bryan ook in de selec-
tie van Wodan en Best Vooruit ge-
speeld. Vanwege werk bij de televisie 
(VTBL/RTL-nieuws), op zondagmid-
dag, was de stap naar de lagere elftal-
len destijds echter noodzakelijk. 
Naast een hele fijne ‘nummer 10’ zal 
Bryan ook in de kantine een graag 
geziene gast gaan worden schatten 
wij in.

Bart Berkers is 33 jaar oud en speelde 
in het verleden onder andere bij 
Sterksel in de spits. Deze doelpunten-
machine is door de liefde in Neder-
wetten beland. Omdat hij samen met 
zijn vriendin Sandra Schenkels een 
huis aan het bouwen is in Heeze, 
woont hij tijdelijk aan de Hoekstraat 
in Nederwetten. Bart, fantastisch dat 
je volgend jaar uitkomt voor het ge-
boortedorp van Sandra, in het blauw-
wit van Nederwetten. 

Snotaap
Neef Pieter
in de Apenheul
daar woont hij dus al jaren,
niest de laatste tijd wel erg veul
zo moest hij wedervaren.
Door andere bewoners zelfs bespot
Piet Snot als naam gekregen.
Ja lieve kijkers, dat is zijn lot
het maakt hem soms verlegen.

Klaas de Graaff, Nuenen. 

Aangepaste 
dienstregeling  
en maatregelen
Hermes gaat weer vaker rijden. We 
verhogen de capaciteit, zodat reizi-
gers met een vitaal beroep of reizi-
gers die om een andere reden ge-
noodzaakt zijn om te reizen, het OV 
kunnen blijven gebruiken. We verzor-
gen een zo compleet mogelijke 
dienstverlening, binnen de beperkin-
gen die de overheidsmaatregelen 
rondom de coronacrisis met zich 
meebrengen.
Om verantwoord en veilig reizen in 
het OV mogelijk te maken, vragen we 
onze reizigers om zich aan de lande-
lijke afspraken te houden.

De landelijke afspraken in het kort:
• Reis alleen met het OV als dat 
echt nodig is;
• Maak in het OV gebruik van een 
niet-medisch mondkapje (vanaf 1 
juni verplicht voor reizigers vanaf 13 
jaar). Zet het mondkapje op voor je 
de bus instapt;
• Houd voldoende afstand in onze 
voertuigen, ook bij het in- en uitstap-
pen;
• Mijd drukte: reis zoveel mogelijk 
buiten de spits.

De dienstregeling in Zuidoost Bra-
bant wordt verder uitgebreid. Van-
wege de overheidsmaatregelen ziet 
deze dienstregeling er nog wel an-
ders uit dan normaal. Vanaf zondag 
31 mei rijdt Hermes in Zuidoost Bra-
bant de vakantiedienstregeling. Her-
mes adviseert reizigers de reis vooraf 
te plannen op hermes.nl of in de app 
voor een actueel reisadvies.

Er rijden geen buurtbussen
Door de huidige situatie rondom het 
coronavirus rijden de buurtbussen 
tijdelijk niet. Wel is het mogelijk om 
gebruik te maken van Taxbus: https://
bravo.info/regiotaxi-vangnet-ov

Achter instappen en een kaartje 
kopen
Hermes verzoekt reizigers in de bus 
om via de achterdeur in te stappen 
én achterin in te checken. Hierdoor 
wordt het aantal contactmomenten 
tussen reizigers en buschauffeurs 
verminderd. Met deze maatregel pro-
beren we een juiste balans te vinden 
tussen de gezondheid van onze me-
dewerkers en de dienstverlening aan 
onze reizigers. Buschauffeurs kunnen 
door deze maatregel tijdelijk geen 
losse kaartjes verkopen. Reizigers 
kunnen reizen met een OV-chipkaart 
of met een E-ticket. Saldo en E-tickets 
zijn te koop via www.hermes.nl
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Werk ook met trots 
in de zorg!
Voor locatie Akkers in Nuenen, waar mensen met een 

psychogeriatrische achtergrond verblijven, zijn we op zoek 

naar betrokken vakmensen (vast en flexibel) die gaan voor het 

welbevinden van de cliënten. 

Tijdens de corona-crisis is het extra duidelijk hoe betekenisvol 

het werk is van een zorgmedewerker. We hebben vacatures voor 

helpenden (plus), (contact)verzorgenden IG, verpleegkundigen én 

voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

Nog geen opleiding of ervaring, maar wil je wel werken in de (ouderen)

zorg? Ga dan voor een BBL-opleiding voor helpende, verzorgende IG 

of verpleegkundige waarbij je leren en werken bij Archipel combineert.

040 265 48 22 / 06 83 06 71 26 

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE INCL. KANTOOR
SPEGELT 17 NUENEN

Oppervlakte ca. 220 m2 totaal op begane grond met hoogte plafondhoogte
van 3.66 meter waarin 20 m2 kantoorruimte
Entree via loopdeur danwel mechanisch te openen overheaddeur

Parkeren;
2 parkeerplaatsen beschikbaar

Opleveringsniveau bedrijfsruimte
Vrije hoogte 3.66 meter
1 Mechanisch te openen overheaddeur
Krachtstroomaansluiting aanwezig
Pantry aanwezig
Brandblusvoorziening
Toilet
Verwarming middels gestookte gasheater
Verlichting middels TL opbouwarmaturen
Alarminstallatie
Monolitisch afgewerkte betonvloer

Opleveringsniveau kantoorruimte
Apart afsluitbaar gelegen aan raampartij

Aanvaarding; juni 2020

Meer info via; 06- 81 34 30 17

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE INCL. KANTOOR 
SPEGELT 17 NUENEN 

Oppervlakte ca. 220 m2 totaal op begane grond met 
plafondhoogte van 3.66 meter waarin 20 m2 kantoorruimte.
Entree via loopdeur danwel mechanisch te openen overheaddeur 

Parkeren; 2 parkeerplaatsen beschikbaar 

Opleveringsniveau bedrijfsruimte; 
• Vrije hoogte 3.66 meter 
• 1 Mechanisch te openen overheaddeur 
• Krachtstroomaansluiting aanwezig 
• Pantry aanwezig 
• Brandblusvoorziening 
• Toilet 
• Verwarming middels gestookte gasheater 
• Verlichting middels TL opbouwarmaturen 
• Alarminstallatie 
• Monolitisch afgewerkte betonvloer 

Opleveringsniveau kantoorruimte;
Apart afsluitbaar gelegen aan raampartij 

Aanvaarding; juni 2020 

Meer info via; 06- 81 34 30 17

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 00 57
pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl

 De woningen zijn bestemd voor 
personen van 60 jaar en ouder

 Oppervlakte van de woningen 
is ongeveer 56 m²

 De verdiepingen zijn met de lift 
bereikbaar

 Complex Pieter Dekkersstraat 
is via een gang verbonden aan 
zorg centrum Archipel Akkers

 Logeerkamer aanwezig
 Gebruik maken van de voor-
zieningen van het zorg centrum 
zoals maaltijden, en diverse 
gezellige  activiteiten

 Kale huur vanaf € 660,- en 
voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf 
€ 63,- per maand

Pieter Dekkersstraat 12 t/m 114 in Nuenen

Wooncentrum Pieter Dekkersstraat ligt in het gezellig centrum van 
Nuenen.  Diverse winkels  zoals  supermarkt, kapper en slager maar 
ook horeca en een  bushalte vindt u binnen een straal van 300 meter.

Zorgeloos wonen in 
complex Pieter Dekkersstraat

Tweekamerwoningen met balkon

Kijk voor meer informatie op:
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat_nuenen
en dan onder het tabje Inkomenseisen.

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 & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

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